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'l'. 2.601. - Decreto de 6de Junho do 1860.-Approva 
os artigos de associação da Companhia da es-
trada de ferro de Santos a Jundiahy. . . • . . . . 257 

~. ~.602. - Decreto de 9de Junho de 1860.-approva 
os Estatutos do 'Imperial Instituto Sergipano 
de Agricultura. • . . . • . . . • • . . • • • • • • • • • • • . . . 292 

~- 2.603. - Decreto do 13 dBJunho de 1860.- Desan
ncxa o termo de Floms do do logazeira na 

·Província de Pernambuco, e crêa neste o lugar 
de Juiz Municipal e de Orphãos............ 3{'2 

N. 2. 604. - Decreto do 23 de Junho de 1860. ~Approva 
os Estatutos para a m·eação de huma Caixa Fi
lial do Banco do Brasil na Cidade da Fortaleza, 
Capital da P roviooia do Ceará. • • . • . • • • • . . . . 303 

N. 2.605. - Decreto de 2:1 de Junho de 1860.- Con
cede a lleymundo de Macedo Pimentel privi
legio por dez annos para hum apparelbo de 
sua ím•ençio destinado a 6efX:ar café .• :...... 310 

N. 2. 606. - Decreto de 23 de Junho de 1860. -Approva 
os tnbeUru~ das ~as de fardamento que se de
vem · distJibuir ás pra~as dos dUTerenre& corpos 
do Exercito, c dos preço& o tempo de duração 
delht.i, revogando para esse fim na parte rela
tiva, a que acompanho11 o Decreto n. o 547 de 
8 de Janeiro de 1848...................... 311 

N. 2. 607. - Decreto de 30 de J.unho de 1860. -t:rêa 
o lmperiallnstit11to Fluminenlie de Agríeultura. 313 

N. 2.608. - Deacto de 30 de Junho de 1860. -Altera 
a Repartil;ão Eipeclal das Terras Publicas da 

· Provineia do F..spirito Santo................ 314 
N. 2.609. - Deoceto dD 30de Junho de 1860.-Pro

videncia a respeito dos casos em que hum 
Lente, a quem cornpetu preencher o lugar de 
Direetor intel'ino de buma das Fa~uldades, re
cuso fazê-lo por qualquer motivo, continuando 
oomtudo no exercício de Lente ; e em que uão 
queira tomar o seu assento de ordem . . . • . 315 

N. 2.610. - Deereto do &. de Julho de 1860 . ....-Crêa 
hum batalhão de lnfanteria da Guarda Nacional 
do se~~ aetivo, e hiWlaCompanhia avulsa da 
reserva l\0 municipio da ViUa de Milagres da 
Prol'inci" Ato Ceai·i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I 6 
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N. :L 61 1. - D~crclo de 1l de J ulllo de 1860.- .Esta
belece as condições para a concessão dos ·fàvores 
votados pela Assembléa Geral Legislatha para 

l'AGS. 

rnanutenç•1o de huma Opera Ly,rica Nacional. 316 
\. 2.tH2. -Decreto de f4. de Julho de 1860.-Declara 

. de 1.• Entmncia a Comarca de ~lonte Alto, 
m·eada ultimamente na Provinda da Bahia.. :H~ 

\. 2.tH:.l. - Decreto deU. de Julho de 1860.-Dcclara 
de 1.• Entrancia a Comarca de l\laracás, ultima-
mente creada na Província da Bahia.. . . . . . . >> 

\ :2.614. - llecreto de 21 de Julho de 18fi0.-Dando 
Regulamento para a organisação e scrvil;o dos 
Telegraphos Electricos_ ..........•........ _ 31!! 

N. 2.615. - Decreto de 21 de Julho de 1860.- Manda 
observar o novo Regulamento para as Compa
nhias do Aprendizscs A rtifices do Arsenal de 
Marinha da Córte, e província da Hahia c Per~ 
na1nbuco ..•........... , • . • • . . . . . • . . • . . . . 331 

~- 2.tH6. - Decreto de 28 de Julho de 1860.-Fal. 
algumas alterações no ponto de partida nesta 
Cidade da Estrada de :Ferro para o morro da 
Boa~Vista, c na direcção que deve st>guir a 
mesma estrada até o caes da Gloria, c concede 
mais st>is mezes para a organisaçiio da Compa~ 
nhia que tem de tomar a si esta em preza. . . . :H5 

N. -.!.617. -Decreto do t.o de Agosto de 1860.-Crca 
hum batalhão de lnlanteria do serviço activo 
no Município da Batalha da Província do 
Piauby................................. ,, 

\. :!.61H. - Decreto de U de Agosto de 1860.-:Esta
belece os emolumentos que devem pagar no 
'fhesouro Nacional os Empregados das Secrc~ 
tarias de Policia nomeados por Portada de 
seus rcspeeti\'OS Chefes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J}(j 

\, ~.619. ·- Decreto de t1 de Agosto de 1860.- Auto
risa a incorporação e approva os Estatutos da 
Companhia denominada Transportes Mari-
litnos •....•..................• ~....... .. 3í7 

\. :l. 620. - IJecrcto de 11 de Agosto de 1860.- Per
mitte que a Companhia de seguros ma1·itimos 
e tt~ITestrcs- l<'idelidadc- possa reduzir o seu 
fundo realizado de v·intc a dez por cento.. . . . 35:! 

\. :!. 6:!1 . - Decreto de 2:.! de Agosto de 1860.- ))á 
lu si rucçõcs para execução do JJccreto n.• 1 . 082 
de 18 do corrente moz, sobre t•lcições ...... : :J:>3 

.\. :!.lj:!:!.- llecrctodt~~2deAgostode1860.-ltegula 
11 modo da pnwedcr-se á dci~:ão de Deputado~ 
c membro,; das ,bscmhl{·as Ll'gislalivas Pro-
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~incii:tes uas Provinciús· qutt conslilUI'lD lnitil 
só distrieto ,uJeiaoral. .•••. , ~ • ; ·• ••. , . • . • . . . . :J6ll 

N. 2. 62:.L - _ Dect·eto de 22 de Agosli$ d.,-,.1860 r.:.. Di vid c 

'\. :!.62'1-. 

!\• :!.625. 

!"i. '2.6:'.6. 

a Província ·da· Parahybn éiJ1 ·dous 'district~ 
eleitoracs .......•• ~ . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 36 t 
- Decreto de 22 de Agosto de 1860.- Dividé 
a Pro~incia de 8et•gipe em dons distl'ictos clei-
toraes ..........•. ·. . . . • . . . • • . • . . . • . . . . . . . )) 
- Deci'etode22 de Agosto de 1860.-Declara 
de 2. • Enll'ancia a Comarca de Magé, et·cada 
ultim~mcnle na Província do Rio de Janeiro. 362 
- Decreto de 22 de Agosto de 1860.- Separa 
o Termo de Santa Maria da &ca do Monte do 
da Cachceira, na Província do Rio G1·andc do 
Sul, c crêa nelle hum lugar <lo Juiz Municipal 
o de Orphiios. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

:'\. 2.621. - Decreto de 25 de Agosto de 1860.- Divide 
a Pro~inda do Maranhão em dons districtos 
cleitoracs . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . ::6:l 

N. :! . tl.28. - Decreto de 25 de Agosto de 1860.- Divide 
a Província das AlagOas em dous districtos 
ele i toraes.. . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J1;4 

.\. ~.62!J.- Decretode29deAgostode1860.-Approv<t 
os Estatutos da Companhis de Nav(•gttção por 
~apoa· no Rio Jacuhy .•..•. o •••••••• o •. o •• o ,, 

:.\. 20630. - Decreto de 29 de Agosto do 18600-He
cla.ra qual a intclligencia l(UC se deve dar a 
alguns artigos. dos Estatutos do Banco Com
mercial c Agrícola, relativos ás Caixas Filiaes 
c .\gcncias ............. o •••••• o ••••••• o o o :.17 5 

~- :.u;:Jl. - Hecreto do 1.• do-Setembro de 18600-
Hividc a Pmvincia de S. Pedro em dous dis-
trictos eleitoraes ..••.....•.....•..... o ••• o 37t; 

'\. :!o63i. - Decreto do J,• de Setembro de 1860.
Hctcrmina o modo por que devem sei' providos 
os empregos scicntificos e arlisticos da Casn 
da l\loeda ........... o ••••••••••••••• o • • • 377 

\. 2.6J3. - Decreto do t.• de Setelllbro de 1860.
J)ivide a Província de Pernambuco em cinco 
districtos -eleitoraes ....•. '. • •.......•••.... o >' 

'L .2.6:r~. - Decreto do 1.• de Setembro de· 1860.
Autorisa a incorporaçlio c npprova os Esta-
tutos, com diversas altm·ações, da Sociedade 
Banc<~.ria denominada- Commcrdo-, esta
belecida na Cidade da Bahia •... o.......... :178 

:\. :.!.1>:15.- Decretode5deSetcmbrode1860.-Dividc 
a l'rovincia do Ceará em lrcs districtos el<'i-· 
torars .........•.•................... o o • :J\lt) 
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N. 2. 636. - Decreto de !i de Setembro de· tf800. -
Divido a Provincia de Minas Geraes~:oem sete 

PAGS. 

districtos clei toraes •.....•••...•. ~i • ~ • • • • • 397 
N. 2.637. -Decreto de 5 de Setembro de 1860.-

Divide a Província da Bahia em cinco districtos 
eleitoraes ..•..•.•••..•••..•.•..•........ , 398 

N. 2.638. - Decreto de 5 de Setembro de 1860.
Divide a Província do Rio de Janeiro em quatro 
districtos eleitoracs. . . . • • . . • • . . • • . • • . . . . • . 399 

N. 2.639. - Decreto de 5 de Setembro de 1860.-
Divide a Província de S. Paulo em 3 districtos 
elcitoraes.......... . • . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . 400 

N. 2.GW. - Decreto de 5 de Setembro de 1860.
Declara de t.• Entrancia a Comarca de Villa 
Viçosa, crcada na Província do r.eará....... 401 

N. 2.641. - Decreto de 5 de Setembro de 1860.
Marca o ordenado do Pl'omotor Publico da 
Comarca de Villa Viçosa creada na Província 
do Ceará.. • • . . . . • • • . . • . . . . • . . . . • . . . • . . . . » 

N. 2.64:!.- Dec.reto de 5 de Setembro do 1860.-
Uarca o ordenado do Promotor Publico da Co
marca de .Magé, creada na Província do Rio 
de Janeiro............................... 1~02 

N. 2.643. -- 1Jccf(~to de 5 de Setembro de 1860.
Marca o ordenado dos Promotores Publicos das 
Comarcas de Monte Alto tl 1\IaraclÍ&, crt>adas 
na Província da Bahia. • . . • . • . . . . • . . • . . . . . >J 

N. 2.6'~4.. -Decreto de5 dtJ Setembro de 1860.
Crêa mais hum batalhão de Infantaria da 
Guarda Nacional no Município de Oeiras da 
Prm·incia do Pianhy..... .... . . .. . .. .. . . . . . 403 

N. 2.615. - Decreto de 18 de Setembro de t860.
Autorisa a incorporação de huma Companhia 
de seguros marítimos denominada - Nova 
Regeneração-, e approva os respectivos Es-
tatutos...... . . . • . • . • . . . • . . . • . • • • • . . . . • . . , 

N. 2.6~6. - Decreto de 19 de Setembro de 1860.
Approva os novos Estatutos da C'..<Jmpanhia de 
Navegação por vapor e estrada de ferro de 
Petropolis, ampliando a 30 annos o privilegio 
de 10 annos que lhe foi concedido pelo De
creto n. • 987 de 12 de Junho de 1852 para 
a navegação por vapor entre esta Cidade e o 
porto de Mau á .....••.......•.•.•...•. ·'· . 4.09 

N. 2.6!t-7 - Decreto de 19 de Setembro de 1860.-
1\fanda executar o Regulamento das Alfandegas 
tl Mesas de Hcndas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 
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N. 2.648. -Decreto .do-i1· de Setembro de 1860.
Concede privile~o.,-por· dez annos •a Carlos 
Delacosta para bom .metbotomento que in
ventou· na conslrucçllo d() alambique distil-

PA6S. 

lador e rcctificador •...... :............... 631 
N. 2. 649. - Decreto de 21 de Setembro de 1860.-Esta

belece as condições exigíveis dos pretendentes 
aos lugares do Corpo de Fazenda da Armada, e 
J'cgnla o modo pelo qual se devem c lias verificar. >> 

N. 2.850. - Decreto de 24 de Setembro de 1860.
l1romulga a Convenrão c o respectivo artigo 
addicional celebrados em 7 c 21 de Julho de 
1860, entre o Brasil e a França, para reguJm· 
a troca da correspondencia dos dous Paizes. . 634 

N. 2 651. - Decreto d11 27 de Setembro de 1860.
Extingue o lugar de Juiz de Direito do Civil 
da Comarca de Porto-Alegre; na Província de 
S. Pedro do lHo Grande do Sul............ 64!1 

N. 2. 652. .:.... Decreto de 27 de Setembro de 1860. -
Crêa hum batalhão da reserva da Guarda 
Nacional nns Frcguczias de Pirajá, l1aripe, 
Cotigipe, 1\latuim, Maré c Pnssé da Província 
da Bahia............................... » 

N. 2.653. - Decreto de 29 de Setembro de 1860.
Suspende a execução do Tratado de Commercio 
c Navegação celebrado entre o Brasil c a Repu
blica Oriental do Uruguay, em 4 de Setembro 
de 1857, e declarn ~ó subsistente entre us dous 
Paizcs o de 12 de Outubro de 1851......... 650 

N. 2.6o4. -· J)ecrcto de 29 de Setembro de 1860.
Proroga por mais seis mczes o now prazo 
concedido por Decreto n.• 2.5\6, de 7 de 
1\lnrço do corrente anno, para a incorporação 
do Danco Industrial, Commercial e Territorial 
do 1\io de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . >' 

N. 2. 655. - Decreto de 29 de Setembro de J 860. -
Proroga por mais sei~ mezes o novo prazo 
concedido por Decreto n.• 2.558, de 21 de 
l\1arço do corrente anno, para a incorporaçií,o 
do Banco ~ Soccorro e Auxilio- ...• • . . . . 651 

N. 2. 65G • - Decreto de 29 de Setembro de 1860. -
Proroga pm· mais seis mezes o novo prazo 
concedido por Decreto n. • 2. 559, de 24. de 
:Março do corrente anno, para a incorporação 
do Banco Industrial e Hypothecario........ » 

N. 2. 657. - Uect·eto de 6 de Outubro de 1860. -
Desliga o Commando Superior da Guarda Na-
cional dos 1\funicipios de Oeit·ns e Piros da 
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Prnvincia dn Piauhy a fol''tll qualifirmla nos 
districtos dP Jairoz, S. Raymuncln Nonato, e 
Frcguf>zia do Pianhy tia mesma Província, e 
~~•·t\a cont clla hum Commandó Supl'rior· ..... 
-- Ocrrcto dP li de Outubro de 1860.- Fixa 
o numero de Eleitores das Parochias do Mu-

. nicivio da Curte. . . • • . . • . . • . • . . • . • . • . . . . 
'i. 2.W1!l, - Herrt)to de (i dP Outubro de 181i0.- Crf\:1 

huma St•rç:io dt• b<ttalhão d•• lnf.1nteria d<t 
t;uarda Nadonal dn Pttrochia de. Nossa Se
rthora 11:! -'"ati,·idadc d!' Car:tll!!<llla da Prn\'inria 

\, I, fj(í(l, 

'\. :!.liftl. 

N. ~.lifii. 

lf,, Uítl d•· J:m•-im •....................... 
_ .. ,,,.,~rt:111 •ff~ (í ~~~ Ouhbrt, rle fSf>O.- .;r,:,, 
tlnll!l halallniPS d" lnf ntaria da Guarda :\a-
ri~mal 1111 !llnnidpio da PalmPira dos lndios 
da Prminda da,_ :\JagfHlS ••• ,., .. , .•.•.•... 
- lll'l'r•~ln d<: 6 de Outnhro !IP IH60.-Cn~a 
hnma S••rt·•ío de batalhlio da (~nanla :"ial'irmal 
1\f• ~~·rvil:o.lla fi'S!'f\":1 nn ~fnniripín de S .. lo1\u 
cll\ Harra 1la t•rovincin dn lHo tln Janl'iro .. 
- l>ecrcto d1• li llt~ Outubro ~~~ tHtiO.
Approva o plan<J da nr~Janisat:iío dn,; Corpo" 
tlt• liuamit"ão do E\~rdto ................ . 
-- DP<~wtÓ dr. (j dt~ Outubro d1~ 18Ci0.-Cnn
rcdn ao 1\riuistr.rin do I mperio hum tTt'dit<l 
t>xlr:tordinarío de 1htzentos contos tlc n"·is, 
para OCC<l!TCf durante O eXI'I'CÍCÍO de f 81i0 a 
tR6l, ás desvczas feitas c por far.cr a titulo th~ 
Soccorros Publícos ••..•.......•.•........ 
~ Uecn•to do f O de Outubro de 18ü0. -
~Jarra o prazo e n•;:rtda o processo da snbsli-
t ni"t.ão on re~gatr. das notas dos Uancos, mr
nnrr!-i ti•~ ;)0,;:.{)00, na Ctirtc ~ Provinciu. do lHo 
IIP JanPiro. e de 23;?000 nas demais Pl·ovinci<~,;. 
- Dccn~to de 13 de Ontuhro LI<' 1860.-Esta
bf'lccc novo plano p:mHl H\tracção das Loterias. 
- Decreto dlJ l:..l de Outubro do 1860.
Declara qual 11 modo por que so deve exe-
cutar os arts. 20 do Deet·eto n.o 2.54-9 de H 
do l\larço de 1860, e 16 do Decreto 0.0 2.551 
de 17 do m~mo nwx c onno •..••..•.•..••. 
- D•~crcto de 13 de Outubro de 1860.- Ues
liga do Commando Superior du Guarda Na-
dona! d1~ Cruz "\lfa, da Provincia do S. Pedro 
tio lHo Grand., do ~ui, a for~·a qualilicada no 
~lnnil'ipio dn Passo I<nnc!o da mesma Pro
vinria, " tTi•a t:om Pila hum Cornmamlo SupP-
rior .......... , . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

)l 

, ... , .. .. . 

)! 

( 
..... .. );~) 
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N~ 2.t68: <..-;><]}ecreto·•d•·fS~~fu'11tl~"tMO:
Deelal'à~~,...l;-t~ó~ ol\W,i\riol2glei fica 
anues:a!á prtmetrit'·~fttlM~~N}ifch"'~e Pro 
vedoria de Capelfas· e residuos â segunda no 
Termo da Cidade do Rio Grande ·na Provhicia 
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deS. Pedro do Sul ...... ·;r.· ............... 670 
N. 2.669. - Decreto de 13 de Outubro de 1860 . .:.. 

Marca o ordenado do Carcereiro da Cadôa da 
Villa de Nossa Senhora da Conceíção·'do Ar-. 
roío na Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul ..................•. ; . ; . :. . • . . . . . » 

N. :! . 670. - Decreto de 13 ·de Outubro de 1860.
Marca o ordenado do Carcereiro da Cadêa da 
Villa de Nossa Senhora das 'Dôres 'de· Ca
maquan, na Província de S. PedriFifo Rio. 
Grande do Sul .............. :. ; . • . • .. • .. 671 

N. 2.671. - Decreto de 13 de Outubro de 1860.-
1\Jarco o ordenado do Carcereiro da Cadêa da 
Villa da Casa Branca na Província de S. Paulo.. » 

N. 2.672. - Decreto de 17 de' Outubro de f860.
Proroga o prazo da condição 4. • do contracto 
approvado pelo Decreto n. 0 2.063 de -23 
de Dezembro de 1857 para a navegaÇão por 
f apor entre o porto do Rio fte Jttheh'o e· o 
de S. Matheus na Província do E3pirito· Santo; 
e altera a· condição 5.• do mesmo contratcto.. 672 

N. 2.673. - Decreto de 20 de Outubro de 1860.
Approva as emendas propostas pela Complfnhia 
de seguros denominada-Feliz Lembrança-
aos estatutos que a regem . . . . . . . • • . • . • • . . » 

N. 2.674. - Decreto de 24 de Outubro de" 1860.
Eieva a oito Companhias-o Batalhão de1nfan-·r 
taría numero vinte tres da Guarda ·,Nllcional 
da Província do 1\io de Janeiro .. ~:;: .. .. • 674 

N. 2.675. -Decreto de 24 de Outubro 'de 1860.
Eieva á categoria de Batalhiio a nona Secção 
de Batalltll.o de reserva da Guarda Nacional 
da Província do Rio de Janeiro •..• ;...... » 

N. 2.676. __, Decreto de• 27 de ~tobro'·de f860.
Approva algumas alteA!ções propost-as ·pela 
Companhia- Reftnaçllo'<~. Dt!ltillaçáo ~, or
ganisada nesta..; Côrte; i" aos estatutos que" a 
regem ........ ''·' ..•.. :;.~................. 675 

N. 2.677. - Decreto de' 27 de Outubrd de f860.
Approva o RegulameJito'J)ara a Sécft'fária de · 
Estado dos Negocios' da Guerra, Repartições 
do Ajudante General· do Exercito' e Quartel 
Mes.fre General ... e Contad'oFia Geral da Guerra. 6'76 

3 
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N. 2.678. ~ ·l}eqeto de ~7 ·,de. Outubro de·4860.
Aut4risa bom credito.supplementar de:95:600~ 
PJrá cobri' as despezas feitas com di"versas 
verbas do Ministcrio do .fmperio, no exercicio 
de 1859:......1860.......................... 701 

N. 2.679. - Docrcto de 3 de Novembro de 1860.
Impõe aos Bancos e outras Companhias e 
Sociedades anonymas a obrigação de remetter 
em certas épocas ás competentes Secretarias 
de Estado seus balanços e outros documentos. 702 

N. 2.680. - Decreto de 3 de Novembro de 1860.-
1\larca os deveres e attribuiçõcs dos :Fiscacs 
dfJ!I Bancos de circulação • . . . . • . . • . . • . . . . • 721. 

N. 2.681. - Decreto de 3 de Novembro de 1860.
Approva os Estatutos do Imperial Instituto 
Fluminense de Agricultura. . . . . . . . • . . . . . . • 725 

N. 2.682. - Decreto de 3 de Novembro de 1860.
Concede ao Dr. Joaquim Montinho dos Santos 
privilegio exclusivo por quatorze annos para 
fabricar, ou mandar fabricar huma machina 
de sua Invenção destinada a matar formiga».. 735 

N. 2.683. - Decreto de 3 de Novembro de 1860.
Amplia ás praças da Armada a isenção con
cedida pelo art. 7. o do Decreto n. o 2. 029 de 
18 de Novembro de 1857 .......... ; . . . . . . l> 

N. 2.68". - Decreto de 3 de Novembro de 1860.
Manda executar a nova Tarifa das Alfandegas. 736 

N. 2.685. - Decreto de 10 de Novcmbl'b de 1860.
Estabelece rcg\"as para a boa execução do 
art. t.o, §§ t.o, 3.0

, 4, 0 e 8.•, e art. 2. 0 

S§ 10, 11,12 e 13 da Lei n.o 1.083 de 22 
de Agosto de 1860, na parte relativa aos 
Bancos de tirculação, que actualmente func-
cionão no Impcrio ...... ·...•....•....... 1057 

N. 2.686. - Decreto de 10 de Novembro de 1860.
Marca o prazo dentro do qual os Bancos c 
outras Companhias c Sociedades anonymas, 
suas Caixas Filiacs e agencias, que actualmente 
funcclonão, sem autorisaçilo e appprovaçilo 
de seus Estatutos, devem impetra-las. • . . . • 1061 

N. 2.687. - Decreto de 14 de Novembro de 18Ij0.
Desannexa o termo de Traipú do de Penedo, 
na Provinda das Alagôas, e crea nelle o lugar 
de Juiz Municipal e de Orphãos... . . • . . . . . 10133 

N. 2.639. - Decreto de 14 de Novembro de 1860.
Desliga do Co:nmando Superior da Guarda 
NacionJI do Districto de Villa B.!lla da Pm· 
vincia de Pecn1•nln~J a forç1 qu:~lific:lda n:J 
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MUI\ietpio•'de. :flftàíãtú 'da mesma Proviocià, 
e ~oitl'l'Olt.l ·trl!ít~nftdto L:ommando Su-
pet'io-r • • •. • • . . . . . • • . • • • • • . "_, ,,- .. • . • • • • . . . . . . t 00.3 

N. ~.689. -· Decrl.-to de 14. i:le NO'tethbro de 1860.
Aitera. a organisação do Commahdo Súperior 
da Guardn Nacional do Município de Passo 
Fundo da Província de S. Pedro Rio Grande 
do Sul.. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1064. 

N. 2.690. - Decreto de 14. de Novembro de 1860.
Crêa huma Companhia avulsa de Infantaria 
do ·serviço aotivo na Freguezia de Passo Fundo 
da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul ..................... , . . . . . • . . . . . 1065 

N. 2.691. - Decreto de 14. de Novembro de 1860.
Marca os 'éasos de falléncia dos Banoos e 
outras Companhias e Sociedades ano,nymas, e 
o processo que em taes casos sa devo seguir. . )) 

N. 2.692. -Decreto de 14 de Novembro de 1860.
Regula o estabelecimento dt.; escriptorios ou 
casas de emprestimos sobre penhores...... 1068 

N. 2.693. - Decreto de 14. de Novembro de 1860.
Hevoga o § !,.. • do art. 14 do Hegulamento'' 
approvado pelo Decreto n.• 2.006 de 24. de 
Outubro de 1857............ ... .. .. .. . . . • 1093 

N. 2.694. - Decreto de 17 de Novomllro de 1860.
Regula a emissão do bilhetes e outros escriptos 
ao portador .......•.... ; . . . . . . . . • . . . . . . • » 

N. 2.695. - Decreto de 17 de Novembro de 1860.
Extingue o lugar de Thesoureiro do Imperial 
Collrgio de Pedro Segundo.. • . • . . . . . . • • . . . 1095 

N. 2.696. - Decreto de 23 de Novembro de 1860.
Mandando que nos despachos das mercadorias, 
que, depois de satisfazerem os direitõs de 
eonsumo forem transportadas dos portos habi
litados de huma pat·a os de outra Província, se 
observem as disposições do art. 570 do Regu-
lamento de 19 de Setembro do corrente anno. » 

N. 2.697. -Decreto de 23 de Novembro de 1860.
Classiftca os vencimentos que o Decreto n.• 
2.555 de 17 de Março de 1860 arbitra aos 
Ernpt:egados da fabrica da Polvora da Estrella. 1096 

N. 2.698. - Decreto de 2!,. de Novembro d~1860.
Reforma a tabella das maiorias de embarque 
dos Officiaes da Armada Nacional e Imperial. >> 

N. 2.699. - Decreto de 28 de Novembro do 1860.-
1\egula a arrecadação do imposto da meia siza. 1097 

N. 2. 700. - Decreto de 28 de Novembro de 2860.
Approvo o contraljo 'C{)lebrado rm Londres 
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para eiTecluar-se a entrega do produeto do 
empreslimo á Companhia da estradá de ferro 
da Provindia de Pernambuco d_ecretado pela 

PAGS. 

Lei n.• 2.183 de 5 de Junho tle 1858..... 1101 
N. 2.701. - Decreto de 30 de Novembro de 1860.

AIIera a organisação do Batalhão de Infan
taria num(•ro vinte quatro da Guarda Nacional 
da Província do Ui o de Janeiro. . . . . • . . . . . 1 t02 

N. 2. 702. - Decreto de :.10 de Novembro de 18G0.-
8upprime a Companhia avulsa de Artilharia 
da Guarda Nacional do Município de"Campos 
rla Província do Uio de Janeiro..... . . . . • . >' 

N. 2 703. - Decreto de 30 de Novembro de 1860.
Dcsliga do Com mando Superior da Guarda Na· 
cional dos !\hmicipios de Campos, S. João da 
Barra, e S. l'idclis da Província do Hio de Ja
neiro, a força qualificada no ultimo Município, 
e crêa com ella hum Com mando Superior.. 1103 

N. 2.704. - Decreto de 30 de Novembro de 1860.
Altera a organisação do Commando Supel'ior 
da Guarda Nacional do Município da Cruz 
Alta da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul.................................. 1101 

N. 2.705. - Decreto de 5 de Dezembro de 1860.
Designa a ordem segundo a qual devem sm· 
cxtnlhidas as loterias no anno de 1861.... >> 

N. 2. 706. - Decreto de 7 de Dezembro de 1860.
Marca o ordenado do Carcereiro da Cadêa 
da Villa da Encruzilhada na Província de 
S. Pedro do Ui o Grande do Sul.. , . . . . . . . . 1108 

N. 2.707. - Decreto de 15 de Dezembro de 1860.
Scpara o Termo de Rotucatú dos de ltape
tininga e Tatuy na Província de S. Paulo, c 
!!rea nclle o lu;;ar de Juiz Municipal c de 
tltphãos .....•.............•. :·. . . • . • . • . . 1109 

N. 2.708. - Decreto de 15 de Dezembro de 1860.
Manda executar no l\Junicipio da COrte o 
Uegulamento desla data para a arrecadação 
da tax1\ de heranças c legados . . . . . . . . . . . . » 

N. 2.709. - Decreto de 19 de Dezembro de 1860.
Manda executar o Rrgulamento, estabelt'!cendo 
regras, s<>gundo as quacs devem ser feitas as 
nomcnções para ós commandos dos navios da 
Armada................................. 1122 

~. 2. 71 O. - llerreto de 1 \) de Hrzembro de 1860.
Antorisa o credito supplcmcntar de réis 
l.63G:Oi7~51!l para as despezns do Minis-
teria da :\brinha no cxercit'io de 1859 a 186t). 1124 
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N. 2. 711. - Decreto de 19 de·: Dezembro de 1860.
Contém diversas djspÓsiçõea 5oblb, a créação 
c orgauisaçtio dos Bancos, Cómpanhias. So
ciedades anonymas e outras, e proroga por 
mais quati'O mezes o prazo marcado pelo 
art. 1.• do Decreto n.• 2.686 de 10 de No
vembro do corrente anno .. ~ ..•.........•. 

N. 2.712. -Decreto de 22 de Dezembro de 1860,.:.._ 
Fixa o prazo, dentro do qual se deve contar 
o tempo para duração dos privilegios ...•.• 

N. 2.713. -Decreto de 26 de Dezembro de 1860.
l\Ianda executa•· o Regulamento do imposto 
do Sello, c de sua arrecadação .... • •...... 

N. 2. 714. - necrcto de 26 dt~ Dezembro do 1860.
Abre ao Ministcrio da Fazenda hum c•·cdito 
supplementar de 2~5:000\'11000 para o exer-
cício de 1859 a 1860 .................... . 

N. 2. 715. - Decreto de 26 de l)ezembro de 1860.
Aitcra o ltegulamento approvado pelo Decreto 
n.• 1.900 de 7 de Março de 1857 ......... 

N. 2.716. -Decreto de 26 de Dezembro de 1860.
Autorisa o credito supplementar de réis 
4.141:2673087 para as despezas de diversas 
Rubricas no exercício de 1859 a 1860 .•.... 

N. 2.717. -Decreto de 26 de Dezembro de 1860.
Autorisa o Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios.da Justiça a despender no exer
cício de 1859 a 1860, além do credito votado, 
mais a quantia de 35 :000~000 réis, com a 
verba-Guarda Nacional.. ........•.•...•. 

N. 2. 718. - Decreto de 31 de Dezembro do 1860.
Orça a receita e fixa a despeza da Illma. Ca~ 
mara Municipal da Cdrte, para o anno de 1 •• 

N .. 2.719. -Decreto de 31 de Dezembro de 1860.
:\.ltera as instrucções sobre a cobrançt da 
divida activ3 .....................•...... 
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ABDIT.AIENTOS. 

N. ~.382 A.- Decreto de~ de Abril da 1859.-Autorisa 
o Ministro Brasileiro em Londres para elcYar 
até 90 annos o prazo de 33, marcado para. 
a garantia de juro á Empreza da construcção 
da lMrnda de ferro· de 5iantos a Jundiahy, 
na Provincia de S. Paulo. . . . . . . . . . • . . . . • . 3 

N. 2.477 A.-Dtlcreto de 27 de Setembro de 1859.-Se
para da 2.• cadeira do 3. 0 anno da Eseola do 
Mai·inlm o ensino do chimica com applitação 
á Pyrotechnica.. . . . . . . . • . • . • . . . . • . . • • . • . . 4 

N. 2.6i6 A.-Decreto de 5 de Setembro de 1860.-Innova 
o contracto com a Alisociação Strgipense para 
o serviço de reboque nas barras da Província 
de S11rgipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5 



COLLECÇÃO DAS LEIS 
DE 

-·-
.DECRETO N. 2.1521- de 20 de Janeiro de 1860. 

Cr~a o Imperial Instituto de Agricultura Sergipano sob as mesmas bases do 
Imperial Instituto Hahiauo. 

Desejando assignalar a época de Minha Visita a esta Provín
cia de Sergipe, e manifestar· ·a attenção que presto á agricultura. 
principal fonte da riqueza do Estado: Hei por bem Crear o lm
pnrial Inslitulo de Agricultura Sergipano sob as mesmas bases 
do Impl'rial Insliluto UahianodeAgricullura, creadoporMeu De
ereto do primeiro de Novembro de miloilocentos cineoenta e non~. 

João fle Almeida l1creira Filho, do MPU Conselho, l\linistro 
e SPerelario de Estado dos Negoeios do Imperio, assim o lenha 
entendido e faça executar. Palacio da Estancia aos vinte de Ja
neiro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lndepen
dencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filhâ. 

DECRETO N." 2.522-de 20 de Janeiro de 1860. 

DetPrmiua IJUP as gratifica~õcs concedidas aos emprl'gados do l\linislerio do f DI· 
perio IJUC, f•st;tndo no caso de serem DJHISI'nlallos na fúrnm 1la Ll·~islaçilo ~Hl 
,·i~or, continuão no d*tcicio de seus empregos, unicamente são dr1 idas prlo 
tempo de ell't>•;tiyo seni~o. 

Havende-se suscitado duvidas sobre a natureza das gra
tificações concedidas na fórma da Lcgislaçiío em vigor aos cm
prcgudos de diiTerentcs repartições do MinistPrio do I mpnin 
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que, contando o tempo necessario para serem aposentados, 
continuAo no exercício de seus empregos; He\ por bem Decretar: 

Artigo Unico. As gratificações concedidas aos empregados 
do Ministerio do lmpcrio que, esta~do no caso de serem: 
aposentados na fôrma da Legislação em vigor , continuão no 
exercício de seus empregos , unicamente são devidas pelo tempo 
de eiTectivo serviço. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio da Estancia, em 
vinte de Janeiro de mil oitocentos c sessenta, trigcsimo nono 
da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

-·-
DECRETO N.• 2.523-de 20 de Janeiro de 18ü0. 

Toma extensiva aos t•mtJrcgados do J\linisterio do lmperitJ a disposi~ão do De
creto n.0 1.995 de H de Outubro de 1857, que marca os Yenl'imeutos dos em
pregados de Fazenda nos casos de substituiçno e cxrrcicio interino, com al
gumas alteraçocs. 

Attendendo á necessidade de regular os vencimentos dos 
empregados subordina<los ao 1\linislerio do Impcrio nos casos 
de substituição c exrrcicio interino, e de conformidade com 
a Minha Immcdiata Ucsolução desta data, tomada sobre pa
recer da Secção dos N!'gocios do 1 mpPrio do Conselho de J~s
tado, exarado em Consulta de J2 de Ikzembro proximo llôlS

sado; Hei por b1m: Declarar extensivas aos rd(~ridos empre
gados as disposições do Decreto n. o 1 . !195 de 1 !~ de Outubro 
de 1857, que marca os vrncimrntos dos empregados de Fa.
zenda nos casos de suhstilui•:iio e L'Xercicio interino com as 
alterações constantes <lo art. ft.t do H e ereto n. o 2. 3!~:3 de 29 
de Janeiro, c IHI. 19 do Decreto n.o 1.3G8 de t> do l\larço, 
ambos do anno findo. 

João de AlmPida Pereira Filho, do 1\Ieu Corrselho, :Mi
nistro e Secretario de l~stado dos Negocios do Impcrio, o tenha 
assim entendido c fa~a executar. l'alacio da l~stnncia, em 
vinte de Jnnl'iro de mil oitoc•mtos e sessenta trigesimo nono 
da lndepPIHh·ncia e do lmperio. 

Com n Hubrica lle Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Joiio de AlmeidaPereira Filho. 
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:PECRETO N. o 2.524.-de 20, de 1a~eiro de. f~, 

Declara que a gratificaç!IP: eoilcet:li!ll.,,ll\ Jtmt49 do art. 4! do Decreto D. o, 
!r_3U, de ~9 ~e. Janeiro cllt 186T."1íti6ulltn\$. be · deYida pelo tempo de 
etrecttvo excrctcto. 

Havendo-se suscitado duvidas sobre a execução do art. 42 
do Decreto n. 0 2.343 de 29 de Janeiro do an~o proximo passado, 
e Tendo ouvido a semelhante respeito a Secção de Fazenda do 
Conselho de F...stado, com cqjo partJcer Me conformei por Im
mediata e Imperial Resolução de 16 de Dezembro proximo findo, 
Hei por bem Decretar: 

Art. Unico. A gratificação de que trata o art. 42 do Dl'
creto n.o 2.343 de 29 de Janeiro do anno proximo passado só he 
devida quando o Empregado de Fazenda, a quem ella fôr conce
dida, estiver em en·ectivo exercício. 

Angelo Moniz da Silva ·Fenaz, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
executar. 

Palacio da Estancia em vinte de Janeiro de mil oitocentos 
e sessenta, trigesimo nono da Independencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

DECRETO N. 0 2.525-de 26 de Janeiro de 1860. 

Declara o modo, por que se devem rootar os 25 aouos de serviço, etigidos pelos 
arts. ~~e 28 tlos Estatutos \'igcntes das Faculdades de Direito, para a jnbilaçao 
tlos Lentes, ou permissão para continuarem no Magisterio. 

Hei por bem Declarar: 
Art. 1." O prazo de vinte cinco annos de serviço eiTectivo, 

exigido pelos arts. 25 e 28 dos Estatutos das Faculdades de 
Direito, approvados pelo Decrnto n." !.386 de 28 de Abril 
de 185!~ para a jubilação dos Lentes, ou permissão para con
tinuarem no 1\fagistcrio, sómcnte sení contado desde a data 
em que tiverem entrado no exercicio dos seus lugar«"S de 
Lentes. 

Art. 2. 0 Não são comprehendidos na disposiçao antece
dente os Lentes nomeados na conformidade do art. 46 dos 
citados Estatutos, aos quaes se levará em conta, sómente para 
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a jubila;;ão' '(} wmpo de ex~reicio em empregos que houverem 
servido antesda sua nomeaçiio, segundo o dispo~lo no art. 50, 

João d~ Alrrinida Pereira Filho, do M~u '·Conselho, Mi
nistro e SecrPtnrio de Estado dos Ne~ocios do Imperio, assim 
o tenha entt~nditlo n f;1ça cxncutnr. Palacio da Cidade da Vic
toria, em vinte sPis de Janeiro de mil oitocentos e sessenta. 
trigesimo nono da I nd,~pcndcncin c !lo I mperio. . 

Com á Hubrira de Sua l\Ingcstade o Imperador. 

Joiio de Almeida Pereira Filho. 

DECHRTON.o 2.52G-dc2G de Jantirode1860. 

DPrlara qne aos oppositorPs da Escola de Marinha, qne forem Officiaes do 
Corpo da Amm•l~ Nacional, he applicavPI a disposição do art. 106 do 
R~gulamento tJ11P hai'ton com o lJrrrcto n. 0 2.163 do 1.0 de Maio 
tlr 18'.~. 

Hei por hem Declarar qw· aos Officiacs do Corpo da Ar
mada Nacional lJUe, nomeados oppositorcs da Escola de Ma
rinha, não se quizerem reformar, hc applicavel a disposição 
do art. 10G do HPgulamcnto liUC baixou com o Decreto n.o 
2.Hi3 do t.o de 1\laio de 1858. 

Francisco Xavil't' Paes llarreto, do l\leu Conselho, Ministro 
I' Seerl!tnrin tlc Estado dos Negocias da Marinha, a~sim o tenha 
f'll!t'lldido e fa~;a I'Xccular. Palacio da Cidade da Victoria, 
vinte seis de Janeiro <le mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lndcpendeneia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmpet·ador. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 



( 5 } 

DF..CRETO N.0 ~;-52.1~de~6.do)aueimdo 1S6~ 

Faz e:rteoeivas .. ao Mi~isterio ;tta u,uerra a~.f!!SP,O&tçoes do,peer~~o n.o,~ .1l95 
de. u de Outubro de' 1857,Je!ÇUlàu~o à(ve~Ci.rl_Jentds dos' Enrpregadifi: de 
Fazenda nos ·casos de sllbstitl:ilç:io e exetticié1 mterino~· 

Hei por bem Determinar que as disposições do Decreto 
numero mil novecentos noventa e cinco de quatorte de. Ou~ 
tubro de mil oitocentos cincoenta c sete tenhão applicação ao 
Ministcrio da Guerra. 

Sebastião do Rego Barros, do l\Ieu Conselho, Ministro e Se~ 
cretatio de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim enten~ 
dido e expeça os despachos necessarios. Jlalacio da Cidade da 
Victoria em vinte e seis de Janeiro de mil oitocentos c sessenta, 
trigesimo nono da lndcpendcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Sebastião do Rego Barros. 

-· 
DECRETO N.• 2.528-dc 26 do Janeiro do 1860. 

Crên o lugar de Juiz l'tlunicipal e do Orphi!os no termo da Bagagem, Prm·inda 
de 1\linas Gcraes. 

Hei por bom Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica creado o lugar de Juiz Municipal no 

termo da Bagagem, Província de Minas Geracs, o qual accu
mulará as funcçõcs de Juiz dos Orphãos. 

João Lustosa da Cunha Jlaranaguá, do Meu Conscllto, Mi~ 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Just~ça, aSsim 
o- tenha entendido c faça executar. Palacio da Vi'ctoria aos 
vinte sois do Janeiro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

João Lttstosa da Cunha l'armwguá. 
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DECRETO N. • 2 .. !S29.._ de 13 de Fevcrelró de 1860. 

Fazendo eiteDiiva 6.s Thesourarias de Fazenda a dispósiçllo do art. 48, do 
Decreto n.0 !.343 de !9 de Janeiro de 1859, na parté relatlva ao exame 
e liquidaçllo de contas. 

Hei por bem, Usando da attribuição que :Me confere o 
art. 102, § 12 da Constituição do Imperio, Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. He applicavel ás Thesourarias de Fazenda 
o art. 48 do Decreto n.o 2.343 de 29 de Janeiro de 1859, na 
parte relativa ao exame e liqulda\'âO das contas, devendo o 
trabalho ser feito por Empregados designados pelos Inspectores 
das mesmas Thesourarias, mediante gratificações marcadas pelo 
Ministro da Fazenda. 

An~clo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
rio Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, l\fiuistro e 
~ecretario de Estado dos Negocios da Fazenda e }>residente do 
Tribunal do Tbesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em treze de Fevereiro 
de mil oitocentos e sessc:nta, trigesimo nono da lndependencia 
c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstaue o Imperador. 

Angelo Aloniz da Silva Ferraz. 

DECRETO N.o 2.530-de f8 de Fevereiro de 1860. 

·ordena como se ba de fazer a substituição do Porteiro dos ,A.uditorios nos 
Juizos em que este officio nao esteja -vitaliciamente provido. 

Hei r•or bem nccretar o seguinte: 
Art. 1.0 Nos Juizos em que o oficio de Porteim dos Au

ditorios não estiver provido vitaliciamente, servirá o dito officio 
o Oficial de Justiça que estiver de semana, ficando derogado 
nesta parte o Decreto de trinta de Agosto de mil oitocentos Cirí
coenta e hum. 

Art. 2. • O Official de Justiça que assim servir o officio 
de Porteiro dos Auditorios vencerá pelos actos que praticar as 
custas marcadas no respectivo Regimento. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, 1\fi
nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Pala do do Rio de Janeiro em 
dezoito de Fevereiro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono 
da lndependcncia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\fagcstadc o Imperador. 

João Luslosa da Cunha Paranaguá. 
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DECRETO N.0-2.53t~e 18 de Fevereiro de lS60. 

Amplia aos Empregados do MiniS\erío da Jus\tÇa a msposu;ao do Decreto 
numero mil novecentos e noveuta:e'ciqco de quatofl!e de Outubro de lllil 
oitocentos cincoenta e seté sobre vencimentós .nos easos de substituiçllo e 
exercício interino. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Aos Empregados do Ministerio da Justiça, 

nos casos de substi,tuição e de exercício interino, srrão applicadas 
as disposi~õcs do Decreto numero mil novecentos e noventa 
e cinco de quatorze de Outubro de mil oitocentos e ch1cOenta 
e sete com as alterações constantes do artigo quarenta e hum 
do Decreto numero dous mil trezentos e quarenta e tres de "finte 
e nove de Janeiro, e do artigo dezanovc do Decreto numero 
dous mil trezentos c sessenta c oito do cinco de Março do anno 
proxirno passado. 

João Luslosa da Cunha Paratwguú, do l\Ieu Conselho, Mi· 
nistro c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o 
tenha 1mlenclido e faça executar. l 1alacio do Hio de JaneirCI 
Pm dezoito de l?evereiro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da Jndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadn o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECHETO N. 0 2.532-dc 25 de Fevereiro do 1860. 

Manda executar o Rr~ulamento para a Administração da Officiua do csiam· 
paria c impressão do Thcsouro Nacional 

Convindo á boa fiscalisação c economia do serviço publico 
a reunião das duas Repartições da Officina das Apolices e Al
·moxm ifad(l do papel sellado, e para execução do art. 89, 
~ 3. 0 do Decreto n. 0 736 de 20 de Novembro de 1850: Hei 
por bem que se observe o Regulamento, que com este baixa, 
assignado por Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de l\'l.inistros, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte cinco de Fevereiro de mil oitocentos c sessenta, tri
gesimo nono da lndependcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstadc o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferra:. 
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Re~Jt•l~menio, para a .tl.dminisC.ra~iio da 001-
.,.pa de. estamparia .e i':re~tsilo · 

4e Thesoàro Naeioa . , 

CAPITULO I. 

Da Officina de estamparia e impressão ; sua organisação e 
administraçiío. 

Art. 1. • O Almoxarifado do papel sellado c a Officina de 
('Stamparia de apoJices constituirão huma só Repartição, deno
minada-Officina de estamparia c impressão do Thcsouro Na
cional. 

§ 1.• Esta Officina ficará sob a dirccção e inspecção da Di
rectoria Geral das Rendas Publicas, e terá os seguintes empre
gados: 

Hum Administradqr qvc servirá ao mesmo tempo de Almo-
xarife; 

Hum Escrivão; 
Hum Escrivão Ajudante; 
Hum Fiel do Almoxarife ~ 
Hum 1\Iestre da Oflicina ; 
Hum Continuo; 
Os operarias da estamparia c impressão ncccssarios pam o 

serviço. 
Art. 2." A Officina tem por fim preparar e fornecer os 

exemplares de apoliccs, bilhetes, letras, estampilhas, conheci~ 
rnentos, notas, títulos, papel sellado e quaesquer obras de im
pressão e estamparia que forem ordenados pelo Ministro da 
Fazenda, e bem assim numerar os livros, titulos, conhecimentos 
e papeis de qualquer qualidade que lhe forem rcmettidos para 
esse fim. 

CAPITULO 11. 

Do Administrador. 

Art. 3. o Ao Administrador compete: 
~ t.o Dirigir, fiscalisaro inspeccionarpessoalmente o serviço 

da Repartição, dando immcdiatamcnte conta ao .Dircclor Geral 
das Rendas Publicas das faltas que encontrar, para este solicitai' 
as providencias que forem ncccssarias, so não estiverem na orbita 
de suas attribuições. 
~ 2. • Contradar, ouvido o respectivo 1\lestrc, os opera rios o 

srrvcntes para o serviço da Officina, suspende-los ou despedi-los 
quando julgar conveniente ao serviço, guardadas todavia as 
condi<;õcs dos contractos subsistentes. 
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§ 3.• Vigiar quo os ern~gados, operarios c scrtehtes ·.edm
prão exactamente os seus d~ déSile4indo estes ultimos, na 
fórma do § anteeedélii:r.r, "'·stiW\)éfldéadb aquelles quando jul
gar a bem do serviÇo., do qqe datá iinmediatamente conta á 
Directoria Geral das Rendàs PubUQas; 

§ 4. o Velar sobre o asseio, boa ordem e economia da Repar
tição, c sobro a conservação e melhoramento de seu material; 
requisitando as obras ou reparos, do que este precisar, do Pro
vedor da Casa da- Moeda. 

§ 5. o Receber, e ter em boa guarda, todos os ulcnsilios, ma
chinas, prelos, chapas , typos , vinhetas, papel, ma terias pri
mas , e todos c quaesquer productos ou valores pertencentes 
á Officina, ou que lhe forem rcmettidos ou entregues, dando
lhes o devido destino, segundo fôr determinado. 

§ 6. u Proceder no fim de cada semestre, ou quando lhe ftlr 
ordenado, em presença do Director Geral dás Hendas Publicas, 
ou do empregado por este designado , ao inventario de todos 
os objectos a seu cargo e ao'balanço da Officina. 

§ 7. o Mandar imprimit·, estampar ou sellar, confo~me as 
ordens quo receber, todos os papeis que lhe forem remett1dos ou 
estiverem a seu cargo e dar-lhes o destino conveniente. 

§ 8.0 Entregar ao Mestre, á hora da abertura da Officina, 
todas as chapas, carimbos , papel c materias primas necessarias 
para o serviço do dia ; e tomar-lhe conta, na ultima hora do 
trabalho, do que estiver a seu cargo, recolhendo tudo á casa 
forte , e responsabilisando o Mestre por qualquer falta que so 
verificar. 

§ 9.0 Examinar os pedidos feitos pelo Mestre, enviando-os 
com a sua informa~ão á DircctQria Geral das Hendas Publicas, 
e fazer os que julgar precisos para o serviço da Hepartição. 

§ 10. Activar os trabalhos da Officina c velar que ellcs scjão 
feitos com toda a perfeição. 

§ 11. Organisar h uma tabella dos preços que se devem cobrar 
pelas obras que se mandarem estampar ou imprimir para uso, 
ou serviço de Repartições, que não pcrtenção ao Ministcrio da 
Fnzenda, tendo em attenção a mão de obra, o uso dos torculos, 
prélos ou machinas, e materia prima, que tiverem de consumir 
além de huma commissão de 5 a 25 pm· cento, submcttendo a 
mesma tabella á approvação do Ministro da Fazenda t' por 
intermedio da respectiva Directoria, a qual não comprehen
derá o custo das chapas· e o do papel sellado, que serã() pre
viamente fornecidos á Officina. 

§ 12. Fazer guardar, com ueclaração da data em que tiver 
sido estampado, hum exemplar de cada hum dos titulos ou 
papeis que entrarem na Officina, c do tempo em que come
çárão a ter uso ou emprego, procedendo do mesmo modo todas 
as vezes que nas chapas já estampadas so fizerem quacsquer 
modificações do primitivo typo. 

2 
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§ t3. Apref:el}tai' at~ o fim :dê Fevereiro de cada anno, hum 
rclatorio do estado da Repartição, dos serviços nella feitos no 
anno findo, das alterações havidas no seu pessoal e material, 
da despcza feita, c da que tiver de fazer-se no anno futuro. 

§ U. Rcmettcr, acompanhadas dos-respectivos recibos, no 
principio de cnda mcz á Dircctoria Geral das Rendas Publicns, 
as contas dos fornecedores particulares por clles assignadas, 
com especificação dos objcctos, cuja compra houwr sido auto
risada pela dita Dircetoria. 
~ t5. Fazer remessa ás Repartições competentes, com a maior 

segur;mça, de qu:~esquer trabalhos ou valores a seu cargo. 
§ tH. Propôr a labella dos vencimentos dos operarios c ser

vrntcs. 
~ 1í. Fazer o ponto dos empregados, operarias c serventes, 

PnePrn.ndo-o ás horas competentes, c marcando as faltas dos 
que deixarem de comparecer ou se ausentarem antes de findo 
o trabalho para quo se lhes faça o desconto na fórma da legis
lação em vigor. 

§ 18. Hemetter mensalmente á Directoria Geral da Contabili
dade a nota do ponto dos empregados, para que estes possão re
ceber seus vencimentos. 

§ 19. Mandar organisar a feria dos opcrarios c dos serventes 
fawr-lhe as corre-::ções precisas, assigna-la c remette-la com 
toda a brevidade á Directoria Geral da Contabilidade no principio 
do cada quinzena. 

§ 20. Rever as provas das composições, respondendo pelos 
erros de tudo o que se imprimir c estampar na Officina. 

§ 21. Ter sob sua responsabilidade a chave da Hepartição, 
bem como a da casa forte c cofres. 

§ 22. Facultar a entrada c visita da Officina a pessoas decen
tes, quando não houver inconveniente para o serviço, c não con
sentir que so demorem na Hcpartição pessoas estranhas além 
do tempo indispcnsavcl para o objccto do serviço de que forem 
tratar. 

§ 23. Fazer autoar c prender a qualquer pes~oa encontrada 
na Repartição em flagrante dclicto, ou commettendo acto que 
prejudique a sua policia e a conscrv ação do material nclla 
existente, assignando o auto com o Escrivão ou seu Ajudante e 
as testemunhas presenciaes, e rcmettendo-o com o delinquentc, 
se sua prisão se effectuar, á autoridade competente para pro
ceder ulteriormente na fórma da Lei. 
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oomnb.tlt 
Dq EsétitJ®,Mlq·Bam"ao·Ajutl6ntc; 

Art. 4. o Ao Escrivlo ineUJDbé: 
§ t.o o expediente a cargo do Adinibistrador, e o respectivo 

registro. 
§ 2. • O as5entamento ou matricula dos opera rios e serventes. 
§ 3. • O lançamento· em livro proprio dos termos de inven

tarias c dos balanços annuaes, e as autoações de que trata o 
§ 23 do art. 3.0 

§ 4. o A organisação dos mappas mensaes.de quQ trata Q art. 
3.o, § 18, assim como a dos balanços «) orçamentos da receita 
c despeza da Repartição. . 

§ 5. o A cscripturação dos livros da Repartição. . 
§ 6. o A organisação das ferias dos operarias e servéntes i1 

vista do respectivo ponto e do trabalho feito. 
§ 7. o A guarda em boa ordem do archiyo, emmassando chro

nologicamente, da mais antiga para a mats moderna, as ordens 
expedidas á Repartição, assim como os oiDClios e requisições das 
autoridades e pessoas com quem estiver em relação sobre ob
jectos de serviço; e fazendo encadernar aquellas, logo que o 
numero chegue a 500, com divlsll.o dos annos, e com Índices 
que facilitem a sua consulta, 

§ 8. • Passar as guias, qúé serilo. assig\tadas pelo Adminis
trador e Escri.vão ou quem suas vezés flzér, ~os papeis é titul9s 
estampados , Impressos ou sellados, que tiver de enviar as 
Repartições Publicas. 

§ 9. • l~m geral todos os trabalhos de escripturação e contabi
lidad~ da Repartição, ou quo forem determinados por ordem 
supenor. 

Art. 5.o Ao Escrivão Ajudante incumbe o desempenho 
de todo o serviço de escripturação e contabilidade que lhe fôr 
designado pelo Administrador, ou pelo Escrivão. 

CAPITULO IV. 

Do Fiel. 

Art. 6. 0 Ao Fiel compete : 
§ 1. o Receber e ter em boa guarda e conservaÇão os objectos 

em deposito. 
§ 2. o Conservar os mesmos objectos em tal ordem c classi

ficação, que sejão facilmente satisfeitos todos os pedidos, c 
dados os balanços c buscas a que se houver de proceder. 

§ 3. o Preparar e acondicionar na devida fórma os títulos ou 
papeis impressos ou estampados que tiverem de ser enviados 
ás diiTercntes Repartições. 
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§ 4.0 O exac~ desempeo.h:Q •ôi-seniço que lhe ror ordena
do pelo Administrador c das' funcções que lhe forem por clle 
delegadas. ·· 

Art. 7. 0 O Fiel hc responsavcl para com o Administra~ 
dor por tudo quanto entrar em deposito c casa forte c por 
todos os actos que praticar por delegação do mesmo Adminis~ 
trador, ou em virtude deste Regulamento. 

CAPITULO V. 

Do Jlestrc da Otficina. 

Art. 8_ o O 1\lcslrc da Oficina tem a seu cargo : 
~ 1. o Distribuir o serviço pelos opcrarios c serventes, diri

gi-lo e inspecciona-lo, c velar que cllc se faça com toda a 
perfeição. 

§ 2.0 Receber do Administrador todo o material ncc11ssario 
para o trabalho e dar conta dellc no fim do expediente. 

§ 3. o Manter entre os opcrarios c serventes a ordem, cha~ 
mando aos seus deveres os que dclles se deslisarem, e dando 
parte ao Administrador para providenciar como convier, quando 
o não possa conseguir pelos meios a seu alcance. 

§ 4.0 Promover c velar sobre o asseio c limpeza da Officina 
c conservação do seu material. 

§ 5. o Respousabilisar os opera rios c serventes por qualquer 
perda ou damno que causarem_ 

§ 6. o Reprchcndcr os opera rios c serventes que estiverem sob 
sua direcção, quando o merecerem. 

CAPITULO VI. 

Do Continuo. 

Art. 9.0 O Continuo terá por delcr: 
§ 1. o O nsscio da Uepartição, a guarda c conservação dos 

seus moveis, sendo responsavel pelos quo se desencaminharem. 
§ 2.° Cumprir as ordens que lhe forem dadas pelo Admi

nistrador. 
§ 3. o Abrir as portas da Officina antes de começar, e fe

cha-las depois de findo o trabalho de cada dia. 
§ &.. o Levar a seu destino a corrrspondencia q!!o para esse 

fim lhe fôr entregue. 
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CAPIT.UW VII. 

Dos oper.tlt..iõs e sertlentes. 

Art. 1 O. Os opera rios c serventes tem por obrigação : 
% 1.0 Observar as ordens quo receberem do seu Chefe, ou 

Mostre. 
§ 2. o Dar conta das obras ou serviço quo lhes forem incum

bidos c desempenha-los com a maior perfeição. 
Art. 11. Os opcrarios c serventes que não estiverem pre

sentes á hora do ponto, se ausentarem antes do findar o ser
viço diario, dislrahirem-se,. não derem conta deHe no tempo 
marcado, ou abandonarem-no, soiTrerão desconto em seus. ven· 
cimrmtos. 

Art. 12. O opcrario que faltar mais do tres dias sem par
ticipação ou sem causa justificada a juizo do Administrador, 
será suspenso ou despedido. 

CAPITULO VIII. 

Da escripturação. 

Art. 13. Na administração da estamparia e do papel sei-
lado haveni os seguintes livros de entrada e sabida: 

1. • De apoliccs da divida publica; 
2. o ])c bilhetes do Thesouro; 
3. o ])o letras de saques c respectivos avisos ; 
f~. o ])c estampilhas de scllos dos Correios ; 
5." De llilhctcs c letras para pagamentos a prazos, de di· 

rei tos, impostos ou dividas; 
G. o De cautclus, bilhetes c conhecimentos da Casa da Moe

da, ou semelhantes de outras ltepartiçõcs; 
7. 0 ])c titulos, letras c bilhetes de Bancos, de Companhias 

c de particulurcs ; 
8. o Do papel recebido da Thesouraria Geral, ou de qualquer 

origem, conforme sua qualidade, destino ou applicação ; 
n.o Do papel de peso em tiras; 
10. Das tiras estampadas ; 
11. Das estampas selladas para letras de cambio; 
12. Das estampas selladas para letras da terra; 
13. Dos outros títulos c papeis sujeitos ao sello propor-

cional; 
14. Do papel ulmasso em branco; 
15. Do papel scllado com o sello fixo ; 
1 G. Do papel inutilisado por conta do Governo ; 
17. Do papel inutilisado de estampas espcciaes, c para os 

substituídos pelas Repartições arrecadadoras do scllo ; 
18. Do seno de letras e contas de estampas particulares; 



19. Do sello dos titulos t' •• pertencentes ao expe~ 
di ente das diversas RepàrtlçDes; 

20. Das estampilhas, ou de papel de outro qualquer fa
brico que lfôr adoptado para o sello; 

21. De quacsquer outras obras que forem estampadas, impres-
sas ou fornecidas pela Officlna. 

Art. 14. Os livros de que tratão os §§ 1. o a 8. • do ar
tigo antecedente serão divididos em tantas coJumnas verticaes 
quantos forem os valores ou taxas representadas pelas estam
pas dos títulos ou pelos carimbos. 

O debito se fará pelo numero de folhas de papel rece
bidas e o credito pelo numero dos títulos entregues, impres
sos ou estampados, ou que se inutilisarem nos trabalhos da 
estamparia ou impressão. 

Nas partidas de sahida das apolices c bilhetes do Thesou
ro se especificará a razão dos juros e o seu valor. 

Art. 15. Os outros livros de que tratão os ~§ 9. 0 a 21 do 
art. 13, á excepção dos comprehendidos nos §§ 9.0

, 10 e 11, 
serão igualmente divididos e!ll tantas columnas quantas forem 
as taxas do sello representadas pelos carimbos e mais duas, 
a t.• para o numero total dos títulos ou meias folhas de 
papel, e a 2. a para a importancia do sello. 

O Escrivão, !J.Uando a experiencia o indicar, poderá propôr 
as alterações necessarias para a boa ordem e brevidade do ser
viço a seu cargo. 

Art. 16. Além dos livros mencionados nos artigos ante
cedentes, haverá : 

1.0 Hum de registro de toda a correspondencia do Admi
nistrador, em que serão lançados todos os trabalhos que sahirem 
da Repartição. 

2. • Hum livro mappa do ponto em que se mencionará 
dia por dia o comparecimento ou ausencia dos empregados 
c operarios, com especificação das causas da ausencia. Este 
livro será escripturado a vista do de presença. 

3.0 Hum para os inventarios. 
Art. 17. Haverá igualmente cadernos pelos quaes se fara 

a distribuição diaria do papel pelos diversos operarios que o 
deverem estampar, imprimir ou marcar, e servirão: 

1.o Para a conferencia do trabalho feito. 
2. o Para a organisação de hum mappa mensal, que será re

mettido á Directoria Geral das Rendas Publicas, indicando qual 
a existencia dos títulos e papel sellado, & c., afim de providen
ciar-im em ordem a que não haja falta para as transacções or
dinarias do trato necessario a que forem destinados. 

Art. 18. Todos os livros e cadernos serão numerados de 
chancella na Directoria Geral das Rendas Publicas, levando us 
ncccssarios termos de abertura e encerramento. 
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CA.J.liTULO IX. 

Diapáfit~; Gera,.~ 

Art. 19. A nomeação do Adlnittlstr"dor ~ do Esçrivão será 
feita por Decreto, c as dos demais empregadós por Portaria do Mi
nistro da Fazenda. 

A do Fiel compete ao Administrador sob sua responsabi
lidade,. ficando dependente da approvação do mesmo Ministro. 

Art. 20. Nas faltas ou impedimentos momentaneos, c em 
quanto de outro modo não fôr providenciado pelo Ministro da 
Fazenda, o Administrador será substituído pelo Escrivão, este 
pelo seu Ajudante, ~ o Mestre da Oficina pelo operario designado 
pelo Administrador, c approvado pelo Director Geral das Ren
das Publicas. 

Art. 21. O Administrador servirá com fiança, que será ar
bitrada e prestada na fórma da Legislação em vigor. 

Art. 22. O numero dos operarios e serventes será mar
cado pelo Ministro da Fazenda sobre proposta do Administrador. 

Art. 23. As horas do expediente serão as mesmas do The
souro Nacional, podendo ser prorogadas quando o serviço assim 
o exigir. 

Art. 24. Qualquer prejuízo causado por negligencia ou 
culpa dos empregados, operarios ou serventes será por elles in
demnisado, permiltindo-se-lhes que o fação pelo desconto da 5.a 
parte de seus vencimentos até prefazet· a importancia em que 
fôr avaliado o prejuízo, quando por outro modo não possa a Fa
zenda ser logo indemnisada. 

Art. 25. O desvio de quaesquer utensilios, typos, impressos 
e outros o~jectos pertencentes á Ollicina St~rá punido com as penas 
dos arts. 170 a 172 c 265 do Codigo Criminal, conforme a qua
lidade do infractor. 

Art. 26. Todo o papel para estamparia a cargo do Thesou
reiro Geral passará para o Admini~trador, ficando deste modo re
,vogado o art. 6. c do Rego lamento n. o U de 23 de Março de 1838. 

Art. 27. As disposições dos arts. 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 
e 17 do Dr,creto n.• 14 de 23 de Março de 1838 e n.egulamento 
do t.• de Junho de 1851 continuarão a ser observadas no serviço 
da Officina. 
' Pelo que toca ao papel sellado observar-se-hão os arts. 17, 

18 e 19 e mais disposições do Regulamento que acompanhou o 
Decreto n.• 895 de 31 de Dezembro de 1851, na parte que es
tiver em vigor c não se oppozer ao prcscute Regulamento. 

Art. 28. Fi cão extensivas aos empregados desta Uepartição 
todas as disposições da legislação que rege o Thesouro Nacional 
relativas ás licenças, vencimentos, descontos, antiguidade, ponto, 
suspensão, posse, aposentadorias, 'Substituições, fianças e quaes~ 
quer outras materias não previstas neste Regulamento. 
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Art. 29. . Os empregados de e$Cripturação e contabilidade 
serão providos pelo mesmo modo que o são pela legislação em 
vigor os do. Thesouro Nncional e Thesourarias das 'Províncias, 
podendo ter accrsso. eonforme seu me~ecimento, serviços e 
habilitações, verilic:Hlas por meio de concurso, nil mesma ou 
em qualquer outra Ueparliçfín de Fazenda. 

Art. ao. Os empreg-ados que nfío forem contcmplados~na 
presente org:misaçfío liearão ndditlus a qualquer Repartição em 
quanto nfío forem nproveilados em outro serviço, ou aposen
tados na fórma da Lei. 

Art. 31. Haverá na Roparliçfío hum compartimento, guar
necido de estantes, convenientemente ventilado, onde se re
eolhení na devida ordem o papel cncommendado para a imprcs
sfio c estamparia, assim como o papel sellado, as estampilhas 
de sello dos Correios c o papel inutilisado que houver de ser 
submctlido :í qncimn, os typos e utensílios de imprcssiío_e ti~ 
ragern, c todns c quaesrpwr ma terias primas, instrumentos, e 
produelos que niio eslivcn•m empregados no serviço. 

Art. 32. O Firl IH~ rc~ponsavcl vara com o Administra
dor por tudo quanto entrar para o deposito. 

Art. 33. Em cada classe de valores de apolices, bilhe
t,~s, lctms c qna~·sqner ohrns para uso da Uepartição adoptar
se-ha hum typo ou f'stJmpa que niío poderá ser alterado sem 
ordem exprPssa do l\linislro da Fazenda, c o mesmo obser
\"ar-se-ha a respr~ilo do pnpel que lhe fôr destinado. 

Art. 3\.. Os venr:imentos dos emprc~ados c mais pessoas 
an serviço ela Ofncina llc estamparia c impressão, regular-se
hão pela Tahella anncxa a eslc Ucgulamento, que fica depen
dente da approvaçiío do J>odPr Legislativo. 

Art. 35. Os Vf'ncimentos dos opcrarios c serventes serão 
dínrios c marcados em Tabella especial proposta pelo Admi
nistratlor c approv:Jda pPio :Ministro da Fazenda. Os venci
mf'nlos, se possível fôr, scriío divididos em duas partes, huma fixa 
e oulrn variavel, sendo esta detcrmiPada pela quantidade de tra
balho produr.ido por cada opcrario. 

Os actuacs opera rios em quanto bem servirem poderão optar 
entre uslcs c os vencimentos que até o presente percebem em 
virtude dos Decretos de 23 de l\fnrço de 1838, 31 de Dezem
bro de 1851 c 30 de Abril de 1859, os que mais lhes convierem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Fevereiro de fSGO. 

Angelo llfoniz da Silva Ferraz, 
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Tabella dos vencimenll}s tlos ·empregados da ollicina de es. 
tamparia e. impressão do. Th~ouro Nacional. organisad~ 
em conformidade dos Decretos- de 23 de. Março de 1838. 
31 de Dezembro de IS!H e 30 ·de Abril de 18!)9 e 
ordem de H de Março tle 18!>9. 

"-

E~IPREGOS. YENC!liENTOS. TOTAL. 

Administrauor c Al- \ Ord .. 2:000~00~} 

moxarifc •...•..• -~ 
2:!~00~000 

Grnt.. hOO~OOO 

Escrivilo ........... { 
Ord ... 1:G00:tP0001 

1:960$000 
Grat .. 360\'fOOO 

Escrivfío Ajudante ... Grat •. GOO:t\000 600$000 

Fiel d~ A hnc,xar:re. { 
Ord .. SOO:tfOOOl 

1:200~000 
Grat .. /100\'iiOOO 

1\feslrc da Officina, { 
Ord .. 800~0001 

1:000$000 
Grat .. 200~000 

Continuo .•.• , ••.•. ~ 
Ord .•• /~80!1(1000} 

800~000 
Grat .• 3:!0~000 

··-
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Fen~niro de 1860.

A .. uefo Moni~ da Silva Per•·u~. 

Parte 11. 3 

I 
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í>ECilETQ .N. o 2.533-d., .20 .d~ .Fevercirq ·de 1.860, 

Marca o ordenado de duzentos e cinco~nta mil réi~ ao ajudante do Car
cereiro da Cadêa da Capital da Província da l'arabibà. 

Hei pt>r bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica marcado o ordenado de duzentqs e 

cincoenta mil rMs annuacs ao ajudante do Carcereiro da Cadca 
da Capital da l'rovincia da Parahiha. 

João Lustosa da Cunha l'aranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario uc Estudo dos Ncgocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. JlaJacio do l{io de Janeiro 
em viÍ1tc de Fevereiro de mil oitocentos c sessenta, trigcsimv 
nono da lndcpcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N.o 2.53~-dc25 de Fevereiro de 1860. 

Autorisa o credito supp!Pnwnlar de 1. 4110:000~0011 para as dcspczas de diversas 
ruhrka" nu cwrcicio corrente. 

Attendendo á insufliciencia do credito votado no art. 6. • 
da Lei n.• 1.0~0 de H de Setembro do anno proximo 
passado para as despczas da R<:partição da Guerra nas verbas 
-Arscnaes de Guerra-Corpo de Saude c Hospitacs-Repartição 
Ecclcsiastica, Gratilicaçõcs di\'Cfsas-Pedestres-Recrutarncnlo 
e Engajamento-Fahricas-Presidio de Fernando de Noronha, c 
diversas dcspczas c evcntuaes do corrente exercício ; Hei por 
hem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, c ern conformiT 
dade do § 2.• do art. 4.• da Lei n.• 589 de 9 de Setembro de 
1850, Autorisar o credito supplerncntar de 1. 400:000~ na fórma 
da Tabelta que com oste baixa, devendo esta medida ser leyada 
em tempo competente ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

Sebastião do Rego Barros, do l\Jcu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Ncgocios da (;uerra o tenha assim 
entendido c expeça os despachos neccssarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte cinco de Fevereiro de mil oitocentos c sessenta, 
trigcsirno nono da lndt~pendcncia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Mageslude o lmpemdor. 

Seúastiüo do Rego Barros. 
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Tahéllii. dlsti-lhutha 8tt ~re8Uo suppl~melttar 
autori!iado. por Decreto desta data para • 
exereacio cúr .. ente. 

lt.rt. 6.• da Lei N.• i.ô40 de 14 d~ Sef&mbro de 18:1n. 

~ u.• 
§ 7 o 

~ Ü. 
§ 12. 
~ 1~. 
~ 15. 
~ 16. 
~ 17. 
§ 19. 

Arscnaes de l)uPri·a, ......•.•••.. 
Corpo de Saude c Ilospitàes .•..•.• 
Repartição Ecclcsiastica .......•.•. 
Gratificacõcs divctsllS .........•••. 
l'edcstres ........•..•......••••• 
Recl·utamenlo e engajamento •..•.. 
Fabric.as ..........•...•......... 
l'rcsidiod1~ }<'crnando de Noronha .••• 
Diversas Dcspezas e E"ventuaes ..••.. 

1.000:000~000 
90:000~000 
10:000~000 
30:000:tjl000 
20:000:tP000 
60: 0011~000 
:~o: ooo~ooo 
10:000~1)(1() 

150:000~000 

Hs... . • t.t~OO:OOO:jj~OOO 

Secr~taria de Estado dçs NPgocios da Guerra t~m 25 de 
Fevereiro de 18t;O.-Se1Ja,çtiâo do Rego Barros. 

-
DECRETO N." ~.535-de 25 de Fevereiro de 1S60. 

Del«~nnina qnr " aul(mrnto dP vrncimento conrl'dido aos empregado~ do 
Minislerio da l\larinh<~, ljiW, rstando uo caso de sert•m aposentados,. na 
fórma da le~~;islação em ,.iJ~;o•·,. conlinufio a senir, uniramentl' hl' devidv 
pelo cxcrdcio clfccth·o do «'mprego. 

Hi.1i por bem J)eterminàr que o áugtnento de vencinH'uto 
toncedido aos mnpreg:idos du Minislerio da 1\Iarinha, 4ue, 
estando no caso de sei·em aposentados, na fórma da legislação 
Nll vigor, continuão a senir, unicamente he dl'vic:lo JJdo elfec
lito exercício c:lo emprPgo. 
. Francisco Xavier Paes flarrl'lo, do M.PU Conselho, Ministro 
é Secrctatio ile Estn.do dos Negocios c:la Màrlnl\á, o trmhà assim 
entendido " faça exeeutar. I' a la cio do Hio de ·Janeiro ení 
vinte cinco cu~ Fevereiro c:le mil oitocent'os !' SI'SSI>ntá, trig~simo 
nono c:la lndependeneia e do Imperio. 

Com a nuLrica d() Sua :\lagPstade o Imperador. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 
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DECRETO N.;0
· ·2.536-d~ 25 de Fevereiro de 1860. 

Organisa o Quartl'l General da l\l.1rinba .. 

HPi por bem, llsando da autorisaçfiQ concedida no artig-o 
doze da Ld numt>ro R7'~ de 23 de Agosto dr 1RSH, Organisar 
o Quarll'! t~mwral da i\larinha, na conformitladt! do lkgnla
mrnto, qne l'OI\1 PS!l' hai\a, as:;ignnuo por Francisco Xavier 
l)<II'S llarrdo, do ~leu l.omdho, i\linistro c Srrretario de l\slado 
dos Nl'.!.!;odos da 1\Iarinhu, qu<' assim o tenha enl<~ndido e faça 
I'Xrcntar. Pulado do Hio de Jani'iro em vinte einco do Fcve
l'Piro dt~ mil oitnccnlos t' sc~sPntn, lri;:wsimo nono da Jndepcn
dencia P do I m perio. 

Com a Ruhricn de Sua l\fagcstade o Imperador. 

Frrmcisco Xaricr Paes Barreto. 

He~nlaJneuto, a fJIIC se ••efcre o nect•e"Co d'est.a 
tla•n, orgnuisando o Qunt•tt•l «•enet•al da 

Jtlrit•inlm. 

f: A PJTl'LO I. 

Organisaçlio dn f}uurtd Gcncml t[a ]Jl(lrinha. 

ArL 1. 0 O <Jnarl\'1 (;t•nrral tia ~farinha lw a Ticpartiç!io, 
qur lmn do cxeeutar, lmmmillir e liiZI·r t•xerutar as ordens do 
J\linisl.rn, conccrncnli'S ao movimPnto, Pconomia f' diseiplina do 
sPrviço naval militar. 

Art. 2.• A gt•n•.ncia do !)nar!d (;PIWI':II <la ]\farinha enn
tinmmí, como alt', agtll'il, soh a din•t·t·fio do Ajudante de or
dt~ns 1ln l\linist ro <lil :\larinh<l t·om a tlesignar:ão de Encane
~ado do Qunrld (;cnt•ral da Marinha. 
' Art. 3.'' O Quartf'l Gt•w·ral da i\l:n·inba se comporá do5 
seguintes Empregados: 
~ 1. ,. J)e hum Encarn•g;Hlo do f)uarlel nrnt'l'tll da Marinha 

- Olficinl Genrral, Ajndanlt~ <IP OrdPns elo Ministro. 
~ 2. • Jk hum Ajudante do F.nl'nrn':!m1n.- Offirial Superior 

da Armada. 
~ 3." J)c hum 8cen•lario.- OHirial Superior ou 1.'' Te

lll'Hie. 
§ !~. • }Jc dons OITidacs de ~;l'<'l'daria. - Officiacs Subal

ternos .. 
§ !>." De hum Arl'hivisla.- Omcial Subalterno. 
~ li." De trcs A mtmucnst·s. - Ofiirincs Subalternos, lnfe--: 

riores ou paisunos, 
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§ 7.• De hum Portei!:o. - Omcial Inferior.' 
§ 8.0 De hum Continuo.- Cabo ou Anspeçada. 

Art. 4. o Todos os Emprt!gados do Quartel General da Ma· 
rinha são de commissão, e de livre nomeação do Ministro, que 
os demittirá, quando assim convier ao bem do serviço. 

Art. 5. 0 A' excepção do Encarregado do Quartel General 
da Marinha e seu Ajudante, todos os mais J~mpregados podem 
$Cr nomeados d'entre os Officiacs da 2." Classe ou reforma
dos, convenientemente habilitados. 

Art. 6. o O Encarregado do Quartel Ceneral da :Marinha 
terá os vencimentos e vantagens de commando de força naval, 
segundo a sna l' atente. . 

Todos os mais Empregados, que ((>rem Officiaes de l'.atente, 
vencerão, como embarcados em Navios de Guerra. 

Os Amanuenses que forem Ofliciaes Inferiores e o Porteiro, 
al1)m do soldo da praça, ração c fardamento, perceberão a 
gratificação mensal de 30~000 réis; e se forem paisanos a de 
sossenta mil réis por rnez. 

O Continuo, além do soldo, ração , c fardamento, perce
berá a gratificação mensal de vinte mil réis. 

O Ajudante terá, quando substituir o Encarregado do Quar
tel General da Marinha por mais de quinze dias, os vencimentos 
c vantagens de commando do Corveta. 

CAPITULO 11. 

Da competencirJ. c deveres do Encarregado do Quartel (;cncra l 
da ll.farinha. 

Art. 7." Compete ao Encarregado do Quartel General da 
Marinha. 

§ t.o Executar pontualmente, lransmittir, e fazer executar 
as ordens do l\linistro, conecrnentPs ao movimento , economia 
c disciplina do serviço naval militar. 
' ~ 2." Publicar em nome do Ministro as On!Pns lieracs, 
do l>ia, e Circnlnrcs. 

§ 3. o Transmittir ás competentes autoriclndes subordinadas 
ao Quartel General da Mnrinha, todas as rkliberações c medi
das do l\Iinistro, que devão ser levadas ao conhecimento da 
Armada ou de algumn parte delln, para lflW tcnhão n devida 
execução. 
~ !k • necdJer do Ministro o Santo ~~ Senha para distribuir 

ou mandar distribuir pelo seu Ajudante diariamente aos na
vios armados surtos no porto, aos Corpo.'• de l\Iarinha, Arse· 
nal, c Fortalezas á cargo da Heparlição. 

% 5." ltecebe1· dos Chefes, Commandantes e mais autorida~ 
dcs subordinadas ao Quartel General da Marinha as partes e 
mappas semanaes, mcusacs, c aunuaes do estado de seus rcs-
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nrclivo~ navios, Corpos e ~tabeleeimentos ; e bem ass~m a~ 
;:nntas ordinarias e edraordinarias para as levar ao conpeci
menlo do Ministro. 

-~ H. 0 Receber todas as representações, officios c partici
püt,"iics relativos aos obj1~dos de sua compclencia, para os ltwar 
ao conhecimento do Ministro, acompanhados das resprctivas 
infornHIÇtles c csclarcrimcntos, afim de que ello possa delibe
rnr com pleno conhecimento de causa. 

§ 7." .Examinar as guias extraordinariils c de urgcncia, 
tanto d1~ entregas, como de pedidos, •~nviadas dos navios de 
';uf'rra, Corpos de Marinha, c Estabelcdmentos subordinados 
.tn l_luartel Gcnl.'ral, reprovando, ou mandando reformar as 
·!IH~ niío e,;tiverem {'()H forme ils tabclias, c rubricando as ap
plnV<IIla!i para serena rcnwHidas á lntPn<leracia da 1\larinha, 
l'rt't'"fh~ndo ordem do 1\Iinistro. 
~ K." Bulnicar os Livros :\lesln•s <los Olliciacs (la Armada, 

~ os do Batalhão Naval c Corpos de hnperiaes Marinheiros, 
na fúrma de SeUS 1\agulauHmtoS; m;sim COliJO OS dPstinados aos 
!liarius de Navegação de todos os navios da Armada. 
~ !J.o Informar os r~qucrimcntos de todos os indivíduos, 

'!lle llte forem subordinados, para então subirem á presença do 
'linistro, sendo prohibido aos pretendenl<'s requerer, sem que 
'i"-Í<l por intern]{'dio de seus Chefes e do Quartel G<meral da 
";rrinha. 
~ 1 O. Dar todas as informat;õ<•s que lhe forem exigidas pelo 

"inistro, corroborando-as, quando assim se faça necessario, 
t'tllll copias authenticas de documentos cí.istcutcs no archivo da 
SPITf'laria, c que possão eselarceer a materia. O mesmo pra-
1 it·ar;í para o Conselho Supremo .:\Jilitar. 

% 11. Nomear os Officiaes, que devem comp•'r os Conselhos 
<k lnves!i~nção, Inquirição, e de Guerra, segundo a legislação 
~m \ igor; publicar nas Ordens do Dia as Sentenr:as dos Conse
lllos de l;uerra c do Conselho Supremo l\lilitar de Justiça nos 
processos que lhe forem remettido~ pPlo Ministro, pondo-lhes 
o competente-Cumpra-se. 
~ 1 ~- Propôr ao Ministro os Olllciaes para com mandar, se 

<~<;sim lhe fôr orqenado; tcpdo attençfio a que a Patente .dos 
pn)postos para comma11"o esteja em relação_ eom a classe dos 
lla\'ios para que tiverem de ser nomeados. 

::~ 13. !1\omear os Officiacs, que de vão embarcar nos navios 
tia .\ rlllncla; ordPnar, quando eonvenha ao serviço, sua passa
~··m dn h uns para outros navios, ou SPU riPsembarcpw; nomear 
os qnc devem servir nos Corpos rle ~Iarinha, excepto os Com
mandantes: designar os Capdlães ~~ os Pilotos extraordinarios, 
o,, -'lrstres de primeiras letras, escremntes c Mestres d'annas 
rara os navios rrn que forem nccPssarins, d:mdo immediata
"H'ntc parte ao Ministro para definitiva n·solução. 

,;; I 4. Onll'nar ~o f:irur'"iiin !\1 ,·,r do Corpo rlP. Snude da 
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Annada, e requisitar ao. 1Ne~Wen~.4a )farinha e lnspector do 
Arsenal a nomeação dos .. Otliciaes de. ~!lpde , Fazenda , Ap)to 
e Artífices para· embarcarem a bordo dos navios da Armad,,,,o~ 
para outras commissões do serviço. 

§ 15. Presidir ás Juntas de Jnspecção do Saude. 
§ 16. Passar nos primeiros dias de cada mez revista de 

mostra aos Corpos de Marinha, e sempre que julgar co~lVe~ 
niente ás guarnit:.õcs dos navios armados. Estas revistas podem 
ser passadas pelo Ajudante. 

§ 17. Visitar por si ou por seu Ajudante os navios do guerra 
na vcspcra da sahida c na occasião da entrada, para s~. conhe
cer o estado do navio, seu armamento, apparellw o limpeza, 
disciplina e asseio de sua guarnição; d\slrib.uição a postos c exer
cícios, arrumação c acondicionamento de .viveres e das P•uni
çüt~s naval'S e de guerra, c fazer quaesqucr outras averiguações, 
tendentes a conhecer c formar seguro juizo da capacida~c dos 
C.omm:mllantes, Officiaes o l);llarniçõPs, dtm<!o innncdiamentc 
parte de seu resultado ao Ministro. J~slas visitas são indepen
dentes das que pertencem ao Conselho Naval, marcadas no 
artigo !), • da Lei de 23 de Agosto de 1856. 
~ 18. l<'azcr cscripturar pelo Secretario ou sob sua respon~ 

sabilidade pelo Official nomeado para o coadjuvar, o. Livro Mestre 
tios Officiacs tJa Armada, c os dos assentamentos dos Ofliciaçs 
de Saude, Culto e Nautieu, c mandar, á vista de despacho do 
l\Iini~tro, cxtrahir pelo Sccretarip fés de Officio, e por des
pacho seu, ecrtidücs. Pelas Fés de OOicio não se levarão emo
lumentos. 
~ 1!). Enviar mensalmente ft Secn~taria de I~stado, c sempre 

quo lhe ror ordenado, os mappas do estado da l"orça Naval, 
dos Corpos de Marinha, e de todos os Estabclcc(mcntos subor-
dinados ao Quartel General. · 

§ 20. Participar immediatamcntc ao M{nistro todas as opcur~ 
rcncias, qnc cxijão promptas providencias. . · 
~ 21. Cohibir o abuso de tratamentos illcgacs em corrcs

fJOIHlencia official , c não consentir a menor alteração no~ uni
formes estabelecidos1 para cada hum dos Postos c diiTerentcs 
dassPs de indivíduos seus subordinados. 
~ 22. Rcmetter :í respectiva Secretaria de Estado, .nos prin~ 

cipios de Janeiro c Julho de cada anno, as relações de con~ 
ductn c antiguidade de todos os Officiaes da Armada c do Corpo 
do SaudP.' . · 

§ 23. Prop<\r, finalmente, os melhornmcntos on medidas quo 
julgar utcis, ou ncwssarios a bem do serviço da ncpartiç.'lo a 
seu cargo. 
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CAPITULO IJI. 

Do Ajudante do Encwtregado du Quartel General da JJJarinha. 

Art. 8. 0 Os devereS' do Ajudante do Encarregado do Quar
tel (~!'neral da ~lnrin!Ja t-:.:1o os seguintes: 
~ 1. • Curnprít· pontuaJnv·ntc as ordem; do Enrarregndo do 

Quartel Gcncra I. 
~ 2.0 .Receber diarinmcnte as ordens que dcvão ser publi

cadas nas Ordens do Dia, as quaes redigirá l' assignaril, quando 
forem de mero detalhe de serví~.o. 

§ 3." Exigir dos Commandanles das Estações Navaes, dos 
Navios, dos Corpos de l\Inrinha, c dos Chefes dos Estabeleci
mentos subordinados ao Quartel General informat;õt>s e es
clarecimentos sobre requerimentos .de partes, ou quacsqucr 
outros ncgocios, segundo as ordem; que receber do J~n
rarrl'gado do Quartel General, sob cuja autoridade será scrnpro 
ft:ito o seu expPdíente , abstendo-se do dar ou receber trata
mentos illcgaes. 

§ 4." Substituir nos casos de falta ou impedimculo o En
('arrcgado do Quartel General, dando im.mediatamente parte 
ao .Ministro para providenciar como julgar ~onvcniente. 

CAPITULO IL 

Do Secretario. 

Art. 9. • O Secretario terá a seu cargo a Sccrctnria do 
Quartel General da 1\Iarinha, e soní responsavd por todo o 
trabalho c cxpediPntc de lia, eompelindo-llw. cspeeialmente: 
~ 1.• Redigir as minutas de todos os oflicios e ordens ex

ceptuando as do Dia. 
§ 2.• Fazer ou mandar fazer sob sua revisão o extractd' 

de todos os negocios contidos nos papeis sobre que tenha de 
informar ou deliberar o Encarregado do Quartel General. 

§ 3.• Distribuir o tmbalho da Secretaria pelos respectivos 
Empregados, de fôrma que a cscripturação esteja sempre 
em dia. 

§ 4.• R-;cripturar o Livro 1\Ic~tre elos Oflkiaes <la Atmada, 
podendo ser coadjurado neste trabalho, porém sempn• sob 
sua responsabilidade, pelo Omeial por clle escolhido para esse 
fim: o mesmo se enll'ndPrá ú r:·speito dos LíHos <los usscn
tarucnlos dos Offidaes do Culto, SawJc e Naulica. 

§ 5. 0 ExtraiJir Fr!s d'UHkio, precedendo despacho do 
).Jiuistro, e Cerliclões por df\Sp:trlw tl11 J~ncarregado do Quartel 
fJeneral. 
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S 6. 0 Ter todo o cuidàdo em que o Al'chivo se ache sempre 

bem arranjado, os papeis classificados de modo que com fa
cilidade se possa acha( qualquer documento que se procure. 

§ 7. o Não corisentit que os Empregados da Secretaria se 
encarreguem de negocios de partes ; nem que deixem de 
entrar ou retirar-se da Seéretaria senão nas horas marcadas 
neste Regulamento ; manter a ordem, silencio c applicaçfio 
ao trabalho, durante o tempo de sua actividade, dando parte dos 
que se tornarem remissos, incorrigíveis, insubordinados, ou 
de má conducta, afim de serem demittidos. 

§ 8. o Mandar fazer pelo Porteiro os pedidos de livros, 
papel, tinta e mais objectos necessarios para o servi1:o da 
Secretaria, regulando zelosamente o emprego desses artigos. 

§ 9. o Mandar carregar ao Porteiro em livro especial o 
producto dos emolumentos das certidões, para ser remcttido 
ao Thesouro no principio de cada mez. Estes emolumentos 
serão cobrados segundo a tabella da Secretaria de Estado da 
Marinha. 

§ 10. Fazer carregar ao Porteiro em Livro de Inventario 
todos os moveis, ornatos e utensis do Quartel General e sua 
Secretaria. 

CAPITULO V. 

Dos Officiaes e Amanuenses. 

Art. 10. Os deveres dos Officiaes c Amanucnses da Se-. 
cretaria do Quartel General são os que const<lo dos paragra11hos 
seguintes: 

§ t.o Comparecerem uniformisados na Sccret:uia ás horas 
marcadas, sendo sujeitos ao ponto. 

§ 2.• Permanecerem ctTeclivamente applicados ao,1tr.Jhti
lho , que lhes fôr distl"ibuido pelo Secretario , prollir~tlo 
desempenha-lo ·com intelligencia, perfeiçâo c brevidade. 

§ 3. 0 Substituir o Secretario o que for mais gr<tduado, 
e no caso de igual graduação o mais antigo. 

§ 4." Substituir o Archivista o que para isso fôr desi-
gnado pelo Secretario. · 

Art. 11. Os tres Arnannenses desempenharão os traba
lhos, que lhes forem distribuídos pelo Secretario, ou pelo 
Official sob cuja direcção servirem por ordem d.aquclle. 

§ 1. o Serão especialmente encarregados da eseripturação 
dos livros de registro. 

§ 2.• Substituirão os Officiacs nos easos de falta ou impe
dimento, seguindo-se a este respeito o que fica disposto no 
§ 3. • do art. 10. 

Parte ll. 4 
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CAPlTULO V •• 

Do Archivilla. 

Art. f2. O Archivista desempenhará os seguintes deveres: 
§ 1.• Terá a seu cargo o An~hivo da 1\epartição sob a di

recçüo do Secretario, conservando-o na devida ordem, clareza 
e methodo afim de que se possa facilmente encontrar qual
quer documento , que ndle csti ver ~uardado. 

§ 2.• Terá hum Livro proprio Jlara nelle lançar diaria
mt·nte a t•ntrada de todos os papeis , que se deverem ur
rhivar, com resumida dcclaraç;io do seu conteúdo. 
~ 3.• Não entregará papel algum sem ordem do Secreta

rio, e recibo da pe&soa a quem o entregar , passado em livro 
de prolocollo. Neste IJlesmo livro lançará a nota de recebi
mento. logo que o papel lhe ftir devolvido. 
~ 4." Nas vagas do serviç.o do Archivo poderá ser empre

gado pelo Secretario em qualquer outro serviç.o da Secre
taria. 
~ 5.• Será substituído em seus impedimentos pelo Ama· 

nuense , que ftJr designado pelo Secretario. 

CAPITULO VII. 

Do Porteiro I) do Continuo. 

Art. 13. São deveres csscnciacs do Porteiro: 
§ 1." Abrir as portas c janellas do Quartel General todos 

os dias de actividadc huma hora antes da em que devem wnl
parecer os f~mprcgados, c fecha-las cnida<)osamcnte depois 
tle retirarem-se todos. 

§ 2. • Abrir as portas em qualqner outro dia ou hora, 
quando assim lhe fôr determinado por ordem do Encarregado 
tio Quartel General. 

§ 3. o Cuidar corp todo o zelo do assnio c limpeza da casa 
c suas dcpendencias, assim como dos moveis, escrivaninhas, 
e mais objectos Qt! que tiver carga no livro de Inventario, 
tendo para o coa(]juvar nestes serviços hum Servente do ArsenaL 
~ r~. • Rccel:lcr e guardar o producto dos emolumentos das 

Certidões que se passarem , c que devem constar do livro 
especial desta carga, afim de ser remettido com a compe· 
!.ente guia no principio de cada mcz ao Thcsouro Nacional. 
~ 5." Scllar os offieios e mais papl'is em que seja ncces

saria esta solemnidatlc. 
§ G." Não deixar entrar na Secretaria pessoa alguma a 

clla C1'lranha sem pcrrni&>ãC' do Sct;rl'lari(l . ou de quem sua~ 
"\"t'ZC~ lizer. 



Art. 14.. O Con~n~9 ~ellf'lllP.Mhará p$ s~int~ deveres : 
§ 1. • Coadi!Jvar o Porteiro . no que respeita aos deveres 

marcados no~ ~§ ,l.•, · 2;•: !' ~-~ dn.artitm antecedente. 
§ 2. • Acudir ·ao toque da eampalnha para saber c exê

cutar o que !he fôr orden~t4~· 
§ 3.• Sub$Ütuir o Porteiro em seus iomedimentos. 

CAPI!'fULO VIII. 

Disposjçi)es (ferau. 

Art. 15. Quando pof legit~IJlP impcdiment<> do& Em
preg'l4os da Sepretaria ·forem JlÍ/[p!*lQ~S pelo Ministro Ofli
daes, que os substituão, pas~ara.o ~o~ l}omeado!f os venci
mentos e mais vantagens inherentcs aos empregos. 

Art. 16. A )1epartição do Quartt:Jl Generql da Marinha 
começará seus trabalhos ordinarios ás nove horas da manhã 
em todos os dias uteis, e os terminará ás tres da tarde: ex
ceptuão-se, porém, os casos de urgencia, porque então o tra
balho será feito em qualquer dia, e a qualquer hora , de
vendo a elle concorrer todos os Empregados, ou sómente 
aquelles que forem designados pelo Encarregado do Quartel 
Generâl. 

Art. 17. Haverá hum livro de ponto, aberto, encerrado 
e numerado pelo Secretario, o qual estará sobre a mesa do 
Porteiro, e nelle escreverlio 'seus· nomes os Empregados, quo 
forem entrando para a Secmtaria. Quinze minutos depois 
das nove horas o :Porteiro trá depositar o livro sobre a mesa 
do Secretario, que será. ó ultimo à inscrever-se, ficando por 
este modo encerrado o ponto do dia. 

Art. 18. No .pr~meiro ~ia ~tU de cada mez o En~rre
gado do Quartel ~pq~ral rerp~t~erá ao Ministro a relação. pas 
faltas dos Empregadq&, e~q conf~rmidade do que sp acha 
disposto a respeito dos ~tra~r~~~~Q~ 41l Sepr~taria da Maritiha. 
• , Art. 19. O ~ncilffeg~~o po Q~aJiel fieperal da M~rinha 

tera huma Ordenança de pesspa, que Sl'ltá hum lnfcnor ou 
Cabo de qualquer dos CorpQs de Marin)la: a~ém desta Or
denança mandarão os rriêsmos Corpos diadam~nte ao Quartel 
G.eneral as que fof~IP. q~~ss~rf!l!õ (l~ra a ent~ega do expe
diente , e quaesquer outras d1lige~e1as do ~rvtço. 

Art. 20. Além do esc~ler· ~o 'E11carregadq po Quartel 
General, serão empregados os que forem necessarws para os 
continuados serviços df!St& Repilrtlç~(), sepdo chawados para 
este fim os dos navios da 'Est3ção Naval , ou os que esti
verem em serviço dos Corpo~ dé ~J;uinllll· 

Art. 2 t. :Fi cão revogadas quaesqiÍ~f disposições em contrarlo. 
11alucio do Rio de Janeiro em ~5 de Fev(1reiro ·de 1860. 

Francisco Xavier Paes Ba~·reto. 
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DECHETO N.• 2.537 de 2 de .Marc:o de 1860. 

l\landa obsenar o Hegulamcuto •la Casa da 1\loeda. 

Usando dr~ autorisação concedida no art. 31 da Lei n. o 

t>U de 28 de Outubro de i8'1tl; Hei por bem 1\Iandar que 
na Casa c:Ja Moeda se obsPrYe o Hcgulamenlo que com t•sle 
baixa, assi~nado vor Angdo jJoniz da Silva ferraz, do JH•·u 
Conselho, Senador do lmperio, !'residente do Consdho llc Mi
nistros, Ministro c :::iecrl'lario de l~sta<lo !los Negocios da Fa
zenda, c Presidente do Tribunal do Thcsouro N<teional, que 
assim o tenha entendido; c Ji1ça executar. 

Palacio do !Uo de Janeiro em 2 de Mar~~o de J8ü0, tri
gcsimo nono da lndepcndenria c do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua l\Ia~cstade O Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Fcrrctz. 

Reguhuuento da Casa da .rtloeda a «tne se t•e
fere o Decr•eto N. ~.~3', desta dntu. 

CAPITULO I. 

D1t Administração da C1,sa da bl oeda. 

Art. 1. o A suprema dirccção, inspecção e !lsealisação do 
~crviço da Casa da 1\Ioella, competem cxdusivam•~nte ao 1\li
nistro da Fazenda, que as cxct-rcri1 por si, pela .Dircctoria 
lieral das Hendas Publiet~s, ou por cn111missües <Jc !ma escolha. 

§ Unico. A cargo de hum Emprc~ado superior, com a df:
nominação de Provedor, fica a dirccçfio scicntilic.a dos trabalhos 
da referida Repartição, sua administração, regimcn, economia 
c policia interna. 

Art. 2. o A Administração da Caso da Moeda será dividida 
nas seguintes secções; a saber: 

1.• IJc cscripturaçilo c conl:tllilitlallc. 
2. • Thcsouraria. 
a.• Contraste, ou aferição dos metaes. 
r~. • Officina de fundição c ligas. 
5.• OIIicina de laminação c cunhos. 
ü.• omcina de abrição. 
7. • Officina de mac!tinas. 
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CA1'JTULO 11. 

Da set!çãó de escripttttac:ãa e· çontaoilidade. 

Art. 3 " Incumbe á secção de escripturaçi'ío e contabili
<lndP. 

§ 1.0 Toda a eorrespondencia, cscripturação e expediente 
a e;-~rgo do Provedor. 
~ 2.• Escripturar os metacs, que tiverem de ser fundidos, 

annndos, ligado,;, cunhados, ou empregados em medalhas á vista 
do pt!SO, c aferição a qnc se houver procedido. 

~ 3. o O exame, c processo de todos c quacsquer papeis, 
con~1s, c documentos relativos ao serviço, rendimento, fl des
pPza; c tudo o que liir relativo ao calculo dos direitos, ou taxas 
" sna arrecadação. 
~ 4. • A Pscripturação (lc toda a receita e d11speza da Re-

parlição. . 
~ 5." O assentamento, on a matricula de todo o pessoal das 

dill'erentes secções. 
~ 6. 0 O lançamento em livro proprio dos termos de in

ventario, e do halanço, a que annualmente se deverá pro
ceder. 

§ 1:• A organisa~ão dos balanços mcnsaes, c do respectivo 
mçamento com ns tabcllas necessarias. 

§ 8. 0 A cscriptnração de qnaesquer termos ou contractos. 
~ !l." A guartla, c hoa ordem do archivo da Repartiç!lo, e 

a conservação dos papeis, que lhe pertencerem. 
~ 10. Passaras r;crtidõcs, que forem requeridas pelas partes, 

:í visla dos dPspachos <lo Provedor. 
§ 11. A cseriptnraçfio das contas cOJ·renl.es, abertas ás offi

cinas, c a quaPsqtwr responsaveis por objt~ctos, que lhe forem 
cntrc;,(Ucs para seu respectivo serviço. 

§ 12. A organisação das ferias dos praticantes das officinas, 
~perarios e serventes. 
· ~ 13. A tomada de contas a todos os responsavcis da 

administração em cada semestre, c liempre que houver mu
dança de rcsponsavel, ou suspeita de desvio de objcctos per
tcncenlPs li Fazenda l)uhlica. 

§ 14. Colligir, c conservar em boa guarda todas as Leis, 
Det~rctos, HPgulamentos, Instrucçõcs, Ordens, o Portarias, con
ecnwnles 11 administração, c serviço da Casa da Moeda, as quaes 
sc~rão cncailernadas por ordem chronologicn, e numerica. 
~ 15. Escripturar o protocollo da entrada c sabida dos 

papeis. 
~ 1G. Em gPral, todos os trabnlhos de escripturação, e con

lahilidade da Administração, que forem determinados por ordens 
ou inslrucçõPs do Ministcrio da Fazenda ou do Provcllor. 
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Art. 4." O serviço d tatgo ,aeda seeçll.o será desempe
nhado pelos seguintes Empregados: 

Hum 1.• Escripturario, quQ _será o"actual Escrivão da Casa 
da Moeda, c servirá de Cllete da Stlcção .. 

Hum 2. 0 dito. 
Hum 3. o dito. 
Hum l,ratieante. 
Hum Portelto. 
l)ous Contínuos. 
Art. 5. o Os livros, qU!i tivetéfü de servir pára os trabalhos 

da !>ecrão, serão abertos, t11imêrbdos, i'ubi'icados, c encerrados 
na Dircctoria Geral das Retttlàs Püblicas; e c111 sua esci'ipturaçllo 
sl'guir·Sc·hao os modelos appt&vtidos flelo Miriistio da .Fazenda. 

CAPITULO 111. 

Da Thesouraria. 

Art. ~·· A,' Thesouraria compete: 
_ § t. • O recebimento, depositú e guarda : 1. •, dos metaes e 

de quaesqucr outros valores; das machinas , utensilios , ou 
objectos pertencentes á Repartição, que estiverem a seu cargo, 
ou lhe forem confiados por qrdem _do Provedor, em virtude do 
presente Uegulamento; 2.•, de todo o rendimento da Casa da 
:Moeda. 
~ 2.• Fazer •:,ntrcga, ou pagamento, c dar sahida, na fórma 

das ordens m! despacpos do Provedor , a quaesquer valores , 
lllt>taes ou obJectos sob sua guarda. 

§ 3. o Fornecer, na conformidade das mesmas ordens, ás 
respectivas omdnas com a maior presteza; e regularidade pos
sivcis, os metaes que nellas Íiverem de ser fundidos, ou de entrar 
em fabrico, e. quaeS!JUer materias primas, machinas, instru
mentos, utensilios, ou objectos necessarios para seu custeio, c 
trabalhos. . 

§ !c.. • :Entregar na Thesourana Geral as barras, ou moedas 
resultantes dos mctaes recebidos do Thesouro. 

Art. 7. 0 O serviço da Thesouraria ficará a cargo de: 
Hum Thesoureiro, que será o Chefe. de secção. 
Hum }'iel do Thesoureit·o. 
Hum Escrivão. 
Hum Fiel das balanças. 
Art. 8." O 'fbesoureiro, seu Fiel, e todos e quaesquer res

ponsaveis por valores, pertencentes á Fazenda l,ublica, ficarão 
sujeitos ás Leis de Fazenda relativas a fianças, e n~spohsabi
lida!le pelos dinheiros, ou \'alorcs do J~tado; e á prestação de 
tontas. 
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Art. 9.0 Servirá de ;'ESctitilo .. h1un dos Empregados da 
secção de escripturação ~ con.tabiUdade, que fõr mensalmente 
designado pelo Prov~or; e será, ~bstitUi!lo na!l SUI)S faltas c 
impedimentos repeniinbs pdr hiiní dtJs ~inpregádos da referida 
secção, pelo mesmo modo designado. , 

Art. 10. O Deposito se comporá dos armazens, c casas 
fortes a cargo, c sob a immedlata direcção~ fistalisação; e res
ponsabilidade do Thcsoureiro. 

CAPITULO IV. 

Da secção do contraste, ou aferição dos metaes. 

Art. 11. A' secção do contraste compete : 
§ 1. • Ensaiar, c aferir nas épocas, em que esta operação fõr 

neccssaria, ou ordenada pelo Provedor, os metacs fundidos, afi
nados c ligados, as sisalhas, e as barras, que para este fim lhe 
forem presentes. 

§ 2. • Verificar se as partidas preenchem as condições da 
liga da moeda nacional. 

§ ·3. • Fazer todas as analyses, que lhe forem ordenadas pelo 
Provedor. 

Art. 12. A cargo de quatro Ensaiadores e dos praticantes, 
cujo numero fôr marcado pelo Ministro da Fazenda, ficará o 
serviço desta secção. Hum deis mais babeis d' entre os Ensaiadores 
da escolha do mesmo Miriistro, dirigirá, na qualidade de Chefe, 
os seus trabalhos. 

CANTULO V. 

Da otficina da fundítão e da~ ligai. 

Art. 13. A' oficina da fundição, c das ligas compete: 
fundir, adoçar, afinar, e ligar os metaes; c apurar as escovilhas. 

Art. 14. Os trabalhos a cargo desta Officina serão desem-
penhados pelo seguinte pessoal : , 

1.• Hum mestre fundidor, que será o chefe da oficina. 
2.• Dous Ajudantes do mestre fundidor, hum dos quaes; por 

designação do Provedor, será encarregado da apuração das esco
vil~a~. 

a,ol Os praticantes, e operarios necessarios, cujo numero será 
marcado pelo Ministro da Fazenda. 
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C.PIT\JJJ)INL 

Da officina de wminnrüo, I! de cunhar mo1das. 

Art. 15. A' ofTicinn lle laminaçiio f' de cunhar moeda com
pete cortar, lnminnr, sPtTilhar, cunhar, f' branquear os metaes, 
destinados no fahri('() !las IIHW<las. 

Art. 16. O servic:o <ksta ollieina será desempenhado por 
hnm nwslre, que s<'rá o ehcfc da ollicina, dous Ajudantes, hum 
dos qnaes S<'rviní de rnnhmlor, e pelos pratie<~nt<>s, e operarios 
necessnrios, cujo nurnrro scril nwrcado pelo Ministro da I·'azenda. 

r:.\ PITPLO VII. 

IJrt officina dr abririío. 

Art. 1í. A' ofTirina de ahrição emnpcte: 
§ 1." Todo o trabalho de gravura, que lhefôr ordenado para 

o snrvic,:o da Ülsa tia .!\Jo<'!la, c cl<~ quacS<fllCr nepartições Publicas 
on para parti<:nlares. 
~ 2." O prt'paro, f' aperfeiçoamento dos cunhos, devendo 

ser recolhidos á oflkína de mnehinas os deteriorados vara 
S!'rcm inulilisnrlos, do que se lavrnn~ <>rn livro proprio hum 
tm·mo, assignmlo p<'lo :Engenheiro marlunista, e por hum official 
<!c ahríçiio. 

Arl. 18. O Sl'rvíço desta officina s<'rá desempenhado por 
tlons Ahridor<'s, hum Ajudante, e pdo numero de praticantes 
que f!ir marr-ado pelo Ministro da Famnda. 

Art. 19. Servirá de chcfn d<'sla officina o Abridor, que fôr 
dPsignado pelo l\Iinistro da fazl'nda, sobre proposta do Provedor. 

Art. 20. Havl'rá nl'sla officina, a cargo, e sob a respon
sahilid:ull' do rPspcctivo chefe, h uma collecção de moedas e 
medalhas nacíonaf's e estrangeiras, e as machinas, instrumen
tos, e utensílios nccf'ssnrios para qur os trabalhos scjão execu
tados com a possível perfeição. 

Art. 21. Formar-sc-ha huma collecçüo de moedas, me
tlalhas c modelos de toda c qualquer obra, fabricados na Casa 
<la Moeda, a qual ficará sob a guarda, c responsabilidade do chefe 
dPsla ofTicina. 

Art. 22. Em liHo proprio se fará assentamento de 
todas as ohras, r cunhos fabricados na officina, e da entrada e 
sahi<la ele torlos os valores e ohj!'c!os a seu cargo; e por todos 
<>lles sorfio responsavris o chefe da respectiva officina, que os 
l'l'ceher, e n cstf' os praticantes a quem tiverem sido distri
lmidos. 

Art. 2a. Nenhuma obra ~c fará nesta officina se não á 
vista de ordem uo Jlrovcrlor. 
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Art. 2~. As medalhas_ não poderão ser fabtféadas sem 
autorisação do· Ministro da F!ttenda. . 

Art. 25. Os pre~ de<cadá medalha serão fixados em tlt
bPIJa PspPrial, dPvc>ndo-se no calculo attender: 1. o á quanli!.. 
dad1~ e qualidadl' do rnl'tal, seu titulo e valor do mercado; ·2. 0 

ao modPio da medalha, c ao numero de linhas que f.lSte contiver 
:t • ao li1brit'o do cunho, quando mr de novo aberto, ou per
tPn,~er <Í oiTicina. 

Art. 26. Os preços das chapas, ou outra qualquer obra 
(]e gravura, serão arbitrados por peritos nomeados pelo Pro
vedor. 

CAPITULO VIII. 

Da officina de machinas. 

Ar!. 27. A' officina dP machinas incumbe: 
§ j. 0 

() fabrico, fllllSPJ"V<IÇãO C aperfciçoamcn{O de fbda'S 
~~~ maehinas, instrunu~ntos, I' ulPnsilios da Casa da Moeda, c ()e 
quaesqucr outros que formu destinados para o uso de Repartiçõr"s 
Publicas, na flírma dos n~sper.fiyos RPgulamcntos, ou orden:.i
úos pelo Ministro da Fazenda. 

§· 2. o O deposito, e ronsnrvação do padrúo dos pesos, e me
didas, P a aferição ou afilaçfío dos pesos, medidas c balançlls 
das RPparl.i<.~íi!·s Publicas, que fi)r ordl'nada. · 

Al'l. 28. O serviço desta officina serú des11mpenhadopor 
hum Engenheiro machinisla, que scrú o clll'fl' da otnr.ina, hunt 
Ajudante, e pelos machinistas, praticantes , operarias e sm·
ventes llCC!'SSarios' cujo numero ser<Í ffi~lrcado pela Minish\J 
da Farf'nda. 

CAPlTllLO IX 

Do Pro1Jedor. 

Art. 29. Para o emprego de Pmvedor da Casa da Moed,t 
SÚ pod<•rá SPf Jl()llleilda pessoa Compelentementf, habilitada n/}-; 
sciencias de cujo conhecimento depende a PXecução dos traba
lhos desta Repartição, e especialmente em <~himica e 1\fecha
nica. 

Ar!. 30. Ao Provedor incumbe: 
§ t.o Executm·, e fazer executar o prP~rnte Regulamento, e 

·quaesqum· Leis, Decretos, Regulamentos,. I nstrucções, ou Or
·dens promulgadas, e expedidas para a boa administração da 
iCasa da l\loeda, maneio, rl'gularidade, c fiscalisação de seu ser
viço, arrecadação, e emprego de suas rendas, ou distribuição do 
(credito para suas despezas, aproveitamento, e conservação de 
seu mat('rial. 

§ 2." Dirigir, e fiscalisar todos os trabalhos a c~rgo qas sec ... 
-ções, e officinas. · 

P'.lrte TI. ij 



§ 3.0 Promover, e manter o asseio~ boa ordem, e policia da 
Casn ; procedendo na fúrma do presetite Regul~tnento contra os 
que infringi~m as su01s disposições, e quaesqqer ordens, e ins
llm:ções relativas ao Sf'U regimen fntcrno, economia e policia; 
dando conta de tudo '''' Ministro da Fazenda, quando as pro
videncias neccssaria!' u:ío eoubrrem rm sua alcada. 

§, r.." Pro pôr ao l\1 inistro da Fazenda as medidas, que julgar 
o onvenienws para o bom andamento da Uepartição a seu cargo. 

§ 5. o Fazer os pl'didos neeessarios para acquisição de novo 
material, que se lorH'' preciso para o serviço (la Casa; e velar 
11ohre sua consenaçãoo beneficio, e Jlerfeição. 

§ 6. o Ordenar as despczas autorisadas, c rubricar todos os 
documentos de dPspew. 
~ 7. o l1 roplir ao l\1 inistro da :Fazenda as obras, concertos, e 

reparos do edificio, em que se achar a Casa da Moeda, acompa
nhando a sua proposf<, o orçamento da rPspectiva despcza; e bem 
as.'>im fazer as compr;1s c cncommendas dos objectos necessarios 
para o maneio c serviço 1las secções c officinas, dentro do cre
dito aberto para este fim, precedendo autolisação do Ministro 
da Fazenda, quando a despoza fôr superior ao dito credito. 

§ 8.• Submctter á approvação do Ministro da Fazenda 
quaesquer contractos de serviços, ou de fornecimentos de objec
tos para os trabalho~ das officinas, ou de obras que estiverem a 
seu cargo na fórma da Legislação em vigor. 

§ 9.• Dirigir, c liscalisar a cscripturação, econtabilidadc da 
Repartição. 

§ 10. Propôr á Dircctoria C.eral das llendas Publicas o 
numero de livros neccssarios, c os modelos por que estes devem 
ser escripturados; tobservando o que fôr ordenado, ou appro
lado a respeito dcsl.e assumpto. 

§ 11. Ordenar o balanço de todos os objectos existentes nas 
iecções, officinas c armazens; organisando o respectivo inven
tario, não só annua I mente mas ainda quando o julgar conve
niente, ou lhe fõr requerido por algum dos chefes das mesmas 
secções, ou determinado pelo Ministro da Fazenda. 

§ 12. Mandar passar' as certidões que as partes requererem, 
nlio havendo in com enientc para o serviço publico. 

S 13. Apresentar ao Ministro da Fazenda, no principio de 
cada mez, o balancetl' do mez antecedente, c diariamente huma 
demonstração resumida do estado dos cofres da Casa. 

§ 14-. Remetter, atú o fim de Março de cada anno, ao nwsmo 
Ministro hum relalorio drcumstanciatlo do estado da Repar
tição, e de seus lralmlhos, durant•~o anno findo, solidlando nessa 
occasião tudo o que julgar neccssario para o bom, l' rl'gular 
andamento deste ramo do serviço publico. 

§ 15. Enviar ao Thcsouro !\acionai, em tempo competente, 
o orçamento geral da receita e despeza da mesma Casa, acompa
nhado das tabcllas necessarias. 
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§ 16. Levar ao conhecimento do Ministro da Fazenda todas 
as alterações que sotfrerem. llQf ditt&rentes Estados do m'ondo 
civilisadO os me~~s em .MU 1M, relatwo e as inoedalf i de
monstrando a inOueriiíilr I'!• ~ mud~thças, e alterJ4}lJ~s 
possã9 \er sobre o sr•t.êtrJ$ mone«-rio ;dO. Jlaizr tt• dando sua 
opinião sobre as modiflcaçõlls, que se deviio faier a bem do in
teresse publico. 

§ 17. Organisar a tabella das moMM de cantblo, de contaj e 
cm~etivas das nações, e praças principaes estrangeiras, com decla
ração do seu peso c toque legalf comp1mtdos com o da moeda na~ 
cional, addilando-lhe qua~uer esclar~Cimentolt precisos, e 3S 
alterações que forem occorrendo. · 

§ 18. Velar que os processos de ensaios se mantenhão sem 
altPraçiío, c na fórma que ror estabelecida pelo Regulamento in
terno. 

§ 19. Ter em boa ~uarda os padrões dos pesos e medidas, 
que por Lei forem estabelecido!! para o lmperio; velar J<>bre 
sua conservação, c por elles fazer aferir, ou nfilar os que para 
esse fim forem enviados pelas Camaras Municipaes e pelas Re
partiçõrs publicas, sempre que assim fór requisitado. 

§ 20. Julgar sem recurso, com os peritos da Cas81 da verlici
dade 'OU falsidade da moeda e das matrizes1 e chapas, fazendo 
r11gislrar, e levando a sua decisõo ao conhecimento do Ministro 
da Fazenda, e da autoridade a quem competir 1 bem como man
dar trocar a moeda, que estiver desfalcada nos termos do artli 33 
da Lei n. o 628 de 17 de Setembro de 1851. 

§ 21. Assistir ao recebimento, e peso dos metaes,, que 
forem IPvados á Casa da Moeda, e authenticar com sua rubrica 
os conhecimentos e cautelas, que devem ser entregues ás partes 
ou remcttidns ao Thesouro, quando a este pertencerem os metaes. 

§ 22. Fazer recolher os metacs aos cofres ou depositos res
pectivos, e fiscnlisar ·a sua guarda e botn aproveitamento, até 
que tenhr.o o destino devido. 
~ 2:1. Ordenar a remessa dos mctaes da Thesouraria para 

~s dilfercntes oficinas, afim de ahi passarem pelos JfrOOOSSos 
m•cPssarios. 

§ 24.. Marcar, sobre proposta dos chefes respectivos, a quan
tidade de metacs que diariamente deve ser entregue ás ditfere~les 
ollicinas para SPUS rcspcetivo~ trabalhos. 

§ 25. Verificar, ou mandar vnrificar em sua pre8cnça ,.se os 
ligados, e as sízalhas cst.io na Lei 1 ou dentto do limita, da 
lolerancía, marcado pela Legislação em tigor. 

§ 26. Informar quacs os Empregados idoncos para o p~:ovi
mento dos empregos vagos, c para a substituição dos Impedidos, 
nos casos marcados nPste Regularrtertto; admittir, conttactar e 
d!'spedir os praticantes, O{lcrarios, c serventes. 
~ 27. Vigiar que os empregados; praticantes, opernrios, ser-. 

ventes, c qua.csquer outros indhiduos, que IM fórem subordi-
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nados, cumprão exaetamcnte seus deveres, procPdendo contra 
cllcs na fórma pn',scripfa neste· Rcgulamento. 

§ 28. Informar ~mestralrríf'ntl\ ou quando f<lr exigido pelo 
1\linistm da Fazenda, sobre a aptidão, aproveitamento, assi
duidadP, e comportamento dos Empn•l-(adós, prntirnntcs, c ope
nuios. 

§ 29. Advertir, rnprPhendm· P snspr•ndm• os Emprf'gados, e 
quaesquer imlivhluos IJIIP lhe fon·m snhordinmlos; e impôr-lhes 
multas na fôrma do artigo 41•. 

§ 30. Hcmeltnr mcnsalrncnk ao ThPsouro [\{acionai nota 
do ponto rara (!UC JlOSSiiO CSff'S rPccbr~J· SCIIS Vl~llCÍIIlPTl(OS. 

§ 31. Mandar organisar a feria dos pralicanlcs, opcrarios, 
e serventes, examina-la, c, feitas as neePs~arias eurrerçõPS, as
signa-la e remettê-la com toda a brevidade ao Thesoum Nacional. 

§ 32. Propôr no Ministro da Fazenda as Tabellas dos sa
larios dos praticantes, opnarios e serventes, e de suas gra
tificações por eada serão, e ns altr•rações qui' lhe parecerem con
venientes sobre este ponto. 
~ 33. Prorogar o expediente e mnrcar as horils do serão, 

quando julgar preciso lÍ vista da urgencia dos trabalhos. 
§ 34. Permiltir ou negar a entrada, ou visita da Repar

tição, conforme fOr conveniente Et boa ordem, e marcha do 
serviço, podendo marcar dia certo em cada mez para esse fim. 

§ 35. Nomear peritos nos rasos de> que trata este Regu
lamento. 

§ 36. Ordenar a detençfio de qualquer pessoa que fôt• en
contrada dentro do edificio da Casa da Moeda em flagrante 
delicto, ou commeUcndo fraude, ou outro qualquer crime ou 
neto, que prf'judiquc a policia da Casa, c a conservação de seu 
material ; mandando lavrar auto do oeeorrido, que remctterá 
com o delinquente á autoridade competente. 

§ 37. Solicitar do Ministro da Fazenda as mrdidas precisas 
para os casos omissos twstc Hegulamenlo; c nas circums
tancias ur~cntes provideneiar por si , levando ao conheci
mento do mesmo Ministro tudo o IJlW houver occorrido. 

§ 38. Presidir aos exanws de~ (!Ut' tratao os arts. 60 e 61. 
~ 39. Dar valor aos metues que tiverem de ser afinados, 

cunhados, ou empregados em mr.dalhas, conforme o peso, e 
aferição, a que se houver procedido. 

§ 40. Dese'!l.penhar quacsqucr outras obrigações, niio espe
cificadas nos ~§ antecedentPs, que lhes forem mar'Gadas pelo 
presente Uegulamcnto, t• por qmtPScJUPr Leis, lnstrucções e 
ordens posteriores. 

Art. 31. O Provedor inspeccionará, e fiscalisará diaria
mente os trabalhos das dilfcrentcs secções ou Officinas; e 
sempre que, por qualquer motivo, suspeitar que no fabrico ou 
no lavor dos mntaes não se seguirão os processos e legislação res
pectiva, os fará ensaiar c vcrifkar l'or todos os meios que 
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julgar convenientes ; · fázendo; immedtatamente respobsabilisar 
os autores de tacs irreguláridaile$, 'OU os que direct~, ou Jtlili .. 
rectaniénte pal'a ellas ooncorréUõ. 

CAPITULO X. 

Do1 divenos Empregados. 

Art. 32. Ao Thesoureiro da Casa da Moeda incumbe: 
§ 1.0 O desempenho do que se acha determinado no Ca

pitulo 3. 0
, art. 7. 0 deste Uegulamento. 

§ 2. o A proposta do seu Fiel, o qual servirá sob sua fiança, e 
responsabilidade. 
~ 3.0 Arrecadar as taxas, c os preços das obras feitas na 

Repartição, prestando. contas no Thesouro no fim de cada mez~ 
não só desse producto, como das quantias, que no principio 
do mez antecedente tiver recebido para as despezas miudas. 

§ 4. o Assignar com o Escrivão os conhecimentos ou cautelas 
de entrada de qualquer quantidade de metal, que houver re
cebido. 

§ 5. o Ter nos depositos e armazens a seu cargo os óbjec
tos em boa ordem, asseio c conservação. 

Art. 33. Ao Fiel compete: 
§ 1.• Substituir o Thesoureiro em seus impedimentos. 
~ 2. o Coadjuvar o Thcsoureiro em todo o serviço a seu cargo. 
§ 3. o Desempenhar as obrigações do Thesoureiro em todos 

os actos de recebimento , pagamento , remessa ou entrega de· 
dinheiros , quando por este lhe forem delegadas taes func
c;ões. 

Art. 34. Ao Escrivão compete: 
§ 1. o Dar entrada a todos os metacs recebidos na Thesou

ra.ria, c sahida aos que forem rcmctlidos ás Officinas, ou ilo 
Thesouro Nacional ou entregues ás partes. . 
• ~ 2. o Fazer com o Fiel das balança.s o calculo do valor das 

barras ensaiadas. 
§ 3. 0 Assignar com o Thesoureiro os conhecimentos, c cau

telas dos metacs recebidos. 
§ 4.o Coadjuvat· os trabalhos da secção de contabilidadl:l, 

c escripturação, não havendo serviço na Thesouraria. 
Art. 35. Incumbe aos Escripturarios a execução prompta, 

n fiel do servil; o de sua rcspccti v a secção, c tlos trabalhos quo 
lhes forem ordenados pelo respectivo Chefe, ou pelo Provedor. 

Art 36. São obrigações do Fiel das balanças : 
~ 1.0 Pesar lodos os mctaes entrados para a Ucpartição, ou 

recebidos das ollicinas. 
§ 2." Verificar se as moedas que vem dos cunhos tem o peso 

\egal, ou se uchão nos limites da lolerancia em vigor, dando logo 
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conta ao Prove~ór de toda o qualque~ dilTerença que encontrar, 
para quo este proceda na fórma dos arts. 31 e 68; 

§ 3.0 Uirigir ou assistir ao balanço das oftlotoas, conforme 
lhe fOr determinado. 

§ 4." Coadjuvar os trabalhos a cargo da secção de escrip
turação, c contabilidade, quando lhe fôr or"denado pelo Provedor. 

Art. 37. Aos chefes das secções c officinas compete : 
§ 1. o Dirigir c fiscalisar os trabalho1> das secções, ou offi

cinas a seu cargo, na conformidade do presente Hcgulamento, 
c segundo as ordéns do Provedor. 

§ 2. • Fazer passar os metaes sujeitos tis opcrar;ões de sua 
officina á do Contraste ; e, depois de ensaiados, á secção d•~ 1~s
cripturaç1i.o c Contabilidade para ahi terem o devido destino. 

% 3. • Manter a ordem nas mesmas Secções ou officinas e 
pr~ímovcr a éxecu~ão dos Regulamentos respectivo~ na parte 
que !hei pertencer. 

§ 4. 0 Vigiar se os seus subordinados cumprem seus de
veres. 

§ õ. • Fazer os pedidos dos mctaes, cunhos, instrumentoi, 
generos, livros e quaesqucr objectos precisos para os trabalhos 
das suas respectivas secçues ou officinas. 

§ 6.o Receber, ter em boa guarda c fiscalisar o emprego 
dos mesmos metaes, instrumentos, gencros, c quacsquer objectos, 
ficando responsavcis pelos desvios ou faltas que se Ycrifi
carem. 
~ 7.o Responsabilisar os empregados, que lhes forem subor

dinados, pelo· de teixo no cumprimento de suas obrigações, pelos 
prejuizosque causarem nos trabalhos a seu cargo, e pelos desvios 
de quaesquer etreitos pertencentes á .Fazenda Publica, confiados 
á sua guarda. 

§ 8." Ensinar a sua arte aos praticantes que forem adrnit
tidos pelo Provedor, sem que por este serviço tcnhào direito 
á remuneração alguma. 

§ 9 " Apresentar, no principio de cada semestre, ao Provedor 
hum Relatorio circumstanciado dos trabalhos feitos no semest.·c 
anterior; c do estado das secções ou officinas respectivas; indican
do os melhoramentos e reformas, que forem aconselhados pela 
cxperi~ncia. 

§ 10. 'Advertir e reprebender ll seus subordinados, dando 
conta de suas faltas ao ProYedor, quando dellas possa resultar 
IJncbra de subordinação ou damno á l<'azenda Publica. 

Art. 38. Além das attribuiçõcs e deveres do artigo ante
cedente, compete especialmente: 

§ 1. o Ao chefe da officina do contraste : 
t.o Preparar os liquidospara os ensaios de prata, verifica-los 

diariamente antes de serem empregados nessa operação; fazendo 
a devida correcção, se ftlr necessario. 

2." Distribuir os trabalho~ do ensaio, c aferição dos mclacs. 



( 39 ) 

3.• Conferir os ensaios d& ouro, quando houver discordanç_ia 
entre os cnsaiadores. 

4." Escripturar diariamente os ensaios feitos. ua fór~ .gpa. 
fôr determinada no Regulamento interno. 

§ 2.• Ao chefe da officina da fundição e das ligas : 
t.• \lropt'r ao Provedor, á vista dos trabalhos dii fundição, 

a quantidade de mclaes que diariamente deve sahir da The
souraria, c entrar em elaboração. 

2. 0 Mandar fundir, tornar mallcavcis, afinar, e ligar os me
taes que lhe forem entregues, fazendo observar no~ PTQCCiiSOs·. 
respectivos a maior regularidade, c respousabilisaudo os em
pregados que se desviarem .de seus deveres. 

3.• Fazer passar os ligados ao contraste para serem. appro
vados; c depois desta opcl·ação apresenta-los ao Provedor, pa.ra 
que lhes marque valor, e a ·secção de contabilidade par!\ que 
faca o devido assento. 

~- Fazer apurar as cscovilhas das diiTerentcs offiéinllf!, ar
recadar o seu productp, c dar~nw dcslino. 

% 3.• Ao chefe da officina de laminação c cunhos: 
f .• Escripturar as ligas legacs, corta-las, lamina-las, serri· 

lha-las, cunha-las, c branquea-las. 
2.o Arrecadar a sisalha, aparas, fragmentos e quaelii}IJer 

resíduos de mctaes, e dar-lhes j}cstino para serem fundii)Q~, !Jll 
a provei ta dos. 

Art. 39. Aos mestres das differentes officinaa o ~ s~us 
ajudantes cumpre: 

1. • Desempenhar os trabalhos de que forem incumbido 
pelos seus respectivos chefes. 

2. • Advertir e reprehendcr os seus subordina(jps Jl!)S 
faltas leves, dando immcdiatamente conta ao rcspectivQ Cll.~fe 
das omissões graves. 

Art. 40. Ao Purteiro incumbe: 
§ f. o Abrir c fechar as portas ás hOra~ man~adaf JltS~ R.e-

gulamento para principio c termo dos trabalhos diari~i .~r,tifi
"Gando-se de que ao fecha-las não deixa na Casa fogo, o_u pessoa 
alguma, salvo se para isso houver ordem do Provedor. 

§ 2. o Tratar do asseio da Casa e velar sobre a con~ryaçjiQ 
dos livros e mobilia. 

§ 3.• Fazer as compras dos objectos necessarios para o px. 
pediente, que lhe fôrem ordenadas pelo Provedor. 

Art. 41. O Continuo tem por obrigação : 
~ 1.• Coadjuvar o Porteiro em seus trabalhos. 
§ 2." Encarregar-se da entrega da correspondencia Aentro 

c fóra da Repartição. 
Art. 42. Sãó obrigações communs a todvs os Empregados, 

Mestres, Praticantes, operarios, e serventes da Casa da Moepa : 
§ 1.• Desempenhar com zelo, asseio, inteh·eza, diligencia e 

perfeição os trabalhos, ou commissões de que forem incumbidos. 
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§ 2. • Velar em que as contas, documentos e quaesquor pa
peis sujeitos a seu exàme, ou que corrão pela sua Uepartição~ 
cstcjão em boa c devida fôrma, e revestidos das formalidades 
Jegaes, zelando o mais possiveJ os interesses da Fazenda. 

§ 3. o Comparecer na Reparliç.ão ás horas marcadas para 
o trabalho, e nella permanecer applicado ao serviço que 
lhes fór distribuído, ou estiver a seu cargo, salvo o caso 
de licença de seu respectivo chr-fe. 

§ 4. 0 \'igiar sobre a falsifica~:ão da moeda, sua emissão e 
circulação ; e bem assim sohrc cbapns, cunhos, punções e 
sellos falsos ou contrafeitos, machinas de cunhar ou de trans
portar, dando parte de sua cxistcncia ao Provedor. 

Art. 43. HP prohibido a i<1do e tJUalquer Empregado, l\lrs
tre, Praticante, opera rio, ou servente: 

§ 1. o Tirar ou lemr com ~igo algum papel, instrumento 
ou objecto pertencente ;ís secçüPs, ollir.ínas, armazens, ou 
deposilos para qualquer lim, 011 sob qualquer pretexto. 

§ 2.o Entreter-se na Repartição com qualquer outru empre
gado, praticante, operario, ou servente, bem como com as partes 
e pessoas estranhas á Hepartiçiío em conversações que não sejão 
relath·as a(IS trabalhos d(• sua incumbencia. 

§ 3.0 Tratar na Hepartiçào com as partes sobre ncgocios que 
por clla corrcrcm,ou outro qualquer, sem ordem positiva ou fa
culdade do superior, que se arhar prPsente. 

§ 4. • Comprar, vender JH •r si ou por interposta pessoa, 
ou trabalhar por sua conta em metaes pertencentes ao serviço 
de suas officinas, fundir ou manipular os que forem proprios 
ou pertencentes a terceit".;, ou fazer qualquer obra sem 
autorisação ou ordem do l'rovcdor, sob pena de demissão, 
além das mais em que incorrer na fôrma da Legislação em vigor. 

§ 5.o Cornmerciar por si, por pessoa de sua família, ou 
que lhe seja sujeita, e ter sodedade em negocios de ouro, 
prata, palladio c qualquer outro melai do maneio da Casa 
da Moeda. 

Art. 44. Além das penas em que os empregados de qual" 
quer classe, mestres, officiacs, pratiwntes c serventes incorrerem 
na conformidade da LegisltJção em vigor, serão punidos em 
suas faltas com as seguintes penas disciplinares: 

1. • Roprehensão verbal ou por es!'ripto. 
2.• Multa equivalente ao vencirtwuto de l a 5 dias. 
3. • Suspensão alé 15 dias com IIH'Iad,. dos vendmentos, ou 

sem cllcs. 
Est'ls penas seriío impostas pelu Pr"~edor : quando porém 

i1 gravidade da lhlla exigir maior 1·a~,~.go daní dlc parte do 
occorrido ao Uíredor f:eral das Hcwbs JluiJiícas pam que o 
levo ao co~lwciuwulo c.lo .Ministro da F,1zenda, 
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CAPitULO. X:I. 

Das nomeações, s.ubslitiiit}óes. · Jiéençi'U, . suspensão, demllíiió, 
aposentadoria e v~ti.ci~ntós · iló,s empregados; 

Art. 45. Dos empregados mencionados nos capítulos an
tecedentes serão nomeados por Decreto, o Provedor, o Chefe 
de Secção ou deofficina, o Thesoureiro, o 1. • e o 2. o Escripturarios, 
o Porteiro e o Fiel das balanças : todos os outros emprc"'
gados serão de nomeação do Ministro da Fazenda. 

Art. 46. Ninguem poderá ser nomeado, ou exercer em
}lregos scientificos ou artisticos na Casa da Moeda, se~p que 
possúa o Titulo ou Carta de official de que trata o art. 62, 
ou mostre com Diploma de alguma corporação ou Academia 
conhecida que tem as precisa!! habilitações. . 

Art. 4.7. O pmvimento- dos empregos de escripturação 
e conl.abilidade, excepto o de 1.• l~scripturario, que será de 
accesso, só poderá ter lugar, por meio de concurso, na con
formidade da legislação em vigor, para a nomeação• dos em
pregados do Thesouro c Thesourarias de Fazenda. 

§ 1. o O lugar de praticante poderá ser preenchido por qual
quer individuo que tenha sido approvado em concurso para 
igual emprego do Thesouro ou Thesourarias de l<'azenda .• 

§ 2. o ·No concurso para os lugares de escripturarios serão 
3dmittidos não só os empregados da Secção de escripturação 
e contabilidade da Casa da Moeda, da classe immediatamente 
inferior, mas lambem os de quaesquer outras 1\eparlições de 
l<'azenda em iguaes circumstancias, que por meio de concurso,
tenhão mostrado que tem as habilitações que se requerem para 
o provimento de empregos semelhantes do Th~souro, com tanto 
que buns e outros tenhão pelo menos 2 annos de exercício no 
lugar que occuparcm ao tempo da abertura do concurso ... 

§ 3.• Podem ser providos no emprego de 1.0 escriptu
J;ario, por accesso, o 2. o escripturario da Casa da Moeda u os 
da classe correspondente de quaesquer repartições de Fazenda. 

Art. 48. O 1. o e 2.• escripturario providos na fórma do 
art. antecedente poderão, conforme 'seu merecimento e serviços, 
ter accesso no Thesouro e outras Hepartições de Fazenda; c 
tanto estes como quaesquer outros empregados da Secção de 
escripturação c contabilidade, sempre que o serviço publico o 
exigir, ou a seu pedido poderão ser rnmovidos para iguaes lu
gares de outras Hepartições do l\linisterio da l<'a:wnda. 

Art. 49. O JI.Iinislro da Fazenda designará préviamente, 
entre os empregados da Casa da Moeda o que deva substituir 
o Provedor nos seus impedimentos repentinos, ou faltas que não 
excedão a hum mez: nos demais casos o Provedor será inte
rinamente substituído por pessoa idonca, quo o Governo nomear. 

Parte li. 6 
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Art. 50. Na •ubstituiçl.o d~ empregados de escriptu
ração c contabilidade, e da Thesouratià, e em tudo o que disset 
respeito ap ponto, licenças, aposentadorias, suspensjlo, re$pon
sabilidadc, fianc;<~s, gratificações de exercício, ordinarias, c ex
traordinarias, tempo e horas de trabalho, se observarão as 
regras prescriptas pela Legislação que reger o Thesourn e The
sourarias de Fazenda. 

Art. 51. Entre os empregados das oficinas terá lugar a 
substituição dos Chefes pelos irnmedialos, c na falta fle~tes 
pelos seus Ajudantes; c na de h uns •.~ outros pdos quo ~e
signar o Provedor com approvação rln 1\linistro da Fawnda. 

Art. 52. Os Empregados da Casa da 1\locdu teriío os 
vencimentos marcados na TabeJla annexa sob n. • f ; c na sua per
ccpçi'ío guardar-se-hão as disposições liscaPs que vigorão a re~peito 
dos empregados de Fazenda. 
~ 1. o Exccptuão-se os que servirem por contracto, cujas 

condições serão cumpridas pomo ncllcs se contiverem. 
~ 2. o A Tabella u. o 1 fica depcndof!te da approvação do 

Poder Legislativo. 
Art. 53. Os praticantes das officiuns, mestrr~s, operarias, 

e serventes vencerão os salarios, que forem marcados pelo Ministro 
da Fazenda em Tabella especial, ou tiverem sido estipulados 
erN seus respectivos contractos. 

Art. 5lJ.. Os vencimentos dos praticantes das officinaa lhes 
serão entregues quando estiverem em idade de se regerem por si ; 
c na sua l)lcnor idade ás pessoas competentes na fórrna da Legis
lação em yigQr, não podendo os mestres ou qualquer outro em,
pregado 1 sop n1mhum pretexto, fazer deducção ou arrecada-los 
por oonta ou em nOf!lC dos mesmos praticautes. 

Art. 5!). Os praticantes, operarios c serventes que fjzerem 
serão, ou trabalharem nas horas de descanço ou em dias de 
guarda, perceberão, além de seus vencimentos, huma grat!licação 
arbitrada pelo Provedor com approvaçiío do Ministro da Fazenda. 

C!flTULO XU. 

Da• ucola•. 

Art. 56. Em cada huma das officinas da Casa da Moeda 
o respectivo Chefe será obrigado a ensinar aos praticantes a 
lhcoria e pratica da arte que nclla cxc~reitar. 

Art. 57. A matricula dos praticantes das officinas não 
poderà ter lugar sem que preceda exame c approvação nas 
sc~uintcs materias : 

1. • Leitura e escripta corrente. 
2.• Arithmetica até proporções, inclusive a pratica da regra 

de liga. 



( r.s l 
3.• C onhacimeotó d4 IJ.Ilaalí ;de pelOS, medidas e moedas 

dos prineipaes pait:eS Cirt·~-~ . ~. . ... 
Art. 58. A' hlllu.iidla a.: pra.Uiante. da OIJJCllla~e 

abrição precederá exat,né ·e apftípt,lfl~-t 
1. • Das ma terias de qué &rata o árUgo antecedente. 
2. o De desenho, modelo, altO e baillQ relevo, caso não tenbão 

o curso completo de desenho da A*dernia das BeiJas-Artes.: 
Art. 59. Nenhum indit1duo poderá ser admittido ~como 

praticante da Casa da Móedft, sem que apresente attestado ·de 
bom comportamento. · · 

Art. 60. Os exames de que tratAo os arts. õ'7 e 58 serão 
feitos nas épocas que o Ministro da Fazenda marcar , por 
examinadores de suá escolha, e sob a prelídencia do Provedor. 

Art. 61. Os praticantes das otliclnas poderão, depois do 
2 annos de serviço e pratica, obter,. medianto. novo exame e 
approvação, titulo de oftlcial, que smi, assignado p,elo Ministr~ 
da i'azcnda e pelo Provedor. 

Art. 62. O systema e fórma dos exames e concursos de 
que tratão os artigos antecedentes, serão determinados pelo 
Ministro da Fazenda em lnstrueções ellpeciaes. 

CAPITULO XIII. 

Da nw~4~ t&dcional. 

Art. 63. As moedas naetonaes dê ouro dos valo~!! de 
20~, 10~ , e 5~, é u lle JM:atà d'os valores de 2J, t~ ; 500, 
e 200 réis serão do toqúe de novecentos c dezasetc de ouro 
ou prata fina por mil ( 917 por 1.000 ), e terão o peso; tole·· 
rancia, c modulo, marcados na tabella annexa sob n. o 2. 

Art. 64. A mutra o~ ~YJI~ 4!!- m~ed~ na6ional he o seguinte : 
As moedas de ouro dos men~tonados valores terão na face 

a Effigic do Imperador, co_m a era do cunho por baixo; na 
frente da Eillgic, por in~pçlo o nome do Imperador, se
'guido do numero que !nd~que quantos do mesmo nome tem 
reinado, e em abr~viatun ·as plav_ras - Dei Gratia C@sti
tutionalis lmperator- é do outi'o lado as seguintes - Et Per
petuus Brasilire Defensor -na seguinte ·. fotmula - PETRUS 
li. D. G. C. IMP. ET PEI\P. BllA.S. OEF.; no reverso terão 
as armas imperiaes com !i inscripçã<_>- IN HOC. SIGNO VlNCES 
-mandada observar pelo ~oto de O de Setembro de 
1686. 

As moedas de prata dos mendonados valores terão na face 
huma corôa de lulipas ooreéndÓ o n~mero que designe em réis 
o seu respectivo valor; por baixo a era do cunho, e a mesma ins
cripção das moedas dé ouro , circundando a rererida corôa; 
no reverso as armas imperiaes com a legenda- IN HOC 
SIGNO V INCES.- Todas ai moedas de ouro serão ()Unhadas com 



viro la quebrada, e terão cordão de ambos os lados. No contorno 
das moedas de ouro se inscreverá em relevo o nome do paiz a que 
cllas pertencem do seguinte modo- UII'ElliODO BitASIL.
As moedas de prata terão serrilha . 

Art. 65. As di!!posiçõ('S dos arts. 63, c 64 nfio poderão ser 
alteradas senão por tci, c no fabrieo da moeda se conservará 
o mais possível a igualdade do desenho da mutra, ou typo, 
não se fazendo mudança alguma no mesmo desenho, e na co li o
cação da inscripção, armas, era, c algarismo do valor. 

Art. 66. Não se admittirá na liga dos mctacs para o fa
brico de moedas, outra matcria que não seja cobre c prata; 
não podendo a parte da prata exceder de 0,014. 

Art. 67. As taxas do cunho, õlinação, fundil;.ão, toque 
c ensaio de ouro ou prata serão as constantes da tabclla, que 
acompanhou o Decreto n." 1.222 de 26 de Agosto de 1853, 
annexa ao presente lkgulamento sob n." 3. 

Art. 68. As moedas que não tiverem o pt•so legal, ou 
estiverem mal feitas, serão cortadas e de novo fundidas e cu
nhadas: e, quando se rc.conhe~:a que houve má fé, será o 
autor punido com demissão, alí•m das mais penas em que in
correr na fórrna da ll'gisla~·ão em vigor. 

§ Unieo. Do orcmTido se lavraní hum nulo, csc:ripto por 
hum Empregado da secção de eseriptura('ão e contabilidade 
á escolha do l1 rovedor, no qual se relatará o facto com todas 
as suas circumstancias; e assignadn o auto pelo 11rovcdor c pelas 
testen.unhas prcscnei:.ws, será rcmetlido á autoridade judicia
ria competente com todos os documentos c inrormaçõc:. necessarias 
para prova c rcconhecimenlo da verdade, e com o dclinquentc, 
caso sua prisão se tenha elfectuado. 

CAPITULO XIV. 

Dos ensaios. 

Art. 69. Os ensaios serão avalindos f~m millcsimos, l'nn
fórme os processos autorisados , observando-se as leis c ins
trucçõt~s que regularem esta materia. 
~ Unir.o. Esta disposição fica extensiva aos ligados c ás si

zalhas. 
Art 70. O Provedor, logo que seja cunhada qualquct' par

tida de moeda de ouro ou prata. fará que em sua prescr11;a se ban
dPjc e revolva o metal amoedado; e depois, achamlo-st~ presente 
o ollicial, que houver leito o trabalho, e os cnsaiadorcs, tirará 
huma moeda 1ln I!'Jal<Jucr dos lotes, e a entregará aos mesmos 
ensaiadorcs pard que irnmcdialamentc proecdão aos ncccssarios 
exames, fazendo-se em seguida o competente encerro quando 
os Ensaiadorcs julgarem que a moeda tem os requisitos da 
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Lei • ou observanr)o•Se: ·a dispdMf;l(o; ida 1. a parte do, ut. 68t 
quando não forem àppl'ov'ad&"S; · 

Feito isto, na L• bypptMsc,efitregàr-~-ha á parte, a quem 
p~rtenct>r, o ouro oti prátà qne e-tia nouver levado para ser 
amoedado. 

l~m quanto porem se não praticar esta operação, a moeda 
s~rü ~wudada Pm hum coft•c de trcs chaves, huma das quacs 
lk.ar;í em mão do Prov~dor, outra na do oficial quo houver 
a IIIOf'tlado o metal, e a ultimá com hum dos ensaiadores. 

Arl. 71. ()e todas as partidas npprovadas, o I•rovedort 
Plll Jli'Cstmça dos ensaiadores, do Fiel das balanças e de hum 
Empn·gat.lo da secção t.le esaipturação o contabilidade, tirará 
huma moeda de cada valor, e embrulhando-a em hum quarto 
t.le papel o numerará. 

Art. 72. Em livro proprio se lavr:trá huma acta de todo o 
procPsso t.le que lratão os arligos a!llcccdentes, que será as
signada pdos Empregados presentes, na qual se designará o 
numero com que foi marcado o embrulho. 

Este embrulho e o livro das actas serão guanlados em 
hum cofre, denominado -Cofre do Encerro -que terá por 
clavicularios o Provedor, hum dos ensaiadores e o Fiel das 
balanças. 

Art. 73. l'ara se julgar se as mo~das preenchem todas 
as condições da lei e os p~eceitos da arte, serão convocados 
em Julho de cnda anno os ensaiadot'ês da Capital, os artistas mais 
dislinctos, e vintt~ e quatro ourives de reputação para assistir 
a l'sle julgam~nlo, e convidadas as pessoas mais gradas da Côrte. 

Art. H. No dia designado pelo Ministro da Fazenda. 
estando na sala determinada para os ensaios o- Cofre do En· 
cerro -e lodos os apparelhos e instrumentos precisos, o Ministro 
da Fazenda, e na sua falta ou impedimento o Vice-Presidente 
do Tribunal do Thesouro, fnr:í proceder ao sorteamento do Jury 
que sr, cornpor.i de dous abridores , oito oúrivcs, dous ensaia
dores para o ouro e dous para a prata , os quaes prestarão 
j,ttrétmPnlo de bem e fielmente, segundo suas consciencias, res
pondPrem aos quesif.os que lhes forem apresentados. 

Art. 75. lnstallado o Tribunal, de que será Pr·esidente 
o l\Tinislro da l<'azendn, c na sua ausencia o Vice-l'residente 
do Tribunal do Thcsouro, senindo de St~cretario o OIHcial 
Maior da Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda , os 
clavicularios t.lo- Cofre do Encerro- ilbri-lo-hão em presença 
de todos, e em srguida verilicar-se-ha se o n." de cada em
brulho combina com o mrncionado na respectiva acta, e se 0 
assentamento, que se achar lavrado no quarto de papel, em 
que as moedas forão embrulhadas, cotTesponde ao que está 
relatado na mesma acta. 

Art. 76. Concluída a verificação, de que trata o artigo 
pntecedente collocar-se..-hão todas .as moedas de ouro em humra 
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concha de madei~, e outro taQ&Q ~ .pra~ieará co~ as ~e prata .• 
Estas conchas ~fio ~ntregúet · ~ :~ que eummara: 

1. o A gr!l~~r~ <; çuqhag~m ai liiôéai. . 
2. o Se · ~ita. tem as ditpensõel e ~ legaes, ou se se acha 

dentro dos limites aa toférariclá , cothmunicando o que reco
nhecer ao Secretario parn ~oer declarado nas actas, de que 
trata o art. M. 

Art. 77. Findo este primeiro e"J;ame, o Presidente dojury 
tomará duns moedas de ouro cJe cada denominação, e as en
trf'g~rá aos ensaiadores, qu,c sahire~ sot~eacios , para que ss 
analtscm; e o mesmo praticar! com as de prata, dando-as aos 
ensaiadorcs respectivos. 

Art. 78. Os ensaiadores, na presen.ça dos convidados, e 
dos Jurados procederão ao ensaio, cada hum separadamente; 
e, concluída essa operação, apresentarão ao jury o resultado 
do seu exame. 

Art. 7!J. A' vista dos ensaios o jory decidirá, se as moedas 
estão nos millcsimos de fino p~arcados pela Lei, se na tole
rancia ou fóra della, indicando neste ultimo caso quanto para 
mais ou para menos. 

Art. 80. De tudoquantooccorrer; tavrar-se-hão duas actas 
que, depois de lidas e approvadas' serão assignadas pelos mem-
bros do jury. , 

Hum desses documentos ~rá archivado no Thesoum Na
cional e o outro na Casa da :Moeda. 

CAPITULO X. V. 

lJispósiçlltl gerae1. 

Art. 81. Todo e qua1quer metal ou valor rPcebido na 
Casa da Moeda e sujeito aos seus trabalhos, será lançado em 
rarga ao Thesoureiro. 

Esta disposição comprchende todos os moveis, machina~, 
instrumentos c utensílios das secções e officinas, as collecções 
de medalhas, moedas, modelos c todo o material actualmcnte 
existente, c constante do respectivo inventario, a que se proce
derá logo depois da publicação do presente Regulamento. 

Art. 82. Dos valores, que estiverem ou passarem ás differen
tl's officinas para serem empregados no seu uso e consumo, se dará 
dl'scarga ao 'fhesoureiro á vista da carga que se deverá fazer ao 
chefn da secção, ou da officina que os receber; e o mesmo se pra
ticará a respeito dos que desta passarem, ou forem distribuídos 
pelos mPstrPs, praticantes, ou operarios para serem elaborados 
ott para qualquer outro ftm. 

Arl. ~3. Os mctaes trazidos á Casa da Moeda pelos par
ticulares para serem elaborados serão pesados á sua vista pelo 
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Fiel .das balanças, e depois entregues ao Tbesoureiro, que dará á 
parte huma cautela pro~i~~~.db re~~i!,Dento pará o fim por 
ella indicado, ~aycan~H:-.~.nl\ J!!!'J~4~ .~casl~b ttia e h orá .~ra 
a entrega ~o defimtivo oor\\\~~~,-~11 b1l~~e. de deposito; ·· 

Recebidos os metl!es, ·serãQ· éhfJI(dbil d oftlcrna competente 
para serem eusaiadós, teito ~, (Jue, •Cillirilt;~ ~ó Thesoureiro com 
o resultado tlo ensaio ; e á vista deste, depois de trlitrcado o seu 
nlor sB resgatará a ca~tcla prbvisorla, entregahdo-se i:t parte 
o conhecimento, ou bilhete que será estampado confortne o mo
delo juhto e deverá coi:iter as segijitit~~ esJ)êcliJCát,;bés : 

1.• Numero dó bilhete; 
2. • Data do recebimento; 
3.• Objecto recebido, s,eu peso titulo, ~valor; 
4. a Promessa de SUá entrega em dia cetto á pesstill qtJe o 

houver apresentado, ou á sua: ordem; . . . 
5. • Trabalho, ou obra, a que hóuver de ser àppticlido o 

metal recebido; . • . 
6. • Numero do livro, e da folha deste, em que ~e tiver 

feito carga ao Thesoureiro de seu recebimento; 
7. • Assignatura do Thesoureiro, do seu Escriv1to, e rubrica 

do Provedor. . 
Art. 81.. As cautelas, conhecimentos ou bilhetes, de que 

trata d artigo antecedente, serllo extrahidos de hum livro .de 
talão, cujns folhas .deverão ser mbricadas pelos Empregados da 
Directoria Geral das Rendas Publicas, desigmtdos petu fêspectivo 
Director. 

~. Unico. A parte assigriarà o recibo tla cautela oú bilhete 
no talão. 

Art. 85. Na occasião da entrega do conhecimento, a parte 
pagará as taxns correspondentes á operação por que tiverem 
de passar os mctaes de que fór portador. 

Art. 86. Sempre que o Thesoureiro tiver moeda fabri
cada ou fundos disponíveis do E~tado e a parte o requerer,.será 
resgatado o conhecimento em qualquer tempo, entregando-sé sua 
imyortancia. 
~ Unico. J~sta disposição fica extensiva á Thesouraria Geral 

do Tbesouro Nacional. 
Art. 87.. Os conhecimentos ou bilhetes definitivos, de que 

trata o art. 84, poderão ser recebidos nas Estações fiscae·s em 
pagaménto de quaesquer taxas ou debitos. 

Art. 88. Nenhuma quantidade de tnetàl, menor de. dous 
marcos, ser:1 recebida para ser lavrada ; Ocando petmittiao 
porém o recebimento de qualquer quantidade por troéo em 
moeda, segundo as ordens que o Provedor houver reçebitlo do 
Ministro da Fazenda, ou para o fabrico de medalhas, s&tisfeitas 
Íls taxas das n~spcetivas operações. · 

Art. 89. Nas. barras de ouro ou ptata, preparadas ou en
saiadas na Casa da Moedà, se inscreverá 9 s&guinte : 
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1.• O num~ro,,e data do ~n~io. 
2. • O tituló; do metal. 
3.• O peso,- .e numero da barra. 
t~. • O lugàr de s~u fahrieo. 

Art. 90. O trabalho d:Js officinas começará ás '11/2 horas da 
manhii, c terminará ás:~ horas da tarde Pm lodos os dias ut~>is. 
~ L' l•:m casos dt~ urgtmda o Provedor poderá prorogar 

o trabalho por tantas horas, 11uantas julgar necPssarias, havendo 
hum inkrv<tlo para tlt•st·an'.'.u, SP o mesmo Provedor julgar conve
niente, e csl;t JH'orogat;ão dP lntbalho constituirá o serão. 

§ 2. o Dada a n~t•snm circumstancia do paragrapho antcct-
dcnte, pOllt•rá delt~rntinar qne sn trabalhe n:ts horas de sesta 
e nos domingos, dins s:tnlos de guarda, ou feriados. 

Art. !H. ()ualqtwr pr~juizo rausado por negligencia ou 
culpa dos ~mpn·garlos, mPslrPs, pralicant~, operarios, e ser
wnLPs sPrlÍ por cliPs indt~mnisado, dPscontando-sc-lhes 111en~ 
salnwnte a 5.• parte de SPIIS vencimentos até prefawr a im
porl:Jneia, ('fi que flir avaliado o prejuízo, se não puder logo 
indemnisa-lo. 

Art. 92. Das c:Prlidf•c;; que forem passadas, e do feitio 
de quaesquer li lu los ou papPis, so pagarão os emoiumentos. 
marcados na labella da Scerclaria da Fazenda; estes ~nolu
mcntos SHrão pagos na Het~ebcdoria do l\1 unicipio da Cl)rte. 
nwdianle 1-!UÍ:t el'lrahida dP talão, c passada pela seeção de 
Pseriplor;~ção P !'lmlahilidadP da Casil da Moeda. 

Art. ~l:t 1'\o li111 dt~ eada anno publiear-se-ha huma de
monstração da quanlida1h~ d•~ pe'.'as, moedns, e medalhas, que so 
htlllVPI'PIII filbricado no dncurso do annq por conta dos parti
culares ou tla Fazenda. 

Art. 9 1~. Em lino proprio se lançará em cada hurna das 
officinas a entrada e s:thida dos valores e objeclos de qualquer 
natureza, destinados ao consumo, e manipulação das ollicinas; 
p por todos cliPs SPf<Í I'I'S(HliJSavel o Chd!~ da secção ou da om-
cinn, e subsidiariamente os emprf'gados, praticantes, c opcrarios 
de qualquet' classe por quem ti \'I~ rem sido distribuídos os mesmo, 
valores e objcctos para os trabalhos a seu cargo. 

§ 1.<> J~sta escriplur:Jção será feita por hum dos empr~gados 
da officina designado p1~lo Provedor. 
~ 2. 0 O desvio de quaf'squrr valores ou objeclos pert~n

centes á Casa da Moeda será punido com as penas dos arts. 
170 a 1í2 c 265 do Codigo Criminal, conforme a qualidad.a 
do infr<~etor. 

A rl. 9:>. Ficão pro h ihidas fóra da Casa da Moeda, ou da 
immediata inspecção do l\linistro da Fawnda, as machinas d0 
cunha.·, e de transportar gmvuws sob as penas que a lei impõe 
ao fabrico de moeda falsJ. 

Art. 96. No serviço das officinas da ~asa da lfoeda nliQ 
serão admittidos escravos. 



( 49 ) 

Art.· Jn. O MiniStl» .dá ,EUitl\ll& ll~~Íitará a q&sà _da 
MOOO:à.;; cf.im as mae'bl••l ~:4!i l~rneo.tos, que;llíe 
furem :pe.didos pelo'ProT,pdb·t-'}l~'t'{f!; ~\~ftl ... ~·.e ~ompleto desem
penho dos tt·abalhOs da r~artlção ~ e fgoah,nente com as quantias 
precisas para o encerro das moedas, que serão escripturadas, 
como despeza de expediente~ c depois dos' ensaios pl,lblicos 
como renda extraordinaria. 

Art. 98. Os Chefes das olllcinas são responsaveis pelos 
trabalhos a seu cargo, e por quaesquer damnos que de sua 
imperfeição, ou em virtude de demora de seu fabrico, resultarem 
á Fazenda Publica. 

Art. 99. O Provedor mandará proceder a ex:ame em 
quaesquer moedas, que lhe forem remettidas pelas Estações 
publicas , ou apresentadas por paiticulares para verificar seu 
peso, toque, ou legalidade; e as que achar desfalcadas .de peso 
além da tolerancia, ou fabricadas com liga contraria a lei, ou 
desfalcada pelo uso, ou por fraude, fará cortar ou inutilisar, 
restituindo as partes resultantes da operação ao dono ou portador, 
lavrando-se de tudo os :competentes termos. 

No caso de simples desfalque, sendo de toque legal, e de 
cunho legitimo as fará trocar na razão de 4~000 por oitava 
de ouro; e sendo de prata por seu justo preço, se as partes o 
ex iA irem na fórma do art. 33 da lei n. • 628 de 17 de Setembro 
de 1851. 

Art. 100. O regimen interno das secções, olllcínas, e ar
mazens, a policia interna da repartiçãó, os processos scien
tiflcos e artísticos, e o modo porque o balanço das olllcinas se 
deve annualmente proceder, serão objecto de hum regimento 
)nterno organisado pelo Ministro da Fazenda, sobre proposta do 
Pro\'edor, obser\'ando-se, em quanto não f<\r publicado, 
o que se acha estabelecido no Regimento de 9 de Setembro 
de 1686, na parte que não tiver sido alterada pela pratica mo,. 
derna, ou não fôt• contraria ás disposiÇões do presente Regu
lamento. 

Art. 101. Os serventuarios dos lugares supprimillos po
derão ser aposentados, se o requererem; ou, conlbrme ~órcon
veniente, ficarão addidos á mesma ou diversa Repartição em 
quanto bem servirem, e não tiverem outro destino. 

Art. 102. Ficilo revogadas as disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, 2 de Março de 1860. 

Angelo Moni~ da Silva Ferraz. 

Parte 11. 7 



(50) 

TaheUa n.• ._. · ~ N_~"" _, 'Wt~üpeaw do~ 
e ... ___. .. , •• v-..-·~ 

J:ltiPREGADOS. 

·~--------------------~---------1------~1~--~.-~· 
1 Provedor ................... . 
1 Primeiro Escripturario (Chefe 

da Secçao de Contabilidade) .• 
1 Segundo Escripturario .••.•••. 
1 Terceiro dito ............... . 
1 Pratirante .•.•••.••••••..••• 
1 Tbesoureiro .••..•.•••.•..•.• 
1 Fiel do Thesoureiro .••••••••• 
·1 Fiel das balanças .••••••••... 
1 Ensaiador, Chefe da Secção do 

contraste , &c •••••••••••••• 
3 Ensaiadores .....••••....•••. 
1 Mestre funrlidor ( Chefe da 

· Officina de fuodiç11o e ligas) .. 
·2 Ajudantes do mesmo •.••••.. 
1 J\lestre de laminação e runbos 

(Chefe da respectiva Secçlio). 
2 Ajudantes do mesmo •.•..•.• 
1 Abridor (Chefe da Officina de 

abriçllo) .•••....••••••...••. 
1 Dito ••••...••••.•••.•••••.•. 
1 Ajudante dos mesmos .•••.•. 
1 Engenheiro matbinista (Chefe 

da Officina de machinas) .•••• 
1 Ajudante do mesmo •••••.•.• 
1 Porteiro .••••.•..•••••.•.•.•. 
2 Contínuos .•.••..•.........•. 

2:400~000 

1:6008000 
1:2008000 

soosooo 
1:200$000 

6008000 

soosooo 
801lSOOO 

sooaooo 
f>00$000 

soogooo 
4008000 

soogooo 
sooaooo 
400~000 

8008000 
500SOOO 
6oogooo 
400$000 

i:sooaooo 
8008000 
300SOOO. 
2oogooo 
5008000 

1:200&000 
sooaooo 
soosooo 

1:6001000 
1:200$000 

1:600~000 
9008000 

1:6008000 
9oogooo 

1:6008000 
1:300.000 
1:000$000 

t:ooogooo 
9008000 
6008000 
4008000 

4:~oosooo 

!:,OOSOOII 
1 ;bOOSOOO 
1:0008000 

5008000 
2:4008000 

800ii100 
1:400$000. 

2:4oo8ooo 
6:0008000 

!:4()08000 
2:8008000 

!:4008000 
2:600&090 

!:{008000 
2:1008000 
t:tooaooo 
1:8008000 
1:'4~08000 
1:~008000 
1:6008000 

Rio de Janeiro, em ! da Marco de 18. 60 . . 
Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
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Rio de Janeiro, ~ de nar~o de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
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TaheUa a.• S; mareando as tàxati de eualaa, 
gem, f"uadirilo, e aftnarao do ouro e de 
toque, e ensaio do ouro, e prata, annexa ao 
Decreto n." :I.~ tle •u de lt.gôfoilto de :1.853. 

Ouro. 
Afinar, quando só couti\•~r cobre !' prata ......... . 
Dito. quando ti\·er em liga outros meta~s ...•.•.•••.•• 
Fundir •••...••..•...................••.••..•.•......• 
Cunhar ••••..••.•...•..•.••••..•.••..•..••..........• 
Ensaio, cada hum .................................. .. 
Toque, dito ........................................ .. 

Prata. 

Afinar .................................. ··••••··••••• 
Fundir .••.••.•••.•••.••........•••.•••••......•••..•• 
Ensaio, cada hum .................................. .. 
Toque, dito •••••••••••............••..••....•.•..••.• 

i\.dvertenelafoil. 

l/4 o/o 
l/2 J) 

1/i )) 
3/4 )) 

l$000 
300 

3 )> 

1/5 " 
800 
':!00 

t.a Nas taxas de afinar e amoedar !'stá inrluida a de fundir; e nas de 
fundir, afinar e amoedar a de ensaio. 

2."' Toda a quantidade dt> ouro ou dt> prata, qut' ti1·er mais de ':!O oitavas, 
pagará 2 ensaios. 

3.a A taxa de 11/~ 0 / 0 hr derida pda reducção do ouro em pó, ou em ar
tefactos a barras, quer estas 11quem malleaveis, quer agras e quebradiças. 

4.• O ouro de toque superior á ':!2 quilates, ligado sómt'nte <'Orn cobre 
ou com cobt·e e prato, com tanto que a prata não exceda a 14 millesimos, 
nao pagará afinaçao. 

5.•, Se alguem levar á Casa da Moeda para cunhar porção de ouro de 
díiTerentes toques, que n11o rontenhllo se na o robre e prata, mas que fun
dídas produzão barras que toqurm !117 millesimos I' nílo contenbilo mais de 
H millesimos de prata , nada pagará de afinação. 

6.a Quando as partes eJ..ígirem, que o ouro, que se th«!r de afinar na Casa 
da Moeda, toque mais de 994 millesimos, pagarão 2 1/'1. por 0 / 0 de af
naçao. Rio de Janeiro, 26 de Ago,to dt' ts:,~. -Joaquim José Rodrigues 
Torres. 

ruo de Janeiro em 2 de ~larço de 1860 

Angelo Jloniz áa Silva Ferraz. 



Modelo a que se refere o art. 84 do Regulamento n. 2.S57 de 2 de Março de 1860. 

N.• 

Rs. 3 

Taxa s 
Peso 

Titulo 

Valor 

l'iome do portador 

Casa da ?!loeda , em 

de 18 

de 

Rs.r 

O Sr. F. 

(declara-se o fim) 

. ~~ a-I 

~~~ 
·~ 

N.-

(Rubrica do Provedor) 

entregou n'esta RenàrtíêliJ:;;para 

( lleclara-sc a quantidade dos metaes l de louro o'G· praia 1 ao 

tiLulo de.. • • .. .. .. .. • e valor de.... .. .. .. .. .. • .. • os quaes fi.cll.o a tt~ dCJ 

Livro respectivo n. debitados ao Thesom·eiro F. 

, e serão restituídos ao mesmo Sr. F. 

ou á sua ordem no dia .•.••••••. , •••• amoedados ou fundidos, &c. {conforme & 

operação a que forem destinados. 

Casa da Moeda, em de de ts ... 

O Thesoureiro •• , •• , •••• O Escrivlo., •••• 

~ 



15ll 
DEc;RETO N.~ ~.538-de ~de Março de 186Q. 

Declara de primeira Entrancia a Com~ de S. Raymundo ~ .. a.to. cl'tlda 
na Pfotincia dO Piauhy. 

Hei por bem Decretllr o seguinte: 
Artigo Unico. Fica declarada de primeira Bntrancia a 

Comarca de S. Raymundo Nonato, creada ultimamente na Pro
víncia do Piauhy . 

. João Lustosa da Cunha ParanBguá, do .i\Ieu Conselho, Nl .. 
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar, Palacio do Rio de Jan~iro 
aos dous de Março de mil oitocentos e sessenta, trigesimo n&no 
da lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 

Joãe Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N.• 2.539-dc 2 de Março de 1860. 

~arca· o ordel)ado do Promotor Publico da Comarca de S. R&ymundo N~
nato, na Província do Piauby. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
A1tigo Unico. l<'ica marcado o ordenado annual de seis

centos mil réis ao Promotor Publico da Comarca de S. Ray
mundo Nonai.o, na Província do Piauby. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, }fi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
aos dous de l\farço de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lridependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade O Imperador. 

João Lmtosa da Cunha Paranaguá. 



(( lJ5 ) 

·D!tRETO N. • •• 51.(J.ío. diJ á dê Már~o de t860. 

Adtomt aintur~otàllllfcti»P~~eâtDI il" cail4. de ~obua.ft 
. . ·. l1111ílll! dil'Dàlllit~HUBd't kttétit:J~Ii 

. A,~tépd~nd~ ao ttu~ Mftt:!p~~t5i'1ô 1oa<ttthh' .11~ Cll~ro 
Gü~D1~1'~~s _é, dtitrd~. id~ttdo o\l\tldi1 ~. ~cçilo dé F.n.eii~l 'do 
.C()~selhQ dé Está dó, Het por b.en1 Auto.~tsat á tncotpor~ÇM dá' ~o
ciedade ~p_onrma, e~~el~cidâ na Citi~~ê dli .báhia, .~obr~ d ~~ 
tolo de Caixa dC Eçtmtlmlâs, e Approvar os seus :E.statutos 
anne~o.s _ao pres!Jnte Deéreto, corri ~s. seguintes attetNec;t~s: 

f . • · Substitua-se o art. 2. • pelo seguinte : . 
. ~ft .. 2, o •.. 0 CI.Ul:it~l social não pod~rá exceder de 1;tês iriíl 

tontõs de téi.(( 3 :~~:.~ ) , P.bdêndd ibdniã s~r âugrnimtado 
.PP~ dehbera~f(tj da' ~$~tb,bléá Gerat ~os Ácciônistas, e CO!fi a~~ 
tons~Ic;IW do (ioverno ... As suas. acç~es setão de valor li_, tritl réis. 

2. •. 0 artigO "/.ó .~éjá subsii~Uitlo pelo sllguinté: . 
Art.. 7 . .; Aó acHonista será pertnittlda a retirada em qual~ 

qilcr época, oti t~mllo do valór de stias acções não supetitn
a ci~.coenta. mil rét~i se,p. otéi_rt a i:Juàntia q. ueptete~der retirat, fó! 
d~ cu~coenta mil tctS para erma ate a de cem mrl réis, .devera 
irlanifl!8tat sua vontade a Direcçao éortJ trinta dias pelo meóófl ® 
anteqedeQcja. . Sendo a retirada de mais de llêm mil réis àté 
quinhentós mil réis â manite~látãtl tlete ser feltâ ttéS JI!ezes an
t~S do dia érh qúe ô ácCil:)nistii desejar éfTMWâ·-'Íll, é se foi mâiór 
de quitihetttos inil réis será á Dh'é'ê~ó pi-eVMidá Jlêló kW'êfl& 
com quatro mezes d~ antecedeniJI~. 

Estas regras toda\'ia nfi:o pf(jhJMtt1 a retirada d~ <fqaesquer 
vitlores llHtes do~ praz·ós. tnarcidl'i~\ oo tlónhE,'clda pêta Dtt~cção, 
sé o .. permittiteln és circutnstàncias dli PraÇa, 6u ó§ int~sMI!s 
dá Caixa. 

3. a 0 art. 10 .sej!J, $1,1lJstituidopelo Sé~tíirii~: 
. Art. to. fódb tlt'lttl!iitll!nte sér ~lêifo patd 6 Ui!f~tr d!! Di

rellttn', o acélonJ!!ta qtté · !iets tnezes anMs da re~peeM~a- fí.,iç!o, 
~té a ~Qa MttcUisão, f. ô.~Sil.l Ir li vrti~ c dê~~n'IBátglld~ dtiiiftíft'fbn 
ifiáts at~Oés da éaix Hé Éc'ónómlllS: ·· . 

Patlt o e:tetcicio dáS furicçbés de Director he iãtnb~ih I.!S:
~e.ncjal este requisito; .consid~r_ando-se escuso desse cargq d ât
tillóista qtill p'ór qijaÍqder ftidthd · del:btr de possuir esse trilmero 
de .~~c.~tses, ou a~ rlttó. cob~ettâi' li'fres (; des!illibátgadAs. 

4. a o ~a. o do .art. 11 sej!l sub~tituidó pà)ó segtliriié: 
$ a.•. D~Sctitlta'r Titütos dd GdVérM Gérat ou PróviliCfâi p~ 

~ve1s á;pr.$z6 tlx<>, e à~sfgMdo'S da Alfltndegà. · 

i. . o ~ 4. o dó m-esmthn't,. H seja. s. ubstifúidó pé to.~.· gu.· tqté: 
. t.~ Emp~at: i. • Sótii'é AJl(lUéés dá Dffida Pdbtfêà ftiã
-~à . à . GBrál ~« Pr~tine~~l, e . a~çõé~ de Sócfedadés :tlãnêíitiiis déSfa 
Çidad·"' medla~ ~f~dótetlleíMs càtttelas, M() podéndó ~- auàl)
tla eifi{ltestadà t!xtedér tia 4t1e fót cqul~átente á 80 por "I• db 
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Yalor re{ll dos .rererid~ titnl()!l; 2.•. so}Jre assucar depositado em 
casas alfandegadaS , · pr~eodo , ordem' ds seu legitimo doao 
em favor da. Companhia, e~nonca por qu,antia maior do que a 
equivalente a 50 por •/o do valor, que o genero obtiver no mer
cado, na occasillo do emprestimo. Será condiçlo essencial de 
todas estas operações, na falta do pagamen1o do debito, no dia 
de seu vencimento, a venda do penhor em leilão mercantil, que 
será previamente annunciado pelos Periodicos de maior circula
ção; ficando salvo ao devedor o direito de remir, ou resgatar o 
penhor até o momento em que começar o leilão, no caso de sa
tisfazer seu debito; e as despezas accrescidas. 

6. • O § 5. • do mencionado art 11 , substitua-se pelo 
seguinte: 

§ 5. o Emprestar sobre penhores de ouro, prata e diaman
tes até huma quantia equivalente a que fór dada por perito 
da escolha dos contrahentes ; procedendo-se á sua venda em 
leilão mercantil, com prévio annuncio publico, se a letra não 
fõr paga, ou reformada no seu vencimento, e podendo o dono 
resgatar o penhor até o momento em que prinoipiar o leillio, 
solvendo o que dever, e as despezas accrescidas : 

7.a Ao art. 11 accrescenlem-se os seguintes§§: 
§ 6.0 Ter em deposito, ou em conta corrente em qualquer 

Banco seus fundos disponíveis. . 
§ 7.• Empregar parte ou. todo o capital na aequisição de 

Apolices e Títulos da Divida Publica Geral ou Provincial, e 
dispór destes quando, e conforme fl\r conveniente aos interesses 
ou necessidades da Companhia. 

8. a O art. 32 seja substituído pelo seguinte : 
Art. 32. Terá unicamente voto na Assembléa Geral o ac

cionista que seis mezes antes de sua reunião e durante suas 
sessões possuir livres,~,desembargadas quinhentas, ou mais acçõel 
da Caixa de Economias. 

9.• Accrescentem-se os seguintes artigos: 
Art. 42. São prohibidos os emprestimos sobre garantia 

ou caução de acções da propria Caixa de Economias. 
Art. ft.3. Não he permittido á Caixa de Economias fam 

outras operações, além das que se achlio e numeradas no ar
tigo 11. 

·Art. 4&.. Só poderão fazer parte dos dividendos os lucros 
líquidos provenientes de operações elrectivamente concluídas 
no respectivo semestre. 

Art. 45. A Direeção da Caixa de Economias, na con· 
formidade do Decreto n.o 2.4.57 de 5 de Setembro de 1859, 
no primeiro dia de cada semana remetterá ao Presidente da 
Província huma demonstrat;.ão em duplicata das operações rea
lisadas na semana anterior, e até o dia 8 de cada, mez publi;
cará hum balanço desenvolvido do actívo, e passivo da Sofi~ 
díldc, e das operat;ões que tiver feito, n<uuez anteeedente. 
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Aft>· 46. As ope~ · autotisadás pelo art. U só. po

derio· ter lugar· sob· as :~~ .. 'do'. atL: to do Decreto ~~5 
de-:10 thr·Janeiro d~t849,,:-~~:wt•~elnlio se de~e ,., r 
o·e.nprego que deverá tdr~O'ltapibd dü Caixns Econom1cas. · . -
· § Unico. Exéptuão4íe~ i.•·asde:~n~: de:Titulós do Go

Terno Geral; ou Pfo~néi .. pagatei&·,.à~-p~ ftxo~ e:.cle .asSig~ 
nados da Alfan'dega; 2.• ás de 'qoêJ&ratllo os·§§ 6.• e '7••-.do 
art. 11. · 

Art. 47. A Direcç1:io da C.aixa de Economias, dentro 
do prazo de trinta dias, contados da data da publicação ·do 
presente Decreto, nos Periodicos, em que se eostumllo impri~ 
mir os actos officiaes, convocará a Assembléa G.eral dos· Ac
cionistas para resolver se deve a CoiJlpanhia continuar suas 
operações, de conformidade com os Estatutos approvados. Re
solvida a questio pela affirmativa será a mesma Companhia obri~ 
gada dentro dos quatro mezes seguintes a registrar na E~ção 
competente a Carta de confirmação ou approvaç!o ·dog'flinis 
Estatutos, na fórma do Codigo Commercial. 

No caso de falta de decisão, ou de ser esta negativa não 
poderá a Companhia continuar em suas operações ordinarias, 
e entrará desde logo em liquidação, sob as penas do men
cionado art. 10 do Decreto n.• 575 de 10 de Janeiro do 1849. 

Esta disposição he extensiva ao caso de falta de registro 
da Carta de autorisação, ou de approvação dos Estatutos nos 
prazos marcados. 

Art. 48. He applicnel em todos os ~casos de transgteasão 
dos presentes Estatutos a citada disposição do art. 10 do De 
ereto n.• 575 de 10 de Janeiro de 1849 . 

.A.ngelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente· do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. .. · 

Palacio do Rio de Janeiro em tres de Março dé mil oito-
untos e sessenta, trigesimo nono da lndépedencia -~ dooJI~ 
~rio. 

Com a Rllbrica de Sua Magistade O Imperador. 

Angelo Moni:dla Silva Fwrat.. 

l'Mte li. 8 
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DECI\E'IO ~ .•él4tS41~da .'a ''de' Mar~ d& 1860, 

~r,t;i6~~o ·~~~~6~ 

Us&thfó dtt autcWfgaçlio cónce-dld~ t>eht J.,eJ. n;,:,l$( ~e -~ 
dé Sétentb~ de 1&4, Hei pot bem Détret~l' a· Wés\llnt~-~~r-
!Jahil~!o;do Arehívo Publico. ·' · 

CA~ITULO 1. 

D"' MtUresfl, e da organilação do A1·éhivo · Publitil~ 

Art. 1.• O Arehlvo Publico he a Répàtti~llo i:les~irl~da 
:& receber e a conservar debaixo dé clall~ificnçilo íy~téfriàtlea 
todos os documentos coboernentes ao direito pUbiiM: á l~gn
Jação, á administraçAo, 11 á historia 0 gllognlpt:lill dô: Bi'~sil. 

Art. 2.• Para a boa ordem f'Cll:lsAifioaçãô doildo~umetitõs 
o Archivo Publico ft~li dividido etn tres Secçdes: legíMia~iva, 
administrativa e historica. · -

Art. 3. • Na Secção legislativa sernó archi1'àdos: 
t;o O origibal dà Constitulçao politl~a dd lmpetid. 
~." O original do Atto addleional dé 12 de Ag~td de 183Tf.. 
3. • Os originaes do todos os aetos da AssomiJleà Geràl Cohi-

tituinte, c da Assembléa Geral Legislativa. 
4." As copias authenticas dm ACt69 logislàHvos das Assem

l>léas Provinciaes. 
5.0 Os Regulamentos e tnais ftctós dO poder e~ecutivéJ ex~ 

pedidos ero virtude de del"i&çâo :di AMemhléa Gàrâl tegis-
W~. -

6.0 Os attos de igual nato~U~~ éx~idó!l pêld~ Ptê~ideítt~.ll 
du Provincias. 

Art. r.. • Serão classificados na Secção ad111inistràti'Yil: 
1." •Os originaés dos attoa do poder e~*'cutito exfiMidbs para 

n l>oa ellecuçao das Leis. 
!.o Os originaés dos actos do poder moderador expédiaos 

na conformidade dos §§ 2.", 5.•, 7.• e 9.• do art. 101 da 
Constit~i«?o do. Ilflper,~o. . . • . 

3." · As-·ropfã8 atítliMtMtrs 'do~ acto~ t!tpeitidos pélos Presi
dentes das Províncias para boa execução das respectivas Leis. 

'· • Oa · .;~rial~\lS· d~ ~é~&oo tios Concilios, Cartas apos
tolicas, ou quaesquer ConstituiçõeS ecclesiasticas, que contiverem 
disposição geral, e houverem obtido o Imperial Beneplacito. 

5." Copias authenticas dos actos de igual natureza, a que 
tiver sido denegado o Beneplacíto. 

6. o Os originaes das bullas, breves, e escriptos apostoliros 
!!lxpedidos pela Santa Sé, ou por seu Delegado, que ronvier 
guardarem-se, não obstante conterem disposições e graças es-
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pecia s. Aos interessadQf serlo dad~ Qeste caao ilOPiit authe1 • 
.ticas ~m o. compet,QkL Jk'W.eJ«çj,~q~~ . . . , . 

'1. 0 ,,Os;,originaes :âu:~IM.~,o..:.&P!Wlfeaws dQ. Gourt: l 
lmpe ial, .. 

8. o 'As cor,ias ~i\tJient44ti·~~Ot:~lO ..• ~ !1'>. ~c1~rac.;â9 •. " .. ~ ... lfUOrt' ~ 
ou t:J, bloqueiO fe1ía peló Gó:t'érno,· e os orlgmaes d~ 1gu.a( J 
actos das Nações estranBetrrur com telaçlto ao lmperio. 

9." Os originaes dos tratà4Ós, e éonvenções int~fnaoionae~; 
bem orno dos protocólos_ e mais documentos quEl b.ouverm 1 
servid , de base ás respectiva, negociações. 

10. Os originaes dos contrac~o&dl) emprestimos P<mtrabidr 1 

dentr, ou fóra do Imperio, depol!l ~6 il)fCriptos qo sra~ttJivr) 
da di ida publica, na conformidade c;lôs arts. 16 Q n da LI i 
de 1; de Novembro de 1827'. 

11. Os origina,e~ d11s credeqciíltSi instrucções e pt~~ po 
deres 1presentados pelos li:mbaJXadoresr e m~is emprOKad~lt d:: · 
plom: Jcos e consulares das. Naçqes estrangeiras. 

12. Copias authenticas dos actos de natureza iden«0tl ~l: 
pedidr s pelo GoYerno aos seus runcqlonarios. 

13. Originaes e copias authenticas da corre!lpondepoia atJ 
tiva e passiva, que houver entre o Governo Imperial ~ Q dt 
outra qualquer Nação sobre Qt}gll<iiQ de interes~ l}ublico, 

14. Os originaes dos pareceres ou consultas do Comelbo rlc 
Estadc pleno, e das respectiva& Sooç(l~s. . 

15. Os originae~ das pr9p0~.s.'" lummag'".~ f«J. itat .. ~JJl. G,q, 
verno i ~sembléa Geral 4~lat•y~~ e 4Bfi ~i~ d ..... Qlo 
ti vos. 

16. Os originaes das falias de ~bert\lrA e enoorramento d€ 
Assem 1léa Geral Legislatjva. 

17. Os processos originaea jnstatirados no Senado ea1 mad<:· 
dos §~ 1. • e 2. o do art. t.-7 da Constituição. 

18. Os originaes dos ~roc~ssos do responsabilidade 4osltre· 
sidente das Províncias, dos e~[!rtlgadO$ na dipl~cjaj E! dU~ 
magistl 1dos, que forem hts~ ... ~. d.9Ul.·9. S. llpt~.Q; •. T,iiJW.Ill·,tJ~ 
Justiça na conformidade 41? i !.• 4o ilft. 1~1. 4«t.éomtitui§lJo; 
'19. Os originaes das Ac&,.a d~ el~ dos Deputados e 

Senado es. . . 
20. Copias authenticas dos ijécretos e Carm. •mperieeJ d~ 

nomea~ ío de Ministros e Sec~'~rios de Estado~ ContelMkQI 
de Est;.to, Arcebispos, Bil&lOs, .88lladq.r rees •.. Pr~d.ao~'ceJ ... •'~. 
vincia, :::ommandantes de Armas, f;~~~a4orej e ·MI.ll$ ,....... 
pregadr: do corpo <lipl!]m.aticg, ~ dA ÇOJl~llkl't ~ lltlll •Ql 
de todc : os mais tuncciónarios de categoria elevada. . . . 

21. )s originaes dos DOGrttos ~e prom()çáQ np eaercJ~ e 
tnarinh:. Imperial. . 

22. Js originaes dos Uccr~ ql,le. tOIJctderem ti~, eon---
decoraçt 3S, h.o~ras e. p~~a"v~ 

!3. '1s ongmaes dos Deeret91 que concederem pnbihlti~ 
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!4. Os originaes, documentos e autos .• que . dem' n!tra.rem 
t proprie4àd~~c_Js ~lli•·Nacion~.~ili;.depd.ís dé·iféito comne-
:ente · àssenflt~ ·lft'o, ·Thesólftb',·Na~t;· 

25. o.•nai'S dos proc,esjos démediÇão: é· dl tQarcaçã<l 
los terrepd!J,:devolutos, feitas pela Repartição Geral<~<~< Terras 
1ublicas.• 

26. Os processos originaes instaurados entre a, toridades 
tdministrathas, ou judiciaes por conOicios de juris· icção, ou 
mr pretenção a prerogativas c preeminencias. 

27. Os relatorios dos :Ministros e Srcretarios < e Estado 
tpresentados a Assembléa Geral Legislativa, c dos P ·esidentes 
las Províncias não só por occasião da abertura das 1 :spectivas 
\.ssembléas, como tambem por occasião de passager das ad
ninistrações Provinciaes. 

Art. 5. • A' Secção historica pertence a classific: ção : 
1.• Dos originacs dos contractos e dos actos de • 1samento 

lo Imperante, dos Príncipes e Princezas Imperiaes, ' dos mais 
Jembros da :Familia Imperial. 

2.• Dos originaes dos autos de nascimento e obif t do Im
erante, dos Príncipes e das Princczas lmperiaes, c dos mais 

. lembros da Familia Imperial. . 
3.• Dos Testamentos do Imperante, dos Príncipe: e Prin

s ~zas lmperiaes. 
4. • Dos originaes dos aetos de recon hccimento : os filhos 

: aturaes do Imperante c Príncipes Imperiacs. 
5.e Dos originaes, e das copias authenticas de to{ os os do

' Jmentos relativos á lndependencia do lmperio, qu não ti
' ~rem classificação especial. 

6." Dos livros do juramento prestado á Constitui ão pelos 
( ídadãos Brasileiros no antigo Senado da Camara, e nais Mu-
I icipalidades do lmperio. ., 

7." De todos os documentos concernentes a fun lação de 
( idades, creação de Bispados c Prelasias, <Í divisão 'Jrritorial 
f) :clesiastica, administrativa e politica. 

8." Dos autos em original ou por copia authentica de todos 
t1: processos em materia política. 

9.• Dos originaes dos relatorios ou memorias apr sentadas 
l Jr rommissões nomeadas pelo Governo para exp orações, 
tJ <ames ou investigações de qualquer natureza, e be n assim 
d >S que a respeito dos rnesmos objectos forem apres1 ntados e 
e Terecidos por particulares. 

10. Dos originaes dos documentos relativos á l ;tatistica 
ti > Imperio. 

U. Dos mappas geographícos do Impcrio, e das P; ovincias, 
q 1e forem feitos por ordem dos Governos geral ou P' wincial, 
o l por particulares: e bem assim todos os documen os, me
n o rias, relatorios, roteiros, ou' notícias relativas q g( >grapbia 
<l > Brasil. · · · 



Do todos os tlocumérttdS. ··t'oldtiliós' ; lír'>'eiplotliçiio;, e r.nir..:f 
vegação dos rios do lmpm'i6. 

14. ])e todos os documentos, planos, desenhos, e modelôs' 
que tiv~rern senido de base para a concessão de privilegias 011 ~ 
premias nm materia industrial. 

15. Em geral de todos os documentos historicos de qualquer; 
natureza. 

Art. 6. • Serão tambem depositados no A rchivo Publico 
quaesquer documentos de interesse geral, qnc o Governo or
denar , e os que ti verem, pertencido âs Repartições e Tribunaes 
extinctos. 

Art. 7. • O :\finistro do lmperio expedirá instrucçõeS<!i'obre 
a distribuição doi documf'ntos em cada Secção, os quaes·setão 
divididos em tres classes correspondentes as tres épocas.~ 
Brasil colonia- Brasil Reino Unillo- Brasil lmperio. 

CAPITULO 11. 

lJos Empregado• do Archivo Publico. 

Art. 8. • O pessoal para o serviço do Archivo".:eublioo 
compôr-se-ha de 

Hum Dírf'ctor. 
Hum Paleographo. 
Dous Officiaes. 
Dous Amanuenses. 
Hum Porteiro. 
Hum Continuo. 
São nomeados por Decreto o Director, o Paleographo~ e: 

os Officians: e pot· Porturla os Amnnuenses, Porteiro-e.Cou
tí'nuo. A' nomeação dos Amanuenses pi'ecedeJ'á concurso ou 
exame. 

Art. U. o O Governo poderá elevar a tres o numero dos 
Officiaes e dos Amanuenses, logo que o serviço do Atrchivo Pu
blico tomar tal incremento que exija esta medida. 

Art. 10. O Director do Archivo Publico será substituido 
por hum dos Officiaes que fôr desigmidó por Portaria do Mi~ 
nistro do Imperio. 

Art. H. Estes empregados terão os vencimentoR rnln"
cados na Tabclla junta. 

O Paleographo perceberá huma gratíticação marcada pelo 
Ministro do Imperio, segundo os trabalhos de que Côr incum ... 
bido, e na razão das .dii.Jlculdadas e exten11io dos que exe.~ 
cutar. · 
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Art. 11. , J1+ ·applleàltlt ·ao' ArohiY<(Poblico as dispoii

filet dos a~;~IG 'a '28, SG a 89, 4!, 43 · ê 4! du Decretá n. • 
~.388 de & •e Ma~ de 1859, qué rerormon a Secretaria de 
Estado dos Negocios do Imperio, relativos a licenças, aposen
tadorias, regra& disciplinarei, ordem e reglmen doi trabalhos. 

Art. 13. Nas instrucções de que trata o art. 7. • será es
tabelecido o modo pratico de se proceder aos exames e concursos 
para o provimento dos lugares de Amauuenses, e especificadas as 
attribuições e deveres, que competem a cada hum dôs empre
gadOf do Arobivo. 

CAPITULO 111. 

Da colheitt& tlo1 docutatttto1. 

Art. tt.. O Governo Imperial proeurará obter por inter
media de seus Delegados nas Pronnclas orlgimies ou cépias au
thentleas doa documentos imp(lrtantes que existirem tanto nos 
arcbivos das municipalidade&, tomo em qualquer outra repar
tição ou estabelecimento, ou mesmo em poder dos particulares 
para serem convenientemente arebivados. 

Art. 15. De sua parte o Director do Archivo officiará 
tambem aos Presidentes das províncias sobre os mesmos docu
mentos. e solicitará dos Chefe:; das Secretarias de Estado a re
me1181 daquelles documentos que devem ser archivados na fórma 
deste regulamento. 

Art •. 16. O Director do Archivo estabelecerá relações 
officiaes com os Directores de iguaes estabelecimentos de outros 
paizes e procurará obter delles, por meio de troca, originaes ou 
cópias autbenticas de quaesquer documentos! rélattvos ao Brasil, 
solicitando para este fim licença previa do Ministro do Imperio. 

No caso de não se poder effectuar a troca, o Director do Ar
ehivo representará ao Ministro do lmperio a conveniencia da 
aequisiçll.o dos documentos, que lhe constar existirem nos Ar; 
chivos de Portugal, e solicitará as providencias que entender 
eonveoientes para alcança-los. 

CAPITULO IV. 

Dispo1içaet gema. 

Art. 17. Serão organisados e impressos os registros e reper
torios, ou infentarlos de todos os documentos depositados no 
Archivo Publico. 

Art. 18. He permittido a qualquer pesSQa conhecida, e 
de confiança consultar dentro da Repartição, e em sala apro
priada, em dias que serão marcados, os documentos deposi
tados no Archivo Publico, observando-se quanto fôr poSiiVel 
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•·---DI't,qal~···~Cl·~~1!.6ctii\~T .. ta_...aad~-.~ . ..,...,.iWill ·. ·. 
na occaStão da entrega;;\comb na"":.Clõl#~bimMtí~~,.:a ' 
mento. 

Eteeptti&o-se . pap~l!;· flúê JK)r luã nature!ta, ou por cir .. 
cumstancia& trant;itori~ forem ·reserva~o-- os quaes ... poderio 
set consu~tados ~r autorisaçã~ expressa e e~pecial do Ministro 
do Impeno~ . . . . _ . · 

Art. 19. Nlmhum docum~nto sahirá d~ Archivo Publico 
senão. p1ediante 9rde~ ,P,.presstt !lo MiPilf;ro dQ Imperio; qoe 
espeefficàtá ·a na\uréia e o nuttero dos papéis que tiverem de 
ser entregues. _ . . ;.• 

As· ·pessoas a quem forem confiados p•ssarão recibo em 
livro especialmente !1811~\nado para i'IIQ, e s• sujeitarilo a todàs 
as meilidàs de segurança que lhes forem exigidas. 

Art. 20. Nlio he J;cito a qinguem publitar sem oodMUi.. 
mento ·do Ministro os documentos ineditos 4epositados noAr
chlw ~lico. O• que o tizere~ incorrerão 11as penas do arttge 
26f "dó Codigo CriminaL 

O conaentimento porém dildo pelo Ministro nunea tmp()r
tará a ces~ão do direito de os imprimit por ordem e coqta do 
Governo. 

Art. 21. Os documentos. cujo coqteúdo interessar a hum 
ramo qutOq\J.et '-de AdtntriiSti'a~o, ou a indivíduos, não serão 
confiados senão a pessoas que mostrarem ter direito de fazer 
uso delles. 

Art. 22. Salva a disp9ii9io.do artigo 18, serão passadas 
certidões de quaesquer documentos existentes no Archivo Pu
blico, pagando os interessados os emolumentos, que forem 
estabel~cid<!s pell_) M.in!ster~o ~o lmperio., 

A Tabella dos emolumentos será previamente submettida 
a a~provaç~o dl\ Assembiéa Geral Legislativa, e o produeto délh!l 
sera recolhido ao Thesouro NaciQnal. 

Art .. 23. Este Regulamento ftea dependente de apprcll'atlo 
d<r Poder Legisla ti v!> na pa..OO em que della oareee. · 

JoãQ de Almeida Peroira Filho, do Meu ConseiM, Mlntslto 
e Secft'tai'Io de Estado dos Nesoeios do Impe'rlo o ~bba l&llitn 
enteu<Udo e faça exeeutar .. 

. Pea.oio do Rio ~eJtnetro em tres de Março de mil oi~ 
eentot·e Mllenta, tr~mo RODO 4a J'Bdependenela edb I~• 

c:'ADl. a ~n11rlba·:Cle' Soa MaaettadeO Imperador~ 

lqio •. 4]meida Pmira Jlillao. 
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TaheUa· d .. weJH!hli-lo8 !dM•BalpretradM dec 
..b-ehlv.-•:P.IIIt..._, a filie-Me eel'ere..• ..... re• 
dt!ÍIIiadu. 

Empregos. Ordenado. Gratificarão. Total doa 
veorimeotos. 

Director •.••.... 2.400l'm00 600JOOO 3. ()()()JOOO 

Official.. ....... 1.800~000 600~000 2.400~ 

Arnanuense ..... 960~000 240&000 1.200toOO 

Porteiro .••••... 6003000 200~000 800,000 

Continuo •...•.. 5003000 220~000 720~00 

Palacio do Rio de JanPiro, em 3 de Marco de 1860. 

1 oào de Almeida Pereira Filhe. 

DECRETO N.o 2.542-de 3 de Março de 1860. 

Estabelece hullla Esrola de Marhinislas no Arsenal de Marinha da Córte. 

Hei por bem Estabelecer no Arsenal de }farinha da Côrl8 
hurna Escola _de Machinistas, na fórma dos Estatutos, que conl 
este ba,ixio assignados por Francisco Xavier Paes Barreto, do 
Meu CQns~lbo, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da· Marinha', que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do :Rio de Janeiro, etn tres de Março de mil oitocentoi 
e sessenta, .trigesimo nono da Independencia e do Irnperiô~ 

ColO a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 

Frantiseo- Xavier Pat• Barreto. 
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E~•atnío.~. n qn(" ~·· l't~f('-''~ o :f e<'t'{'f~ drc!i.ita daín, 
JUlt•n n ~~~<·ola q§«~ .l!hu•hh! ~.,;in~ Q] il -·~ n'."Jói.•naB 

tlt.~ .~!In~:l:l~~~l (!~1 ~~·~í!'[('>. 

Art. Lo A Escnla 1k ::\1acltínis\; , l'ST«lw1 ·('id:, 110 Ar.;r:Ltl 
de j[arinlla da Ctli'lc lic;t!'Ú a c;ll',.:o d1 JJU!ll de 1lit'l'l'lon•.-; d;ts 
Ofiicinas de l\Iacllinas do mc,.;1no ,\ ·.,cu;ll, 1 :w o Cu\rr:w 
designar. 

Art. 2. 0 Nesta I~seoh1 ensi!l;~r-:~L' l1a: 
§ 1. o A dirigir a:l m;\('ll;n:h cl,~ n .or m~ri irn::-;, fnr:l:rndo 

ns prrc;mciii'S JH'ccss:trins <1!11<'5 uc· fH'i :ts c•m 1 IIJ\Í<i«'!l1". 
§ 2.º Os nonti'S de louas as sn;1s P< :1s, as f nc~<"><'s cl1• cnd:: 

!JUma dcllus, e O:i meios de preY<'tlir rrpara 11S rcsp,•dil ''' 
;1rari<1s. 

~ :3.u A encllrr, :dinwnLlf, i•:;t·.otn: e lirnp ;· ;;,; cnli1cir:l:'. 
§ !, .. " A :H·rrniler, eonsen:H r; ::p:; td' n J'o,: ' tl:l:' JJ.:•.·:m: •. •., 

bt'lll CUI1l0 as (\'}U{{~!L1S CClfJ\C~nic:Üc~~~ i.!; :11 de(\\ li~l' () St'l! ilbJ';l-, 

,;:lllll'nto r e\plosiln. · 
~ 5. 0 

"\ conllecnr o uso dos llLtilOJ ,•fnJs, b; :·o!;;,·iro:', 11:< c, 
mo melros e sua conslruc·,·:,o. 

% G." Finalnwnte, turJ,) r1unnlu c!C\t' ,:nbcr l1L 11 JH'rJ'elto w:t 
cl!Ínistn. 

Art. 3.c· Em quanto sr• lliiU orc>:ani: tl' lmm c •illJli'ílilid :1 pr(} 
priarlo Jléll'il o rn~inn d1•.si:1s mat<·ri;l' o prnf ,.;:;or li'<T:IJ!L:i':·z 
por illi'Ío dr• i!Jlnsfiltas, r ;i li.·ilil d"·' n ·~tlr:los t illa,·!·iil<::' ni.;
( t•nlc~ 110 .\ J"illllal. 

Art. .'1 . 0 ~(hnente poderflo :-Jer n1 iricuLul~-- n~~ ·~~-..eol:l d~~ 
\facliinisla,; os nprendi:.:•s P np,•rariu:; o \rs:•:: :. 
illfOJ'ÍSilÇfiO do Jn,:pt'Cfill', (jllC a l1i'IO I >ilCI'cll'i'Ú :•n: O \lil:i 1\lil' 
i'on'lll dt• C'IJihLitlli('ttl roJ,tL•.::l c p:·::pri p:~:·a Y:. :1 d<l n>:i:, 
,oulH 1 l'eJn ler e e:)CJ'('\'i'l', !i\\Tt'~ll de d~· ;J·~~·is a i;Jtí· ~\\ill!lS dt• 
·dade, e tn·~ annos, pr·lo ntr·n()-;, d{\ (' ·t'('if·:.c i L., { iL(·itJ:·~· 1~ 

llllc!Jin<~s do ArseJ;Cl!, I]UJ'illltc~ th 1:il:t< '·' q·J't:l:llill :1 

<tlln dl' nritlmwlica n '"cn:Jl<'lrb rlo n; ''1111 .\r '>LI! . 

. \r1. 5." Os Altl111llfl' da !-:sc,•Lt { :',1:11 '·: ::.L., 1, .. 

:11\ ... lO innJht-ni n au!a de des1·n~1n~ olld n;'.i'\'!;d 

iilS(HtJt(•. Jlill'a JIOl.it'i'Clrl iJ,'SC'il\iilt' ;J.i J '';CIS clu~ 
, :1por llléll'itimns. 

:\ri. (i." ,\_-; Ji,;õe;; <iu:·<\r';o IHil'J ,. lll1 \,;, 

1t1 car1a H'IJJan<J, i<'nclo-s,: JJlililo ClH 'i, .1 qun ;1; 

'' traba!IJO:i cllJ qnc os .\lumJW:, c.~li ·'i'L'l11 t': 

Jl!icinas. 
Art. 7. 0 

,\' Jll'OJ"'J'(iio rpti' uc- _, 
I;H'hini.'il:IS su ftlrl'm lliibi !iL>~Jcio n;lr:t · :;cn i co 
:nii1, ~1'1':10 r·\<lillÍilarlih l·''h Com\n\-;;;[ de ·q 

·;~n 11 qitt 1 1·~._\r 

! ll ('. (' j J ~ l1 :t ., d l~ 

: ~ 1: ~~ \ ~ 1 L't [ l'C':,; 

. lu \ : >1 T c : ~ ll ; :-1 '. } 

I pt'í.' il;!~ 

,•,('uia de 
:! qu c sn (L~"
('. ti·dta q :Jl'· 

-:~o 1.\ elo Hl'~ulamenlo tlr· 1 f de· Ju!l 1 cl1' 1S , . 
Art. H.-. Os Al\l!lJtHI:<, fJlH' l'or1'líl llj !J'ii\:Hln· se:i:ll ;ldJtJit 

:dos, ll<l\<'l)(]o Yaga, no l(ltar!ro de m ··lliJJi:>í:i· da A1 nuli<' 

Parte 11. O 
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romo Ajudantes da 3.a Classe, e nlio terão accesso, sem que 
sirvão, e!Tectivamente embarcados, o tempo exigido pelo Re
gulamento de 11 d~ J nlho 1lc 1S57; além disso passarão por 
IIO\'OS exaiii!'S, na ltínna do cilado Hcgulamcnlo, quando o 
aecesso ft\r para marhinista de qualquer dás Classes. 

Art. 9." Os Alnmnos I'Pprovados po<leriío continuar na 
J~scola por mais hum anno, findo o qual serão despedidos, se 
não se mostrarem habilitados por novo exame. 

Art. 10. O Inspector do Arsrnal enviará á Secretaria de 
Estado dos Negocias da :\Tarinha a relação dos Atum nos appro
vados, aos quaes se mandar;í passar, na Escola de Marinha, a 
competente carta, podendo ser logo embarcados nos Vapores 
da Armada, aonde servirão por seis annos. 

Art. 11. Aos que não forem admittidos no quadro, por 
não haver vaga, se concederá licença, se a solicitarem, para 
servirem nos Vaporrs particulares, obrigando-se, por termo, 
a embarcar nos de guerra pelo tempo designado no artigo an
tecedente, quando o (;overno exigir os seus serviços. 

Art. 12. Não se poderão matricular na Escola de Machi
nistas mais de quarenta ,\Jumnos: a matricula começará no dia 
1. • de Março, c fechar-sr-ha no ultimo do mesmo mcz. 

Art. 13. Serão despedidos da Escola os Alumnos, que de,i.
xarmn de frequenta-la por mais de hum mez, sem causa legi
tima, c os de máo comportamento. 

Art. 1fh Os pais c tutores dos nwnores, que se quizerem 
matricular na Escola de 1\Iachinislas, assignarão hum termo, 
no qual se especificará que ficão os ditos menores sujeitos ao 
disposto nos artigos 10 c 11 destes Estatutos. 

Art. 15. As lições serão dadas em huma das salas do Ar
senal, nas Oficinas de machinas, ou a bordo de hum Vapor, 
como fór conveniente para a explicação das materias de que 
se houver de tratar. 

Art. 113. O professor proporá ao Ministro da Marinha, 
por inLPrmedio do Inspcctor do Arscnnl, tudo o que julgar 
util ao ensino. ~ 

Art. 17. Os objeclos de que precisar a Escola para seu 
regular andamento, serão fornecidos pela lntendencia, prece
dendo pedido do professor, que o sujeitará <Í. rubrica do lns
pcctor. 

Art. 18. Haverá hum livro para a matricula dos Alumnos, 
c onlro para os termos dos exames. 

Palado do lHo de .l:nwiro em 3 llc ·Março lln 1860.
Francisco Xavier Paes Ban·eto. 
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DECRlttO N.' St543....,.de 3 de :Mar~;o de 1SGO. 

Creando cadeiras de ensino no $emlnario. !píseopal da Diocese de uoy az. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1." Fi cão Cl·eadas no Semi na rio Episcopal da Hiocesc 
dn Goyaz as seguintes cadeiras: 

De grariunatica e Jingua latina. 
De francez. 
De rhetorica c cloquencia sagrada. 
J)e philosophia racional e moral. 
De theo!ogia moral. 
De thcologia dogmatjca. 
De historia ecdcsiastica c instituições canonjcas. 
De liturgia c canto Gregoriano. 
Art. 2. o Os Lentes das cadeiras crcadns tnrão o ord1mado 

annual de hum conto c duzentos mil réis, com Pxcepção do 
de liturgia c canto Gregoriano, que vencerá sómentc o de hum 
conto de r(~is. 

Art. 3." Ü5 Lentes e os compendias ser1io propostos pelo 
Dispo, e npproYados pelo Governo. Durante os tros primeiros 
armos de exercício, os Lentes serão wnsidci•aj:los iQtarlnos. 

Art. !~." Em quanto não houver SubstituJos, osLenlcs se 
substituirfio reciprocamente crn seus impedimentos e faltas, 
segundo a ordem marcada pelo Bispo, descontando-se hum 
tcr~o do ordt-n<ulo do substituído em favor do Substituto. 

João Lustosa da Cunha ParanaguiJ, do .Meu Conselho, Mi
nistro c Secreta rio de Estado dos Negocias dn J usth;u, as~hu 
o tenllil entendido c façil executar. 

l 1alacio do Jlio de Janeiro crn tres de 1\Jarço tle mil 
oilocfmlos c sessenta, trigesimo nono da lndrpe!Jdunoia a do 
Imperio. 

Com a ItulJrica de Bua :&fagestade o Imperador. 

Jotío Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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DECRETO N.• 2.51-4.- de 3 de Março de 1860 . 

. \ltl'ra os limites dos Districtos rlns Subdrlr!(nr.ias de Policia da Frrguezhl 
de Santa .\una do Município da Gtir:c. 

llci por bem Decretar o seguinte : 

Arl. 1. • O primeiro Distrido da Subdclegacia cle Policia 
ela Fregnezia de Santa Anna com prehen<lcrit a rua de S. Joa
!(Him do lado direito da Igreja ao Campo da Acclamação, este 
uas trcs faces pertencentes á Fregurzia, rua de S. Diogo , do 
lado esquerdo do mesmo Campo it esquina <la travessa de Santa 
Hosa, ruas de S. Pedro, Sai.Jão, ,\real, S. Leopoldo, Aleantara, 
Flore~, Formosa, entre as do Conde, e~- ])jogo, Nova do Conde 
dPsde o chafariz fronteiro ao pn~tlio num.:cro cento c quarenta 
c dous até a caixa d"agua cxclusivamcnle, rua de Catumhy 
atc'~ seus limites com a Freguczia do Engenho Velho, l\lorro elo 
Paula Mattos até a rua e Ladeira do Senado, Largo do Hocio 
Pequeno, rua do Sabão do 1\Iangue, c suas Travessas ao sul 
da mesma rua. 

Art. 2. • O segundo ])istriclo comprehender;\ a rua 
1
da 

Imperatriz do lado esqucnlo, entre as de S .. Joaquim c Princeza, 
ruas do Principc, da Princeza, do Costa, de S. Lourenço, de 
Santa Anna, de S. ])iogo do lado par at{, a Travessa tlc Santa 
Hosa, c de ambos os lados da referida Trawssa ao fim, ruas 
do Bom Jardim, Velha de S. lli:)g-o, do Atterrado, c suas tra
wssas, do Saco do Alferes, da União, da Providencia, formosa, 
entre S. J)iogo, e a Pedreira, Travessa das Partilhas, c dos 
()uarteis, Praias Formosa, do Saeo c Gambtia até os limites com 
a FrcguGzia de Santa 1\ita, l\Iorros do Nheco e da Providencia. 

Art. 3.• l<'icã.o revogadas as disposições em contrario. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá, do 1\Icn Conselho, l\1i

nislro c Secretario de Estado dos Nc~ocios da Justiç.a, assim o 
tenha entendido c faç.a executar. 

Palacio do Itio de Janeiro em trcs de )Iarço de mil oito~ 
centos c sessenta, trigcsimo nono da lndcpcndcncia c do hnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

J oao Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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DECRETO N.• 2.54.5-de 3 de Março de 1860. 

D/l nova organisaçilo ao Conselho de que trata o Capitulo 2.0 do Regula
mento que baixou com o Decreto n.• 2.108, de 20 de Fevereiro de 1858, 
e altera as disposições do mesmo Regulamento, relativas ao processo para 
as compras do material necessario ao scniço e consumo da Armada, 
Arsenacs e mali Estabelecimentos de Marinha. 

Atlendendo ao quo Me representou o Meu :Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Marinha, c Considerando 
que as compras do material necessario para o serviço e con
sumo da Armada, Arsenaes e mais. Estabelecimentos de Ma
rinha, devem ser feitas com toda a economia e promptidão; 
Hei por bem Determinar que o Regulamento que baixou com 
o Decreto numero dous mil cento o oito de vinte de Feverei
ro do mil oitocentos cincoenta e oito se observe d'ora em 
diante com us nlterações constantes do Regulamento, que com 
eslo baixa, asslgnado pelo mesmo Ministro e Secretario do l~s~ 
tado, que n~~im o tenha entendido c faça executar. Pulacio 
do IUo de luneiro em trcs de Março de mil oitocentos e scs· 
senta, trigesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o lm}lcrador. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 

lle~·nlauaeuto a que se t•efere o Dect•eto desta 
tinta, alte•·undo o qne baixou co1n o Uec1•eto 
u." 2.:tos, tle ~O de Fe,·m·eiro de :H~ãS. 

Art. 1." O CuPselho, de que trata o artigo quarto do Hc
gulamcnto, que bahnu com o llccreto numero dous mil cento 
c oito de vinte de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta o 
oito, compôr-se-ha de dous Officiaes de Marinha de Patente Su
perior, c de hllll). Empregado da Contadoria da 1\farinha, que 
srrvirá de Secretario, todos demissíveis a arbítrio do Governo. 

Est() Conselho se reunirá duas vezes por semana, em dias 
determinados, f' sempre que 1\.ir neccssa1·io. 

Art. 2. 0 O Intendente da Marinha da Côrle terá assento 
no Conselho só mente como informante, c quando a sua lH'O
sença ft\r para esse fim requisitnda. 

Art. :~.· O Conselho sení presidido pelo Ollicial mais gra
tluado, ou pelo mais antigo em it(ualrlade de graduação. 

Art. q .. o Ao Presidente incumbe immediata c dirccla-
mente: 

§ 1." PromoYcr a reunião Ol'(linaria do Conselho. 
~ 2 • Convoca-lo extraordinariamente. 
§ 3. o Hepresenta-lo perante o Ministro da Marinha. 
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§ r...• Fiscalisar o movimento dos seus trabalhos. 
§ 5. • Formufilt o relntdrio stmi~stral ·dn que trata o art. r.1 

do l\egulamento citado . 
.\rt. 5. • Os :Membrõs do Consolho, que forem Ofliciaes 

da Atmadà, perteberllo os vencimentos c yantagens de embar
cado ein navio de guerra, e o Governo arbitrará ao Secretario 
h uma gratificação que nã0 Pxceda de hum conto de réis por anno. 

Art. 6.• Expedido o Aviso concedendo a autorisação, de 
que trata o artigo oitayo do mencionado Hegulamcnto de vinte 
de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta c oito, de seu objccto 
se dará conhecimento, pela SBcrctaria de Estado dos Negocios 
da .Marinha, á Contadoria, a llllelll perlence exercer a !iscalisa~ão 
ulterior. 

Art. 7.• Nos fornecimentos dos ohjeetos qm•, pedidos 
}Jl'las Officinas dos Arscnaes de Marinha, para continuação ou 
ullimaçiío de obras em andamento, não poderem ser satisfeitos 
pol' meio dos gcneros em arremulaçüo nos Almoxarifados, obser
var-se-ha o seguinte: 
~ 1.• Recebidos os pedidos, o Intendente àa 1\Iarinha da 

C0rtc e na Província da llahia, c os lnspcetores dos 1\rscnacs 
nas de Pernambuco c Pará rnquisitarão immcdiatamcntc a reu
nião extraordinarifl do Conselho ri(~ Compras, o qual, resolvendo 
a acquisiçiio dos objectos solicitadot~, vropo-la-ha sem dcmot':l, 
de conformidade com o artigo setimo do Ucgulamcnto de vinte 
de Fcrcrciro de mil oitocentos cincoe !la c oito. 

~ 2. • Autori~ada a compra, reuni i-S('-ha ainda extraordi
nariamente o Conselho, o qual, dcpo' ~ dr, discutidas e julgadas 
as protJostas apresentadas, como de' mtlina o art. 11 do Hc
gulatnento de vinte de J<'evereiro de nil oitocentos c eineocnta 
c oito, deverá, 5cm nova dcpcndenc u, ulfeetnar os contraclos, 
c mandar lavrar os termos pela fór:r a marcada no artigo treze, 
rcmettendo huma copia á Secretaria de Estado. 

§ 3." Resolvida a compra, os Intendentes da Marinha c os 
Inspcctores dos Arsenacs se esforçarão para que, não só os ob· 
jcclos entrem logo nos 1\lmm:orifados, corno srjão, com a pos
sível brevidade; fornecidos ás Oficinas . 

.\rt. 8.• Aos Conselhos de Compras pertellcc, cumulativa
rrwntc com os Intendentes, executar, sob as penas da Lei, as 
disposil:õcs do artigo trinta c nove do lleglih1tncnto citado. 

Art. 9." O Conselho, de que trata o artigo primeiro do 
presente Hegulamrnto, formulará as instrucçõcs convenientes 
para a b'la execução dPlle, sn!Jmctlrn1lo-as ú approvac;ão do 
~linistro da l\Iarinha. 

Art. 10. Os forneeimPnlos, para os navios estacionados 
no ltío da Prata, nodem st~r contradados nc~sla Clirte, se o Go
Yerno jul;::-rn cnnYênienlt~. 

Arl. U. O Con-;dho n[ío J1011Pr;í ddibcrat" sem que l'S

!Pji\o pn•st~nles tndu:< os ~l'llS l'll~"lllhr(ls. No cn~o de impedi-
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mento de alg~Jm dellcs, o Ministro da Marinha nomeará quem 
o substitua. 

Art. 12. Os pareceres ~ ~;~presentações do Conselho serão 
sempre assignados pelos 1\;temBros presentes, «<,eclarando-se ven
cido ou oficiando em separado o que divergir do voto da maioria. 

Art. 13. Nas propostas que aceitarem, c nos contraclos 
que olfcrccerem á approvaçl!o superior, os Conselhos de Compras 
terno muito em vista, sob as penas da Lei, que devem ser pre
feridas as casas importadoras a todas as mais, c, na auscncia 
d'aqueilas, os Negociantes de grosso trato a outros quaesqucr. 

Art. U. Nos contractos celebrados pelos Conselhos ou 
pelas Intendencias, haverá a maior clareza c precisão nas es
tipulações relativas á qualidade, quantidades c prcç.os dos ob
jectos, ás épochas dos fornecimentos, c ás penas e multas a 
que ficão sujeitos os contractantcs, quando faltem á qualquer 
das clausulas estipuladas. 

Art. 15. Os Conselhos de Compras terão hum livro para 
as actas de suas reuniões, outro para os termos dos contractos 
que celebrarem, e outro, finalmente, para o registro de sua 
corresponrlencia, todos rubricados pelo respectivo Presidente. 

Art. 16. Fici'l.o revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do 1\io de Janeiro, em 3 de .Março de 1860. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 

-·-
DECltETO N.• 2.5'16-de 7 ele i\larço de 1860. 

Prorn:;a por seis nu~zcs o prazo concedido pelo Derreto n.• 2.1100 de 2 
dr> Mtril d~ l~f>!J para inwrpuração !lo Banco lndu~trial, Comrncrcial e 
Tenitorial tio lHo de J anciro. 

Altemlcndo ao que :Me reprcscnlárão Gomes e Filhos c 
Cornelio, :Filhos & Irmãos, instituidores do llanco- Industrial, 
(~mmercial c Territorial do Rio de Janeiro-, Hei por bem 
11rorogar o prazo de hum anno, concedido pelo Decreto 
n.• 2.400 de 2 de Abril do onno passado para a incorporação e 
começo de operações tlo mesmo Banco, por seis mezes contallôs 
da data em que terminar aquclle prazo. 

Angelo 1\loniz da Silva Ferraz. do Meu Conselho, Senador 
do Impcrio, Prcsichmtc do Conselho de Ministros, l\'Iiuislro c 
Secretario do I~stado dos Ncgocios da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
t''<P~utar. Palacio do Jlio de Janeiro em sele de Março de mil oilo
t:eutos c sessenta, trigesimo nono da Independeu ciaedo Imperio 

Com a Rubrica de Sua 1\Iaf,;eslndc o Imtwrador. 

Angelo Moniz da Sitra Ferraz. 
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DECRETO N.• 2.54.7-de 7 de Março de 1860. 

Elna o numero de InterpretPs do Com mercio da Praça do Rio de Janeiro. 

Hei por bem, sobre Consulta do Tribunal do Commercio 
da Corte, Decretar que, na Praça do Commcrcio do Rio de Ja
m•iro, haja quatro Interpretes parl cada huma das linguas ln
glezn, Franccza, Italiana c H espanhola, ficando nesta parte re
vogado o artigo terceiro do Decreto numero oitocentos sessenta 
c lres de desasetc de l.'loYembro de mil oitocentos cincoenta 
c hum • 

.lol'.lo Luslosa da Cunha Par:maguá, do Meu Conselho, 1\li
uistro e Secretario de I~stado dos Negocios da Justiça, assim 
u tenha entendido o fara <'Xecut:Ir. Palacio do Hio de Janeiro 
un~ sr>to <lc Março do lÍ1ll oitoccnto~ '' sesscnt!l, trigesimo nono 
1111 J n!IPprndmu·la e tlo J mpm·h 

Com a Ruhrlca de Sua :\!agestndc o Impnrndor. 

João Lvstosa da Cunha Paranaguá. 

--
HECIUtfO N." 2.!>.18-dc 10 de· Março de 1860. 

J lá H•'Piilamrnto ao Tribunal <lo Thest•uro para a tomada de contas 1!0il 
r~sponsayeis para com a Fazenda Nariunal. 

.\.llrndrndo á ncrcssidacle de harmonisar as disposiçiít>s 
1los lkcretos n. os 73G ''') 20 de Novembro de 1850, o 870 
de ~:! de Novembro de 1851, com as do lkcreto n.o 2.343 de 
2!> 1lr! .Janeiro de 1859, na pat·tl~ re!alira :í jurisdicção do Tri
bunal do· Thesouro e Thesourarias de Fazenda sobro os res•· 
pomaveis para com a Fazenda Nacional, e dando execução 
aq art. 46, § t.o do ultimo dos citados Decretos sobre a fOr
ma llo processo para o julgamento das contas dos mesmos res
J1on:;avcis, e recursos interpostos das decisões das jurisdicções 
administrativas; Hei por bem Decretar o seguinte: 

CAPITULO I. 

Da iurisclicção do Tribunal do Thesouro Nacional em ma~ 
teria de tomad(t de contas. 

Art. 1 • O Tribunal do Thesouro :\"acionai, como 'fribu
'llal administratiYo para a tomnda dC' contas, tem a sua sMc 
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no Rio do Janeiro, mas. a sua jurisdicção se estende a todo 
o lmperio. 

Art. 2.• Ue da competenCia do Tribunal do Thesouro, no 
excr~;icio da jurisdicçlio contenciosa e distliplinar sobre os res~ 
ponsaveis para com á Fazenda Publica : 

§ 1. • Julgar em unica instancia. ou por via de recurso, na 
conformidade do presente Regulamento, as contas de todas as 
Repartições, empregados, o quacsquer outros rcsponsavcis, que, 
!:iingular ou collcctivamente , tiverem administrado , arreca
dado ou despendido dinheiros publicos, ou valores pertencentes 
ao Estado, ou por que este fôr responsavel, e estiverem sob SU<\ 
Sll&rdn, o bom a:;slm dos que por qualquer outro motivo as devão 
t:n'elitar perante o mesmo Tribunal, sr.if\ qual fôt· o Minislerio & 
quo pertenccr!lm, na fórma da Lei de 15 de Dm:embro de 1830, 
nrt. 36; Loi da '• de Outubro de 1831, art. o.•, ~ 3.o: Lei do 
6 do Outubro do 1833, al't. 48 ; Decreto de 20 de 'Novembro du 
1~50, lll't. 2.•, § s.•, o l..~el n.• 0~8 dn17 do Setembro do 1831, 
1\l't, 36 
~ 2.• Julgar as contas que, parn osso fim, lhe forem t·c

meUidas extraordinariamente (Decreto de 29 de Janeiro de 1859, 
urt. r..•, ~ 1.0 ) • 

§ 3. • Suspender os responsaveis que ni!.o satisfizerem á pres
tação das contas, ou não entregat'em os livros e documentos 
de sua ge$lão nos prazos fixados nas Leis e Regulamentos; ou 
quando, não havendo taes prazos, forem intimados para esse 
fim ( Decmto de 20 de Novembro de 1850, art. 2. •, § 4. ", e J.ei 
n. • 628 de 17 de Setembro de 1851, art. 36). 

§ 4." Dctcrminnr a prisão c sequestro dos responsavcis quo 
não apresentarem as contas, ou os livros c documentos de sua 
gestão no prazo, que lhes fôt· de novo concedido pelo Tribunal 
(Decreto de 20 de Novembro de 1850, art. 2.", § r..•). 
~ 5." Impôr as multas do art. 36 da Lei n.• 628 de 17 

de Setembro de 1851 aos responsaveis, que não apresentarem 
as contas ou os livros e documentos de s~~ ges.tã.o nos 
Jlrazos que lhes houverem sido concedido~<)· caso de o não 
terem feito nos prescriptos nas Leis, Regulàmentos, Instrucções 
e Ordens do Governo ou do Tribunal (lJecreto de 29, .de .l.a
neiro de 1859, art .i. •, § 3. •) 

§ 6. • Fixar e julgar, á revelia dos yesponsaveis , o debito 
daquelles que deixarem de apresentar ·~l.contas, 011 os livros 
e documentos de sua gestão, ou por quaesquer outras contas e 
documentos, que lhes fizerem carga, nos termos do })ecreto 
de 11J. de Julho de 1759 no que fôr applicavd, e mais disposi
ções em vigor (Decreto de 29 de Janeiro de 1859, art. !~.·. § 2."). 

§ 7. • Mandar passar quitação aos Thesourciros, l>agadorcs, 
Ueccbedores, Almoxarifcs, Contraetadores, e a quaesquer outros 
resuonsaveis, quando correntes em suas contas; julgar desem
baraçados os valores depositados, e extinctas as cauções do 

Parte li. 10 
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qualquer natureza pela quitação dos rcsponsaveis ; c levantar 
o sequestro áquelles que declarar exonerados para com a Fa
zetHla I>ublica (Decreto de 20 de Novembro de 1850, art 2.•, § 5.•). 
~ 8. • A valia r as provas de farto, deduzldas por justificações 

~~ quacsquer outros documentos, da perda ou arrebatamento 
de dinheiros publicos por força maior, !JUC forem apresen
tadas pelo rcsponsavcl, c, :í vista dellas, resolver o que fôr 
de justlça, sobre o abono da somma perdida ou arrebatada 
( Ilcen·to de 20 dP :\nwmbro de 1850, art. 2.•, § 6."). 

§ 9." AJH'rtir as Heparlit;Õt~s, empregados, c quacsqucr rcs
ponsavcis ele ~ua dr~pendcnda, quando da omissão ou prcvari
cnção se não seguir proravl'!mcnte prejuízo publico ou partl
rular, nus termos do art. 3:m do Codigo do }lroccsso Criminal. 

§. ! O. Ht·vr>r as contas dos rcspunsavcis no caso de inter
posicau de f<'t:Hrso de rcYi:;ão ; c julgar de novo , excepto no 
<:a~o de in<:omrH~tL·neia, as r1mtas que pelo Conselho de Es
tado fort~lll àc\ohidas, Jlor se han~t· dado provimento aos re
c·nrsos de que trala o art. 2ü !lo .Decreto n." 2.3!~3 de 29 de 
Janeiro de '1859, tendo-se em yisla o que houver sido Decre
tado pela HesohJt,:ão l:npel'ial. 

§ 11. lle!JUisitar das autoridades e funccionarios, que não 
lhe forem subordinados, c~ ordenar aos que o forem, a remessa 
de quacsrpwr duenmPntos e infurmaçõ<'s, que tiver por indis
J'L'IlSiiVeis pnra o exame e julgameuto das contas. 
~ H. Helalar ao Minbtru da Fazt•nda os ddictos c erros 

de officio rewnhccidos no exame ~~ liquidação das contas, que 
os n•sponsaveis tiverem comrnettitlo no c~xercicio d~ suas funcções, 
afim de se fazer cll'ccliva a sua responsabilidade na fórma da Le
gislaçl\o em vigor, 

Art. 3.• O Tribunal do Thcsouro exerce jurisdicção pri
vativa e improrogayc] a respeito do julgamento das contas, 
imposição de penas aos responsaveis, e dos demais negocios 
c•nnrncrados no arti:.:;o precedente. As suas decisões terão a au
toridade e força de sentença dos Tribunaes de Justiça (Decreto 
de 2!) de Janeirt) de 1859, art. 25~. 

Art. 4.• O ]'ribunal do Thesouro Nacional julgará: 1.", 
em unica instancia as contas dos rcsponsavcis do .\Junicipio da 
Ccl&-te e P rovineia do Jtio de Janeiro, comprelwndidas as que 
JJOuwrem sido tornadas pelas Contadorias da l\larinha e da (~umTa, 
<In Administração do Correio ás suas a~cncias, e ns das agencias 
br;, ;ilt•ir:1,; em paizi's ·~s!ran;!eirus: 2. ", por via de rceut·so as dos 
l'f ponsavl'is das <lt•mais Provindas do Imprrio, qne honvnrcrn 
si~lo tomad;1s pel<!~ The,;ou:·'lrias dtJ Fazenda. 

% Pnicn. F:r:io exet•ptundos da disposição antccedcntü os 
f"asos do arl. 2.", ~~§ :1." I' 8. ', t•m cttte o Tribunnl do Thcsouro 
.~arionnl funrcinnilni t'!ll unira inslancia. 

Art. 5.'' Tod;!:'. HS 1ksp\~zas dE~clnadas pot· ordem de au
lnridndc compelcnle, t· n·Yt·~tidas dns solenmidadcs legaes serão 
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abonadas aos responsaveis; e o Tribunal não poderá, em caso 
algrtm. lrítpôt•lhes responebilldade pelos pagamentos feitos t:m 
virtude dé toes ordeh!l, ou aptJrotaddl posteriormente. 

CAPITULO 11. 

Da~ Thesourarias de Fazenda como jurisdicções administrativaR, 
encarregada~ da tomada de contas. 

Art. 6.• As Thesourarias de Fazenda tem a sua séde nas 
Capitaes das Jlrovincias, mas a sua jurisdicç!lo se estende a todo 
o territorío respectivo. 

Art. 7. • H e da competencia das Thesourarlas de Fazenda, 
no exercício da jurisdicçâo contenciosa e disciplinar sobre os 
responsaveis para com a Fazenda Publica: 

§ 1. • Julgar em primeira instancia as contas de todas as 
Hepartições, Empregados, pessoas, e quaesquer outros respon
savels, que tiverem administmdo, anecadado, ou despendido 
dinheiros ou valores pertencentes ao Estado, ou por que este 
fdr responsavel, e estiverem sob sua guarda, c bem assim dos que 
por outro qualqúer moti~o as dc~ao prestar perante ellas na fôrma 
da legislação em vigor, Séja qual fôr o Ministerio a que p~rtcn
cetem (Decreto de 22 de NoYétnbl'o de 1851, art. 1.•, § 3.•). 

S 2. • Suspender os respotl!!avels que n11o satisfizere111 á pres
tação de contas, ott nílo entregarem os liVros H documentos de 
sua gestão nos prazos marcados nas Leis e Regulamentos! ou 
quando, não havendo taes prazos, totem intimados para esse fim 
(DMreto citado, art. t.•, S 4. 8). 

§ 3. • Determinar 11. prisão e sequestro do!! responsaveis, 
qull não apresentarem as contas, ou os livros e documentos 
de sua gestilo, no prazo que lhes fôr de no~o concedido pela 
Thesouraria (Decretocitado, art. t.n, ~ 4 .• •). 

§ 4.• Impôr as multas do art. 36 da Lei n.• 628 de 17 
de Setembro de 1851 aos responsaveis, que não apresentarem 
as contas, ou os livros e documentos de sua gestão, nos prazos 
C(Ue lhes houverem sido marcados nas Instrucções e ordens do 
Governo ou da Thesourarfa ; podendo os mesmos responsavcis 
interpôr recurso para o Tribunal do Thesouro (Decreto de 29 de 
Janeiro de 1859, art. 21, § 1."). 

§ 5.• Fixar c julgar, á revelia dos responsavcis, em pri
meira instancia o debito daquelles que deixarem de apresen
tar as contas ou os livros e documentos de sua gestão, por quaes
qucr outras contas, c documentos que lhes fizerem carga nos 
termos do Decreto de 14 de Julho de 1759 no que ftir appli
cavel, c mais disposiçõeS em vigor (Decreto citado, art. 21, 
§ 2."). 

§ 6.• llandar passar quitação aos Thcsoureiros, Recebedores, 
Almoxarifes, Contractadores, e a quaesquer outros rcsponsaveis, 
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quando correntes em suas contas; julgar desembaraçados os 
valores depositados, e cxtinctas as cauções de qualquer natu
reza pela quitação dos rcsponsaveis; e levantar o sequestro 
áquellcs que declarar exonerados para com a Fazenda Nacional 
(Decreto de i2 de Novembro de 1851, art.-t.o, §5. 0

). 

§ 7.o Aceitar as provas, que forem aflresontadas pelo res
ponsavel, no caso de perda ou arrcbatam!'nto de dinheiros 
publicos por força maior, enviando-as ao Tribunal do The
souro Nacional por intermedio do 1\linistro da. Fazenda, com 
seu parecer, sem suspensão da tomada de eontas, c qualquer 
procedimento ulterior (Decreto citado, art. 1. o, § 6. "). 

§ 8. o 1\cquisitar das autoridades c funccionari{ls, que não 
lho forem subordinados, c ordenar aos que o forern, a remessa 
do quacsqucr documentos c infornHwõcs, quo tiverem por in
dlspermn·cls pam o cxurnr e Julgamento das contas (I>ocreto 
de 29 do Janeiro de 1859 art. 21, !\li 3.•). 

S 9. o Advertir us 1\cpartiçOt!S, Rmpr·ngados e quaosqtHll' 
rcsponsavels de sua dcpcndcncia, qunndo da omissl\o ou fli'C" 
varicação se não r~eguir provavelmente ~wejulzo publico ou 
particular, nos termos do art. 339 do Codigo do P1·occsso Crl
minal. 

§ 10. Participar ao l'r('sidente da Provincia os delictos ou 
\lrros de omcio rec01:1hcridos no exame c liquidação das contas, 
que o responsavcl houver commetlido no exercício de suas 
funrçtícs, para se fazer elfectiva a sua responsabilidade na fórum 
da Lei {Decreto citado, art. 21, § 4. 0

). 

Art. 8. o As decisões das Thcsourarias de Fazenda, pro
feridas em materia contenciosa e disciplinar, concernentes aos 
rcsponsaveis para com a Fawnda Nacional terão a autoridade 
c força de sentença dos Tribunaes de Justiça, c serão exe
cutcn·ias desde logo contm os mesmos rcsponsavcis. 

CAPITULO lll. 

Das attribuições do Presidente e Secretario ; da ordem dp 
serviço, e do julgamento definitivo do Tribunal. 

Art. 9. Ao Prosidentc do Tribunal, ou ao ]}irector Geral, 
que presidir o Tribunal na sua aus~ncia ou impedimento, com
pete): 

§ 1. • Promover que o Tribunal celebre regularmente us 
suas sessões nos dias determinados. 

§ 2. 0 Dirigir os trabalhos do Tribunal. 
§ 3. • :\lanlcr a ordem na discussão e votaç.río, c apurar 

os votos. 
§ {.• D<'libcrar coujunclamet.te com os membros do Tri

bunal (Decreto de 20 de Novembro de it\50, art. 5. •, § 1. o, 
arts. 9 c 11). 
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Art. 10. Compete .. ~xclusiTamente ao Ministro da Fa· 
zcnda, como Pt·esidente do 1'ribunal : 

§ 1. o Assignar as quitações, que, em vii'tudc de delibe
ração do Tribunal, se passarem aos responsaveis, depois de 
suhscriptas pelo Dircctor Geral da Tomada de Contas lDecreto 
lle 20 de Novembro de 1850, art. 5.•, § 3.•). 

§ 2. • Fazct' expedir em seu nome, c assignar as resoluções 
e ordens concernentes aos negocios da competencia do Tribunal 
(Decreto de 20 de Novembro de 1850, art. 5. 0

, § 4..• e art. 11). 
Art. 11. Ao OITiciai-Maior da Secretaria de Estado dos 

Negocios da Fazenda, como Secretario do Tribunal, compete:· 
§ 1. o Assistir ás sessões do Tribunal. 
~ 2. o Lavrar as actas do Tribunal. 
~ 3. o Escrever os despachos e decisões. 
~ 4.• Lavrar o~ termos, que forem necessarios. 
~ 5.• Dar publicidade ás deliberações, que forem do inte

resse das partes. 
§ 6.• Subscrever as certidões que se extrahirem dos pro

cessos c mais papeis pertencentes ao TribuMl a requerimento 
dos interessados, e por autorisação do Presidente l Decreto de 
20 Novembro de 1S50, art. 12). 

Art. 12. O Tribunal do Thesouro Nacional exercerá as 
attribuições de sua competencia, presidido pelo Ministro da 
Fazenda, ou pelo Director Geral, que na sua ausencia ou 
impedimento fôr designado para presidi-lo. 

§ t.• Haverá duas sessões em cada t.emana, na 2.• e 5.K 
feira. Se algum destes dias fór Santo ou feriado, a sessão 
ficará transferida para o seguinte ; e, se este o fór tambem, 
terá lugar no dia anterior, ou quando o Ministro da Fazenda 
o determinar. 

§ 2.• A disposição do § antoccdcntc poderá ser alterada 
pelo Ministro da Fazenda nos casos em que o bem do serviço 
o exigir. 

At't. 13. Para haver deliberação do Tribunal sobre as 
rnaterias de sua competencia, hc indispensavel a presença de 
tres membros, sendo hum dclles o Procurador Fiscal do The
souro , além da do Presidente (Decreto de 20 de Novembro 
de 1850, art. 8. 0 ). 

Art. 14.. Os ncgocios , cuja solução hc da eompetencia 
do Tribunal serão decididos na fórma do art. 9.0 do Decreto n." 
736 de 20 de Novembro de 1850, observada a regra do art. 
10 do mesmo Decreto. 

Art. 15. Os membros do Tribunal , quando se tratar 
de negocio seu, ou de seus consanguineos ou afiins até o 2 ... 
grilo por Direito Canonico, são obrigados a dar-se de suspeitos. 

Art. 16. Logo que as contas forem entregues pelos res
ponsavcis na Directoria Geral da Tomada de Contas, o Director. 
Geral as distribuirá pelas Contadorias competentes, na fórma 
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do Regulamento, assignnndo os Contadóres a «~arga em livro 
especial, com ai declarações precisas. 

Art. 17. O Contador entregará as contas ao Escripturario 
a quem competir, attenta a.sua natureza, o ..qual tambem assig
nará carga em livro particular do Contador, com as declara
ções comenientcs. 

Art. 18. O exame c revisão das contas de receita e des
pcza se clfectuar;í pelo modo prcscripto no Hegulamcnto dP 
2G ele Abril de 1832, c mais disposições em vigor. 

§ linico. Nenhum Empregado examinará as contas do 
m;smo n~sponsayd pertencentes á annos consecutivos, excepto 
no caso dP estarem em atraso, e de poderem ao mesmo tempo 
ser tomadas as de diversos annos. 

Art. 19. Concluido o primeiro exame da conta, o Conta
dor a entregará a outro l~scripturat·io, o qual a examinará de 
novo, c dará a sua opinião áccrca das observações do primeiro 
rPvisor, ou tomador da conta, glosando as que lhe parecerem 
desarrazoadas, concordando nas que lhe parecerem procedentes 
c addicionando tudo o que entender nccessaril) para o pleno 
csclarPcimcnto dclla c justa decisão final. 

Art. 20. Examinada e liquidada a conta, será entregue 
pelo Escripturario ao Contador e este, depoi5 de reve-la, e dar 
a sua opinião, a apresentará ao Dircctor Gernl para emittir o 
seu parecer. 

Art. 21. Os Contadores c Escripturarios encarregados de 
tomar e rever qualquer conta ficão autorisados não só a ouvir 
o respectivo responsavel e a outras quaesquer pessoas, todas as 
vezes que assim fllr de mister p~tra esclarecimento dcllas, como 
tambem para requisitar de qualquer Repartição documentos 
para o mesmo fim, por inlçrmedio do Director Geral da To
mada de Contas, que procederá ulteriormente na fórntn da Lei. 

Art. 22. O Dircctor Geral da Tomada de Contas, depois 
de examinada e rcyista a conta na fórma indicada nos artigos 
antecedentes, haja ou não alcance, apresentará as contas em 
Tribunal para que seja ordenada a citação do responsavel, fiadores, 
sua~ vi uvas, herdeiros, tutores ou curadores destes, a fim de alle
garern o que fôr a bem de seu direito, produzirem documentos, e 
constituírem procurador na sóde do Tribunal, e nelle escolhe
rem, ou declararem na Secretaria da Fazenda, o domicilio aonde 
hão· de ser feitas as intimações das decisões para quaesquer 
pifei! os, com expressa cornminação de sercmconsiderados reveis, 
e não receberem mais intimação alguma, uão fazendo tal de
claração. 

§ 1. o Os prazos que se concederem aos responsavcis e 
mais intrressados, não excederão de 30 dias, começando a correr 
dcsdt~ que a certidão da citação tiver entrado na Secre~aria da 
Fazenda; mas poderão ser prorof!'ados , st• houvrr motivo at
tcndivPI, até mais 60 dias. 
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§ 2.0 A citação se ~,!ll'á nos termos da legislação do pt·o
cesso civil pelos empreg~dos inferiores da Adminis~raçlio, ou 
por meio de officio seguro, · ba fórma dos. Regulamentos do Cor
reio dó lmperio, segundo o exigirem as circurhstancias. 

Art. 23. Findos os prazos marcádos aos responsavcis, ou 
ás partes interessadas para dizerem o que houver !l bem de sua 
justiça, se. allegarcm algpma co usa em sua defesa, devolver-sc
ha o processo com a defesa á Directoria Geral da Tomada de 
Contas para emittir o seu parecer, depois de ouvidos os em
pregados, que tiverem funccionado no mesmo processo. 

Art. 2í.. Emittido o parecer de que trata o artigo ante
cedente, o Director Geral da Tomada de Contas apresentará 
as contas ao Tribunal para resoluçiio definitiva, depois d1~ ou
vido o Procurador Fiscal do Thesonro. 

Art. 25. Terminada a discussão das contas em Tribunal, 
e apurado o vencimento, Jayrar-se-ha decisão deelm·ando-se o 
nome do responsavel , a natureza de sua responsabilidade, o 
tempo a que respeita .c quacsquPr outras circumstancias neees
sarias. 

§ 1. o As decisões do Tribunal sobre a tomada das contas 
estabelecerão a situação do responsavcl, julgando-o quite, ou 
em credito, ou em debito para com a Fazenda Nacional ; 
fixando n'estc ultimo caso () seu vrrdadciro debito, e condem
nando-o ao pagamento. 

§ 2.0 As decisões serão assignadas pelo 1\Jinistro da Fazenda, 
ou pelo Director Geral, que estiver presidindo o Tribunal ; c 
depois pelos outros membros do Tribunal, guardada a ordem 
da antiguidade na fórma da Lei. 

§ 3. o As decisões do Tribunal do Thesouro serão excquiveis a 
favor ou contra os rcsponsaveis sómente nos termos seguintes: 

1." Nos dous primeiros casos de que trata este artigo, isto hc, 
de achar-se o responsavel quite, ou em credito para com a 
Fazenda Nacional, mandnrá o Tribunal passar quitação, levantar 
os sequestros a que se tiver procedido, e bem assim dar baixa 
nas lianças e hypothecas, c restituir os depositos, se não con
tinuar a sua gcrencia. 

2." Verificado o alcance, o Tribunal marcará hum prazo 
dentro do qual o responsavcl ou seus fiadores, viuva, her
deiros, ou interessados entrem com a respectiva import.ancia, 
e juros correspondentes, na fórma da Lei, para os Cofres Pu
blicos: e não o fezendo, inscripta a divida nos livros res
pectivos, c extra h ida a conta corrente, será esta remcttida, 
com copia da decisão do Tribunal, para a sua execução aos 
Procuradores dos Feitos da Fazenda ptJr intcrmedio das Ucpar
tições competentes. 

§ 4. • Os processos serão devolvidos pelo Secretario do Tri
bunal á Directoria Geral da Tomada de Contas para todos os 
etfeitos declarados neste artigo. 
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,\rt. 2G. i\as Tllesonrari~ts rle Fazr1 la ohservar-sc-hi'io as 
tlisposiçõPs do~ arligns antecc'cknle~ t'!ll t tdo qunuto fc\r appli
c<Jvci; dPYPil'ln tndas as dr·lilwra<;l•r·s do I nspc·r·Lon•s 9'1' to
l1Jallas em Junta rlc~ F:tzcnda, tw f('n·Bw o art. :1." do Dccrdo 
n." 8í0 de 22 ck ~únc'rnllro dC' 11-t)l. 

Art. 2í. l\os ca:;os do art. 2. 0
, ~ :1.· 

as contas serão r\:Hninadas r'lll onlra Co 
Empl'l';,!a<lo., qtw :1<\'J l!onn·rcm funccion 
deu lll/-'Dl' ú tleeisào rrcorrida. 

CAPITl'LO 1\'. 

Dos Recursos. 

cio prc~sl'nle Deerdo, 
(;tdoria, c por oul!'lls 
elo no proc.cs~o, q un 

Art. 28. lla~ tlPcisfír~ rlr·liniliYas d , Tribunal do Tlw
~ouro solJl'r' lom:Hla ele cotlLts lwwr;i r c·nrso para o lli•'SilW 

Trihurral cw 1';,ra o Cnnsc•lil~' de Est.Hlr ( lkerdn rln 2D de 
JanPiro cln JR:)~l, ;u'L. :!fi'. 

A ri. :2\1. ( l rel'urso ,\lill'il o mesmo 'I ·ibnna\ hc de J'l'risiJo, 
~~ só lerú lugar por rnnliHl clP PITO de :·akulo, omissão, !lu-· 
plicata dr vrrba, e npn·scntaçflo tk noyo documentos (Decreto 
t·itado mt. 2(};. 

% 1." Este rc~·nrsu pocler(t St'r interp 1sto: 
1." Pda parlc itlll'l'l':i:iacla rm qnanto 1:ÍO ficar }WPserip!n o 

c~. clírl'ito contm n Estado nos termns lo art. 1." e st•gTJintcs 
do Jkcn·to n." i·'\t)í de 1:2 de 1\o\·emlm dt• U>!:i1. ~ 

:!." Pela F<IZl'JH!a Publica, c:m qnanlc niiu prr'snr·vr'r o Sl'll 

t1irl'ilo contra o rc'SJillllS<ncl, nos ll'l'Ill :·;do arf. U." do lk
creto n." 8i)í tk 1:! dt• \owmhro rk tS í. 
~ 2." O n·eut·so :-erit nprc,;t>ntarlo Jl 1:1 parlt~ llJ ~Cl'J'd;u·ia 

t1a FLr!.etHla em f(JI'llta ele rcquerimr'n '• acumpanli:Hlo dus 
tlo!'nnwnlos li'~Qr>S: nu pc·lo PrcH'IIraclm Fi-'c·al, medianlc• in
fumrat;iio de qu:1\qun l\Pp;1rlicJtO, ou • ,;Plll do .i\ I inistro da 
Fazc'nda, en1 notiW da l'nwnda :\a('inna ,. dt'pois l't'llll'tl ido 
ao llireclor (~ci·al da Toin~ttLt de· Contas !:\l'ii lllf~ rlZir o S<'f.!lli
mrnto 1dlnior. 
~ :J." O l'Pcur,;\l. llL' l'l'\ í<io pnrler;Í s r íntnpo,;fo fr'11'a dos 

lH'azcl'ó lixados no ~ 1.' no ra;on dl' :;c'l' jnl.u:;uiH'nto da conta 
baseatln t>lll dnr~unJc•nln.,; l'f'L'Jlltltt•eicloo Jí yicio rlt: fa\.;id:ule. 

Art. :~O. O l"i'l'lll',;o pilra o Cons• 1 ilc· E,;tarlo IH' clr~ 1\c
'ista, C ,,·1 ler;', lU,C:ill' IW!i l'él>US rk fr 
poder, yiolar:ito de Lei,. ou prrt;:ri• ,; t 
(Decreto clL' :2\J liP .Lmr•Jro dc' 1RJ\l, drt. 
~ l." Estr r.·n:rso poclnú ser inll•1 

s 1·~nintcs prazos, conlntlos ela 1l:~ta da íc 
ll:~s decisnes: 

'IJH'l<"nl'ia, <·x!'<'S:,o dt• 
lnnnulas l'SSt'llcia\'s 

l()) 

"'~to Jil'ln . .; uarl'.'' nos 
l!ll:Jl,'ÜO ou ptlblicar;:w 

1." ])c JO <lias P'tra o ::\[unicipio da •\>rtc e ela Ctpi!al da 
l'l'll\Ílll'ia do Hio <!t: Jaueíro, 
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2. 0 Dll_hum n\ez,pnta a Capital da Bahia.e dad!J!brihlla 
do Hff'dé- Janeiro. · 

3;ti·.- '])~ ·dous 'nicze'!f l)'ara=·a-s·CaJIItaó's de S. Paulo, ~lil!Js •: 
Pernambw~o, Alagôas, Parahyna, Jtlo Grande do Norte, Céltt'f·; 
Rio Grande do Sul, e para ai .Provincias,..de' -Santa--~tharina
c Espírito Santo, comprehendidas as suas Capitaes. 

4. o ))e quntro mczes para as Capitacs do Paraná; Sergipe 
Maranhão c Pará, c pura as Províncias de S. Paulo e Rio 
Gnmde do Sul. 

5. o De seis mr.zes pura as CapHaes do Piauhy c Amazonas, 
c para as Prmincias de Pemamhuco, Ceará, Maranhão, Sefllpe, 
Alagôas,Parahyba, lHo Grande do Norte e Paraná. _ , 

6.• De oito mczes para as Províncias do Pará, Piauhy, ~finas, 
Ruhia c Amazonas, c pura as Províncias «:" Capitacs de Matto
Grosso c Goyaz. 

§ 2.• O n•cnrso de Revista por pa1·tc da FazcndaNaciol)al 
poderá ser interposto r.m virtude : 1. o, de A viso Ministcrfàrao 
Conselho de Estado ; 2. o, de representação do Hircctor Gcrâl da 
Tomada de Contas, ou do Proenrador :Fiscal do Thesouro, trins 
dentro dos mesmos prazos marcados nos §§ antecedentes. 

§ 3. o Interposto o recurso de que tratão os dous §§ antece
dentes, c lavrado. o respectivo termo. na Secretm·ia da Fazenda, 
procrdcr-se-ha a respeito dellc ulteriormente corno com os de
mais m•gocios conteucioso.s do Conselho de Estado. 

§ 4. o Da decisão. que denegar recurso pm· excesso qo prazo 
lrgal, po.dcn't a parte interpô•· recurso. no. termo. improrogavel
dc cinco dias. 

Art. 31. Logo. qnc ftir interposto o. recurso de revisão, o 
Tribunal do Thcsouro Nacional, sobre parr•cer do Dircctor Geral 
da Tomada de Contas, ouvido o Procurador Fiscal do Thesouro, 
decidirá se deve o.u não admittir-se o mesmo recurso. 

§ 1. o Admittido. o recurso, lixar-sc-ha , sendo nl!cessario., 
hum prazo. á parte interessada para produzir quacsquer documen
tos comprohatorios de suas allcgaçücs: este prazo será improro
g,avel, c findo elle, tendo. a parte deixado de apresentar os do
cumentos, não haverá mais lugar :í revisão das contas. 

§ 2. 0 O recurso de re\·isão, admittido pelo. Tribunal, smpende 
os e/feitos da decisão anterio.r. 

Art. 32. O recurso de Revista para o Conselho de Es
tado, na fórma do. Decreto. 11.0 542 de 3 de Dezembro de 1847, 
não. tem ciTei! o suspensivo., execepto no caso. de ordem ex
pn~ssa do l\linislro da Fazenda. 

Art. 33. Da decisão das Theso.ur.1rias de Fazendà ·em 
materia de tomada de co.ntas haverá recurso para o Tribunal 
do. Thcsouro: 

1. • Voluntario., dentro do prazo de 30 dias, contados da 
intimação ou publicação das decisõel!, quapdo estas forem con· 
Jrarias ás partes interessa.(Jas, · 

Parlf} /1. U 
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2.0 Necessarlo, oll e'l-officio, quando as decisões forem fa-

voraveis ás partes . interessadas. · 
§ 1. o Os .l'ééursos necessarios terão elreilo suspensivo , não 

podendo ai ,Tbesourarias de Fazenda , antes do julgamento, 
exercer as attriboições do art. 7.•, § 6. 0 

§ 2. o Os recursos voluntarios, interpostos pelas partes inte
ressadas, não terão eiTeito suspensivo, salvo se ellas depositarem 
a importancia do alcance em moeda corrente, nos cofres das 
Thesourarias, ou das Caixas Filiaes do Banco, onde as houver. 

CHITU,LO V. 

Disposições (j eraes. 

Art. 34.. Os Ministros das diiTerentes Repartições, logo que fdr 
publicado o presentu Regulamento, marcarão o prazo dentro do 
qual os Chefes das Contadorias c mais Estações subordinadas, res
ponsaveis pelos livros e documentos das contas dos dinheiros e 
valores do Estado, deverão apresentar os mesmos livros e docu
mentos ao Tribunal do Thcsouro , e Thcsourarias de Fazenda. 

§ Unico. A multa de que trata o arl. 36 da Lei n.• 628 
de 17 de Setembro de 1851 hc applicavel aos mencionados 
Chefes quando, por facto proprio, ou omissão, derem causa 
á falta de apresentação das contas dentro dos prazos Iegaes. 

Art. 35. O Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, ha
vendo recebido das Hepartições C) mais funccionarios a quem com
pelir, as relações dosresponsavris ü Fazenda Publica, faráorgani
sar na Directoria Geral da Tomada de1Contas o assentamento geral 
de que trata o art. 1 O, § I O do Decreto de 2!J de Janeiro de 1859. 
~ 1. • ,'fodos os esclarecimentos, tweessarios para o assen

tamentoserão exigidos por intcrmcdio do Presidente do Tribunal. 
§ 2.• Todos os funccionarios c Empregados responsavcis 

pot' dinheiros publicos n~rnctterão ao Presidente do Tribunal 
certidão de sua posse, no prazo de 10 dias, contados daquclle 
em que a houverem tomado. 

~ 3.• As autoridades, que der<'m posse a qualquer fun
cionario ou empregado de que trata o § antecedente, logh 
que a confirão, assim o participarão ao !'residente do Tribunal. 
~ 4.• Todos os esclarecimentos, de que tratão os artigos 

antecedentes, serão rpmcttidos á Directoria Geral da Tomada 
tle Contas pela Secretaria da Fazenda para os elfeitos legae~. 

Art. 36. O Director Geral da Tomada de Contas, lo~o 
que lhe constar que o individuo nomeado por algum dos l\li
uistcrios para qnahpH'r empn•!.W se acha prestando contas , e 
o proecsso indica alcanr(~ pro\·avel, assim o participarêÍ ao 
Prcsident(~ do Tribunal p<1ra providcneiar como fôr acertado. 

Art. 37. Em tudo ()Uarllo se ncha c~pccialmcnte preve
nido no presente Deereto, observar-se-hão no processo adminis
trativo as disposi-;ões do procrsso civil, no que forem applicaveis, 
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Al't. 88. Se qtutlqQer 1 uh:o on , Tribunal do Justiç(l co
nhecer de alguma qôestã(). que deVa ser, ou tenha sido dt!ci
dida pelos Trib!Jnaos,; ~ jurisdicçf.les administrativas na fÓtrna 
deste Decreto, as autoridades competentes 'promm•crão imme
diutamcnte o conllicto de jurisdicção, 005! termos do negula
mento n. 0 12~ de 5 de I<evereiro de 1842. 
~ Unico. Os Procuradores Fiscacs podem e devem i,nterpôr 

recurso pam o Conselho de Estado, por intermedio da Se
cretaria de Estado dos Nego cios da Fazenda, das decisões dos 
Jlresidentes de Províncias , que, nos termos da 2.• parte do 
ar L 26 do citado Hcgulamcnto declararem não ter Iugm·o conflicto. 

Art. 30. Os Juizes e Tribunaes, a quem por qualqum· 
fbrma forem pn•sentes as decisões do Tri!:>unal do Thesouro 
e Thesourarias de Fazenda, uão poderão tomar conhecimento 
dcllas, revoga-las, ou intcrpn~ta-las, devendo remettet·, "Sem 
prPjuizo da execução, as duvidas que oecorrerem á autorida
d(~ administrativa competente, se lhes tmn~e(~rem procedentes. 

Art. <'!.O. Nas cxecuçties uus decbõ~s referidas 110 artigo 
antecedente, não se ndmittirão liquiduçües, ou compensações, 
e encontros, leitos judicialment~~; pódcndo os intere~sados 
requerer á autoridade administraliva competente o que enten
dnrem a bem de seu direito. 

Art. 41. Os valores dn qualquer natureza, confiados aos 
rcsponsarf'is, Sl'ja qaal ror o S!'J'YÍÇO a que se destinai'OII!• e 
em qu;111to niio tiverem o devidó emprego, devcrilo ser iiJie
gralmente conservados em cofre no mesmo local ; sendo-llws 
prohibido conservar no wesmn cofre com os valores perten
centes ao J~studo quacsqut'J' outros de sua propriedade parti
cular. Se nos exanws c balanços a que se proceder nos cofrE'!i, 
forem cncontrildos saldos, serão estes levados á Heceita do Es
tado, corno renda eventual. 

Art. !d. o prcsen!tl Decreto tPrá em~ito c vigor' Jogo 
drpois de publicado na Cikte c l'mvincias nos periodicos em 
que se imprilliPill os actos officiaes; e ilc applicavel em tod1.1s 
<.'S suns partes aos processos de towadas de contns pendentes 
do Tribunal tio Thesomo c Thcsourarias de Far.cnda. 

Art. !~3. Fieão nwogadas todus as disposiçi1es em contrario. 
Angelo 1\Ior.iz da Silva Ferraz, do J\leu Conselho, Sena" 

dor do frnperio, J'rcsidcnte do Conselho de .Ministros, Minis
tro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda e Pl·e
sidcnte do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha 
entendido c faça executar. · 

J'alucio do Uio de Janeiro mn dez de :Março de mil oito
c~ntos c scsscutn, trigasimo nono da lndepcndcncia e do lmperio. 

Com a Ituhrica de Sua Alagcstade o Imper~tdor. 

Anqelo Moniz áa Silt:a Ferrai. 
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DECRETO N.a 2.5!t.9- de 14 de Março de 1860. 

Rrgula o concurso e provimrnl!! dos cmpr~gos do T!lesouro Nacional e 
Thcsourarias de Fazenda das Pro,·incias. 

Usando da attribuição concedida no Governo pela Lei 
n.• 563 de r. de Julho de 1850 c mt. 89, § t.o do Decreto 
n. • 736 de :!O de Novembro do mesmo anuo : Hei por bem 
Decretar o seguinte : 

Art. 1.• O provimento dos empregos de Amanuenscs, o 
Officiaes das Secretarias das Thesnurarias de F:~zenda, de Pra~ 
ticantes, c das duas ultimas clnsscs de E~cripturarios do 
Thesouro Nacion<1l, c das mesmas Thcsourarias de Fazenda só 
poderá ter lugar por meio de concurso. Os mais empregos das 
sobreditas licpartiçõcs sfío de accesso, segundo as regras prescrip
tas no presente Decreto c nos de n."" 73ü de 20 de Novembro 
de 1850, e 2.3.13 de 29 de JanPiro de 1859. 

§ Unico. No provimento dos Officiaes da Secretaria de Es
tado dos Ncgocios da l"azenda observar-se-hão as disposições do 
art. 32 do citado })ccrclo de 29 de Janeiro de 1859, c as do 
Hcgulamcnto de 21 de Dezembro de 1850. 

Art. 2. o Todos os empregados do Thesouro Nacional, e 
das Thcsourarias de Fazenda serão nomeados por Decrt"to lm
pel"ial. 

§ Uni co. Exceptuão-se: 1. o, os Praticantes, e os empregados 
da classe immediatamente superior á de Praticantes, os quaes serão 
da nomeação do Ministro da Fazenda; 2. 0

, os Fieis dos Thesou
reiros, e Pagadores, cuja nomeação compete a estes, com appro
vaçlio, na Corte, do Ministro da Fazenda, e, nas Províncias, do 
respectivo Presidente; 3. o, o Ajudante do Porteiro, os Continuos e 
os Correios do Thesouro Nacional, que serão da escolha do Ministro 
da Fazenda, e o Porteiro c os Continuos das Thesourarias de Fa
zenda, que serão da nomeação dos respectivos lnspectores, com 
approvação dos Presidentes das Províncias. • 

Art. 3. • Para que possa qualquer individuo ser admittido 
ao concurso para os lugares de 11raticantcs, he mister que 
prove: 1.•, que tem 18 annos completos; 2.•, que está livre de 
culpa e pena; 3.•, que tem bom procedimento. 

Art. 4.• Do mesmo modo ninguem '{loderá ser nomeado 
Praticante sem provar , por meio de concurso, que possue os 
conhecimentos para isso exigidos. 

§ Unico. Os alumnos do Instituto Commercial da Córte, que 
tiverem obtido approvação plena nas matcrias do respectivo curso; 
os bacbareis em letras do Collcgio de D. Pedro 11 ; e os alumnos 
da Escola 1\lilitar, que tiverem o curso completo de estudos; 
provando que tem os requisitos exigidos pelo art. 3. •, serão admit
tidos a concurso, independente de novos exames sobre as ma terias, 
&m que já tiverem sido approvados. 
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Art. 5. o As ma terias dos exames nos concursos de que 
trata o art. 1.•, serão as seguintes: 

1.• Grammatica da lingua nacional, leitura e cscripta 
correctas. · , 

2.• Aritt1mctiea e suas· applicações ao commercio, com 
especialidade á rcducção de moedas, pesos c medidas, calculo 
de desconto, jums simples c compostos, thcoria de cambios e 
suas a pplicações. 

3. • Algcbra até equ:~ções do 2. • gráo. 
4.• Thcoria da cscripturação mercantil por partidas simples 

c dobradas, c suas applicaç.õcs ao commcrcio c ao Thcsouro. 
5.• Princípios geracs de Gcographia o Historia do Bt·asil. 
6.• Traducção corrccta das lingoas ingleza c franccza, ou 

pelo menos da ultima. 
7. o Pratica do serviço peculiar da Reparti~ão em que o 

empregado cstiYer servindo. 
Art. 6. o Far/io objecto de trcs concursos diversos as ma

terias, cujo conhedmento h c exigido no artigo antecedeu te, pela 
fórma seguinte: 

§ 1. o V crsaní o exame para Praticante sobro leitura, ana
lyse grammatical, orthographia, c arithmctica até a theoria das 
proporções inclusivamentc. 

§ 2. o Faruo o'bjecto do exame no segundo concur"o as appli
cações da arithmetica mencionadas no § 2." do art. 5.", alge
bra até equações do 2. • grilo, e a cscripturação mercantil nos 
termos prescriptos no § !~. • do mesmo artigo. 

§ 3. o No terceiro concurso constará o exame das ma terias 
designadas nos §§ 5.", 6. 0 c 7. 0 do referido art. 5.• 

Art. 7. o Os concursos serão presididos no Thesouro por 
hum dos ])irectorcs ou Contadores do Thesouro Nacional, que 
o Ministro da .Fazenda designar, e nas Thesourarias de Fazenda, 
em que o :Ministro os mandar abrir, pelo respectivo lnspector, 
ou qllem suas vezes fizer. 

Art. 8. 0 Quando em alguma Província houver escassez, 
'OU sentir-se falta de pessoal idoneo para o concurso, e sempre 
que o serviço publico o exigir, poderá o Ministro da Fazenda 
mandar abrir concurso na Thesouraria de Fazenda de qualquer 
outra, precedendo os competentes annuncios. 

Art. 9. • Nenhum empregado, cuja promoção a Iug11r im
mcdiatamcnte superior dependa de concurso, poderá ser a elle 
admittido, sem que tenha dous 1mnos de exercício, pelo menos, 
no lugar que occupar. Exceptuão-sc os Praticantes, na fórma 
do art. 20 e os indivíduos comprehendidos na 2. • parte do 
art. 18 do presente !Decreto. 

Art. 10. Os examinadores para os concursos serão nomea
dos, na Côrtc, pelo Ministro da Fazenda, e, nas Thesoururias de 
Fazenda, pelo Presidente da Província. Para cada materia de 
concurso será nomeado hum examinador. 
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Art 11. Todos os candidatos serão examinados conjuncta· 
mente, c nas mesmas matcrias. 

As provas sobm cada huma cl~llns serão rscriptns, datadas 
e assignuuas pelo candidato, e mhrieac!as lll'lo respectivo exa
minador c pelo l't"PsidPntn do concurso. 

Além da prova Pscripln haverú lambem exanw oral sobre 
cada h uma das matcri<IS, o qna I pod~rú st~r fl'ito por qualquer 
dos examinadores, poden1lo l<nnhc~n• o Pn'sidenle i111licar 
outras questões, que jttl;!ar conwnientt' proi·•\r aos eamlidatos. 

Se não podcrrlll ser dacL:s e111 hum si\ LI i:1 toda,; as provas 
oraes c es!'l'ip\as, o l'Xauw <'Olltinuarú no dia ou di11s se
guin!Ps, com tanto <pw a prova p;cripla sobn~ cada lllalCl'ia 
seja dada n rntrP[!tW no lllt':illlo dia. 

,\rt. 1~. Tenniuados os <'X<i!lll'S <'111 :1cln successivo a 
portns I'P<'IIadas, os examinad\li'C'S votarão por escrulinio secreto 
com esplil'l'as brancas e pr!'las so!Jrc~ cada ln.tma prora du cada 
ma te ria do exa 111~. 
~ 1. • Hccolhidos os votos em h uma urna sc~rú esta ab•~rta 

pelo Presidente do roncurso para vcri!irar-se o snu resultado. 
§ 2.• A totnlidadc de csph<'ras branc:~s itllportará a nota 

de optimo. 
O maiO!" numero de cspherns brancas a de bom. 
Hum numero igual du ''sphcras brancas c pretas a du 

sonrirel . 
. \ totalidade ou o lllaior nunwro de e~pheras pretas a de 

Hprovado. 
~ :J.• A vola~ão lerá lugar em sppara(1o sobre cada hum 

concurrente. 
§ L• O connurentr, qne tendo prineipiado o exame se n~

tirar SPm o concluir, eonsit!Prar-se-ha rt'prov<Hio, sal\'o o caso 
d<~ mo!Pstia vcriliracla penmtn os cxamin;;<lorPs. 

Art. 13. i\"enhum exa!llinador deh:ar;i de ,·otar. O Pre
sidente do concurso talllht'lll lPI'<Í \olo no jlll!-(alllcnlu d<IS prmas. 

Art. H. A escolha dos Pratbmlcs sc~r<i lhla pela ordem 
rigorosa do nunwro de provas que os candiclalos tiverem dado, 
considerando-se a nota de optimu como ltuma prova compll~ta, 
a de bom na razão de dous terços, e a dn sof{rirel na l'é.lzüo da 
metade. 

Se ns vagas existentes do Pra!icani<'S forem em Blrnm· 
nnmnro do que o dos candidatos 11pprovados com iguaes nolns, 
ser<io preferidos em 1.• lut:ar os indivíduos de qu~1 traia o% 
unieo do artigo .i.•, em 2." ln~ar os IJH!~ provarPill COIH c!o
eumentos ll'gaes que possut!lll outra,; huiJili!a<.;ül's, a\Í!Ill 1las exi
gidas para o concurso. !\'o caso d<' n;io se lian'lll cstns eircums
tandas, a l'scolha sení lf·ila a arbítrio do :\linistro da Fazenda. 

Art. 15. JJu cada concurso a <Itte se proceder, lavrar-H!-ha 
huma acta, que dev1~rú mencionar a ordem que o autorisou, 
o dia em que clle teve lugar, os nomes dos examinadorqs e 
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dos candidatos, as ntaterias que' fotão dadas para objectó das 
provas e5criptas, o resultado de càda' huma votação, as notas 
obtidas pelos concorrentes eat cada huma · das materias do 
exame , e tudo o mais que occorrer durante o acto ; devendQ 
ser a referida acta assignada pelo Pre;;identc e examinadores. 

Se o concurso não poder concluii·-sc no mesmo dia lavrar
sc-ha, não obstante, a acta do que se passar durante elle, 
fazendo-se huma para cada dia em que continuar o exame. 

Art. 16. Servirá de Secretario nos concursos para lavrar 
<Js actas, c desempenhar todos os mais actos proprios deste 
cargo, hum empregado do propria Ucpartição em que elles 
se clTcctuarem, o qual será designado, na Côrte, pelo Ministro 
da l<'azenda, c nas Thcsourarias de l<'azenda pelo respectivo 
Inspector. 

Art. ti. Havendo vagas de Praticantes, quo devão ser 
preenchidas, no Theseuro c Thesourarias de Fazenda, far-so
hão :mnuncios pelas folhas publicas, repetidos, por trcs vezes, 
com intervallo de 8 dias c anleeipação de 30 do que fôr 
designado pam fazer-se o concurso, convidando os pr eten
dentes para apresentarem nas respectivas Secretarias seus 
requerimentos, instruidos com os documentos exigidos no 
arl. 3. o 

A estes requerimentos poderão os mesmos pretendentes 
juntm·, além dos ditos documentos, quacsqucr outros que pos
são fa voreccr o seu direito. 

Art. 18. O concurso para preenchimento dos lugares ,·agos 
da classe imrnediata á de Praticantes lerú lugar entro estes, 
podendo tambcm concorrer os das Hecchedorias c Alfandegas 
que tivcn•m sido nomeados lllt~diantc concmso, precedendo 
annuncio com antcecdencia 1lc 15 dias, nos termos do art. an
tecedente. 

Não havendo concurrcntcs cm numero excedente ao dos 
lugares postos a concurso, habilitados na fórma do art. 4. 0 , 

ou não se querendo os Praticantes inscrever, ou, tendo-se 
1nscripto, se não houver o numero marcado por abandono ou 
ausencia , serão admiltidos qtwcsqucr individuos que mos
tarem que tem as qualidades requeridas pelo art. 3. o, os quacs 
no caso de obterem, na fúrma do art. 1~, approvação nas ma
terias exigidas nos §§ 1 c 2 do art. 6. o serão providos nos 
lugares em concurso. . 

Art. 19. O ultimo concurso terá lugar s1ímentc entre os 
empreg-ados do Thesouro, Tlwsourarias de Fazenda, Allande
gas c Recebedorias ,, da classe immcdiatamcntc superior á do 
Praticantes, cujo accesso dependa de concurso, devendo proce
der-se a respeito deste pela fórmaprescripta na primeira parte 
do art. 18. · 

Art. 20. Os Praticantes podem deixar de comparecer no 
primeiro concurso quo fór aberto duraftte o primeiro anno do 
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etercicio de stm etn}lrégo. ·Fóra deste t.all01 todo9 os empregados, 
cujo accesso depender de concurso, são obrigados a compa
recer nos que se fizerem, salvo no caso de molestia reconhecida 
e provada a juizo do :Ministro dn Fn~rmda, na Cürte. e dos lns~ 
pectores das Thesourarias de Fazenda, nas-Províncias. 

O seu nüo comparecimento nestas cirnunslaneias. nban
dono, ou <lU~cucia depois de 1ercm-st~ ins!·riplo para o con~ 
curso, importará Iwrr:;sariamentc a pena (\p demissão. 

Será i1.malmentc dc111itlido e cmpref~adq CJile hir n'JH'm·ndü 
em dous concursos eon~rcutiYos; os que pon'·n1, IPndo sido appro
vados, nos termos deste Drcrcto, dtoi-..:a rrm de sr·r promovidos por 
falta de vagas, indeprntleul!~ de HO\'O ronct:r.;o, JIOderi\o ser 
}Jrovidos nas primeiras que occorren'lll. 

Art. 2!. o~ rmprr;::Hlos npproradcs Clll algll!na Oll al
f(UlllêJS d~s ma terias do concurso, mas reprovados em outt·os, 
que não poderem por is.,o ser pron•o\ idos, ~Prr:o dispensaclos do 
noHJ exame nas matcrias em qne tiven·n• obtido appronção, 
sendo obrigados· a moslrare:n-s~ habililatlns s•ímente ll<HJUellas 
em que houverem sid•) rcprmados. 

Considerar-se-lia appron1~·ão rara esl<• fim a ohlenção das 
notas de optimo tanto na prova ornl romo 11:1 esrripln de cada 
materia, ou pelo menos huma de optimo e ontra de úmn. 

Art. 22. No caso ck itwalclarle das pro\ns dudas em cnn~ 
curso serão preferidos nos aee•·ssos os com·nrr;•nlt·s que se tlis~ 
tiiJ~uirPm pdns sPguint<·s qnaliclac1<'S: intc1li:.:Pnc.ia, assiduidadP, 
probidade, cxaeçüo, aelividacl!' c zdo t:o cumprimento dP seus 
deveres. Serão tambem rm+ridos os qlil', reunindo as refe~ 
ridas qualidaMs, tiven'm sido approvados plrnnmente nns ma· 
terias dos cursos do Instituto Cornmercial e da Escola Militar, 
ou lhrem bachnreis ('!11 letras pelo Co\1(~~io de n. redi'O 1!. 

A maior antip;uidnflí) e seni~·os no Esll\do sómrnte tlari\o 
prPferencia em igualuadc de halJilila<;f•<'S. 

Art. 2:1. Nas PrO\ineins ('1!1 qt:c', Jlr:r f<1lta d<~ rstalwle~ 
cimentos de instrn<'çilo ol'<:mHlari:l, ufio !i)r pos-;iYPl Pncontrar 
pessoas CJliC tenhüo as IH:LililarJíes ni;~idas por este lkcreto' 
para a admissão aos empn·~os das lll'jmrliçües <!e Fazenda 
nclle mencionadas, poderú o (inverno uispensar do exame, huma 
on mais das seguintes materias: lnglez, Francez, Geographia, 
llistoria do Brasil, e algcbra até equações do 2.• f(I'Úo. 

Os indivíduos, pon'·m , que tt.n·em assim admiititlos, não 
poderão ter acces,;o para as outras lkparlições, em qne se 
exigirem taes habilifa<;õPs, salvo mostrmulo-sr primeiro habi
litados nas referidas nwterias. 

Art. 2'~. As provas cscriplas dos candidatos que se apre
sentarem nos concursos a que se proceder nas Provindas, serão 
rcrnrttidas ao Thesouro Nacional, depois de prernrhidas todas 
as formalidades c eondições Jll'cseriptas nrsle Derreto, com o 
parecer dos examinadores c do presidente do concurso, além 



( 89} 

das observações que .a. este oeeorrerem sobre o merecimen~ de 
cada. hum dos concurrootes. 

Na Directoria Gcral~de .Contabilidade do thesouro N~cional 
proceder-sc-ha á revis!lo das mesmas provas, ·e o respectivo Di
rcctor Geral apresentará ao Ministro da Fazenda, com o seu 
}Htrccer, h uma tabella demonstrativa do resultado do concurso, 
ua qual se contenha a opinião dos examinadores e a dos em
pregados que tiverem revisto as ditas provas. 

Art. 25. Ficão sem ,·igor as disposições em contrario. 
Ang-elo l\Ioniz da Silva Ferraz, do !\leu Conselho, Sena

dor do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario de l~stado dos Ncgocios da Fazenda c Presidente 
do Tribunal do 'flwsouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faça executar. 

l'nlacio do Hio de Janeiro em quatorze de Março de mil 
oitocentos c scssrnla, trigrsimo nono da lndepcndcncia e do 
lmpcrio. 

Corn a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferra%. 

-·-
DECHETO N. • 2. 550- de 14 de l\Iarç-o 1860. 

Concede ú Prtlro Aimé Rouss~au prhilr~io exclusivo por cinco nnnos para 
a ronstrurçno de hum :tlmnbittnc de sua imcnção destinado no fabrico 
(lr agoanlentc. 

Atlcndcndo no que l\le representou Pedro Aimé Rousseau, 
e Conformando-Me com o parecer da Secção dos Negocios do 
lnwerio do Conselho de Estado exarado em Consulta de 19 do 
mcz p<tssado: Hei por bem Conceder-lhe privilegio exclusivo por 
tPrnpo de cinco annos para a construcção de hum alambique' 
destinado ao fabrico de agoardcntc, segundo o systema ppt-:ene 
inventado, c do qual apresenta o respectivo desenho, que fica 
cmnpctPnternentc archivado, 

João de Almeida Pereira Filho, do l\lcu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado do Ncgocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do l\io de Janeir~em qua
torze de Março de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndependencia e do lrnperio. 

Com a Robrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Parte II. 
João de Almeida Pereira. Filho. 

12 
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DECRETO, N.o 2.5'61-de t7 de .Março de 1860. 

Manda obsen&r o Regulamento das Recebedorias. 

Usando da autorisação concedida no art. 30 da Lei n. o 369 
do 18 de Setembro de 1845 c art. 75 e 89 §§ t.• o 3. 0 do De
creto n. • 736 de 20 de Novembro de 1850; Hei por bem Man
dar que se observe o Hcgu\amento das Hccebedorías, que com 
este baixa, assignado por Angelo 1\Ioniz da Silm Ferraz, do l\lcu 
Conselho, Senador do lmpcrio, Presidente do Conselho de 1\li
nistros, l\Jinistro e Secretario de E'>tado dos Negocios da l?azenda 
c Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, que assim o 
lenha entendido c faça executar. 

Palacio do Rio deJanciro em dezasete de l\larço de mil oito
centos c sessenta, trigcsimo nono da Independencia e do lmperio. 

Com a ltubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

A11gelo Moniz da Silva Ferraz. 

Re~ula•uento das Ilecebetlo•·ias, a que se a•e
fere o Deca·eto N.• ~.:.&• tlesta «lata. 

CAPITULO L 

DAS BECEBEDORIAS, SEUS E~IPREGADOS E YE~Cil\IENTOS. 

Art. 1. o As Rccebcdorias das cidades do Rio de Janeiro, 
nahia c Pernambuco são Estações de Fazenda incumbidas da im
mediata fiscn.lisação e arrecadaçflo das rendas geraes internas dos 
respectivos municípios que, em virtude de Lei ou 1\cgulamenlo, 
não estiverem á cargo de outra llepnrtição. 

A Recebedorla do Hio de Janeiro arrecadaní tambem a rc
cei~ municipal de que tratão as Leis de 21 de Outubro de 18t3, 
art. 47, e do 1. • de Outubro de 1856, art. 12. 

Art. 2. • O numero e vencimentos dos Empregados serão 
os fixados na tabella junta, que fica dependcnto da approvação 
do Poder Legislativo. 

Art. 3.• A gratificação e porcentagem marcadas na tabclla, 
de que trata o orli~o antecedente, não serão abonadas aos Empre
gados senão pelo elfeclivo exercício, salvos os casos de impedimento 
Jl()r serviço gratuito em virtude de Lei ou ordem superior. 

Art. 4. o Deduzir-se-lia a porcentagem da receita que fllr 
arrecadada em dinheiro, abatida a importancia dos seguintes 
artigos: 

1. o Restituições de direitos cobrados em qualquer época. 
2. • Despeza de expediente. 



( 91 ) 

3. o Depositos e cauçõeS, cornprehendidos os de bens de dO.. 
funtos e ausentes, e salarios ·de africanos livres. 

4." lteceita exti'oorditlarla. 
5. o Multas. 
6. o lndemnisações e reposições. 
7. 0 Divida activa. 
8. • llcndimento da Typographia Nacional, e o de qualquer 

outta Hepartição de Fazenda. 
Art. 5.0 A porcentagem que compete aos Cobradores, sctá 

regulada na f{q·ma dos Decretos n.• 2.0!:>9 de 19 de Dezembro 
de 1857 e n.• 2.25~ de 16 de Fevereiro de 1859, que lic!io 
em vigor com a alteração constante da tabclla annexa, quanto 
ao numero dos mesmos Em pregados. 

Art. 6. • Além destes vcnciíncntos, poderá o Governo con
cede•· aos Empregados das Recebedorias que completàrem ao· 
annos de serviço, e não estiverem para ellc lnhabilitados, a 
gratificação marcada no art. 42 do Decreto n. • 2.343 de 29 de 
Janeiro de 1859. 

A sobredita gratificação será tambern devida unicamente 
pelo effcctlvo excrcicio, salTos os casos mencionados no art. 3. • 
e a quota della relativa á porcentagem será calculada pelo que 
desta competir mensalmente ao :Empregado. 

Art. 7. o Logo que tiver execução este Regulamento, ces
sarão todas as gratiHcações que se abonarem aos Empregados 
das Hecebedorias por qualquer titulo que seja. 

Art. 8.• No abono de vencimentos pelas substituições c 
exercício interino dos Empregados, c ern tudo o que disser 
respeilo ao ponto, licenças, suspensties, commlssõcs, remoções, 
antiguidade, aposentadorias, responsabilidade, flança5, posse, 
gratificações de exercício, ordinarlas e cxtraordinarias se observa
rão as regras prescriptas pela L~gislação que reger o Thesouro e 
Thcsourarias de Fazenda, executando-se tatnbem o seguinte: 
~ t.• Durante o exercício das commissões os Ernpl;'egados 

poderão optar o Ol"denado e grltificação de seus lugares, e só
me~Íte ler direito á porcentagem do que interinamente servirem, 
se isso lhes convier. 

§ 2. o Aos Empregados que forem aposentados e contarem 
30 annos de bons serviços poderá o Governo augmentar o 
ordenado que lhes competir pela aposentadoria até mais 50 
por "/. do seu vencimento lixo. 

Art. 9. • Os actuacs Pi·aticantesnão terão direito ao augmento 
de rencirnentos da tabclla annexa, em quanto não forem de 
novo providos por melo de concurso. 
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CAPITULOU. 

nAS NOJIIEAÇÕES E DE:\ITSSÕE~. 

Art. 10. o~ Empre;:iados uas Rccebcdorias serão nomeados 
e dernittidos pelo Governo, á cxccpção: 

1. • Dos Heccucdores, ou Cobradores, do Porteiro, do Continuo, 
e dos Correios, que o serão pelo l\linistro da Fazenda na Côrtc, 
e pelos llrcsidenlcs nas Provindas. 

2. • Dos Fieis, que deverão sê-lo pelos Thesoureiros debaixo 
de cuja responsabilidade servirem, com <~pproração dos Admi
nistradores. 

3.• J)os Amanucnscs c 1los Praticantes, que o serão pelo l\Ii
JJistro da Fazenda. 

Art. 11. A nomeação dos Praticantes só poderá ter lugar 
por meio de concurso c exame das materias exigidas para o 
provimento de iguacs lugares do Thesouro Nacional c Thesou
rarias de Fazenda; observando-se sobre a admissão dos con
currentes, o processo do concurso c a escolha dos mesmos aLe
gislação que estirer em Yigor nas dftas Heparticões. 

Art. 12. O proYimento dos empregos de Amunuenses veri
ficar-se-lia tambem por meio de concurso entre os Praticantes, 
c exame sobre as nwterias cxi~.ddas para o rios tL "' Escricripturarios 
do Thesouro, ou 3. 0 ' das Th~?sourari::ts da Bahia c Pernambuco; 
podendo ser nellc adrniltidos não só os Praticantes dessas 
llcpartições como os Empregados de outras quaesquer do 
:Ministcrio da Fazenda que tiverem sirlo approvados em con
curso nas referidas matcrias. 

Art. 13. O preenchimento das vagfls de 2. o• Escriplurarios 
das Rccebedorins t-erá igualmcnlc lugar por meio de concurso 
entre os Amanucnses c quacsqucr outros En.prcgados de Fa
zenda que estiverem nas mPsmas circumslancias; ycrsando o 
exame sobre as materias exigidas para o dos 3.o• Escriplurarios 
do The:souro, ou 2. os das Thcsourarias mencionadas no artigo 
antecedente. 

Art. 14.. Os concursos serão presididos, na Côrtc, pelos 
Directores Geraes ou Contadores do Thesouro que o Ministro da 
:Fazenda designar, c nas Províncias, pelo Inspector· da respectiva 
Thesouraria. 

Art. 15. Se nos concursos para o preenchimento dos luga
res de Amanucnses c 2. "' Escripturarios não houYcr concorrentes 
em numero excedente ao dos lugares vagos, ou se não se qui
zcrem clles inscrever, ou, tendo-se inseripto, não completar-se o 
numero marcado por abandono ou nusencia, serão admittidos 
os indivíduos que se apresentarem, reunindo as condições 
exigidas para a admissão dos Praticanlcs, os quacs poderão 
ser nomeados, huma yez que se mostrem habilitados, me-
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diante ó · cómpetenté . êunte, nas. Jnaterias exigidas para os 
referidos concursos. 

Art. 16. Nenhum Empregado . cuj!l. promoçlio á lugar 
immediatamente superior depender de concurso, poderá ser 
á elle admittido, sem que tenha pelo menos dous annos 
de exercício, no emprego quo occupar. Exceptuão-se os Pra
ticantes, que poderão deixar de inscrever-se nos concursos 
abertos durante o primeiro anno do exercício do seu emprego, 
e os individuas comprehendidos na disposição do artigo pre
cedente. 

§ 1. o Fóra destes casos, todos os Empregados, eujo accesso 
depender de concurso, serão obrigados á comparecer nos que 
se fizerem, salvo por molestia reconhecida e provada á juizo 
do Ministro da Fazenda, na Côrtc, e dos Inspectores das The· 
sourarias nas Províncias. 

§ 2. • O seu não comparecimento nestas circumstancias aban
dono ou auscncia, depois de terem-se inscripto para o concurso 
importará necessariamente a pena da dembsão. 

§ 3. • Será igualmente demittido o Empregado que fôr repro
vado em 2 concursos consecutivos e os que forem approvados, mas 
não promovidos por falta de vagas, ficarão dispensados de 
passar por novo exame, e serão providos nas primeiras que 
se derem, não se abrindo novos concursos em quanto houver Em
pregados em taes circumstancias. 

Art. 17 .. O provimento dos empregos não mencionados 
nos arts. 11, 12 e 13 he de accesso, excepto os de Adminis
trador, Thesoureiro, Fie], Recebedor, Porteiro ou Contínuos, 
para os quaes poderão ser nomeados quaesquer indivíduos que 
tenhão a precisa idoneidade. 

Art. 18. No accesso serão preferidos os Empregados da 
classe inferior que se tenhão distinguido pelas seguintes qua
lidades: aptidão professional, probidade, zelo, exacção, assidui
dade no cumprimento de seus deveres, seniços ao Estado, e 
approvação em concurso; e d'entro os que estiverem nessas 
circumstancias aquelles: 1.•, que houverem obtido approvação 
plena nas materias do curso do Instituto Commercial; 2.•, que 
tiverem Carta de Bacharel em Letras do Collegio de Pedro 2. o; 
3. 0

, que tiverem o curso completo da Escola l\Iilitar. 
§ 1. • Em igualdade de circurnstancias preferirá o mais antigo. 
~ 2.• Serão reputados empregos de classe inferior os que 

tiverem vencimentos immcdiatamcntc menores ao do que estiver 
,·ago. 

Art. 19. As vagas quo se derem nas Recebedorias serão 
preenchidas com Empregados das mesmas ou de quaesquer 
Repartições de Fazenda que estejão nas condições exigidas no 
pres~nto Decreto; podendo os primeiros ter tambem accesso 
para as outras Repartições conforme seus serviços, merecjmento 
e habilitações, veriticadllS por meil> de 4lOQ.CUrw, 
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Art. 20~ Os Eropreg~ das l\~e~e~q{ijls são amovivei$, 
e seus serventuarios · poderllo ser exoneradQ$: ~~Q Goverqo, 
os de nomeação por Decreto Imperial, e pelos Prestdei.ltes das 
Províncias aqueHes cuja nomeação lhes competir. 

At·L. 21. Os Empregados providos interinamente, e os que 
estiverem exercendo algum lugar em commissão, poderão á todo 
o tempo ser exonerados de tacs empregos ou commlssões pelas 
autoridadrs que os houverem nomeado. 

CAPITULO III. 

JUS Sl'BSTITl'IÇÕES. 

Art. 22. No impedimento do Administrador, fará suas 
vezes o Escrivão, seguindo-se depois os J. •• Escripturarios c 2.•• 

Sendo os 1. •• Escripturarios da mesma antiguidade de class(~, 
substituirá o que tiver mais tempo de serviço na Ueparliçiío, 
e, em igualdade de circumstancias, o que fôr mais antigo no 
serviço publico. 

Esta regra será tambem observada á respeito dos 2. os 

Escripturarios, sendo igualmente applicada á substituição do 
Escrivão. 

Art. 23. O Thcsoureiro será substituído pelo seu Fiel, "• 
na falta deste, por quem desi~nar, com nudiencia e expresso 
consentimento de seus fiadores, para servir debaixo de sua res
ponsabilidade; podendo ser algum dos cobradores, com appro
vação do Administrador, quando disso n!lo resulte prejuízo do 
serviço proprio desta classe de Empregados. 

Art. 2'~. Dando-se a falta simultanca do Thcsoureiro c 
do Fiel, sem haver o substituto de que trata o artigo antece
dente, o Administrador, suspendendo o mesmo Thesoureiro, 
e balanceando os eofrcs, nomeará hum dos Empregados da 
Uepartição, para servir independentemente de fiança, dando lOJlO 
parte ao Thesouro ou Thesonraria competente. 

Art. 25. Na hypothese de que trata o artigo antecedente, 
o 'Ministro da Fazenda, na Côrte, e os Presidentes, nas Pro
víncias, nomearão pessoa idonea para servir de Thesoureiro, 
podendo dispensar a fiança ou outra qualquer caução. 

Art. 26. Ao Recebedor do sello são applicaveis as dispo
sições dos artigos antecedentes. 

Art. 27. Os Lançadores sPrão substituídos hnns pelos 
outros, c, sendo preciso, prlos t.•• Escripturarios, por nomea
ção do Administrador. 

Art. 28. O Porteiro terá por substituto o Continuo e, na 
falta deste, hum dos Cormios que o Administrador designar. 
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D.tl A'l'TilDlUIÇÕEIJI a:·:--: Mt; IJP.UG.IOS. 

Do Adminis~.radof. 

Art. 29. O Administrador he o Chefe da Recebedoria, im
mediatamente subordinado ao Ministro da Fazenda na Córte, 
e ás Thesourarias, nas Províncias : 

Art. 30. Compete ao Administrador, e he do seu dever: 
§ t.• Manter a ordem na Repartição, dirigir e inspec

cionar o serviço, e fazer arrecadar os direitos devidos ao Es
tado, na conformidade das Leis, Regulamentos, e ordens 
superiores. 

§ 2. • Vigiar que os Empregados cumprão exa~tamente os 
seus deveres, reprehendendo os que deixarem do cqmpri .. t<ls , 
e até suspendendo-os do exercício do lugar' por tempo que 
não exceda de 15 dias. 

§ 3.• Dar conta immediatamente á autoridade superior do!l 
Empregados que suspender por inaptidão, negligencia ou 4lolo, 
e daquelles que devão ser suspensos por mais de 15 dia~. 

§ 4.• Decidir verbal e summariamente as duvidas que so 
derem na execução deste Uegulamento , observando, nos ca110s 
omissos, os do Thesouro e Thesourarias de Fazenda no que 
forem applicaveis. 

§ 5. • Communicar á Directoria Geral das Rendas Publiclls, 
ou a Thesouraria competente, as occurrencins extraordinarllls, 
c enviar-lhes opportunamente ou quando forem exigidos Qll 
balancos, tabcllas de receita, e informações sobre o procedi~ 
mcnto e idoneidade dos ]~mpregat.los. 

§ 6.• Propór as obras, concertos, reparos 'do ediflcW, em 
que se achar a Uoceboria, acompanhando a sua propqsJ~ o 
orçamento da respectiva despeza. '· 

§ 7. • Promover os interesses da Fazenda Naoiomd, reqUi· 
shando as providencias que forem necessariai, na Córte, por 
intermedio da Directori#Geral das Uendas Publicas, c nas Pro
víncias das Thesourarias de Fazenda. 
~ 8. • Impor multas nos casos em que as Leis e 1\ogula

mentos lhe conferirem essa attribuição. 
~ 9. • lnspeccionar o serviço da Agencia do imposto do gado, 

dando instrucções para a boa execuçào dos Regulamentos pe
culiares áqnella estação subordinada á Reccbedoria do Rio do 
Janeiro. 

§ 10. Resolver as questões que se suscitarem áçerca dos 
Regulamentos expedidos para a cobrança das rendas á cargo 
das 1\ecebedorias, e mandar executar as suas decisões, se o 3S· 
sumpto fOr de natureza çontenciosa, e provisoriamente se o nâQ 
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fôr, submettr.ndo-(ls ao conhecimento do Tbesouro c Thesoura
rias, salvo quando as partes interpozerem recurso. 
~ 11. Permittir a restituição dr. direitos, na fórma do art. 66. 
§ 12. Fazer cumprir os prccatorios de levantamento dos 

depositos publicas, de que I ratão o RcguJamento de 1 de 
Dezembro de 18'~5 e Decreto de 22 de Janeiro de 1817, 
quando estiverem no rnso de ser cumpridos. 

§ 13. Prestar <ÍS dilferentes Autoridades do Thcsouro e das 
Thesourarias de Fazenda, ou solicilm· dcllas os esclarecimentos 
que forem ncrcssarios a hem do s•~rviço por intermedio da Di
rcrtoria Geral das Hcndm; Publicas. 

§ l.l. l\Jandar passar as certidões que se pedirem, sempre 
que não houver nisso inconveniente. 

§ 15. Deferir juramento c dar posse aos EmprPg.ados que 
fornm nomeados. 

§ Hi. Propôr os meios c reformas que a prati•~a mostrar 
convenientes para melhorar o mdhotlo de arrecadação c es
cripturação de cada renda. 

§ 17. Apresentar annualml'nle ao Director Geral da5 Rendas 
Publicas na Corte até o mcz de :\lnrç.o, c aos lnspcctorcs das The
somarias de Fazenda nas Províncias até o mez de Fevereiro, hum 
relataria circumstandallo dos trabalhos c do estado de sua 
ReJ?artiç.ão. 
~ t8. Participar n cxislencia de vagns nos lugares da Repar

tição, dando ao mesmo tempo as necessarias informações soJJre os 
Empregados que julgar dignos de preench~-las. 

§ 19. Prorogar o expediente, nos termos do art. GS. 
§ 20. Ordenar a prbão dos Empregados achados em flagrante 

delicto dentro da Repartição, ou outros qnacsquer individuas na 
fórma do art. 70. 
~ 2t. Prohibir a entrada na Repartição a qualquer indi\'iduo 

cujo procedimento !!C torne suspeito, c proceder de conformidade 
com o disposto no art. 71. 

§ 22. Presidir os leilões, ou delegar esta attribuição a hum 
Empregado de sua confiança. . 

§ 23. Inspeccionar c fiscalisar o pr~sso do lançamento Jos 
impostos, corrigindo-o, c mandando-o reformar, como entender 
conveniente. 

§ 2~. Conhecer e julgar as faltas ou demoras de compareci
mento, assim como as retiradas, antes de findo o expediente, dos 
Empregados seus subordinados, c suspendê-los, se faltarem sem 
causa justificada por 8 dias utt'is consecuthos, ou por 15 interpo
lados durante um mez, ou em dons seguidos. 

§ 25. Encerrar o ponto dia rio dos Emprl'gados, tanto na en
trada, como na sabida. 
~ 26. Ucmcttcr ao Thesouro mensalmente, ou á Thesouraria 

respectiva, o extracto do ponto dos mesmos Empregados, a fim de 
~rem pagos dos competentes vencimentos. 
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Art. 31. O AuministradOI' será suhstiluitlo, nos seus im" 
pt>dinumtos, pelo Esct•ivilo e Escriptul'arios, na fôrma do 
art. 2:!. 

Do Escririo. 

Art. :1.2. O Escrivão ho especialmente encarregado de 
dirigir e fi3calisat·, na fórma da legislação em vigor, c sob a 
in>peeÇ;io do Administradot·, a escriptUl'ação c contabilidade da 
Bt~ccl.Jeduria; ~endo respunsavel pela sua legalidade, exacti
düu e clarPza. 

Art. 3:J. Compete-lhe: 
§ 1." Fazer executar os despachos do Administrador, e levat• 

oo seu conhccirnculo as omissões e faltas quo commettercm os 
EmprPgados. 

§ 2." histribuir o serviço proporcionalmente pelos Emprega
dos, d~t modo que an(le em dia; revrsnndo o trnbalho quanto fót' 
compatível com as habilita(;õcs dos mesmos Empregados, para que 
ttào rPcaia só em alguns o de maior peso c responsabilidade. 
~ 3. 0 Vigiar qlle os Empregados se não dlstráião do serviço, c 

adverti -los c reprehcndt~-!os nas faltas leves que commetterem. 
~ !~.o Propô r e representar o que fôl' conveniente para o bom 

andamento do serviço da HPcebedoria . 
. ~ 5. • Convocar extraordinariamente os Empregados que fo

rem precisos para qualquer >.erviço urgente. 
§ 6." Desempenha r conjunctamente com os de mais Empre

garlos os trabalhos que lhe forem commettidos. 
§ 7." Examinar os trabalhos a cargo dos Empregados, e cor

rigir os erro-; ou defeitos que ndlrs encontrar. 
§ 8. o Informa r os nrgocios cujo conhecimento competir-lhe~ 

dando sobre ellcs o sc11 parecer, quando Sl'ja isso nccessaril.l. 
§ 9.• Authentic.11· cnm o seU-'Visto- as mformações que 

derem os E111pregados em virtude de despacho do Adminis
trador, se com cllas concordar. 

"§ 10. Fisealisar o imposto do scllo ou outro qualquer a quo 
estiverem sujeitos o5 p~cis e negocios que tiver de informar. · 

§ il. Fazer observar os Re~ulamentos, lnstruct;ões e ordens 
que forem relalhas·ao serviço a seu cargo, c em geral as Leis do 
Fazenda, na parte que lhe competir. 

§ 12. As,;ignar, com o Thesoureiro, os conhecimentos c 
quitações que se expedirem. 

§ 13. Emmassat·, por ordem chrono1ogica, as ordens su...: 
pcriorcs, â fim de StJrem encadernadas no fim de cada anno. 

§ 14. Rrver contas e docunwntos de pagamento. 
§ 15. Assignar as certidões que forem passadas pela Rc

cebedoria. 
§ 16. Dirigir e fiscalisar a cobranca feita no domicilo pelos 

~ecebedores.. ' 
Parte Jl. 13 
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§ 1i. Archivar os p:~pcis findos. 
~ 18. Substituir o Administrador nos seus impedimentos. 
~ 19. Conferir diariamente, com o Thcsourciro, a cscrip-

turação da rcccit:t e dcspcza geral, que será lcgalisada curn a 
assignatura de ambos. 

§ 20. Conferir, com outro~ Emprr;:;ulos.- os lanç.:unrnlos, 
tendo em Yista os do anno anterior, pL!ra rcrilicar se furfio prt't'n
chidas as formalidades prc:;criptas, P contempladas todas <15 

rcclam1H;õcs attendidas pela <~utoridndc c·ompdcute, dando eonla 
no Administrador dos ddi•ilo:; que encontrar. 

Art. :H. O Escrivi'ío sPr<Í suh,;lituido pelos t.o• E~niptu
rarios c 2. o•, nos termo..; do ar I. ~1. 

Dos Escriplurario.~, AmanucnFcs e Praticantes. 

Art. 35. 03 Escripturarios, :\ manucnsPs c Prntic:mtrs se 
occuparão dos trabalhos de Pscripta que lhl's forrm commet
tidos pelo Administrador c Escrivão. 

Os que servirem de l~scrivães do lançamento tem por 
obrigação: 

1. o Acompanhar o Lançador c assistir ao processo do J'an
çamento. 

2. o Prrparar os trabalhos nPcPssnrios para o mesmo lan
çamento, 11a fúrnn elos rrspeeth'os Hegnlarnen!os. 

3.• l~nlrq;ar ao Escrirfio ria llt>cdwrloria, no principio de 
cada semana, o processo do lançanwnto !i•ilo na anterior. 

O Emprr;.;ado qun sen ir de Bccdwdor do sC'Ilo, dcwriÍ 
entre~ar ao Thesoureiro da lkcdwdoria, no lint ·de carJa dia, 
as sotnmas que ncllc houvr)r arrecadado. 

Art. 36. Os L•• c 2.•• Escripturarios substituirão o l~s
cri\·ão, c o Administrndor, na falta dclles. 

Dos Lanradorcs. 

Art. 37. Comprte nos Lançadores : , 
§ t.o Fazer o lançamento dos imt:ostos cuja cobrança ti,·er 

lugar por esse meio, nas époras marcadas nos respectivos Re
gulamentos, c pela fórrna nellcs prcscripta. 
~ 2. 0 Annunciar pelas folhas publicas, se o lanç.amcnlo 

niio f(lr fPito na Repartição, o dia em que ha de principiar. 
§ 3.• J>ividir a compPtenle secção em certo numero de 

ruas, e declarar nos annuncios quaes as ruas em quo vai ter 
lugar o lançamento. 

§ fL• Comrnunicar aos collertados as alleraçõPS que fizerem 
para mais nos lançarnrnlos, c rxigir dcllcs declaração <>scripta 
na nota que llws derem de que fil'iiO scientes da alteração, nos 
termos do disposto nos arts. 77 a 7!). 

§ 5.• Arbitrar, no Munidpio det Cr\rtP, c }lClo que res-
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peila ao il,nposto da dccim~ urbana, a quota dn mesmo im
postH~ quando os predios forem occupados pelos donos. 

§ 6. o Fix<1r, nos impo~tos cuja base fôt· o aluguel dos pre
dios, o preço pt·ovavcl do mt'smo aluguel, se os constantes 
dos recibos ou arrendamentos fot·em visivelmente dolosos. 

~ 7.° Coadjuvar os mais Empregados nos trabalhos do 
t•scripta. 
~ 8. o SPt'vir de peritos nas avaliações c arbitramentos para 

que os nonwar o Administrador. 
~ 9.• t'crcorrer o competente districto, depois de feito o 

lançamcntn , de tempos em tempos, quando pelo Administra
dor lhes für isso ordenado, afim de verificarem as mudanças 
tJUe oecorrercm c de que a Repartição deva ter conhecimento 
para os devidos effeitos. 

§ 10. lnfnrmarsobrcasrcclamaçõesque se lizercmárcspcito 
d<ls lanç;tmcntos. 

Do Tlu::soureiro. 

Art. 88. O Thcsóurciro tem por dever: 
§ t• Jlecebcr os rendimentos que se arrecadarem, c guar

da-los sob sua responsabilidade em hum cofre fechado. 
§ 2.. n~cebcr o dinheiro, objectos de ouro, prata c pedras 

preciosas, c papeis de credito que Jurem levados ao cofre dos 
dt~positos publicos. 
~ a. o F.ntmr para a Thesouraria competente no primeiro 

rHa util de cada semana, com o saldo pertencente ao cofre 
da Recebedoria. 
~ 4. o lleL'Giher ahi igualmente os dinheiros do cofre dos 

dcpositos puhlicos, na fôrma do l>ecrelo de 22 de Janeiro de 18t.7. 
~ 5.• Faz(•r os pagamentos que o Administrador autorisar. 
~ 6.o Assignar, com o Escri\·ão, os conhecimentos e qui

tnçücs de que trata o art. 3:3 § 1 O. 
~ 7. o Conferir e assignar diariamente, com o Escrivão, os lan

çamentos feitos no livro de receita c dcspeza geral. 
'§ s.o Propôr o seu Fiel, o qual servirá sob sua respon

subilidadc. 
§ 9.o Nomear pessoa de sua confiança para substitui-lo, 

quando niio tiver Fiel e esti;·e•· imp1:1dido, com audicncia e 
expresso consentimento de seus fiadores. 

Art. 39. O Thcsoureiro hc solidariamente responsavel 
pelos actos de seu Fiel ou preposto. 

Do Fiel do Tltesourciro. 

Art. 40. Compete ao Fiel do Thesourciro, que prestará 
fiança idonea il vontade deste: 
~ t.• Coadjuvar o mesmo Thcsourciro em todo o serviço 

á seu cprgo. 
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~ 2. • Substitui-lo em seus impedimentos. 
§ 3.• Desempenhar as obrigações do Thesoureiro em todos 

os actos de recebimento, pagamenlo, remessa, ou entrega de 
dinheiros, quando por cllc lhe forem taes funcções delegadas. 

Do Porteiro. 

Art. 41. llo obrigação do Porteiro : 
§ 1. • Abrir as portas da Hccebedoria hmna hora antes de 

principiar o expediente, c fecha-las logo depois de acabado. 
~ 2. o Assistir conslan temente na entrada principal, c ter 

particular ~ttenção sobre a:; pessoas que entrarem c sahirem, 
dando parte ao Administrador das que fon'm snspcit<.~s. 
~ 3. o Distribuir o serviço do Continuo, e Correios, segundo 

ns ordens que receber do Auministrador, ou Escrilão ;e flsca
Jisar o procé'tlirnenlo desse..; Empn·gados, representando ao 
Administrador no.i e<.~sos de omissão ou dcsobcdicncia. 
~ 4." Cuidar do asseio da casa, c responder pelos moveis 

e utensílios, os quaes seriio inventariados no acto de sua possP, 
ussignando ellc il carga que dos mcsmo5 se lhe fizer, c dt~ 
qualquer accrcscin1o que por ventura tenha lugar posteriormente. 
~ 5." Compmr o~ objcctos nccessarios para o expediente, 

precedendo ordem do A!lministrudor, e IPgalisar as compras 
com documentos, quando o yalor e:'\ceder de 1~000. 
~ G. • EscriptUI'ill" o lil"ro da Jlorta. 
~ 7. o J>rorcr as mesas dos Em pn•gados de todos os objectos 

precisos para o expediente. 
Art. /~2. O Porteiro ser:í substitui do JlClo Continuo, ou 

Correios, na fórma do art. 28. 

Do Continuo e Correios. 

Art. 43. O Continuo tem por obrigarfío: 
~ t. o Coadjuvar o Porteiro em seus trabalhos. 
~ 2. o Encarregar-se da en !rega da correspondcncia dentro 

e fóra da Uepartição. 
§ 3. o Fazer todas as notificações c mais diligencias que 

lhes forem ordenadas pelo Administrador, ou Escrivão, e dellas 
pnssarPm as certidões neccssarills, vara o que terão fé publica, 
debaixo do juramento de seus cargos. 
~ 4 .• Executar todas as ordens que lhes forem dadas pelos 

seus superiores. 
~ 5. • Ter debaixo de sua guurda todo o papel, livros e 

mais objcctos para o consumuw da Her.artição. 
~ G. o Cuidar na consenação dos are h i\ os, c ter toda a 

cautela em que se não extraviem os Jinos c pilpeis que 
tirarem sobre as mesas depois de lindo o trabalho. 

~ 7.< ~'nhs!ituir o l'ortPiro em seus ilnflPdimcntos. 
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4'1.. O:> Correios tem r-or dever: 
Coadjuvar o Continuo em seu serviço, e substitui-lo 

em seus impedimentos. 
§ 2,• Executar as ordens que lhe forem. dadas pelos scui 

superiores. 

Art. 
~ l.• 

§ 3. • Entregar a corresponclencia dentro, c fóra da Re
parliç<io. 
~ ~ •

0 O desmnpenho de qualqurr serviço que lhe fôr orde
nado pdo .\.dministrador, ou pelo Eseri vão. 

Dos Recebedores. 

Art. 4.5. Compete aos Recebedores arrecadar, no 1\'luni
dpio da Curte, os impostos mencionactos no art. f.o do Decreto 
n." 2.059 de f!) de Dezembro de 1857, e, nas Províncias, os 
que poderem ser arrecadados no domicilio dos contribuintes. 

CAPITULO Y. 

Olll\IGAÇÕES COlll\IUNS Á TODOS OS EMPREGADOS. 

Art. !,6. São obrigações communs á todos os Empregados: 
§ 1. o Desempenhar com zelo, asseio, inteireza, diligencia c 

perfeição os trabalhos ou cornmissões de que forem incumbidos; 
c satisfazer as requisições dos demais empregados que versarem 
sobre o serviço da Uepartição. 

§ 2. o Y ela r que os livros, documentos e quaesquer papeis 
sujeitos ao seu exame estPjão em boa e devida fórma, e reves
tidos das for.ualidadPs legaes: sendo responsa,·eis por ellcs 
durante o tempo em que estiverem á seu cargo. 
~ 3." Comparecer á Hcp<~rtição ás horas ordinarios que 

forem marcodas, e nellu permanecer, desempenhando o traba
lho que lhes fôr distribuído, ou estiver a seu cargo, salvo o 
coso de licença do respectivo Chefe. 

• ~ 4. o Expu r aos seus superiores. todas as duvidas que offo
reccrem os negocios, documentos c papeis que examinarem, 
quacsquet· vícios que nelles encontrarem, e os abusos. conlrarios 
á boa ordem do serviço que chegarem ao seu conhecimento; e 
quando elles não derem as providencias convenientes, repre· 
SPnlar a tal respeito ao Thesouro ou á respectiva Thesouraria. 
~ 5. o Guardar inviol<~vel segredo não só sobre todos os ne

gocios que se tratarem na Repartição, ou de que estiverem 
incumbidos, como á respeito de tudo que nella constar sobre 
qualquet· assumpto que por sua natnrem o exigir; ou sobre 
quaesquer despachos, decisões ou providencias que se tiverem de 
expedir, tomar ou publicar, assim dentro, como fóra da 1\.epar
tição. 

§ 6. o lndemnisar qualquer prPjuizo causado por sua nrgli • 
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gl!ncia ou culpa, descontando-se-lhes mensalmcn[c a quinta 
parte de seus "Vencimentos até prcfazer a imporlancia em que 
fôr avaliado o pl'ejuizo, se niio poderem logo lndemnisa-lo. 

§ 7.• Assigna1· c rubricar todos os actos, papeis, calculos, s 
cscripta official, á fim de se tornar ciTcctiYi.l. a responsabilidade 
em que possão incorrer. 

Art. H. Todo o Emprr;wdo t<'m ohrígnção de tr<~tar com 
11rbanidade ns partes <Jue fbrmn <i llcerlwdoria promowr os 
.seus nPgoeios, a\·iando-as com promplidüo, c sem <IPpendcnda 
ou prcdileeçücs odiosas. 

A parte que se julg:lf n:.rgravad01 , poderá qur.ixnr-sr ler
balmcnte ao Administrador que, ouvindo no Emprcgoclo :ll'lo(Uiflo 
o reconhecendo a justiça da queixa, dará a devida satisfac.:ão, 
adrertindo on snspnndendo o Empregado, confornw fór o caso. 

Quando porém a qnf'ixa mr <:ontra o Administrador as 
partes recoi·rerão por cscriplo ao ~fini5tro da Vazcnda na ü\rk, 
c ao Presidente nas l'roYineias, t•ara provit.lencinrem como fõr 
de justiça, com os recursos kg:ws. 

Arl. 48. He prohibido aos J~mpre;:nuos: 
§ f. • Tirar ou lenn· comsigo qualquer li no oo papel da 

Repartição. 
~ 2. o Entreter-se com qualquer outro Ernprr>:ado, bem 

como com ns partes, em conversa~·úcs que não Sljiio relativas 
aos trabalhos de sua compclcncia. 

§ 3." Tratar com as p<!rle~ sobre nrgocios da rrspcctha 
Heparlição OU OUtro qu:.JI!pler, SC:Ill ordem [JOSitiYa OU faculda
de do superior que se achar presente. 

Art. 4.!J. l'ica lambem prohibido aos Empregados, sob 
prna uc demissão, alúm de outras Pm que po:;são incorrer, ma 
1ôrma da Lcgislar:ão penal em vi;;or: 

§ 1. o A perc<>pção de emolumentos, braçagens ( exc·cpto os 
cncnnegndos da cscriplnra~ão dos depositas Jmblicos), ou cs
portula de qualquer natureza. 

§ 2. o A aceita~·ão ou recebimento de qualquer oiTcrta, 
doação ou dadiva de nlores, de pessoas que trutcm ou tenhao 
ncgocios nas Hecebedorias. 

§ 3.• Ueceber ou pedir por empreslimo dinhcim ou quacs· 
quer valores IÍs mesmas pessoas. 
~ .l,.o Commerciar em grosso ou á retalho clandestioaml•nte 

ou as claras, por si, ou por pessoa de sua famili<~, ou que lhe 
seja sujeita ; c ter parte ou interesse em qualquer negocio 
commercial, ou empregar-se em objeclos do profiss;io mer
cantil. 
~ 5. o Ter parte em sociedades commcrciacs, excepto como 

;t(·cionista nns companhi;;s ou socil'llad('s anonymas, ou socio 
commanditario nas sociedades em comm<IIH.Iila. 

Art. 50. Nenhum Emprrr.rado poderá sl'r procurauor de 
partes, na fónna do art. (j(j do Decreto n. o 736 de 20 de No-
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vPmbro de 1850: sar-lhe3-ha porém licito substabelccm· a pro
curaçiin. 

Art. 51. Os Empregados ·são rcsponsaveis por todos os 
flamnos ou pn•juizos que direcla ou indirectamenle causarem 
1i Fazenda Publica, por fraude, incuria, deleixo, ignoranci 1 ou 
t !ilp<t, ai nela que leve s!•ja, ou pelos que não prevenirem, po
dt·rHio !i1Zt;-lo; c por qualquer descamiu!Jo das rl'ndas para que 
I'OIH'OITPI'elll de quaJqUCI' lllOdO, prestando S!'l'VÍÇOS OU COIISt'll

(imenlo, ou deixando de participar á autoridade competente o 
que dw;,:ar ao seu <·onhcdmenlo ou prcsPneiarcm. 

"\rt. iY2. Os Empn·gadqs das Heechedorias não poderão 
~~·r dislrahidos do seniço por .qualquer autoridade, sem per
missflo do resp<'t'lho C!:l'li·, iÍ quem será requisitado nos termos 
do 1J<>crelo n." 5li dt~ 1ü de Abril de 18í7. 

Ext:eptniio-se pod~ru os casos: 1. • de sorteio para o Jury; 
2." de serviço da (;narda Naeional, não estando delle5 dispen
sados á rertuisição do respectho Ministro. 

C.\PITULO YI. 

IH l'5Cllll'TlTRAÇÃO E COXTABILIDADE. 

Ar!. ~):l. Os livros do expediente das Hccebedorias serão 
~lll'rlos, rubricados e encerrados, no l\Iunicipio da Córte, 
p<·los Empregildos da IJireetoria Geral das Hendas Publicas que o 
I>rreetor designar, e nas Províncias pelos das Tl:esourarias de 
l<'azenda que fürern designados pelo lnspfctor. 

A cscriptura<,:üo será feita segundo os modelos estabc
leeidos ott que se cstahelcccrcm. 

Art. !j i. Ertlendcr-se-ha por divida a diva n de im
postos e tlircilos que se não cobrarem dentro do exercício c sc
lllt"strc nddicional. 

Art. 5:.i. As entregas que se fimrem nas Reccbcdorias 
t;erão acompanhadas de guia em duplicata, com distincção 
tloe cada rPnda. Hmna destas guias será entregue ao Escrivão, 
c a outra se rcr.tituirá ao portador com hum"a verba posta 
pelo mesmo Escrivão, declarando que fica cscripturada a im
portunei a della. Excepiuilo-se as passadas pelas Hepartiçõcs c 
l•'unccionarios Publicas para pagnmcnto de impostos. 

Art. 5G. As restitui<;õcs de direitos c impostos que se 
ltouverem de fazer dcYerão ser !'scripturadas em livro t~spc
cial, averbando-se 1Í margem do auxiliar da receita onde cs
ti\er lan\ada a quantia que se restituir. 

Arl. 57. Continuão em vigoras disposições das lnstrurçõe!i 
<1<" 28 de Abril de 1856 n. o 15'~, a:; quaes serão ext••nsi v as 
:1s llcccbcdorias da Uêihia e Pernambuco, com excPpção da 
<lo art. n, e hem assim as do Deneto n." ·2.059 de 19 de Dezem
bro de 1857. 
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Art :)8. Os deposilos publi1·os serão c~cripturados em corb 
tas corrente~, segundo os modelos que acompanhfio as lostruc
çôcs de 24- de Julho de 185'•· 

C:\1'11TLO Yll. 

IIOS 1\ECL"RSOS. 

Art. 59. Das dceisões do Administrador da Rccd)clloria 
rlo Hio de J aneim ern matPria rlr natureza I'Ontenciosa h<•' l'rá 
recurso, na fórma do art. 2í do Decreto de 2!:1 de Janeiro de 
1859 n. 0 2.31-3: 
~ t. o Para o Tribunal do Thcsouro, nos casos de que trata 

o nrt. 3. 0 , § 1. 0 do mesmo Decreto. 
~ 2." J' ara o Ministro da Fazenda, nos outros casos. 

Art. UO. Das clecisües dos Administradores das Hecebo
clorias da Bahia c Pernambuco em assurnpto do contendoso 
ndministralivo haverá recurso para as re<.:peelivas Thesourarias 
de Fazenda. 

Art. OL Estes recursos serão yolunlarios c interpostos no 
prazo de hum mez, sob pena de perempção, seja qual fór a 
materia de que se tratar. 

Os prazos se contarão da data das rlecisões publiradas 
no Iino da porta, ou da intimiJç.üo, nos Cilsos em qne esta ti
Yrr lugar. 

Art. 62. Além dos casos rm qur, por disposições espe
eiacs, deverem os Administradon•s recorrer rx-officio dt~ suas 
decisões, serão obrigados tam twm a fazf,J-o dos despachos que 
autorisarem restituições de din·itos excedentes á 50~()00, e em 
geral dos que forem favoraveis ás partes em objecto que ex
ceda á 100:jj~OOO. 

Art. u:J. O prilzo para os recursos necrssarios, interpostos 
ex-oficio, será tarubem o de 30 dias, contados da data da decisão. 

Art. Gi. Os recursos \Oluntarios serão interpostos por meio 
de requerimento documentado, dirigido á instancia superioP, 
mas apresentauo á Recebedoria de cuja decisão se recorrer, para 
fazê-lo seguir com as inlorma.çõos neccssarias. 

Art. ü5. Em nf'nhuma instancia se tomará conhecimento 
do recurso que lhe fôr apresentado com preteriçl'lo das formi.l
Jidades dos artigos antecedentrs, imputando-se á parte a demo:·a 
que por essa causa houyer. 

Os erros comrnettidos pelos Empregados fiscaes não preju
dicarão as partes que tiverem cumprido as disposiçües Iegaes, 
devendo deferir-se-lhes como lôr de justiça, Silha a responsa
bilidade dos m<'srnos EmprPgados. 

Art. GG. Ficando perempto o recurso Yoluntario, lavrar-se
h a hum t1~rmo assignado pelo Administrador, em qne se declare 
h <r\ t'r passado em jnlga\lfJ a dceisClo. para todos os eiTeitos legacs. 
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Art. 67. As pariPS interessadas pod(~rão C\igir dilS ne
cebedorias cerlificado dà _ apresent11Çào do recurso, alh·gaçücs 
e documentos annexos, com especificada declaração do dia, 
m«•z e annn, c do numero " qualidade dos mesmos títulos e 
documentos. 

CAPITCLO VIII. 

DISPOSIÇÕES GEUAES. 

Art. 68. Na~ Hecebedorias durará o trabalho 6 horas em 
todos os dias lJUe não forem domingos, dias santos de guarda 
on de feslividadt~ nacional, e nos casDs urgpn!Ps, os Arlrninistra· 
dores pode:·&o prorogar o tempo de serviço até duas horas. 

Esta proi'O~açãn leni lugar sempre f!UP a alfluPnoia de contri· 
bnintes dP rendas lanç.adas torna-la nccessaria nos dias marcado;; 
para a cobrança com a eomminnção da multa. 

Art 69. SP, não obstante a prorogru;ilo da hora, 1.1lguns 
contribuintes deixarem de s1•r aviados por falta de tempo no ui t i111o 
dia do prazo, o Administrador fará relacionar seus nomes, ;i 
fim de adrnitli-los no pagamento sem multa até o dia 5 do 
mez seguinte sendo a relação assigrwda pelo dito Administrador 
no mesmo din. 

Art. 7il. Sendo achadG em flagrante delicto qul!lquer Em
prPgado, o Administrador o fará prender pelo Continuo, ou 
Correios, e remetlt·r ao Juiz competente para a formação da 
eulpa, com o uuto lavrado prlos ditos Empregados, e assignado 
pelo Eserivilo da JlPrPbPdoria. 

O mt•smo pralicará eom quarsrtncr outros indivíduos achados 
~m llagrantc de! ido dentro da Hcpnrtiçiio, ou rme lhe desob(•de

(;erem 1'111 seu ollicio, e dP~attende;·em aos Empregados, ou St) 

portarem de rrrodo que perturbem o expediente. 
Art. 7J. Se, ror seu procedimento, algum individuo se 

fizer suspeito aos interesses da Fazenda, o Administra~or lhe 
pfohibirá a entrnda na Repartição, c, quando SPja nella encontra
do, o rem~tlerá em custodia ao Juiz competente, com parte IJOf 

(~seripto, para proccss<•-lo por drsobediPnte, e fazer-lhe as:;ignar 
termo de não voltar a eila. Se fôr preciso força militar·, poderá 
requisita-la á Autoridade competente. 

Art. 72. A cobrança dos emolumentos das certidões pas
sadas pelas Hcccbedorias sérá regulada pela tabella dos da Secre
taria da Fnzenda. 

Art. 73. Nos processos c execução dos julgamentos das ap
prehcnsões observar-se-ha o que estiver ou fôr estabelecido para 
us Alfandt'gas. 

Art. 74. Na e-xceuçno das multas impostas por deeisiio dos 
Adminisli'adorcs se cumprirá o art. 33 ·do .Qecrcto d<J 29 dt! 
Setembro de 1839 11. 0 2.486, cxccptuando aqudlns qnc süo cxi-

Parle JJ. H 
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~iwis indcpcndenlcmcn!u de d('spacho, pela (}('mora de Jlil!!R
tnento das rendas lançadas, que se arrecadão conjunctamcnte 
com as nwsmas rcndi!s. 

Art. 73. Us .\!lministrall,,rc·s nomPal'ãjl hum dos Esrt·iptu
rarios para servir dP bcri\<io do ,.orn~ de «lt'JHhitos publico~. o 
qual han-rá das pnrtPs os t•molttnH~ntos de (;!JU rt'·is pnr cada 
tl'l'lllO de entrada ou sahida, e 2UO r(·i~ por e;~tla wrha <IL· em
har;::o ou wnhora. A IIOIIIt'<H:fw terá lugar annualmenll•, 5cndo 
os Esnrpturarios l'l'\ ezados. 

Art. 'i(i. O JH'l'lllio de ~por rpnlo, de qur. traiu o art. 12 
do I\P~ulauwnto d1• l de lkll'lllhfn de tt-;~5 n." 131, sPni l'Xi~ido 
na oecasiüo de elfetlnar-sc o ·<kposilo, 'l uando este cousi:;lir em 
tlinhl'iro. 

Art. 77. As nltcraçõt•s pnm mais que se fizpn•m nos lan
(,'nmenlos sPnio nolilicarlas aCJs rnll!'clados por mdo dt• lmma 
nota que lhes cntrP~ariio os Lanc;adore~, mt•n,·.ionanuo o an;.:
IIH'n!o do imposto, c o motiHl dd!P, 11:1 l(lllll os mt·smos col
lcctados dc\'cruo declarar que lici\u seil~ntes. 

ExePptua-se o lançamento da dt'CÍIIIU nrbann em que os 
· proprielnrios dos pn~dios sertlo intimados por c~te meio, no euso 

unicamente de rcsidin·m ndlc·s. 
Art. 78. ~e os t:olledados n:in forem rneontrados, ou 

I'Pru.;an·rn-sc~ a f<tzl•r a dt~rlarac;<io de que trata o artigo autc· 
cedente, puhlicar-sl'-hiio seus noiiii'S pPios .lomucs, aliru l!c 
llliC possiio allrgar em tempo o qtH' li\ r á hem de seu dirl'ilo, 
c interpôr os recursos (;uc as Lds facnltan 111. 

No lançamento da dt•cima urh;ma, quando os proprictarios 
não residirem 11os prcdios, sPguir-se-ha Jogo a publicm;üo, 
indc•pt•ndc•ntcmcntc da intimn«;::io. 

Art. 79. As regras estabcleeidns nos nrtigos precedrntes 
serão lambem obsPnadas por occasiãu do primeiro lanl,'nmenlo. 

Art. 80. O Go\'erno poderá eorn mclter a colmml,'a dos 
irnpo~los que se arrPcad<io l<ira dos limit1·s dn ddadc á huma 
ou mais Collectorias cslaheler.idas nos pontos que julgar fonvc· 
nientcs, as qua1·s serão direclanwntc souordinadas a Dircctm1a 
Cieral das 1\endns; licando a actual ,\genda do gado anncxa a 
huma dessas Estações. 

Art. 81. Continuarão a ser obscnadas as disposiçües das 
lnstrue<,:õcs sobre a liquidação c cobnmça da divida adinl, man
dadns etcr.utar pelo Decreto de 16 de l'cverdro de ,1•;59 n." ':!.354. 

A rl. 82. O Thesoureiro, Hcccbcdor do Scllo c os Hecche· 
dorPs prPstariio fiança perante o Trihunnl do Thcsouro c Thesou
nlrias de I<azenda antes de entrnrem t'lll exPrcicio. 

Art. S;J. Ficiio rcwgadas as disposi«;ücs em contrario • 

.Palacio do Hio de Jandro em J7 t.lc :!\Iar«;o de J8GO. 

,1naclo llloui:: da Silm Ferra;;. 
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Tubelta dos Emllreg:\!loS das Rcccbedot·ins tlo. Rio tle Janeiro • 
Bahia e Pernambuco. e seus lc.ncunculos. 

I 
J')t; 

RIO I>E .u.- 8,\.HI~ t: Plm-1 
Nmuo. N.unn:co. 

019 por 0 / 0 ~~~ renda ~. 4 por 0 / 0 da trlula. 

EMPR::GOS. 
('111 til Jtnrtrs. 1'111 ü7 pnrtcs. I 

~~----...,...--. ........--....___,_,_ .....-----------
fi hnc. ;mnunlllc I I re:JC. nnnual dt· 
. I ratla enq•rr:ro. 1'111la empt·rgu. Tn : ---·.1 
~I Ord. G rat. ~ z 

Ord.l Crat.l!: f 
"I " i: lo .~· 

J-·~•lm.inistrador ...... , •.•.••. , 1111 :000,~ I 
l t:~nos so)ilS ti 6011~ 10 

I 
i J::.scrl,·fio ••••.••••••••••••••• I I :200S GOO) I~ 1 7005 ~o os i 

I á! 1.0 • Esrripturnrios ••.•••••••• ~ 600 ·\OOS (i I li OOH 300$ 

~.(' 1 Ditos .•.•.••••.•••.••••• 40ilfi 2!.og 
I 

G bOO~ ao os ;, :1 4 

Amannrnsi'S ................. !OI -\1\06 ~oos ~ ;J iiOO$ ~o os J ,, 

l'raticantlc's .................. '10 360' 1W,t; .. :l ao os 100$ j 
Thesourl'iro ••••••••••• ····· til :~01)~ ()00~ 8 I I•UO,~ 4oos 

Fiel do Tlw.~ourl'iro .••••••••• I ...... 900~ .. 1 ······ 600$ 

Hrccbcdor do sello •••.••.•••• I soos 40tl~ (j 

Fiel do Recebedor ••••••••••• 1 ...... 600S 

Lançadores .................. 7 üOOS 400$ 8 ' r,ons 300$ 7.1 

Porteiro ••• I 400S ~00,~ 3 li 300S 'oon 
'i 

················· 
li 

3 
1 

Continuo .................... I' 400S 200,~ .. 300~ 100$ 

Correios .................. ,,, 

I' 
300S 200fi .. 2 NOS 100$ 

Recebedores ou cobradores .•• lál (') 61 ( .. ) 
I I 

( ') Estes Empregados perceberão a commissão de :1 por cento pela arrr
radaç.ão dos impostos sobre que não hn multns, c a gr<~tifkaçno dinria de 
4~1lOU para r;n·at;::adura, quando forem incumbidos de cobranças nas fre
gowzias de ft'lra da cidade. 

l .. ) Ahonar-<e-ha á l'strs a mrsmn commissão de :1 por cento, ~f'ndo a 
!:~'".Lilil-ação •lia ria para r~l'algndura arbitrada \!Cios lnspcdort·s olns Thl'>OU· 
ranas, na f:Jrrna do Decreto n.o 2.2f>.l de 16 de Fc\'creiro de 18.>9. 

Rio de Janeiro em 17 de Março de 186Ó . 

.4 ngclo Mrmi;:; da Sil.,;a Ferra;;. 



( tOS ) 

DECHETO N.• 2.552- de 17 de .Março de 1860. 

Autorisa a ineorporaçllo, e 11pprnva os rstatutos da Caixa Economica da Cidade 
da Bahia com i.lhersas altera~õrs. 

Altrndrndo ao flliC ~~~~ rcprescnt<íriio Quirino José Gomes 
e outros, e Terodo Ouvido a Secção de FnzPnda do Conselho de 
l~stado: Hei por be111 Antorisar· a incorporaçfio da Soeierladc 
anonyma, 6lah:•kl'ida n:l C1darle da Bahia, sob o titulo de 
«Caixa Economica .. , c approyar os seus estatutos annexos ao 
presente ll.~cn·to, com as Sl't;ll:nte .. ; alteraçõc·s: 

1.' A•~rr·.·~cPntP-se ao nrt igo 1.": 
~ [nic.l. .\ rlurat;iio dP~ta Cai:l.a srrú de dez annos con

tado~ da data em qrw fnn·m ac ·ito~ o,.; presente:> estatutos. 
2.• O .\rtigo 2." s•·.ia suhstilnido pelo seguinte: 
Art. 2." O capital sorial não pod1·rá Pxcedcr de seis mil 

contos ri I' r1;is ( G. 000: OUO:;JO() ). 1•otlendo todavia ser augmen
tado por delibt~raçiio da Assembléa geral dos Aecionistas, e com 
autorisaçiio do GovPrno. 

As suas acçües scrflo do valor· de tres mil réis ( 3~000) cada 
hum:1, potlendo o aecioni.;ta entrar com a quantia que quizer, 
eomtanto que prefaça hnma acçiio ou o multiplo de huma 
aeçüo. 

3.• Substitua-se o artif,\O G.• pelo srguintc: 

Art. 6.• Ao aecionista srrâ pPrmittida a rrtirada, em qual
quer l~poca ou tempo, do valor de suas acçü,·s não superior a 
cineocnla mil rt;is, st~ porôm a quantia que pretender rclirar, 
fOr d•~ cincnl'nta mil réis para drna até a dl' cem mil réis, deverá 
manircslar sua vonladP á Dirccçào com trinta dias p••lo menos 
dP antl'cPdt•nt·ia. Sendo a retirada rlc mais de cem mil réis atú 
quinlwnlos mil réis, a rnanift·stação deve s1•r feita trcs mezes 
antes do dia em que o aer;ronbtil <lesrojar PITeetua-la; e se fót• 
maior de CJllinhcnto> mil n;is, s<'r;í a Dirccloria prevenida pelo 
menos com quatru mezes 1k anteeedencia. • 

4.• Substitua-se o artigo 7 .• pelo sl'gninte: 
Art. 7. • As disposições do artigo antecedente, não inhibem 

a relirada de quaesquer valores antes dos prazos marcados, ou 
no mesmo dia em que a vontade do accionista fôr conhecida 
pela Direcçflo, s1~ o permillirem as circumstancias da praça ou 
os intcrPsses da Caixa. 

5. • Supprima-sc no artigo 13 a ultima parte, que trata 
do rr!Zistro de letras. 

(i,• Suhstitua-se o§ 4.•doartigo H pP-Io srguinte: 
§ <i." Empn~star sobre Apolices da divida publica, acçõe!l 

!le eslillwlPciiiH'nlos dt~ credito até a quantia que a Direcçao en
tender conveniente, melliante procurv~fio para se fazerem cffee
tirns J.' f<'"['fdiras !nms!'cro1ci:~,; .' 



( 109 ) 

't.• Substitua-se o§ 5.• do mesmo artigo 14. pelo wguinte: 
§ 5.• Emprestai' sobre penhores de oum c prata até huma 

quantia equivalente á que fôr dada por perito da escolha dos 
contrahentes; procedendo-se á sua venda Pin leilão rucn:antil 
com prévio annuncio publico 1 se a letra não mr raga ou rl'lor
inada no seu ''cncimento, e podendo o dono resgatar o pPnlwr 
até o momento em que principim· o leilão, solvendo o quo 
deyer, e as dcspezas accrescidas. 

8.• Ao art. 14. accrescentem-se os seguintes §§: 
§ 6.• Ter em drposito, ou em conta corrente em qualquer 

Banco seus fundos disponivcis. 
§ 7.• Empregar parte ou todo o capital na acquisiçíio de 

A polices c titulo,; da divida publica geral ou provincial, c 
dispór destes quando e conforme fôr conveniente aos intcre~ses 
ou necessidades da companhia. 

9.• Substitua-se o artigo 15 pelo seguinte: 
Art. 15. O juro para qualquer cmprestimo, ou desconto 

por arnortisnção, será o de 1 •j. ao mcz, c na falta de paga
mento ou reforma serão cobrados os que forem convencionados, 
c declarados no corpo das letras, e o devedor renuncinrá 
quaesqucr privile.dos, c o do fOro domiciliario, e bem assim 
os seus garantes rara poderem ser demandados no do contracto, 
como permitte a Lei de 30 de Agosto de 1833. 

to.• Supprima-se o arti~o 20. 
11.• Supprirrw-se o artigo 21. 
12. • Accrt~scentem-se os Sl'gUintes artigos: 
Art. São prohibidos os emprestimos sobre garantia ott 

caução de acções da propria «Caixa Economic:t "· 
Art. 64. 1\ão he permiltido á "Caixa Economica " fazer 

outras opcruçõrs além dus que se a chão ennumeradas no art. 14. 
Art. Só poderão fazer pat'le dos dividendos, os lucros 

Jlrovenicntes de operações elfcctivamente concluídas no rcspec
ti v o semestre. 

Art. A Direcção da « Caixa Economica >>; na confor
Iflidade do Decreto n. • 2.451 de 5 de Setembro de J859, no 
primeiro dia de cada semana rem(~lterá ao !)residente da Ptovin
cia huma demonstração em duplicata das opt•rações realisadas 
na semana anterior, e até o dia 8 de cada mez publieará hum 
Balanço desenvoh'ido do activo c passivo da sociedade, e das 
operações que tiver· feito no mez antecedente. 

Art. As operações nutorisadas pelo art. H, só poderiio 
ter lugnr sob as penn,; do artigo to do Decreto n • 575 de 10 de 
Janeiro de 18!,!): em quanto por Lei não se determinnr o em
prego que deverá ter o capital das Caixas Economicas. 

§ Unico. Exccptuão-se: 1.•, as de desconto áe Titulos do 
Governo geral ou provincial pagaveis a prazo fixo, e de assig
nados da Alfandega; 2.• as de que tratao os§§ 6.• c 7. 0 do 
artigo U. 
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Art. A DirN'ção da <( Caixa Economica )) drntro do 
prnzo de trinta dias, contados da data da publieat;ão do presente 
llperelo nos pt~riodico3, em qae se costumflu imprimir us actos 
()0Jda1·~, cotwot·ará a Assrmhlt'·a gt•ral dos accionislas para 
rt•solvt~t· se dP"n a Companhia continuar stJa5 operações, de 
confonnid:ulc com os l'~!a!ulu~ appro\allo~. 1\psohida a queslflo 
Jwla amrmativa, St•I'<Í a llli'SIIla Companhia obrigada dcnlt o do.~ 
IJUatro uw.~cs seguintes a regbtrar na Eslat:ii" competenlt~ a Carh1 
dP t·onlirma~;lo ou apprtnaç·;iu dos seu~ E~latntos, na ft)rma do 
Corli!!'n C!lllllllercial. \u caso tle !'alta de dl't:isiio ou de Sl'l' t·sta 
twgalha, não pndt•r;í a Companhia continuar l'lll suas opera~·ól'll 
nrdinarias, c en!rarit tk~de lo;,:o t'tll liqui!lil~·f•o, sob as penas do 
uwndona!lo arti~o 10 do Det:relo n." 575 de 10 de Janeiro de 
18 1~!1. bta disposição he extensiva ao caso de falta de rP~islro 
da Carla de cun!innaçao ou approvaçüo dos estatutos nos prazo:; 
lllai'C<l!liJ.~. 

Art. Hc applicaw•l em lodos os l'asos de trnn!;gressão 
dos prrsentPs p,;talutos a cilada disposi<;iio do artigo 10 do De
ereto n." 575 dP I O de Janeiro de 184\.1. 

AngPio :.\Joniz ria Si h a Ferraz, do ~ku Conselho, Smador 
do lmpcrio, l'resirknte do Conselho ele !\Iinislros, :Ministro e 
~Perdario de l~slatlo dos :\r•f:ocios da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesonrn ;\al'ional, assim o tenha rnle!Hlido e JiiÇil 

l':'<l'Ciltar. Palacio do I \i o de J aueiro Plll dPzasete de Mar~;o de 
1nil oitocentos c sessenta, tri;;esimo nono da Indcpcndencia c do 
lmperio. 

Com a Hubrica de Sua :\Iagcslade o Imperador. 

An5clo Moni:: da Silva Ferra::. 

--
DECRETO ~.o 2.553-dc 17 de 1\Iarço de 18GO. 

Al>rc no 'Ministro c Secretario de Estado dos l"rgocios da Justica hum cri'· 
dito c'traonlinnrio de l1.:12'lS300 reis para tJccorrer as dcsllezas com os 
rl'paros na lgrl'ja P<~rot·hial de~. Senhora do Lorcto de Jal·arcllaguá afim 
tlc tluc não litlul' intl'iramcntc inutili!,ada. 

Tendo omido o ~leu Conselho de ~linistros, Hei por bem, 
na confin·mit:lude do paragrapho terceiro do artigo quarto da 
Lei de nove de Srlembro de mil oitocentos e cincoenta, Au-
1orisar o Ministro e Secretario de J~stado dos r\egocios da Jus
tiça a despender com os mencionados reparos a quantia de 
onze contos tn'zcnlos e Yinle c dous mil c trezentos reis, do 
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qnc dat•á, conta ao f..orpo Legislativo, na sua proxima futura 
reunião. 

Joiio Lustosa da Cunha Pat·anaguá, do l\Ieu Conselho, Mi
mstro e Secretario de Estado dos Negocios da .Justiça, assim 
o lenha <'nh'tH!ido e faça executar. Palacio do Hio de Janeim, 
d1·zasrte de Março de mil oitoct•ntos e sessenta, trigesimo uono 
da lndrprndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcs(adc o Imr era dor. 

João l.ustosa da Cunha Paranaguá. 

-·-
DECRETO N.• 2.55ti.-de 1i de Março de 1860. 

Abre no :llinístro r SrCI'rlario de Estado dos Ncgocios dn .Tustíçn hum crcdilo 
>upplcmcntar 1lil quantia de :-.~78; H18IP3~ réi" pnm orrorrer ás deS(Iezns no 
l'Xcrdcío de t s;,u a !SôO com as verl.t:u mcmionadas na Tabclla que com es(e 
IJ;Ii1a. 

Trndo ouvido o 1\feu Conselho de Ministro~, Hei por bem, 
na conformidade do paragrapho segundo do artigo quarto da 
J.d numPro quinhentos c oitenta c nove de nove de Setembro 
de mil oitocentos e cincocnta, Autorisar, pela ltepartiçiio dos 
Ncgocios da Justiça, o credito supplcmenlar da quantia lle du
zentos c setenta c oito contos rento e oito mil duzentos e trinta 
~~ dous réis, para occorrer ns despczas no exercício de mil oi
tocentos c cíncocnta c nove a mil oitocentos c sessenta das Vl!rbas 
constantes da Tabclla que com este baixa, fazendo-se a distri
buição na fórma da t_ucsma Tabclla, c devendo esta medida 
c>m tempo compelcnto ser levada ao conhecimento do Corpo 
Legislativo. 

João Lustos:1 da Cunha Paranaguá, do 1\leu Co!lselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o lenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de Ja
neiro, em dezasctc de l\larço de mil oitocentos c sessenta, tl'i
gcsirno uouo da lndcpendcncia c do lmperio. 

Co•n a Itubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João Lustosa da Cutlha Paranagwt. 
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'l'abella dblb•lbuth·a do et•ediCo sup.,iementat• 
concedido por lteereto desta data para o 
exm·cielo de :1Sõ9 a '1880. 

§ :l 
~11 

~ 18 
§ 19 
~ :!0 

Relaçí'ies •...........•...•........• 
Carella Imperial e Calhcdral do lHo ~e 

Janeiro .........................• 
Casa de co~Tecção c n'piii'OS de Cadêas .. . 
Comlucço~1o e sust!·nto de presos ...... . 
llluminação publica ...•...••....... 

22:{)00:t;IOüO 

10:057:t;~557 
114:865~731) 
St :287:ifr667 
Ml:897~272 

278: 108~232 

Palacio do Rio de ianl'iro em 17 de l\Iarço de 1l:!60.
João Lusrosa da Cunha J'arana_guá. 

--
DECHETO N. o 2. tJ55- de f 7 de :'lfarço de 1860. 

ApproYa o 1\cgulamrnto para a administraçllo geral da fabrica da poivora 
· da Estrc!la. 

Usnndo da 1\Utori,ação concedida pP!o § t. o do art. 7. o 

da Lei n. 0 1 .0'1.2 de 14 de Setembro de 1859, Hei por bem 
Apr rovar o H.-gulanwnto para a Administração geral da fabrica 
da polvora da Esln·lla 1 que com este baixa; assignado por 
Sebastião do Hego Barros, do :'\leu Conselho, ~linistro c Secre
tario de Estado dos t'lerçoeios da Guerra, que assiln o tenha enten
dido e faça executar. Pnl<1cio do lHo de Jaul'i1o, em dezasetc 
de :\Jarço de mil oitocentos c sessenta, trigcsimo nono da In
depcndencia e do lmperio. 

Com a nubrica de Sua Mngestade o lmpcrador. 

Sebastião do Rego Barros. 

DetWulantcnto tm•·a a Adrulnistraeiio ~eral ddl
f"abrica da pohrora da Estrel!a. 

CAPITt:LO I. 

Das di1:isões do Estabelecimento. 

Art. 1. • O Est~.belocimcnto da fabrica da JlOlvora da 
~~~frella serú diridirlo rm !'ÍIH'O ~rc·çilr,;, 



\ 113 ) 

§ 1. • A f. • secção comprebendcrá : . 
As officinas de prcpa~:ar as mater1as nrimas de p6llvora, 

a saber: 
A oficina de carbonisação e a de refinação de salitre. 
O deposito de carvão. 
O deposito de lenha. 
O deposito de salitre. 
O deposito de enxofre c a casa da balança. 
O Iaboratorio chimico. 

§ 2.• A 2.• secção eomprchcndení: 
As officinas de fabricação de polvora, a saber: 
He trituração e pulvcrisação de carvão. 
ne trituracão c rnixtão iniciaes. 
ne trituraÇão e rnixtão finaes pelas galgas pesadas. 
De com prcss1io. 
lle granulação, desempoamento inicial, separaç1Io c iguala

menlo dos grãos c alisamento. 
Os açudes, canacs, pontes, trilhos de ferro, caminhos, 

todas as constmcçõrs e materiacs necessarios para o bom anda
mento do scrvico das referidas officinas. 

As officiws de deseccaçào, do desempoamento final e do 
cmbarricamcnto. 

O paiol c deposito de polvora embarricada. 
§ 3.• A 3.• secção comprehendcrá: 

A plantação das arvores, não só para a protecção das 
oillcinas, como para o futuro córte de lenhas de carbonisação 
e de combustível. 

§ 4. • A 4. • secção com prehendcrá : 
As oillcinas auxiliares das do fabrico, como carpintaria, 

tanoaria, ferraria, & c. 
Os armazens de depositos de modelos, de materiacs c quaes

<ruer gencros de consumo no estabelecimento. 
Os edificios destinados para a residencia temporaria das 

autot·idadcs que yisitarem a fabrico. 
. As casas do director, dos enJ'llregados superiores e dos 

outros em pregados. 
O quartel. 
A enfermaria. 
0.> telheiros em que estiverem recolhidos os animaes de 

transporte. 
§ 5. • A 5. • secção compmhcnderá: 

03 terrenos pertencentes ao Estado nas circumvizinhançds 
da fabrica, os quaes dever1io ser vigiados para a conservação 
das agl:las c das matas. 

Art. 2.• As secções dos§§ t.•, 2.• e 3.• do artigo prece
dente formão a primeira divisão ou divisão principal da fabrica 
da polvora. Os edificios e suas dependencias, nesta diYisão in
cluídos, s~rão encerrados por huma sebe viva de espinheiros 

Parte 11. · 15 
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rodeados de valos: a área do terreno assim limitado ge dominan1 
-Recinto dliS novas olficinns. 

Art. 3. 0 As sr.cçõl'sdos§ /~.0 (" 5.ndo art. t.n formão a 
2.• divislio ou divisão acccssoria da fabrica da polvora. 

C\l'lTrJ.O 11. 

JJo-pessoal da {af1rica da polrora. 

1\ rl. !~:· Para a administração e para os diiTarcntcs ser
Yiros ria fahrka havcní: 

· Hum ))irector de torln o !'s!abelcdnwnto. 
llum ,\ju•lantc do DirPdor. 
Jlurn f'!lcarr!"gado do fabriro. 
Hum Ajwlanle do Encarn'gado dn fabrico. 
llum Eseripturario. 
H um Fiel do:. armazens. 
Hum Capcllão. 
Hum facultativo 1\ledico Cimrgico. 
Hum guarda dos edilicios e porteiro das &tias da directoria 

c zelador da Cape-lia. 
Hum feitor ahcgüo. 
Jlum feitor do mato c plantio. 
_lfum enfermeiro. 
Hum c.judante de enfermeiro. 
Hum Mestre geral das o!ncinas. 
H uma companhia de Arti!iCI'S com sess1•nta praças. 
Quatro serventes ás ordens do lei.tor :~begão. 
(Juatro serventes ás ordens do feitor do mato e plantio. 

OPITrLo ur. 

Dos t'encimrntos que devem ter os empregador. 

Art. 5 o Competem aos diversos empregados da fabrica da 
polvora os vencimentos seguintes: 

Ao Director.. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . 5:000~000 
Ao Ajudante do DirPctor. . • . . . • . . . . . • • . • • • • 3:000~000 
Ao Encarregado do fabrko................. ~ 
Ao Ajudante do Encarregado do fabrico. . . . • ~ 
Ao Eseriptun:trio...... . . . . . • • . . . . . • • • . . . . . 2:400~000 
o lilcultatívo lcrit o que mr eontractado e submcllido •• 

approva~ão do Governo, súmenle no caso que haja falta d1~ 
.Medico militar. 

O Capellüo lcr;í o que fôr contractado c approvado pela 
fúrma estabelecida no artigo antecedente, no caso quP. bala. 
fillfa de Cilpclli1o militar. 
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O flol dos armazons terá (ie ordenado........ 1 :000~000 
O l\Jcslro das Oficinas terá adiaria de....... 3~200 
O guarda dos edilicios, cadá feitor, os operarios das officinas 

do fabrico, os serventes e os butros trabalhadores, terão as 
cliarias marcadas pelo Director, com appmvação do Governo, 
as quaes nfio cxcederlio a 2~500. 

Os mestres dll officios, machinistas e officiaes que em caso 
de rwcr .. ssidade ft\rem chamados, terão vencimentos fixados 
pelo (~ovr~rno, pmecdcndo proposta do Director. 

No:> vencimentos estabelecidos se comprehcndem os soldos 
e r1uaesrJucr outras vantagens militares. 

CAPITULO IV. 

Do Director. 

Art. G o A ar! m i 11;sLraçi'ío c i nspecção superior de todo o 
es!abd!'dmento da fabrica da polvora scrao confiadas no Director 
n'lrrrcado pelo Govemo Imperial, c tirado da classe dos Officiaes 
nrilit;m~s mais instruidos, tendo pelo menos o curso da arma 
de artilharia. 

Art. 7. o O Dircctor· residirá no lugar da fabrica, e h e a 
primeira autoridade do estabelecimento, immediatamente sujeito 
ao Ministm da Guerra, para quem he o unico org!lo oficial dos 
empregados seus subordinados e reciprocamente. 

Art. 8.0 He perante o Governo o primeiro responsavel por 
todo o pessoal, e pelo manejo material da fabriclf observando e 
fazendo observar o presente · llegulamento e as instrucções e 
ordens que receber. 

Art. 9. 0 Tr~rá igualmente a inspecçi'lo de toda a contabi
lidade c escripturaçi'lo relativa á fabrica: a fiscalisação final da 
receita c despeza, na parte relativa a valores representados em 
dinheiro ficará a cargo da Contadoria geral da guerra; na pa1'te 
pol'érn relativa á entrada e sabida de generos, á repartição de 
Quartel Mestre General. A's duas repartições o Director enviará 
mensalmente todos os documentos e esclarecimentos que neccssa
rios forem para se avaliar o movimento dos valorés confiados á 
fabrica. 

Art. 10. Poderá suspnnder do exercício qualquer dos em
pregados de nomeação do Governo, que pelo seu procedimento 
torne neccssaria esta medida, dando parte ao Governo dos mo
tivos que para isso teve, quando a suspensão exceder a oito 
dias. 

Art. 11. Poderá igualmente advertir, reprchender e pren
der á sua ordem até o prazo de oito dias a todos os outros em
pregados, c despedi-los se assim fór conveniente, participando 
ao Governo. 
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Art. 12. Fará entrar nos depositos e armazen~ princip:ws 
da fabrica todos os productos do estabelecimento e quacsquer 
gcncros que se comprarem ou forem remettidos de outras es tat;ões, 
tendo toda a cautela p:1ra f!UC sejão devidamente examinados 
c conferidos com as rcspPrtiYas amostras. 

Art. 13. No principio de cada srmcstrc mandará procedPr 
a inventario de todos os arlllnzcns, 1kpositos e otndnas dcpPn
dentes da fabrica da poiYora, c ao rcspectiyo balanço da cs
cripturação no fim de cuda trimestre. 

Art. H. O enxofre, salitre e quaesquer outras materlas 
primas c pmductos chimicos, as machinas, suas peças c appa
rclhos, e quaesqucr outros objectos, eujo custo exceder a 200~ 
srrão, precedendo informa(·ão do Director, comprados por 
maneira senwlhanlc ;íqudla por filie se Jazem os fomecinu~ntos 
rlo material do Pxereito. A verilicação porém daqui'IIPs artigos 
se fará no acto da su:t entrada nos rcspectiyos armazcns da 
f;:brica. 

Art. 15 Quando no neto da vcritkação se reconhecer f!UC 

o~ gcneros do artigo antecedente são de má qualidade e impro
prios para o fim a qtw se df•stiniio, o Ajudante do Direetor 
ou o encarregado dn litbrico, a quem compete nssistir <is entra
tlns, dará irnmediamente p<trte ao Hir<~ctor, o qual, depois <le 
fazer quanto seja possiycl, on por 1wssoas eomp1•tentes, ns 
necessarios exames, ruélndará laHar os termo5 precisos, con
servará em separado os ditos gPw~ros, c eornmunicará tudo ao 
liovllrno para provinrleneiar como julgar conveniente. 

Art. 16. Se os generos forem de boa qualidade, mas se 
rccpnhecer-sc falta na quantidade, depois de lançado o termo 
do artigo precedente, o llin~c\ffr darú parte circurnstanciada 
de tudo ao Governo, podendo, apezar disto, reunir os gencro~ 
entrndos com os semelhantes fJU<! ainda existirem, e distribui-lo~ 
para o consumo. 

Art. 17. Se os ~crwros niio conf•~rircm em qu;J.lidadc ou 
quantidade, o mrectnr imponí as multas dos arts. 17 e 25 do 
llcgulamento n.• 1.0!)0 de U de Dezembro de 1852, ficando á 
parte o direito do recorrer ao Governo. 

Art. 18. As dispezas relativas á compra de quaesquer 
gcneros não mencionados no art. 2'&. para o consumo da fabrica 
serão ordenadas pelo ·nirector, o qual fartt verificar a sua boa 
qualidade por pessoas idoneas. 

Art. 19. Para drspezas miudas c compras feitas a dinheiro 
ú ,·ista, as quaes nãn po1lerão exceder, cada huma, a 50~ por 
sPrnana, c pelo mesmo 1-(erwro, o Dircdor receberá mensalmente 
a qtwntia de 500,000, da qual ficará quite lo~o que apresenl" 
conta~ pagas c lcgalisadas nesse Yalor; isto feito, r<"ccbeni nova 
lllPnsalilladP, a respl~ito da qual se proeedení do mesmo modo. 

Art. :W. :\'o principio de cad:~ trimestre o Director re
l1!~"lkrá á ~eerelari:t rb l ;m·rra a conta da rercila c despez~ 
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da fabrieu durante o trimestre antecedente, acompanhando-a 
da exposição dos trabalhos feitos durante aquolle tempo, tanto 
a respeito da polvora. como da construcção de editlcios indis
pensavcis; e bem assim dos mappas e esclarecimentos necessarios, 
!lfim de facilmente se conh~cer o estado do estabelecimento, as 
providencias tomadas o as que ainda forem precisas para o 
seu melhoramento. 

Art. 2t. A exposição trimestral, apresentada ao Governo, 
s~r;í igualmente acompanhada de huma amostra de polvora de 
c:Jda qualidade, á cuja fabricação, em todos os seus processos, 
o proprio Director tenha assistido, com o lim de certificar-se 
cabalmente de que houve o maior cuidado possível na prepa
raç.ão da polvora, que deverá dar eomo typo para o trimestre 
s:-guintc. 

CAPITULO Y. 

Do Ajudante do Director e do pessoal que lhe he subordinado 

Art. 22. O Ajudante do Director será nomeado pelo Go
Vt~rno, c tirado da classe dos Officiacs do Exercito, que tiverem 
pdo menos o curso da arma de artilharia; ficará subordinado 
súmente ao Director, cujo orgão será, e a quem substituirá nos 
seus impedimentos. 

Art. 23. Será encarregado immediatamento dos serviços 
que se referirem á 4. • e 5. • secções do estabelecimento. 

Cumpre-lhe: 
~ 1." Assistir ao ponto, velar na pontual execução das ordens 

qu~ receber. 
~ 2. o I nspcccionar as obras que se fizerem no estabeleci

mento, fóra do recinto das novas officinas, para que sejão con
formes ás plantas ou contractos, sórnente se empreguem ncllas 
rnaterias de boa qualidade, e não sejão estas extraviadas. 

~ 3.o 1' u!Jliear as ferias de todos os trabalhos e empregados 
que não pertencerem ao recinto das novas officinas, bem como 
asslgnar todos os pedidos para as obras e mai~ misterPs a seu 
cargo; o que tudo registará ou fará. registrar por hum Sargento 
da f;ompanhia de artífices, ou pelo fiel dos armazens, em livros 
proprios, que ficarão a seu cuidado. 

§ 4.' Ter a inspecção dos armazens e depositos de materiaes 
e objcctos situados fóra da 1. a divisão do estabelecimento, os 
quacs ficarão sob sua guarda. 

§ 5. o Vigiar sobre os trabalhos das oficinas auxiliares que 
não estiverem no recinto das novas oficinas, como carpintaria, 
tanoaria, ferraria, &c., não consentindo que haja nellas senão 
o numero de trabalhadores estrictamente indispensavel, c pelo 
tempo sómentf~ em que essa necessidade se dê. 
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§ 6.• Velarem que os empregados subalternos que lhe são 
subordinados, como mestres, feitores, serventes, & c., cumprào 
exactamenle os seus deveres. 

§ 7.• Assistir, com o encarregado do fabrico ou com o aju
dante deste, ao embarrilamento da polvora, á sua conducção 
para o deposito do estabelecimento, e aos preparativos do tt·ans
}lorte para o deposito de Inhomcrim, ou outro qualquer desig
nado pelo Governo; tomar nota do que nessas occasiücs se puzer 
nos canos, designando o numero de volu111es sabidos, o seu 
peso, c passará a competente guia. 

§ 8. • Solicitar do com mandante da companhia de arlificcs as 
tres pra~as que cada dia deverão fazer a ronda das malas, c terá 
a necessaria Yigilancia para que cumprão o seu dever, parti
cipando ao Dircctor como se faz csto senil.:o, c o que nell~ oc
corrc. 
~ n.• Yisitar, todas as vezes que poder, o recinto das novas 

omcinas, para adquirir o maior conhecimento pratico dos tra
balhos do fabrico c do laboratorio chimico e participai' ao 
Director se existem ou não infrac1,·ücs do presente Uegulamcnto 
c inslrucçõos expedidas para a sua boa cxncução. 
~ 10. Apresentar ao l}irectllr, no principio dll cada trimes

tre, hum relatorio, no qual dê conta especificada dos serviços de 
cada hum dos ramos a seu cargo; da rela~ão entre os trabalhos 
c seus productos; natm·cza e lugares dos eonccrlos; do yalor 
médio das despezas do trimestre autcccdente, &c.; cmfim de 
tudo o que tiver rcalisado a bem do estabelecimento c o que en
tender ser ainda necessario para dar melhore5 resultados. 

Art. 2.i. l'icarã collncado immediatamenlc ás ordens do 
Ajudante do Uirector o fiel dos armazcns, o qual terá a seu cargo 
c sob sua responsabilidade a arrecadação c boa conservação dos 
armazcns c objectos :mnnzcnados fóra do recinto das novas ofi
cinas, c será obrigado a fazer a escripturação que lhe lür deter
minada. 
~ t.o Todos os artigos quo se comprarem em grosso serão 

recebido§ nos armazens geraes a cargo do liel, c distribuídos 
depois aos diversos depositos, conforme a necessidade ou con
vcnicncia do serviço. Nenhuma entrada ou sabida se fará sem 
ordem por escripto do director. 

Art. ~5. O Ajudante do Dit·ector terá lambem immedia
tamcnte ás suas ordens hum feitor denominado nbegão, e quatro 
serventes a estes subordinados; este pcssonl se empregará na 
arrecadação, conducção e limpeza dos objcetos que t<mhão do 
entrar para os armazens ou delle sahir; na conservação e ca
pina dos campos fóra do rreinto das novas oflicinas; no trato 
dos animaes de transporte, e no bom estado dos carros de con
ducção que existem. 

Art. 26. O Ajudante do Dircctor poderá, quando seja indis
peusavel, solicitar augmento do pessoal que lhe está subo&di-
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nado, devendo pur<'~m sempre designar o sen-iço que reclama 
111ais bJ'at;os, u o tempo' qu~ durará. Logo que cesse a neces
sidatlu urgente desse augmcnto t dispensará a gente cxtraordi
ttaria. 

CAPITULO vt. 

Do cncmTcgado do fabrico e seu ajudante. 

Art. 27. O encarregado do fabrico e.seu ajudante scriio de 
prc~r~~rl:neia oficiacs do exercito, escollaidos pelo Governo entre 
us que tiverem, pelo menos, o curso de artilharia; poderão 
todavia ser paisanos ou estrangeiros contraclados llelo Governo, 
qu<:nrlo julgue conveniente. 

Arl. 28. U encan·pgado do fabrico será subordinado só e 
imrnediatanwnle ao Director, com quem se entenderá direc
lament.o em tudo quanto se referir ao cumprimento de seus deve
res. na parte chimica e mccanica do fabrico é clle o primeiro 
rcsponsaVf\l c cncanc~ado. 

Art. :l9. Terá a direcção technica das oficinas, não só de 
Jll'eparnr as malerias primas, tnas de fabricar polvora ; t~ndo a 
liCU cuidado o laboratorio chimico, c tudo que (icar no recinto 
tJas novas oficinas. 

Cumpre-lhe : 
S t.• Velar na conservat:ão das oficinas, casas, depositos, 

açudes, pontes, canaes, trilhos de ferro, machinas; carro de 
transporte, emllm no bom estado das construcções e na arre
cadação de todo n material e objeclos que lhe forem confiados. 

§ :.!.• He;;ponder pelas rnaterias primas, lenhas e outras ma
lerias, !inbstancias e objectos recolhidos nos depositos, labora
torios c olJicinas a seu cargo ; cuidar em que tcnhão o deyido 
emprego, e prevenir que nlio soiTrão extravios, quer por negli
gencia, quer por rnah·crsação. 
~ 3. • Terá o maior cuidado na conveniente pu1·eza c propric· 

dadc das ma terias primas empregadas nos mixtos; na prepara
c;lin c nas boas qualidades destes; cmfim, na perfeição de todo 
o fabrico da polvora, observando e fazendo observar este Itegula
mento c as instrucções para o seu bom desempenho. 

§ '•· • :Estabelecer nas olllcinas o modo pratico dos trabalhos 
que julgar mais conveniente para apresentar bons resultados, 
com tanto que não vá de encontro ás referidas instrucções. 

§ 5.• l?azer todas as analyses chimicas, ensaios, observações 
e expt!riencias necessarias, não sómente para verificar as con
dições de boas qualidades das materias primas do mixto e da 
polvora durante o seu fabrico, senão tambmn para conhflcer as 
propriedades physicas e cbimicas da polvora; assistir em fim ás 
provas balistícas, ou fazê-las 111esmo, sempre com prévio aviso 
de. Director. 
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§ 6.• Velar em que o asseio e a boa ordem reinem nM 
officinas a seu cargo, e em que os operarios desempenhem bem 
os seus deveres e funcções, removendo quanto fôr possível todas 
as causas de sinistro. 

S 7. • Fazer por escripto ao J)irector, e as~ignar, todos os 
pedidos de materia~ primas, ou de qualquer oujecto de que ne-
cessitar para o serviço do recinto das noYas offidnas. 

§ 8.• Solicitar do Dirertor, por eseripto, todos os meios que 
lhe forem necessarios para satisfazer os seus encargos, como 
admissão do pessoal, remoção do que lhe não merecer confiança, 
ordens para o serviço das officinas auxiliares das do fabrico, 
medidas geraes que dependão do Director ou do Governo, mas 
sempre dentro das disposições do llfcsentc lkgulamcnto e das 
instrucções. 

§ 9.• Propôr, por escripto, ao Director todas as mudanças, 
alterações, melhoramentos e aperfeiçoamentos que julgar d~t 
urgente necessidade introduzir nas officinas e no systema do 
trabalho, approvado, c já adoptado; devendo porém sPmpro 
acompanhar qualquer proposta sua com as razões c resultados 
de observações regulares, de factos não isolados, em que ~e 
basear. 

§ 10. lnspcccionar e dirigir todo o pessoal que fôr empre
gado em obras, concertos e reparos no recinto das novas offi
cinas. 

§ 11. Medir huma vez por semana a quantidade das aguas 
que correm para os diiTercntes motores, c huma vez pelo menos, 
de tres em tres mezcs, a força dos mesmos motores. 

§ 12. Participar ao Director as faltas e crimes em que in
correrem os operarios empregados nos trabalhos de sua alçada, 
para providenciar segundo as circumstancias. 

§ 13. Apresentar ao Director, no fim de cada trimestre, hum 
relatorio dos principaes factos neste prazo occorridos, e indicar 
quaes os meios de rcalisar as vistas e idéas que tiver para me• 
lhorar os trabalhos a seu cuidado. 

§ 14-. Assignar o ponto c as férias dos trabalhadores e ope
rarios ás suas ordens, e rcmcttê-los no ultimo de cada mez ao 
Director, para com a rubrica deste se fazer o pagamento. 

Art. 30. O encarregado do fabrico terá hulll livro, rubricado 
pelo Director, denominado-Diario do Fabrico-, no qual notará 
em cada dia o occorrido de importante na marcha dos traba
lhos do dia antecedente, a saber: o numero dos operarios do 
fabrico em cada huma das officinas, quantos outros trabalha
dores cstiTerão no recinto da primeira divisão, em que i~i.ços 
e o que produzirão; o gasto de lenha na carbonisação, refinaria, 
deseccação do salitre e estufa especialmente ; as experiencias 
do laboratorio chimico e seus resultados; a quantidade e nu
mero das tarefas das diiTerentes officinas, a quantidade d'agua, 
a força dos motores, a adopção pratica, alteração c aperfeiçoa-
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mento dos processos do fabrico .e de qualquer trabalho; .quaes, 
quando, e com que ensaios forão moJ,~tados e experimentados 
<tpparelbos novos, a te~pé'ràJura, média do dia, o gráo hygro
metrieo, a pressão barometrica ; observações Pstas tomadas todos 
os dias no laboratorio chimico, e no maior numero de lugares 
que f8r pos~ivel; emllm todas as ~?ircumstancias que, corno as 
mencionadas, devão ser notadas para conservar tradições da 
marcha dos trabalhos, fornecerem dados para futuros melhora
mentos dos diversos serviços, e fazer conhecer o estado atmosphc
rico da localidade. 

Art. 3L Em outro livro intitulado-Copiador ou Registro-, 
igualmente rubricado pelo Director, lançará o encarregado do 
fabrico ou seu ajudante toda a eorrespondencia que tiver com o 
Director, as medidas que houver proposto, os pedidos dirigidos, 
com declaração da época em que tenhão sido feitos, e da em 
que satisfeitos, e com designa\ão fundamentada dos embaraços 
provenientes de qualquer demora em serem satisfeitos. 

Art. 32. O encarregado do fabrico terá hum terceiro livro, 
rubricado pelo Director, c denominado-Balanço-, no qual no
tará o peso e qualidade das materias primas que tiver recebido 
e despendido, a qualidade da polvora fabricada, e as quita
ções que lhs forem dadas. 

Art. 33. Nas operações do laboratorio chimico, e na in!lpec
ção e direcção dos differentes trabalhos que lhe incumbem, o en
carregado do fabrico será auxiliado pelo seu ajudante, por 
quem he responsavel, e que será collocado immediátamt>nte 
ás 5Uas ordtm!§, procedendo sempre segundo as suas indicações. 

Art. 34. Todos os empregados, operarias e trabalhadore!l 
do recinto das novas omcinas receberão ordens directamente 
do encarregado do fabrico ou do ajudante deste, desde que no 
mesmo recinto penetrarem ou estiverem occup<1dos. 

Art. 35. Salvo o caso de abuso de confiança , ou ouLro 
delicto apanhado em flagrante pelo director, ou pelo seu aju· 
dante, nt~m os operarios do fabrico, nem os trabalhadores do 
recinto das novas oficinas poderão ser retirados dos seus servi
~os, ou para outros distrahidos, sem prévio aviso feito pelo 
Director ao encarregado do fabrico, o qual poderá representar 
sobre a necmisidade, e propôr a substituição das pessoas qtte 
tenhlio de retirar-se. 

Art. 36. O encarregado do fabrico poderá, nas occasiões em 
que se veja mais sobrecarregado de trabalho, pedir ao Director 
a coadjuvação do ajudante ou do escripturario da directoria, ou 
de hum inferior da companhia de artífices; o seu pedido jus
tificado só não será satisfeito quando para isso houver impos
sibilidade. 

Art. 37. Proporá ao Director, e·este ao Governo, o Yalor das 
diarias dos operarios e mais trabalhadores a seu cuidado, segundo 
o serviço que prestar, e seu merecimento relativo. 

Parte Jl. 16 
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CAPITULO YU• 

Do E.~ct·iptumrio. 

Art. :18. O Escripturario ser<i de nomcaçüo do Gowrno trn • 
perial. Cumpre-llw: 

~~ 1." Fawr toda a rst:riptura~ão qui! lhe lur ordanada pelo 
l>in•ctur, rl'lati\'a á silnplt•s •~ exada liscalisat;üo tl<1 Fazenda, para 
11 que St! tliriginí pelos J:cgulamenlos e pralira estabelecida em 
tal I'!'ITiplurac;ão. 

§ :!." l'azer c rcgistrur toda a correspondcuda. da directoria 
t! o t"q.cdiPnlt~ da mparlic;üo. 
~ !J. • Terá a seu cargo a arrecadação c guarda dos papeis, 

Iinus e o!Jjcdos pcrteucenl1:s á dircctoria. 

C.\l'llTLO YIII. 

Do pessoal das officinas. 

Art. 39. H uma companhia de artilkes, composta dn sessenta 
pra~as de prl'l c dous olliciacs, fornecerá o pessoal preciso para 
a fabrica da puhor11, c•scolla para o transporte da mesma, 
guarda c policia do cslauelecimeulo, e reparos ur~cntes das 
machinas, carros, Jtret.lios c cneananwnlos pertencentes á fabrica 
da pohora propriamente dila. 

Art. 40. A companhia devcní conlet·, pelo menos, dous car· 
pinlciros, hum ferreiro, hum serralheiro, hum correciro, hum 
torneiro, lres tanociro.i e dou~ pedreiros: este pessoal com mais 
dous operarios machinistas senirüo nas ollicinas auxiliares <lo 
fabrico quando para clla scjão chamados por necessidade. 

Art. H. Yintc c seis praças desta companhia, depois de 
lJUalro mczcs de tirocínio nos lliffl~rnntes trabalhos das novas 
ollicinas, serão cxclusi\'amente destinadas ao f:1brico da pol· 
"ora. 

Art. 42. A companhia ficará sujeita súmentc ó autoridade 
do Dircctor tl da Secretaria da t:uerra; trrú pelo menos dous in~ 
feriorcs peritos, na organisação dos mappns, e em qualquct· 
t~licriptura~ão, os quacs serão empregados pelo Director ou seu 
ajudante, quando jul;.:ucm conveniente ao serviço. 

Art. 43. Dará todos os dias duas guardas para o estabele
cimento nos lugares des:gnados pelo Diredor, c huma ronda de 
trcs praças para percorrer os matos c terrenos que devão se•· 
conscn'ados e vigiados. 

Art. 44. Além dos ,·cncimentos militares, as praças de ar· 
tifices que trabalharem uas officinas do recinto do fabrico, ou 
Has auxiliares destas, no concerto dos carros de transporte, dos 
armazcns em geral, e do quartel terno nos dias em que forem 
occupadas huma diarin de 500 réis a 2:f:i500, marcada pelo 
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(~ovemo, sob tJroposta do Director, ouvindo o encarregado do 
filbrico. · 

Art. 45. Nas oficinas auxiliares não haverá pessoal fixo, nem 
tmtre seus servif;os se comprehcnderá o concerto das casas dos 
empregados c dos cdificios, e a pl·epara.;ão de obJ'as, como ar
marios, mesas, & c., para ns salas da directoria ou outros esta
belecimentos. As praças de artiliccs que tiverem oficios servirão 
para os c"ncertos ordinarios e urgentes; em casos de n~ces
sidatle de reparos extraordinarios, para que aquelle pessoal não 
seja sulficicnte, >C chamarüo os nwsll'l's, ollidaes 1: serventes 
indispensaveis, quando as obras não puderem ser obtidas com 
!JI'OIIlptldtio c a preço razoavcl por compra ou outro contracto. 

Art. 46. Os pcd•·eiJ·ns, cavouqueiros, canteiros, llmileiros, 
lauoci•·os, & c., que forem chamados em casos de necessidade, 
terão vencimentos diarins e proporcionados aos seus prestimos, 
ou serão justos por empreitada. 

Art. 47. As guias dos objectos que sahircm de cada lmma 
das oficinas auxiliares para os arm<lzeus, bem como os pedidos, 
scnio assignados pulos respectivos mestres c pelo Ajudante do 
DirectoJ·. !\lo fH'imciro dia de cada semana se lançará em lino 
para isto destinado a obra feita em cada ollicina, os dias de scr
vi.;o empregados c a despeza que tiv!'r custado. 

Art. 48. Todai as pessoas empregadas na l'abl'ica têm direito 
á aposentadoria com todos os vencimentos que perceberem, ou 
corn I•arte delles, conforme as circumstancias, caso se inuliliscm 
por algum sinistro occorrido em serviço, c para o qual não 
hajão oonc()rrido. · 

fAl'lTULO IX. 

Da conservação das matas, compra de madeira.~ e das lenho.:~, 
e de otttros trabalhos em ge1'al. 

Art. TJ.!). Para conservação dos terreno-', das malas ~ das 
nguas do estabe!ecimenlo c mais circunnizinhanças, liea absolu
tamente prohibido o .córtc de madeiras de conslruct;üo, llc mou~ 
rões c estacas para cercados, nos terrenos pertencentes ao .Estado. 

Art. GO. As madeiras para construcção, sua cond uc~·iio e 
falquejo, serão sempre obtidas por compra ou 4contraclo, c do 
mesmo modo se procurará hawr a lenha ncccssaria para as for
nalhas, bem como para carvão de polvora. 

Art. 51. No caso do não ser razoavelmente po~sivel fazer-se 
o que dispõe o artigo antecedente, tcrú o cncarregndo do fabrico 
ús suas ordens c sob sua inspecção cinco lenhadores que 
solicitará do Director , esforçando-se para que a lenha ti
rada do respectivo deposito para o consumo de hum· mez sejn 
no mesmo prazo substituida por huma quantidade equivalente. 
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Ar. 52. O f'Ofi:arrrgado do rubrico conservar;í o deposito de 
11'11 h as abastecido deste geucro de c<>mbustivcl para dous annos 
pelo menos, procuramlo por obscrvaçiics e experiencias rt•petidas 
conhecer qual será o consumo annual de achas reguladas por 
h uma bitola estabcleeida com approvaçfto do l>i-rPctor. 

Art. 5:J No dPpnsito dt~ lenhas para earvào de polvora haverá 
st:mprc '' quantidadt~ de feixt•s m·cessaria pam tres annos pelo 
menos; para isto o !'nrarregado do fabrico tomará hum feixe
bitola e procPrlcrá como dispüt~ o artigo antecedente. 

Art. 54. O cncarn•,u;ado do fabrico he a pes,;oa a quem fica 
incumbida a dirccção immcrliata e a inspecção do serviço do 
!Jiantio e conservação das arvores para :'1 protccção das oflicinas 
e para o futuro córte da lenha de polwra, observando e fazendo 
obserYar as instrucções. 

Art. 55. Para o eumprimPnto das obrigações do artigo nn
tPeel!Pnte o encarrrgado do fahrieo terá ás suas ordens hum feitor 
denominado- do mato c plantio- e quatro trabalhadores, 
podendo além disto empregar ncste serviço os operarios das 
otncinas a seu cargo, que poderão ser chamados em dias ou 
horas de to\ga. 

Art. 56. O feitor c os quatro trabalhadores mencionados 
podrrào ser i~ualmPntc cmprrgados na limpeza dos açudes, 
canacs, caminhos c terrenos, c em transportes no recinto das 
novas ollicinas. 

Art. 57. O fornecimento dos tonais ou barril; para a polvora 
será feito por contracto ou compra; os tanoeiros artífices serão 
occupados no exame dos barris c nos preparativos do cmbarri
larnento da polvora. 

Art. 58. A conducçfio de todos os generos produzidos pela 
fabrica, ou para o seu consumo, será feita por contracto; o 
stírnente quando este não possa realisar-sc, ou tornar-se muito 
oneroso, podení ter Ju~ar o transporte por animaes, carros e 
embarcaçües do estabelecimento. 

CAPHTLO X. 

Do tempo do trabalho, do ponto, e das {Jrias dos empregados. 

Art. 59. Serão, em regra, dias de trabalho os que não fôrcm 
domingos ou dias santos de guarda c de festas nacionaes. 

Art. 60. Para os trabalhadores, quer do recinto das novas 
ollll'inas, quer do exterior, empregados ou niio no fabrico pro
priamente dito, cntendPr-sc-ha por dia de trabalho o tempo de 
nove horas utcis de serviço. no minimurn; c de onze horas uteis 
no maximum, segundo as estaçiíes do anno; tempo comprehcn
dido entre o nascimento c o oecaso do sol. 

O encarregado do fabrico c o Ajudante do Director receberão 
h uma tabella da distribniçiío do tempo, organisadn pelo Dirce to r. 
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Art. 61. O encarrrgado do fabrico fará abrir ao romper do 
di~t, e logo depois do ponto, us ofiicinas do fabl'ico, as quaes se 
conservarão abertas emquanto nellas houver tmbalho, quer de 
preparaçilo de polvora e ·suas maleritas primas, quer de limpeza 
de machinas, & c. Logo quo ·em h urna dessas officinas se acabar 
O ~ervi<_~O CJUil lhe estava destinado, fechar-se-ha immcdiatamctJte, 
tl os operarios serão, ou retirados ou empregados em outros 
serviços que lhes fôrem designados. 

Art. 62. O -rancho para a comida dos opcrarios da fabrica 
ficará no recinto das oflicinas dos seus trabalhos. Emquanlo 
huns operarios fôrem almoçar ou jantar, ficarão os outros que 
fôrem indispensaves nas respeclivas officinas. 

Art. 63. Entender-se-ha por serão o tempo de trabalho que 
entrar pela nuite c pas~ar al•im do tóque das deis horas. 

O preço de hum serão será igual ao de hum dia. 
Art. 6'.. O tempo de trabalho que se prolongar, pelo 

menos, duas horas depois do pôr do sol será contado como 
mrio serão. 

Art. 65. Não poder;i haver serão ou meio S'~ri1o senão nas 
officinas de carbonisação, de retinação de salitre e na cslufa, 
salvo ca~to mu-Ho extraordinario, e sempre com ordem do Di
rector, autorisado pelo Governo. 

Art. 66. Para os trabalhadores e operarios do recinto das 
novas otficinas, a chamada do ponto será feita ao romper do dia 
pelo mestre geral das offieinas, ou pelo ajudante do encarre
gado do fabrico. As férias serão organisadas segundo modelos 
approvados pelo governo imperial, sob proposta do Dirccwr, de 
maneira que por clla se conheça facilmente quantos operarios 
tem cada h uma das officinas, quantos trabalhadon~s cada srrviço, 
o custo especificado dos serviços, as substituições do pessoal, & c. 

CAPITULO XI. 

Da enfermaria. 

Art. 67. Haverá huma enfermaria proporcionada ao numero 
de trabalhadores c nrccssidades do estabelecimento. 

Art. 68. O facultativo medico-cirurg-ico será encarregado do 
regimen economico da enfermaria e dispensatorio dos remedios, 
e de todos os mais objectos a ella pertencentes. Deverá tambem 
tratar aquelles empregados que as circumstancias exigirem sejão 
nhi curados; para isso porém precederá ordem do Director, a 
qoom fica immediatamente sujeito, não devendo negar-se ao 
tratamento daquelles que S9 acharem enfermos ern suas casas. 

Art. 6!J. O enfermeiro e seu ajudante servirão ás ordens do 
medioo, sendo o ajudante encarregado da escripluração . 

.Haverá hum cozil;ll\eiro e os sorventes necessarios. 
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A rL. íO. Os pedidos das dietas e rcmcdios c outros objcctos 
relativos á enfermaria serão rubricados pelo Dircctor e assignados 
pelo medico. 

f,,\l'ITl"I.O XII. 

Do culto divino. 

Art. ít. O capPIIiio ministrari1, aos enfermos que precisa
rem, os s:H-eo1-ros '~spirilnat•s. J):•vr·rá n Jl·m disto celebrar o 
santo ~arrineio !la missa nos rlomingns c dias santos de guarda, 
e pn·sidir n todos os mai~ artos religiosos. 

A guartln c consl·nação das pertenças da capella ficarão ao 
cuidado do guarda dos cdilicios. 

C.\PlTI:LO Xlll. 

Di.~posiçücs gcracs. 

Art. '72. O cncarrP~;Jdo do fabrico terá em deposito , no 
recinto das novas nffieinas, o salitre e o enxofre necessarios 
para a fabrieação da polmra de hum anno pelo menos: esl<IS 
IIHJit•rias Sl'r<in analysadas ao entrarem para os armazPns. O 
c~nxofre s·~ní sempm em cylindros ou paraiiPiipipedos, e muito 
puro. O salitrP qaP, depois de solfrer as annlyscs qunlitativa e 
qnnntitativa, f•k achado conter 15 o/o ou mais de nitrato de 
sorin, nfío ser;í nceito. 

Por mrio dos ensaios rhimicos se cnlculnrá a quebra que o 
snlitrc tem rlc PXperimPntar em ''irtude da sua qualidade. Cal
cnlnr-se-ha igualmente do modo mais aproximado que fôr possí
vel, por observações c expcricncias repetidas, a porcentagem do 
peso perdido inevitavelmente na refinação, trituração, pulveri
saç1ío, rnixtão, compressão, granulação, d•~sempoanu~nto, & c., 
rias matcrias primas, dos mixtos c da polvora: tudo isto será 
notado em livro proprio, e pnrlicipado ao })ir~ctor, a quem com
pete a verificação dessns lnscs aprcscnta1las pelo encarregado 
do fabrico, cuja responsabilidade compartilha logo que as aceita. 
Será com esses dados o pela quantidade de polvora cmbarrilada 
que o encarregado do fabrico receberá do Dircclor as quitações 
dos pesos correspondentes das malcrias primas de que tiver pas
sado recibo. Tacs njustcs de contas terão lugar de seis em seis 
mezcs. 

Art. 7:1. A dcspcza scr;í calculada nnnunlrnentc, c os paga
mentos serão feitos mcnsnlmrnte por hum empregado da Paga
doria das Tropas, il vista das férias c documonlos apresentados e 
assignados pelo llirrl'lor. 

Art. 7!h Na oecasiiio do omharrilamento da polvora, aclo a 
que assistirão o Ajudante do lJirector e o encarregado do fabrico, 
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s·~ reservará de cada tarefa c qualidade huma porç3o de dua!i li
bras, qU8 será guardada em latas OU frascos bmn seccos C fe
chados; da polvora assim reservada, metade será rcmettida á 
cornmissiio de melhoramentos do material do QXercito, e meladH 
ficará na fabril'a pam ser submettida a cxpcriencias. As latas ou 
frascos tenlo os nwsmos hltrciros que os barris que contivnrern 
polvora de i~nal quulidade. 

Art. 75. Toda a polvora manipulada na fabrica ~erá f<'rolhida 
ao depOSitO de Jnhomerim, OU a qualquer OUtro que fOr designado. 
Estt1 dr~posito scr;í sujeito á administraç<io do arsenal de guerra, 
c a cargo de hum empr<'~~:ado nornt>adn pelo governo. 

Art. 76. Toda a polvora rmnettida para o deposito, d<' qtw 
trata o arti~o tmtecedente, ser<Í préviamente c'<aminada pdn 
])ircctnr da fotbrica, com assistcncia do seu Ajudimtt> e do encar
rc>gmJo do lai.Jrico, para vcrHicar a sua qualidade, principalnwnte 
a ft'trma c grandeza dos grlios, sua resistcncia á press1io, a auscn
da de pü, a densidade e for<;a balistim. De todas as circums
taocias importantes das <'xperiencias se faní hum t<'rmo em CJlW 
se dt•clare st'mprc a época do fabrico; a esp<'cie da polvora, se 
dt• gncn;•, 1', 1wste raso, se de canhão ou fuzil, se de caça, l.\:c.: 
a dt~nsidade, a velocidade inicial pelo pendnlo balístico ou chro
noseopio f'leclrico; os alcances dos provete~ e de seus jlranisos, 
a dirceç<io dos tiro~ c a do vento, c as circumstancias atmosphe
ricas. 

Art. 77. O tl'rmo, de que trata o artigo antcccdl)ntc, ser;í 
r<'mettido por ropia á comrniss<lo de m<'lhoramentos do rnall~
rial do exercito com as amostras da polvora identica á qut• foi 
subrncttida ús experiencias. Os barris c latas ou frascos leY<!f<io 
nota do mt•z e anno em que taes experiencias forão feitas c da 
CJUalidadP da polvora pelas iniciacs C. FFF., segundo fôr de 
canhão, fuzil ou lina. 

Art. 78. Feitas as cxpcricncias pela commissão, c reconhe
cendo-se ter a polvora as qualidades exigidas para uso de gucrm 
ou de caça, e ser a força balística da polvora d<' canhão, tal, que , 
no provete-mortciro dê pelo menos o alcance de 102 braças, como 
a da polvora-typo franceza ; da de fuzil o mesmo numero de 
gníos do provetc Rcignier ou do Austríaco, que a da polvora-typo 
franccza ; c o mesmo quanto á polvora de caça : a commiss<lo o 
eommunicará ao Director da fabrica, para ordenar que se fação 
notas convenientes nos respectivos livros da fabrica, ficando desde 
então o estabelecimento exonerado da responsabilidade que lhes 
pod<'ria provir pelo máo fabrico da polvora assim experimen
tada. 

Art. 7!J. Se o Dircctor da fJbrica, pelas <'xpnriencias deter
minadas no art. 7ü, rcconlwcer quo a polvora não tem as 
qualidadns precisas para se•· empregada nos usos da guerra e na 
caça, fará en·ectiva a responsabilidade dos empregados que fórcm 
culpados. 
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Estes, al•;m das penas de reprehr.~são, :mspensão, prisão e 
demissão, segundo a @ravidade das circumslan~ias das faltas, in
conerão na indemnisac;ão dos prejuízos que houverem causado 
á Fazenda Nacional. 

Art. 80. Toda a escripturac;iio sobre venda c movimento de 
polvora nas diiTcrcntcs províncias passa para o arsenal de ~o:uena 
ou para outra qualrttJer estação que rôr designada, onde ficarão 
todos os papeis e livros relntivos. 

Art. 81. l"enhum Pmpregado da fabrica poderá sahir della 
sem licença do Dirrclor, o qu:ll só em caso de necessidade a 
dará até quatro dias. 

Art. 8::!. Srm a JWrrnissão do encarregado do fabrico, ninguem 
a exr·(•pçilo do Di redor e d·~ seu ,\judante, ou de quem tiver au
torisaçiio por esc;·iplo do Direclor, poderá penetrar no recinto 
das novas ollieinas ou ddlc sahir. 

Art. s:J. Todo o pessoal da fabrica estará SUjl!ito 8.0 regimen 
militar. 

Art. 84. O Dirrctor proporá ao governo quaesquer alterações 
que se devão fazPr ne!tte Hegulamenlo, segundo a~ necessidades 
pela experiencia indicada. 

f~ Pnlaci(l do Rio de Janeiro, em 17 de l\larço de 1860.-Sebas
tii'lo do Rego Barros. 

--
DECRETO N.o 2.5:J6-de 17 de Março do 1860. 

Appro1a proYisoriamente a tabella da distrihuiçilo, por dias e horas, das 
malerias dos Pslutlos dn l111perial Collegia de Pedro H. 

Hei por bem, nn conformidade de art. 11 do R!'lgulamento 
do Imperial Collegio de P<Jdro 11, publicado pelo Decreto 
n. • :?.006 d(~ 2-l- de Outubro de 1857, A ppmvar provisoria
mente a tabella da distribuição, por dias e hora~, das ma
lerias dos estudos do mesmo Collcgio, a qual com este baixa 
assignada por João de Almeida Pereira Filho, do Meu Con
selho, Ministro e Seerctario dt~ Estado dos Negocios do lmperio, 
que assim o tenha Pu tendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro e111 dezasele de Março de mil oitocentos e 
sessenta, trigesimo nono da Iudcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcslade o Imperador. 

João de Almeida Pemira Filho. 
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Horas. 
I 

Dias. Dhls. 

Stgundas, Quartas e Sextcu. i Tl!rçat, Quintas e Sabbados. Srgundas, Q~tarlM e St.rt.cu. I Terças, Qu.ildGI • SabbG.dol. 

o 9 ás 10 ························ Latim. Latim. 
~ { 10 '' 11 Gcog raphia. Portugucz-Grammatka. Portuguez-Grammatica. Geogra phia. 
< 11 » 12 Frauccz. 01·th. Exerc.•• Arith. (*) Orth. Excrc.•• Arith. (*) Frauccz. 
: 12 )) 1 ........................ Doutrina Christa. Doutrina Christa . 

0 l9 I) 10 ........................ Inglcz. lnglcz. 
~ 10 .. 11 Latim. Arithmctica. Arithmctica. tatilfl. 
< 11 ))' 12 Gcographia. H isto ria Sagrada. Historia Sagrada. Geograpllia. 
:. 12 .. 1 Francez. ························ ........................ Franccz. 

o ) 9 )) 10 ........................ Arithmctica e Algcbrn. Arithmetica c.Aigebra. 
~ 10 .. 11 Francez. Historio Media. (*) Historia Media. Franct>z. 
: {11 )) 12 Latim. luglcz. lufllcz. Latim 
,.; 12 )) 1 Gcographia. Historia Media. (*) Historia Media. Geogrnphia. 

--
o~ 9 " 10 

Historia Moderna. :·l •••••••••• o ••••••••••••• .................. (*) Hiato ria Moderna. 
z 10 )) 11 Historia Moderna. (*J Hist. e Chorog. do Brasil. Hist. c Chorog. do Brasil. Historia Moderna. ('') 
~ 11 )) 12 Geometria. Zoologia e Botanica. Zoologia c Botanica. Geometria. 
: 12 » 1 Latim. ln!(lcz. lnglcz. Latim. 

o~ 9 » 10 
Grego. Chorog. c H ist. do Brasil. f.horog. e Hist. o! o Brasil élrego. 

~ 10 )) 11 Latim. Zoologia e Botanica. Zoologia c Botamca. Latim 
< 11 " 12 Pbysica. Allcmilo. Allemão. Physica. 
~ 12 )) 1 Tri;mnometria. lnglez. lnglez. Trigonemetria. 

o~ 9 )) 10 Italiano. Rhetorica. Rhetorica. Italiano. 

~ lO '' 11 Grc11o. Allcmão. Allemão. Grl'go. 
< 11 )) 12 Latim. Historia Antiga. Historia Antiga. Latim. 
~ 12 )) 1 Physica c Chimica. Philosophia. Philosopbia. Phys.ica e Chimica. 

.: ~ 9 )) 10 
Latim • Mineralogia c Geologia. llineralogia e Geologia. Latim. 

~ 10)) 11. Chimica. Reth. Poetica e Critica. Rhet. Poelica e Critica, Chimica. 
: 11 )) ·J2 Grego. ;: Philosophia. . Philosopbia. Gre~o •. 
~ 12,. 1 Trigonometria_. Allcmno. ·- Aliem&(); _ .. Trigonometria . 

(") Semanas alternadas: 1.• Semana, Terça e Sahbado: E1erdcins OrthographiCo~, Recitações; Quinta: Arithníetica. 
:!.• Semana,, Terça c Sabbado: Arithmetica; Quinta: Exercidos OrthographicoJ, Recitações. 
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I)B'iiRETO N.o. 2.5S7-de 2t de Março de 1860. 

Aetorisa a ÍDC@fiiOflçJo, e appron os Estatutos da Caixa Economica da 
Cidade de Vàlença, Província da Bahia, com diversas alterações. 

Attendendo ao que Mo representárão Joaquim José Pereira 
d~ Canalho e outros, e Tendo ouvido a Secção de Fazenda do 
Cpnselho de Estado, Hei por bem Autorisar a incorporação da 
Sociedade anonyma estabelecida na Cidade de Valença, Província· 
da Bahia, sob o titulo de c< Caixa Economica, » e Approvar os 
seus Estatutos annexos a0 presente Decreto, com as seguintes 
aiterações: 

1. • Substitua-se o art. L o pelo segumte: 
Art. 1.• A Caixa Economica ·de Valença tem por fim oflerecer 

ás pessoas bem morigeradas e previdentes hum lugar seguro em 
que depositem suas sobras com augmento dellas ; e durará por 
t~mpo de dez annos, contados da data em que aceitar os pre
sentes Estatutos. 

2. • Substitua-se o art. 2. o pelo seguinte: 
. Art. 2.0 O capital social não poderá exceder a seiscentos 

c~mtos de réis (600:000~000), podendo todavia ser augmen
~do por deliberação da Assemhl{·a Gernl dos Accionistas, c com 
aotorisaçiio do Governo. 

§ Unico. As suas acçõcs serão do valor de mil réis ( 1~000 ), 
podendo o accionista entrar com a quantia que quizer, com tanto 
q!Je prefaça huma acção ou o multiplo de hurna acção. 

3.• Substitua-se o art. 3.0 pelo seguinte: 
Art. 3.0 Ao accionista será permittida a retirada, em qual

qJler época ou tempo, do valor de suas acções não superior a 
cincoenta mil réis ( 50~000 ) ; se porém a quantia que prehmdm· 
retirar fôr de cincocnta mil réis para cima até a de cem mil r(•is 
deverá manifestar sua yontade á Dirccção com trinta dias pelo 
menos de antccedencia. Sendo a retirada de mais de cem mil 
réis até quinhentos mil réis, a manifestação deve ser feita tres 
roerei antes do dia em que o accionista desejar elfectua-Ia; e 
se fór maior de quinhentos mil réis será a Direcção. prevenida 
pelo menos com quatro mezes de antccedencia. 

Estas regras todavia não prohibem a retirada de quaes
q_uer valores antes dos prazos marcados, ou no mesmo dia 
em que a vontade do accionista fôr conhecida pela Direcção, 
se o permittirl'm as rirrmnstanrias da praça, ou os interesses 
da Caixa. 

!J. • O § 2." do art. ~;.o SPja substituído pelo seguinte: 
§ 2. o l'lo cmprestimo de letras garantidas pelo menos por 

duas fi1·mas de reconhecido credito, ou isentas de qualqnflr 
~uspeita. 

5.• O § 3.0 O do mesmo artigo substitua-se pelo seguinte~ 
§i ll. 0 No omnt'P~tirno ~ohrr• af'Pc1PS f! r• Rnwo~ ~> n11tro~ l<:Rt.lt!' 
~ I, .. 
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b81eoiméillós de credltb ~i~DàJiital da· ProTinCia, QUe Uispt ... 
rarem .t()nfiatiça. 

6.a · substitua~sc o§ 4..~ !h> n1esmo arti,go pelo -~~Ate= 
§ 4.. o No descontt. de lét~ de pfa:id ntlrtéa mltio~ ~e seis 

mezes, que tiverem pelo menos duas firmas de. reconhecido 
1:redito, sendo humà dellas resldénta no termo desfá Cídade. 

7. a Ao nrt. 5. o accrescenteni-se os seguintes §§ : .. 
§ 5. 0 Ter em deposito, ou em conta co1·rente érh quaf~er 

Banco seus fundos disponíveis. 
§ 6.o Empregar parto ou todo o capital na acqllisjç11o de 

Apoliccs e Títulos da Divida Publica Geral ou P"rOVif!Çiát; e 
dispór destes quando e conforme fôr cooveniente aos iritfjT~es 
da Companhia. 

8.• Substitua-se o arttgll8. o pelo seguinte: 
Art. 8. o A Jet~a que nó ~ia do vencimento nfó fi r... . ·, 

ou refor.mada na forma do art1go antecedente serlt prbte . . · · 
fl immediatamente ajuizada, contando-se dessfl dia flltl dlii f._, 
os juros que forem convencionados até o sru l'mbol~o; at~tn 
1las despezas e custas judiciaes. 

9. a Substitua-se o art. 9. o pelo seguinte: . . 
Art. 9.0 Se a lf>tra mr proveniente de empresf;imo sobrl'

penhores, nfio sendo paga ou reformada no dia do venciOie'nto 
s~>rão os penhores vendidos pPla Direcção dentro de qufn~ 
dias, a leilão mercantil, precedendo annoneio de ottô d"ili~1 
Pntregando-se a sobra a qnern pertencer; depois de tfrallt• ós 
despezas que por acaso se fizerem e os juros de que f)'atlt o 
artigo antecedente·, lfeando salvo ao dono o direito de retnir os 
Rtnhores até o começo do leilão, pagando a di:Vida e df'spezm; 
f'RPctl!ladas. -

tO.s Substitua-se o art. 10 pelo seguinte: 
Art. 10. O ouro e a prata empenhados serrío prinicir~ 

avaliados por peritos da escolha das ~artes, e a ~tit~ q~ 
sobre elles sa emp~stat• não excedet"d a dons tetçO!j d~ ~ 
valor; exceptuão-se cgmtudo prata e ouro amdetfadt1s, sbbr~ 
os quaes póde-se fazer o empvestimo, hum a vez que. Cdbffó 
a divida e sel'IS competentes juros. 

11."' O art. 15 seja substituído pelo seguinte: 
Ati. 15. Póde unicamente ser eleito para o _lugal:' de 

Director o accionista que, seis mezes antes õa respectiva etei~ 
até a sua conclusão, possuir livres e desembargadas ddáf'mil 
ou mais acçees da Caixa Economica. 

Par11 o exercício das funcções de Director he tambetit ~.:.; 
sencial este requisito; consideJ'ando-se escuso. des~e ea~ o 
aecionista que por qualquer motivo deixar de possuir e$lé nu .. 
mero de acções, ou as não conservar livres e desem~r~adlÚl. 

12.• Substitua~se o artigo 11) pelo seguinte: . 
Art. :t9. 'f!!rá' umeametlte' vo~ na Mlill~bléa serat o 

rrclontsf.~ qtte rMJUfl' . llm3 ~ ~~JmttMlla CJUfttHcntai! 
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ou mais acçõcs da Caixa Economica durante o semestre anterior 
á época dé sua· reunião c até o encerramento de seus trabalhos 
ou sessões. 

13.• Accrescentem-~c os seguintes artigos: 
Artigo. São prnhibidos os cmprestimos sobre garantia 

ou caução de acções da propria Caixa Economica. 
Artigo. Niio hc permittido á Caixa Economica fazl•r 

outras opcraç<íes, alúm das que se achiio ennnmeradas no art. 5.u 
Artigo. Sú potlt!riio li1zer partr dos dividendos os lucros 

liquidos provenientes de operações rlfccfivamentc concluídas no 
respectivo semestre. 

Artigo. A Direcção da Caixa Economica na confor
midade do Decreto n." 2.457 de 5 de Setembro de 1859, no pri
meiro dia de cada semana, remettcrá ao Presidente da Pro
víncia huma demonstraçiio em duplicata das operações reali
sadas na semana anterior, c até o dia 8 de cada mez publicará 
hum balanço desenvolvido do aclivo c rassivo da Sociedade, e 
das operações que tiver feito no mez antecedente. 

Artigo. As operações autorisadas pelo art. 5." s6 po
derlio ter lugar, sob as penas do art. 10 do Decreto n.• 575 
de 10 de Janeiro de 18fJ.9, em quanto por Lei não se determinar 
o emprego que deverá ter o capital das Caixas Economicas. 

§ Unico. Exceptuão-se: 1." as de desconto de Ti tu los do 
Governo Geral ou Provincial pagaveis a prazo fixo, e de assig
nados da Alfandega ; 2. • as de que tratão os §§ 5. • e 6. • do 
art. 5.• 

Artigo. A Direcção da Caixa Economica, dentro do 
prazo de trinta dias contados da data da publicação do pre
sente Derreto nos periodic.os, em que se costumão imprimir 
os actos officiaes, convocará a Assembléa Gernl dos Accionistas 
para resolver se a Companhia deve continuar suas operações, 
de conformidade com os Estatutos approvados. Uesolvida a 
questão pela afirmativa, será a mesma Companhia obrigada 
denti"O dos quatro mezes seguintes a registrar na Estaçi\o com
petente a carta de confirmação ou approvação de seus Estatutos, 
na fórma do Codigo Commercial. No caso de falta de decisão 
ou de ser esta negativa não poderá a Companhia continuat· em 
suas operaçõés ordinarias, e entrará desde logo em liquidação 
sob as penas do mencionado art. 10 do Decreto n.• 575 de 10 
de Janeiro de 1849. 

Esta disposição he extensiva ao caso de falta de rrgistro 
da Carta de confirmação ou approvação dos Estatutos nos 
prazos mareados. 

Artigo. lle applicavel em todos os casos de transgressão 
dos presentes Estatutos a citada disposição do artigo 10 do 
Decreto n.• 575 de 10 de Janeiro de 1849. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, P.-esidente do Conselho de :Ministros1 Ministro e 
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Secretario de Estado dos Negociós da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do .mo de Janeiro em vinte hum de 
Março de mil oitocentos e sesseitta, trigeSimo ,nono :da lnde-
pendencia e do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 
Angelo Moniz da Silva. Ferra::. 

DECHETO N.• 2.558-de 21 de Março de 1860. 
Proroga por mais seis mezes o prazo de hum anuo marcado para o começo 

das operaçiies do Banro " Sorrorro e Auxilio ,, , e addita nos respectivos 
Estatutos dhersas disposiçiirs. 

Attendendo ao que l\1<} representarão George Hudson é outros: 
Hei por bem prorogar por mais seis mezes o prazo de hum 
armo marcado pelo Decreto n.• 2.396 de 2 de Abril do 1859 
para o começo das operações do Banco << Soccono e Auxilio », 
additando-se aos respectivos Estatutos as seguintes disposições: 

Artigo. Haven\ hum Fiscal do Governo, de sua livre es
eolha e demissão, que terá as seguintes attribuições: 

1. • l''iscalisar todas as operações do Banco e as deliberações do 
sru Conselho administrativo e da Assembléa Geral dos accionistas. 

2. • Assistir, quando julgar ou fôr conveniente,. ãs sessões 
da Assembléa geral dos accionistas, ás do Conselho adminis
t•'llivo e de suas commissões, e dar seu parecer sobre qual
'l"cr materia sujeita á sua deliberação. 

3. • Assistir ao rccensrarnento daF. Caixas do Banco, e o 
exigir quantlo julgar conveniente / · · 

!J.• Examinar a escripturação do Banco todas as vezes que 
fôr a bem do serviço publico. 

O Fiscal do Governo percebení hum bonorario annual, 
que será fixado pelo .Ministro da Fazenda e pago á custa e 
pl'lus cofres do Banco. 

Artigo. A falta de execução do artigo antecedente dará 
lugar á imposição da pena do art. 10 do Decreto n. • 575 
de 10 de Janeiro de 1849. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho dQ Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte hum de 
Março de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 
Angelo Moniz da Silva Ferra:. 
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DECRETO *• ~ 2.509.,... de 2·í de ll4r"' tle ~. 

Proroga por mais seiamezes o prazn mareado para o eomeço dü'opera~es 
do Bimco Iodus\rial e H!polherario, c addi\a aos respectivos Bstatu\os 
diversas disposições. 

Atlendcndo ao que i\Je representou Antonio da Rocha 
Miranda e Sih·a: Hei por hem prorogm· por mais seis mezes 
o prazo de hum anno marcado pelo Decreto n. o 2.387 de 2 
de Abril de 1859, para coHwt.:o das opera~ües do Banco Indus-
trial <' Hypothecario, additaudo-se aos respecthos Estatutos a,; 
seguintes disposições : 

Art. Ha\'erá hum J<'iscal do t;owrno, de sua liHc 
escolha c demissão, que terá as seguintes attribuições: 

1. • l"iscalisaJ' todas as operaçtks do Banro c as deliberações 
elo seu Conselho Administrati\o e da Assembléa Geral dos Accio
nistas. 

2.• Assistir, quando julgar ou ftir conveniente, ás sessões 
da Assembléa geral dos acc10nistas, ás do Conselho Adminis
trativo e de suas Commissões, c dar seu parecer sobre qualquer 
mataria sujeita á sua deliberação. 

3. • Assistü· ao recenseamento das Caixas do Banco, c o 
exigir quando julgar comeniente. 

4.a Examinar a esnipturação do Banco todas as vezes que 
10r a hem do servil:o publico. 

5. • Assistir ao sorteio das letras hypothecarias que thercm 
descr resgatadas, e ao comumo ou queima das que forem 
anuull<~das na fórma dos arts. 20 e 21 § 3.o 

O Fiscal do Governo perceberá hum honorario ailnual, 
que será fixado pelo Ministro da Fazenda, e pago á custa o 
}Jclos cofres do Banco. 

Art. A falta de execução do artigo antecedente durá 
lugar á imposição da pena do art. 10 do Decreto n.o 575 de 10 
de Janeiro de 1849. 

Angelo Moniz da Siha Ferraz,· do l\leu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de 1\linistros, :Ministro e 
8ccretnrio dP. F~tado dos Negocios da l~azenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha cnténdido e faça 
executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24. de Murro de 1860, tri
gcsimo nono da lndcpcndencia c do Impcrio.· 

(~om a Rubrira de Sua .Mageslade o Imperador. 

A11yelo lllenú: da Silta Fet·ra~. 
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Prorog• p6r ,nais seis mezes.o prazo d&.biJm annu Qlllrcado JIIU"!I o ce~ 
das ;bper~ções da ~ab:a Hy~tbeçaria e de Descontos, e add1ta aoil res• 
pechvos I~statutos d1vers~s disposu~bes. · 

Attendendo ao ttue 1\Jc rcpr~scntou a Directoria da Com
panhia da Caixa Hypothecarin e de Descontos: Hei por bem 
prorogar por mais seis mezes o prazo de hum anno marcado 
pelo Decreto 11.0 2.385 de 2 de Abril de 1859 para o começo 
das operações da mesma Caixa, additando-se aos respectivos 
Estatutos as seguintes disposições: 

Art. Haverá hum Fiscal do Governo , de sua livre 
cswlha c demissão, que terá as seguintes attribuições: 

1. • F isca lisa r todas as opcra~·ões da Caixa e as deliberações 
do seu Conselho Arlll1inistralivo c da Assembléa geral dos accio-
nistas. · · 

2.• Assistít•, quando julgar ou t'Ut· conveniente, ás sessões da 
Assrmbléa geral dos accionistas, ás do Conselho Administrativo 
e de suasCommissões, e dar seu parecet· sobre qualquer materia 
sujeita á sua deliberação. 

3. • Assistir ao recenseamento das Caixas, c o exigir quando 
julgar conveniente. 

4.a Examinar a escripturação da Caixa todas as vezes que 
fôr a bem do serviço publico. 

O Fiscal do Governo perceberá hum honorado annual , 
que será fixado pelo Ministro da Fazenda, c pago á custa e 
pelos cofres da Caixa. 

Art. A falta de execução do artigo antecedente dará 
lngar á imposição da pena do art. 10 do Decreto n.• 575 de 
10 de Janeiro de 1849. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, l'residente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2/• de Março de 1860, trige
simo nono da lndependencia c do Imperio. 

Com a ltubrica de Sua Mageslade o Imperador • 

.Jngelo Monit da SilvtJ FerrtJ.:: •. 
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DECRETO N.~ 2~561-de 24 de Março de 1860. 

l'az diversai alleraç!ies nos Estatutos <In « Caixa· te Resena · Mercantil 11 
da Bahia. 

AUcndendo ao que 1\lc rcprescntitrão J6aquim Pereira 
l'cstana c outros: ~i por hem que vigorem os Estatutos 
da Caixa de Uesrna l\lercantil da Cnpital da Província da 
Bahia, approYados pelo Decreto n.• 2.508 de 8 de Dezembro 
de 1859 com ns addiçõrs c modificaçõrs feitas pelo mesmo 
])ccrcto na parte que nno forem oppostos ;\s seguintes allc
racões. 

i.• Substitua-se o artigo :to pelo seguinte: 
Artigo 3. • O capital social será de quatro mil contos de 

I'éis ( ft..OOO: 000~) , distribuído em acçõcs de cem mil réis 
cada huma. 
~ Unico. A Companhia fica todavia autorisada para elevar 

o mesmo capital a oito mil contos JlO fim do prazo de quatro 
annos contados da data do prcs<:nt<: Decreto, podendo todavia 
fazê-lo antes dessa época com pcnnbsão do Governo. 

2. • O artigo 11 sPja substituído pelo seguinte: 
Artigo 11. Terá unicamente voto na Assembléa Geral o 

nceionista que possuir livn~s c desembargadas 10 a 100 aeçües 
da << Caixa uc Resena :\Iercanlil », dtll'ante o semestre an
terior <i época de sua renniiio até o encerramento de seus 
trabalhos ou sessões, c o q 111~ possui r mn ior numero terá 
mais hum Yolo por cada sPriP de 1 OU acçües, não poúendo 
todavia em caso algum tPr mais de dez Yotos. 

Púdc unieamente ser eleito para o Iu~;ar de ])ircctor o 
<H'cionisla, lJlW durante o mesmo tempo possuit' livres c d<~
smnbargadns eincoenta acções da Caixa de Reserva l\lereantil, 
as qu:ws serão inalienan·is durante o exercido deste eargo; 
nmsiclerando-se eseuso delle o accionista que por qualquer 
motiYo deixar de possuir essP numero de ae~~ões, ou as não 
c.onscnar Iivr<•s e <lesr•lnbn rgadils. 

3.• O ~ 3.• do artigo 17 seja substituído pulo segninlp, : 
~ 3. • J.<'azcr ernprestimos sobre penhor de titulos particu

lares que representem legitimas transac'"õp,s commerciacs c de 
lllt'rcadorias não sujeitas á corrupção depositadas nas Alfan
dPgas e annazcns alfandegados. 

f~. • Substitua-se o artigu :Jl pelo seguinte: 
Artigo 31. As Assembléas Gcracs serão compostas só

mente dos an:ionistas que lirerem dez ou mais acções, os 
mais podenlo lodaria assistir tis deliberações. 

5. • Accn•seente-se: 
Artigo. O prazo marcado pelo Decreto n.• 2.508 de 

8 de Dezembro de 1859 para o rrgistro da Carta de confir-
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mação 'Ou.approvação""dos ~tatutos da Caixa de Rese1ifa Mer• 
cantil fica prorogado porÃD•is .dous mezes. 

Angelo Moniz . cf. SIJva;.1ertãz, do. Meu Conselho, .&ma"' 
dor do Imperio, PresidWJto+do->Conselbo de Ministros, Mi· 
nistro c Secretario de Estado dos Negocios dà Fazenda e Pre4 

sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha en• 
tendido c faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro de Março 
de mil oito centos e sessenta, trigesimo nono da lndepeden .. 
cia c do lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua Magcst.ade o Imperador. 

Angelo JJloni.: da SilfJtJ Ferraz. 

DECllETO N.• 2.562- de 2í de Março de 1860. 

Determina que o augmento de vencimento concedido aos Empregados do 
1\finisterio da Justiça, que, estando no caso de serem aposentados na 
fórma da legislaçao em ,·igor, continuao a servir, unicamente he devido 
pelo exercicio en·ectiYo do emprrgo. 

Hei por bem Determinar que o augmcnto de vencimento 
concedido aos Empregados do l\Iinislerio da Justiça, que, es
tando no caso d1~ serem aposentados na fórma da legislação 
em vigor, conlinuiio a servir, unicamente he devido pelo exer
cido efTectiyo do emprego. 

João Lustosa da Cunha Paranaguã, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Justil:-a, assim 
o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Hio de Janeiro em vinte e quatro de Março 
de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lndcpeu
dcncia e do Imperio. 

Com a Itubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jollo Lustosa d8. Cunha Paranaguá. 

P«rte 11. 18 
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DECRET~ ~~~t··~lt"'4e~~·i~~ -~~ 

.Autorisa hum eredjf.C! eln.iloriÍinafio de set~ oorilMS' e q~inliehtPs mif réis, 
- para OCCofreÍ', DO 'etercicío de 1859-60, ás d811fezail teitas, e por fazer 

com os camelos enyiados parn a Provinda do Cearfl~ 

Hei por bem, Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, 
Autorisar, de conformidade com § 3. 0 do art. 4." da Lei n." 
ó89 de 9 de Setembro de 1850, hum credito extraordinario 
de Sete contos e quinhentos mil réis, para occorrcr, no exer
cício de 1859-60, ás despezas feitas e por fazer com os ca
melos cmiados para a Província do Ceará, c com os Arabes 
encarregados do tratamento dos mesmos, den~ndo esta me
dida ser levada, em tempo opportuno, ao conhecimento da 
Assembléa Geral Legistativa para a definitiva approvação. 

Jnão de Almeida Pereira Filho, do l\Icu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
~ssim entendido e faça executar. 

J'alacio do Rio de Janeiro em vinte quatro de Março de 
mil oitocentos .e sessenta, trigcsimo nono da lndependencia 
c do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o ImpQrador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

DECRETO N.0 2.564.-de 24. de Março de 1860. 

!pprova os Estatutos da Assoei arao Hespanhola de Beneficencia, que se for
mou nesta Capital com o lim de soccorr~r nos Hespanbocs necessitados 
e enfermos que á clla rccorrcrPm. 

Attendendo ao que me representou ll. l\fariano de Potes
tad, Encarregado de Ncgocios interino de Sua Magestade Ca
tboliua; Hei por bem Approvar os Estatutos da Associação 
Hespanhola de Beneficencia, que se formou nesta Cctpital com 
o fim de soccorrer aos Hespanhoes necessitados e enfermos, 
que á ella recorrerem. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, l\Iinis
tro c Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e raça executar. Palacio d6 Rio de Janeiro 
em Yinte e quatro de Março de mil oitocentos c sessenta, tri· 
gesimo nouo da lndependcncia c do Imperio. · 

Com a Huhrica de Sua Magcsladc o lmperadar. 

J oti•J de Almci(f« P~reim 1/illw! 



La Socíedad se coloca bajo la protcceion de la Legáei<>n 
de Espana en Rio de Janeiro, considera ai' Representante de 
S. M. Càtholica como su Presidente nato, afin de. i:ontrib'~,Jir 
ai progrcso, prosperidad y buena administracion de la SOlUdlld. 

ARTICULO V 

§ 1. o El objeto de la Sooiedad es socorrer á todoi los 
Espaõoles que .se hallen en Rio d_e Janeiro, residenwi ó 
transeuntes, sean 6 no mienbros de la Soeiedlul'~Oii tl'll qttêvér-
daderamente necesitados. .. · 

§ 2. o Para ser socorrido será necesario: 
1.• C1•rtilicado de buena conducta. 
2. o Certificacion de estado de indigencia·~o v o lu ntaria. 
3. • J ustificacion de hallarse enfermo e tinposibilitado de 

trabajar. 
§ 3.0 Si el individuo solicita socorro para regresar á Espa

iía, dcberá presentar Certificado dei Consul en el que se 
e~presaran sus antecedentes, procedeneia , pueblo . .Y p~o~incia 
de que sea natural, y el punto de Espana al que ~eseaAJrijirse. 

§ 4. • La Sociedad promoverá el regreso á Espana de los 
indivíduos indigentes que padezcan algunas de las enfermedades 
cronkas de que el clima dei Imperio pueda ser causa, ó cual
quiera otra que le impida trabajar, y de aqucllos euyo sustento 
seria carga p.•sada para la Sociedad. . 

§ 5. • El individuo que se rehusar á regresar. á Espana 
despues de decidido su viage por la Direccion no tendtá m.as 
dert•cho ai socorro de la Seciedad. 

§ 6. o Cualquier individuo que solicite socorro de la.Sociedad 
y no sea atendido por la mayoria de los miembros de la Junta 
Directiva, tendrá recurso á la Asamblea Gen~ral, mas. CI:J.~~~9 
el~~Qeorro le se~ nega4o por todos los miembros de J.a ~i~
cion, no tendm lugar ),a apelacion. 

ARTICULO 2. o 

De los SÓcios y sus obligaciones. 

§ t.o La Sociedad se compondd de Socios fundadores, So
cios bienhcchores y Socios honorarios. 
~ 2.• Sott Sôéios rundlldotes todó!l los EspaMles que per

tenezcan á la Sooiedad hasta el dia en que sean aprobados 
los Estatutos. 
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§ 3.ó La clase, cl& Jos Soei9s)ie11ec~o~jA8= ®l,?lPO~rá de·· 
todos los Espano~ que entren dcspues ~e~p.:,afitôbaól6n final 
de Jos Estatutos. ' -· · · . · 

S 4-. • Seran considerados Soei os honorario~ todos 'i os cs
trangeros que por sentimientos filantrópicos concurran con sus 
donativos para el prlJgreso de la institucion, mas no tendran 
voto oi seran admitidos en la Asamblea l_ieneral. 

§ 5. • Las cuotas mensualcs seran paga das por trimestres 
adelantados. 

§ 6. • El Socio que por negligencia, ó por no participar 
su ausencia deje de pagar sus mensualidades dos trimestres 
consec:utivos se considerará desligado de la Soriedad , salvo 
~uando acredite que la falta proYiene de circunstancias indc
pendientes de su -yoluntad. 

§ 7.• Todo 5ocio tiene obligacion de aceptar el cargo para 
que sea elegido, pudiendo solo eximirse por inconvenientes 
graves ó en caso de rceleceion. 

ARTICULO 3.• 

De la Asamblea General. 

S 1. • Todos los Socios reunidos ó la milad mas uno podran 
tomar resoluciones cn Asamblea General. 

Una torcera parte por lo menos dc.I numero total de So
cios, será necesario para deliberar cn Asamblea Ordinaria. 

§ 2.• El dia t.• de Octubre de cada afio se reunirá la 
Asamblca General para proredf'r á la rleccion de la Direccion 
que ha de funcionar en cl afio siguicnte. 
~ 3. • El dia 2 de Enero de cada afio se reunirá tambien 

la Sociedad en Asamblea General para la toma de posccion 
de la nueva direccion, y c! Tcsorero y Secretario de la anlerior 
presentaran á la Asamblca General cl resumen de las Opera
ciones hechas y los libros de la Soeiedad para su examen y 
aprobacion. 

S 4. • Convocados los Soei os para Asamblca General, y no 
asistiendo la mitad mas uno, no se podrá deliberar. Se' convo· 
cará de nuevo para uno de los seis siguienlcs cn que se deli
berará con los Socios que se presentcn. 

§ 5. • Convocados los Socios para Asnmblea Ordinaria, si 
se reune una tercera parte dei total de Socios, se podrá de
liberar, si no, se procederá como indica el parraro antecedente. 

ARTICULO r..• 

La Direccion se compondrá de once miembros á saber: 

Un Presidente, 
Un n~sorero, 



Son atribuciones dei Presidente: 

§ t.• Convocar la Direccion siempre que necesite tl'fttar.~on 
ella de asunlos de la Sociedad. 

§ 2.° Convocar los Socios en Asamblea Gent>ral coando la 
importancia de los asuntos a resolver los requiera, y todas las 
veces que doce 8ocio8 y un Director lo pidan por escrito-coo 
el fin de proponer medida ó comunicar asunto de -interea para 
la Sociedad. 

§ 3. o Uecibir por intermedio dei Secretario las prop11eStas, 
justificaciones y certificados que los menesterosos trallllmitan, 
y deliberar con los demas miembros de la Direccion en los 
casos dudosos. 

§ 4. • El voto dei Presidente decidirá de todos los empates 
que resulten en las votaciones de la Direccion. 

§ 5.° Firmará tambien los vales de socorro á favor dei m8· 
nesteroso y á cargo dei Tesorero. 

§ 6. o Presidirá en las Asambleas y reuniones de. la Direc
cion, dirijirá los debates y cuidarã que se. cumplaq AelUJente 
los estatutos. 

ARTICULO 6.0 

Son alribuclones dei Tes~rero: 

§ 1.• Recaudar los donativos, entradas, y cuotas mensuales 
que seran satisfechas por trimestres adelantados, cuyos recibos 
firmará, por ir.termedio de uno ó mas cobradores nombrados 
por la Direccion á los cuales pagará por su trabajo el pet·cen· 
tage mas modico que sea possible, dado caso que no haya algun 
Socio que por sentimientos de filantropia se encargue de dichas 
cobransas. 

§ 2. o Pagar los vales de socorro ai interesado que s'e prc
seute siendo firmados por el Presidente y Secretario. 

§ 3. • Pagar las pensiones que la Direccion seiíale bajo re!libo, 
y satisfacer los demas gastos de la Sociedad previo el Visto 
:Bueno dei Presidente. 

§ 4.0 Llevar un libro dl!l Caja donde constaran todas las 
entradas y salidas de efectivo, y archivar los vales y recibos. 

§ 5.0 Emplear todo el fondo de reserva en Acciones del 
Banco dei :Rrazil que hará averbar á nombre de Ja Sociedad 
de acuerdo eon Ja DjJ"ecçion. 
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§ 6.0 Dar balance· cada tres meses qtjfl ~~t.-M l la _Di· 
reccion, y participar el resumen de todài(IU,~Idbts a la 
Asamblea General de fin de afio. 

ARTICtltO 7. 0 

Son atribuciones del Secretario: 

S 1.0 Uevar un Jibro donde consignará las actas que ema
nen de la Direccioo y de las Asambleas. 

§ 2.° Firmar los vales de socorro en favor del menestePOso 
á cargo del Tesorero. 

§ 3. o Recibir las propuestas , juslificacion~ y certiflca®s 
de los menesterosos, y pasarlos ai Presidente con su informe 
y el de los Vocales. 

§ 4.. o Convocar á los miembros de la Direccion, ó todos 
]os Socios en Asamblea General ó ordinaria, cuando p&~ ello 
reciba orden dei Presidente. 

§ 5.0 Presentar á la Asamblea GenE>ral de fiu de afio el 
rPSumen de los actos de la Socil'dad. 

ARTICULO R. o 

Son alribuciones del 2. • Secretario: 

§ Unico. Sustituir al primer Secretario en todos sus cargos 
y atribuciones, cuando este 1$té impedido. 

ARTICil.tO n.• 
Son atribuciones de los \' or~ales.: 

§ 1. o Informarse de las circumstancia~ cualiàadcs y estado 
de tudo indigente que recurra á la bcnificencia de la Sociedad, 
y ~raosmitir el resultado ai Secretario. 

§ 2.0 Visitar <i los enfermos que l~ Sociedad socorra J par· 
tiei_par· su estado á lo~ otros miembros do ~~ Ditec~ion. 

§ 3.0 Vigilar ~i mojoran las circumstanci~s de lQs socorridos 
para en ese caso participarlo nl Presidente para que là l)imc• 
don determine la parte de socorro de quo deba prh·arsele. 

ARTICPI~O ADICIONAL. 

J.os presentes estatutos podran set· reformados en todo 6 
en parte, adaptandolos á las neccsidades que la· esperiencia y 
circunstancias de la Sociedad Jo exijan, previa ,-.probaciou ~ 
la Asamblca General. 

Rio de Janeiro, 18 de Setiembre fie 1859, 
(~l'uncm ~s ll~~i!lnlltura!l elo~ ~}i 
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D:ÉCRETO N.0 2._õ6%S;..;de '28 de ~ar.;o de f88lj~. 

Separa, o"';iittiio de VUia Vf_ç!i,ü. · 'do ct,;: GtlifJi. l)d).'~~llCia 'ilo t~ri. e 
érêa nelle ó 1ngà'f' de ~;Riii:pldl 6( ae · .Uflrlbnti'f · 

Hei por bem Decretur o seguinte : 
Artigo Unico. Fica separado; o termo de Villa Viçosa do 

da Granja, na Província do Ceará, e oreado nelle o lugar de 
Juiz Municipal, que accun1ulará as fUncções de Juiz dos Ül'ptíiloa. 

João Lustosa da Cunba Paranaguá, do Meu Cooielbot 'Mir 
nistro e Secretario de Estado dos .Negoeio$ da· Justiça~. •ássim 
o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro etn vinte oito de< MaTqo de • ..01 
oitocentos e sessenta, · trigestmo nono' d8: · ~pendenela íe' do 
lmperio. 

(jlm a Rubrica de Sua Magestade o lmP,eraclor. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

--
DECRETO N. o 2.566.:.... de 28 de MatçO· dé:• fl860. 

Estnbelece o modo por que deve'Dl ser presentes· lio Poder Modm'ador ~ peo 
tiçõt's de Graça, nos ~asos em que a pena imposta nno fôr a cnpitnl. 

Hei por bem Decretar o seguinte ~ 
Art. 1. o As petições de Graça para perdão e com mutação 

de pena, c que não fôr a capital, serão apresentadas, n1t €ôrte, 
á Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça·; nas~Provüsda." 
aos respectivos Presidentes, nos termos. dO. Decreto nusnllr.o _.if.t 
centos trinta c dous de vinte Sete de Agosto de t1:1it tli~ 
centos quarenta e nove. · 

Art. 2.o Devem essas petições ser instruídas com os se• 
guintes documentos : 

1. o Cerfrdão da queixa, denuncia, ou ordem por qua ,SI) 

houver instaurado o processo ; 
2. o Certidão do Corpo de dclioto, quando (hbilv.er; 
:J.o Certidão do depoimento das testern'unlta&· da accosaqfo 

e da defeza; 
I~. o Certidão das sentenças; 
5. o E de todos os mais documentos que ao peticionario, 

e aos respectivos Juizes· par~ão eonveni~ntes. 
Art. a.o Quando os :geticionarios, por sua pobreza, não 

possüo ajuntar ás petil)Oé9 '·Os· documentos mencionados no ar .. 
1íllO !IPgnnrio, 0!1 Presldent<-~s dR!I Províncias e o nirPr.t.or Gernt 
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da SQcretaria de Es\ado dos.Negocios da Justiça us farão ajuntar 
ex-omcio. · 

Art. 4. 0
. Ouvidos os Juizes respectivos,, seguir·~-ha no 

processo das petições de Graça o que ·está determinado no 
Decreto numero dous mil trezentos e cincoenla de cinco de 
Fevereiro de mil oitocentos cincoenla e nove.~ 

Art. 5. • Aos recursos de Graça nestes casos são appli
caveis as disposiçõell dos artigos seis, sele, oito, nove e dez 
do Decreto numero mil quatrocentos ciucoenta e oito de 
quatorze de Outubro de mil oitocentos cincoenta e quatro. 

·Joiio Lustosa da Cunha Paranaguá, do l'deu Conselho, l'tli~ 
nistro e Secretario de :Estado dos Ncgocios da Justiça assim o 
tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de Março de mil 
oitocentos e ~essenta, trigesimo nono da lndependencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagestade o ImperadorP 

João Lustosa da Cunha Paranaguci . 

...... ~ 

DECRETO N.• 2.567 -de 31 de :\Jarço de 1860. 

As gratiOt'aclles e porcl'ntagens dos empregados das Reparti~ões da J'nzenda 
' sllo de~idas pclu eiTectiyo cxercirio, 

Hei por bem, Usando da attribuição que Me confere o 
art. t02 da Constituição do lmperio, Decretar o seguinte: 

· Artigo Unico. As gratificações e porcentagens dos emprc~ 
gados das Repartições do Ministerio da Fazenda só silo devidas 
pelo elfcctivo exercício, nos termos do art. 43 do Decreto 
n.• 2.343 de 29 de Janeiro de 1859, salvos os casos de impedi
mento por serviço gratuito, a que os mesmos sejllo obrigados 
por Lei ou Ordem superior. 

Angelo .Moniz da Silva Ferraz, do l\leu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de .Ministros, l\Iinistro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
oxecutar. Palacio do Uio de Janeiro em trinta e hum de Marco 
de mil oitocentos c sessenta, trigcsimo nono da lndependcnda 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo MORi.z da Silva Ferraz. 
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DECRETO N.• 9.568-de 31 de Março de 1860. 

Approva as alter,lles .Céilu.lios Eatamtos que~ baisirao com o Decreto n.• 
~.tU de r. de unho d~ J~B. da-,(:Qm[)!ln~"'de.}lavegaçao po~. vapor na 
Bahia do Rio d" Janeiro. e N•~herohy, de que 'le emprezano Thomaz 
Rainey c~ssionario de Cfinton Van Tuyl. 

Hei por bem, de conformidade .com os pllreceres da St•c
ção dos Negocios do lmperio de Conselho de l~stado exarados 
em Consulta de vinte seis de Novembro, e vinte nove de De
zembro do anno passado, e segundo a proposta do emprezario 
da navegação por vapor na bahia do Rio de Janeiro e Nictherohy, 
que os Estatutos da respectiva Companhia , approvados pelo 
Decreto n.• 2.184 de 5 de Junho de 1858, sejão observados 
com as alterações que com este baixão, assignadas por João 
de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secreta
rio de Estado dos Negocios do lmperio, que assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e 
hum de J\larço de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da 
Indepcndcncia e lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almdda Pereira Filho. 

Altet·a~ões dos Estatutos •la Companhia de na
vegacilo por vapor na bahla do Dlo de .la• 
nelro· e l'tlletherolty, á. que se refere o Decreto 
n.• 8.588 desta data. 

t..• 

A disposição dos arts. 13 e 14 dos referidos Est.1tutos 
fica substituída pela seguinte: 

Cada hum dos accionistas terá tantos votos, quantas vnes 
tiver o multiplo de 10 acçOes, de sorte que 10 acções dão di
reito A hum voto ; 50 á cinco votos; 100 a dez votos; 500 
a cincoenta votos, e assim por diante; e isto quer concorrllo 
á votação por si, quer por seu procurador bastante . 

••• 
A disposição do art. 19 fica substituída pela seguinte: 
O Conselho de Direcç.ão será eleito, de tres em tres annos, 

pela asscrnbléa geral dos accionistas d'entre os que possui rem pelo 
menos cem acçõcs; e se comporá de trcs membros, inclusive 
o Presidente ; sendo feita em primeil·o lugar a eleiçã') deste, 
em segundo a dos outros dous Directot·es c finalmente pelo 
mesmo modo a do Secretario, que poderá ser hum destes. 

Parte 11. 19 
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a.• 

~o art. 21 as paltivras << por unanimidade 4e yotos » fi cão su
Lsliluidas pelauesuintes «por maioria de vpt()S; » 

,&,• 

A disposição do art. 25 fica subs~ituida pela seguinte: 
O Gerente perceberá a porcentagem tirada do rendimento 

liquido, que lhe fór marcada pelo Conselho de Direcção, e 
approvada pela Assembléa geral, e o mesmo Conselho nomeará 
hum caixa e hum Guarda livros, aos quaes marcará vencimento, 
ficando a nomeação e vencimento sujeitos á approvação da 
Assembléa geral. 

5.• 

Ficão supprimidos os arts. 32 e 39. 

8.• 

A disposição do art. 33 fica substituída pela seguinte: 
Incumbe ao emprczario: 1. • contractar a ccmstrucção das 

ban~as no lugar que julgar mais conveniente, e com a pessoa 
que julgar mais habilitada; 2. • assistit• á dita construcção, e 
fisc:.1lisar todos os respectivos trabalhos. 

J.• 

O Conselho de Direcção terá a sua séde nesta Cidade. 

S.• 

O emprezario obriga-se a concluir todas as obras especi
ficadas nos Estatutos, c a realisar a navt•gação no prazo de tres 
annos, contados desta data, sob pena de pagar a multa de hum 
conto de réis, por cada mcz de demora durante o 1.• anno, 
do dobro no 2. •, e nesta proporção nos seguintes. 

o.• 
O Governo tomará as providencias necessarias, a fim de que 

as obras do caes que se está construido não embaracem por 
modo algum quer as obras , de que se trata na condição an
tecedente, quer o serviço da navegação. 

:1.0.• 

Não serão empregadas nas barcas machinas de 'Vapor de 
alta pressão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de M:arc;o de 1860. -
João de Almeida Pereira Filho. 
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DECRETO· N:~> 1j',.569+.,1le '1'-dê':Abril .de -1S60. 

Faz algumas a1teraçoes nas· tonmç&~~-~~~~ilexas'aó Decreto fi,b· 1.759.de 2& 
de Abril de 1856 sobre a estrada ·de feiTo de Santos a Jundiahy. 

Altendendo ao que'represeillôü a Direetofia da ·Cómp~Ílhia 
da estrada de ferro de Santos tt Jundiahy~ Hei por bem_ De-
cretar o seguinte: · · 

Art. 1. o A emissão das aei;ões dá referida Cómpanbia 
póde ter lugar sem prévia approváção dos respectlv;6s ~ta
tutos ; ficando assim alterada a t: • pàrte da eóndiçllo 42, an-
nerm ao Decreto n.o 1.759 de 26 de Abril de 1856. · · · 

Art.· 2. o A despeza atinual com a remuneraçã6 dos. Di
rectores da dita Companhia será de f 4.000 durante à' <;ons
lrtjcção ~a linha. Esta quantia será excluída das despe2às de 
adminístração, entrando todavia, assim como a de ! 5.000 
despendida com corretagens, para á emissão das acções, no 
capital que goza de garantia de juros. 

Art. 3. 0 
. Fica·. isenta a mencionada Companhia da obri

gação de ter hum escriptorio no Rio de Janeiro, modifican
do-sé nesta parte o disposto na eondiçllo 26 anncxa ad citado 
Decreto n. 1.759. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Império; assim 
o tenha entendido, e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em sete de Abril de mil oito
centos e sessenta , trigesimo nono da lndependencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\:lagestade o Imperador. 

João dt Almeida Pereira Fillt~,.,_: 

--
DECRETO N.• 2.570-de 7 de Abril de 1860. 

Proroga por mais seis mezes o pràzo marcado para o comeco das. o~r~ea 
do Banco Ceritral do Commercio, e addita aos respecth·os Estatutos divi!rsas 
disposições. · 

A ttendendo ao que Me representou George Gracie: Hei por 
bem prorogar por mais seis mezes o prazo de hlim anno 
marcado pelo Decreto n.• 2.388 de 2 de Abril de 1859, para 
começo das operações do Banco Central do Commercio, addi
tando-se aos respectivos Estatutos as seguintes disposições. 
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Art. Havetlfibpni' Fiscal do Governo, de sua livre es- · 
colha e dtlm~tqoeitf!rá 'as SesP.ifltes, a~trJ.boições: 

1: • Fiscalisar::todas as operações l-do Bâéo e- ,as· deliberações. 
do seuConselhoAftlnínistrativo e da.Assém))t~'GeraUJos Accio
nistas. 

2. • Assistir, qu3ndo julgar ou rõr convenientf!, ás sessões 
da Assembléa geral dos Accionistas, á:; do eonselho, Adminis
trativo e de suas Cornmissões, e dar seu parecer sobre qualquer 
materia sujrita á sua delibera~ão. 

3. • Assistir ao recenseamento das Caixas do Banco, e o exigir 
quando julgar conveniente. 

4. • Examinar a escripturação do Banco todas as vezes que 
fôr a bem do serviço publico. 

O Fiscal do fiol'erno perceberá hum honorario annual, que 
será fixado pelo Minis~ro da Fazenda e pago á custa e pelos 
cofres do D;mco. 

At·t. A falta de execução do artigo antecedente dará 
lugar á imposição da pena do art. 10 do Uecreto u. • 575 de 
10 deJaneiro de 1849. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do .Meu Conselho, Senador 
do lmperió, Presidente do Conselho de 1\finistros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e. Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do lHo de Janeiro em sete de Abril de 
mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lndependencia 
e do lmpcrio. 

Com a 1\ubrica de Sua 1\Jagcstade o Imperador. 

AnJelo Moniz da Silt•a Ferraz. 

-·-
DECitETO N.o 2.571-de 14 de Abril de 1860. 

Desliga dos Commaudos Superiores da Guarda :!\acionai da Cachoeira e 
Caçapau, Cruz Alta e Passo fundo da Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, a força qualificada no Muuiéipio de Santa Maria da 
Boca do Monte, e Distrirto de S. Martinho, e crêa com ella hum 
Com mando Superior ; e extingue o Batalhao da Rrsena numer" seis da 
mesma Guarda. 

' 
Attendendo ao que l'rle representou o I>residcnle da Pro-

víncia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Hei por bem 
Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Fica desligada dos Commandos Superiores da 
Guarda Nacional da Cachoeira c Caçaz:ava, Cruz Alta e PaSio 
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Fundo da Província de . S. Pedro . do. Rio Grande do ;iul~ a 
força. qu~i.6cada' n. ();,:Mo,q.l!: kd, •. ,.,~:~nta. ,M .. ari;t .. ~~· ~·Boéa. 1:«19 .. 
:Moíate; .1!r9.llfsUicto CÍ'"S~-~ . · · · · t'ê\ .~éf ella;~·.A~do ; h~'W 
Comlf!al'Któ. 'Supe.:iôtl"f'ot~f. ~\ft~(l~<-~eorpos;:det~v~Jl~ria, 
de &eis Companhias eàda harrli · bdfu as numeraçõé!; :ae · tres, 
e quarenta e hum, e huma Secção de Batàlhlio de duas .Com
panhias, com a numeração de dezoito do serviço da reserva. 

O Corpo de Cavallaria numero tres, já organisado, terá 
por districto a parochia de S. Martinho ; o de numero .qua
renta e hum e a Secção de Batalhão da reserva, a· de Santa · 
Maria da Boca do Monte. 

Art. 2.• Fica extincto o Batalhão da reserva numero seis~ 
e creado no Município da Cachoeira, SIJbordinado ao respec .. 
tivo Commando Superior, huma Secção de Batalhão de tres 
Companhias com a numeração de dezanove da reserva. 

Art. 3. • Os referidos Corpos terão as suas·· plll'adas. n.os 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da f:tro
vincia, na fórma da Lei. 

Art. 4.• Fi cão revogadas nesta parte as disposições dos De
cretos numcros dous mil cento sessenta e quatro, e dous mil du
zentos trinta c seis, do primeiro de Maio, e vinte cinco de 
Agosto de mil oitocentos rincocnta e oito. 

João Luslosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, 
Ministro e Secrt!tario de Estado dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio elo Rio de 
Janeiro, em quatorze de Abril de 1860, trigesimo . nono da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá~ 

DECRf..TO N. • 2.572 - de 14 Abril de 1860 .. 

Approva as alterações propostas pela Companhia ·de ·Seguros Maritimos e 
Terrestres a varíos artigos dos Estatutos que 'ICtualmente regem a IDea,ma. 
Companhia em coosequeocia do Decreto o.• ~; 18! de 2 de JunhO de1~8. 

Attendendo ao que Me J'epresentou a Companhia de S~g~FJ,s 
Marítimos e Terrestres, e tendo ouvido a Sec~o dos Negocias 
do lmperio do Conselho de Estado, Hei por bem 'Decretar o 
seguinte: 

Art. t.• A Companhia de:Seguros Maritimos e Terrestres, 
fundada nesta Côrte, denominar-se-ha de Segw:o .Marítimo Santo 
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Cruz, ficando autorisada unicamente para as operações de seguro 
marítimo. 

Art. 2. • O iespectiyo fundo social, fica ~edut.id9 ~ tJ.OOi>:0003 
distribuído em :,40.1)00 seções de 2~~0 cadjl,J~WJla ;:alterada 
assim à primeira parte do artigo 21 dos Estal\lltol>; ... Serio reco~ 
Ih idas. 20.000 acções das 40.000 já emitlidas; c4bendo a cada 
accion~ta a metade das que possuir, e sendo-lhe entregue em 
dinheiro o valor das que forem recolhidas . 

. Art. 3. • O respectivo fundo realisado será tambem redu
zido a 10 ·;.do valor das acções, ficando assim alterado o art. 
23 dos Estatutos. 

Art. i.• A Companhia poderá distribuir .as acções reço
lbidas na fórma do art. 2. •, quando suas necessidades o exijão, 
observaQdo o que dispõe a ultima parte do art. 21 dos Estatutos. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\Ieu Conselho , l\li
nistro e Secretario de Estado dos J:'legocios do lmperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de Abril de mil oitocentos e sessenta , trigesimo 
nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

I oão de Almeid~· Pere~ra filho. 

DECUETO N.•-2.573 de 14 de Abril de 1860. 

Estabelece, em cxecuçno do 1\). H do art. 29 da Lei n.• 239 de 26 de Se
tembro de 1857, o processo segundo 11 qual será conferido hum premio nos 
lavrador4ls que apresentarem certa quantidade de trigo de suas colheitas. 

Hei por bem, em execução do § 14 do art. 29 da Lei 
n.• 939 de 26 de Setembro de 1857, Ordenar que se observe 
o Regulamento, que com este· baixa, estabelecendo o pro
cesso segundo o qual será conferido o premio de dous contos 
de réis aos Javradore~ que apresentarem cem alqucjres dt; trigo 
de suas colheitas em perfeito egtado, e- que he assigT!ado por 
João de Almeida Pere\ra .Filho, do, l\feu Conselho, Ministro e 
Secretario de Es~do dos N~gocios do Imperio , que assim o 
tenha entendido e faça executar.. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de Abril de mil oitocentos e sessenta , trigesimo 
nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de .4lmeida Pereira Filho. 
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Regulamento· a qli.e'•e ·refere o Decreto···n.• 
a.&,a destadata.rparaexeeu~o do§ •• do 
artr~ ee ·da ··LeF"•~ >8a8>~del'i•d· «<e 'Setembtôo' 
de :185',. q.tl'J 'C•t:~~.,~·,·.p~mto'·'_,e dous' 
eonto• de réis aos' lavrlidôre8. que eólberem 
eena· alqueires d~ •ilgo. 

Art. 1.• O premio de que trata o § H do art. 29 'da 
Lei n. • 939 de 26 de Setembro de 1857, será concedidó a 
qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no paiz ~ 
que provar • com attestados da Camara Municipal e da~. au~o;. 
ridades policiaes do lugar, em que o pla,ntlo e a colheita do 
trigo se der : 

L • Que sua profissão habitual h e a lavoura em terras 
proprias ou ,de que se acha· de posse por titulo. legitJmo. 

2. o Que o trigo colhido nas ditas terras dá cem ou ín~ÍS 
alqueires, e se acha em perfeito estado. . , · 

, Art. 2. • As Camaras Mu,nicipaes não poderáõ passar os 
attestados de que trata o artigo antecedente, sem que por 
meio de com missões compostas de cidadãos de sua escolha, 
das quaes podem formar parte os seus membros, e que serão 
nomeados logo que o lavrador o requeira, examinem todo o 
processo do plantio e colheita do trigo, devendo ser verificada, 
por exame de peritos feito em presença das mesA1as commis
sões, a quantidade de trig1> colhido e ~eu bqm estado. , . 

Art 8.• O lavrador que pretendei' obter o premio'~ de 
que trata o artigo 1. •, dirigirá o· seu requerimento ao Go
verno, se residir em qualquer das províncias do lmperio, 
por lntermedio do respectivo Presidente, que emittirá o seu 
juizo sobre a pretenção, depois de mandar proceder ás dili · 
gencias e informaçõeS que julgar necrssarlas para forn'lar a 
sua opinião. 

-Esse requerimento será instruido com os attestados ~e 
que trata o artigo t.•, e atompanhado de hum relatorio:_ein 
que se declàrem os meios, instrumentos: e braços rmpregados 
para o preparo e amanho das terras, e para a colheita; O!l 
preservativos empregados ~ara t'Stirpar· a molestia da ferrugem 
ou de outra qualquer natureza' a qualidade da terra: a parte 
em que a producção foi abundante, maior ou mendr', dimi
nuta ou inferior; o preço por que póde ser vendido 'o trigo. 
colhido, e quaesquer outras circumstancias, cujo cónhecirnento; 
fôr necessario para a boa direcçlio e instrucção dos lavràdótes. 

Art. 4.• Nenhum lavrador receb3rá mais dé huma'. vez 
o premio conferido pela citada Lei n.~ 939, o qual será pago 
por ordem do Ministro do lmperio. Palaeio do Rio de Ja. 
neiro em H de Abril 'de' 1860. 

João de Almeidà Pereira Filhó. 
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DECRETO N~j·~5'74·...Jde· 14 ;do 'Abril·'de 1860. 

Autorisa a Companbia • de lêguros de vidas de Uéràv01 - Previ4encia -
para organÍI&r outra no,· a Companhia com a ·denemíDilÇlo 

de- Utii-Previdencia, 

Attendendo ao que representárão alguns dos accionistas da 
Companhia de seguros de vidas de escravos- Previdencia-, 
pedindo autoríiação para organisar outra nova Companhia com 
a denominação de -Util l'revidencia-, para o fim de subs
tituir aquella, e liquida-la : Hei por bem, Conformando-me 
com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Cdnsc
lho de Estado exarndo em Consulta de 21 de Novembro do 
anno passndo, Conceder a autorisação requerida, e Approvar 
os respectivos Estatutos. . 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e fnça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em quatorze de Abril de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndepmdencia e do lmperio. 

Com a Rubricn de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Estatutos da <Jompanhla-Utll Prevldencla-de 
se~uros contra a naortalldade dos escravos. 

Art. t.• A Companhia- Util Previdencia-, tem por 
fim segurar em todo o lmperio a vida dos escravos, que não 
th·erem menos de dez, nem mais de cincoenta annos de idade, 
tomando a seu cargo a liquidação dos seguros da Compnuhía 
Pre\•idencia , a quem succede. 

Art. 2. • A Companhia - UIH Previdenda ...;.. , he hum a 
sociedade anonyma, do fundo capital de-dous mil contos do 
réis-, dividido em acções de hum conto de réis cada hum a, 
o qual poderá ser augmentado por deliberação da assembléa 
dos accionistas, emittindo mais acções. 

Art. 3. • A responsabilidade dos accioniatns pelas tran
sacções da Companhia, não se estende a mais do valor de suas 
respectivas acções. 

Art. 4. • A estimação e exame de escravos a segurar· se 
etrectuar-sc-ha pelo medico da Companhia, e a morte dos escra
vos seguros será attestada, antes de dar-se o corpo á sepul
tura, pelo dito medico. 

Art. 5.• Estando em regra o altestado do qual conste 
a morte e identidade do individuo , o segurado terá direito 
a indemnisaçio estipulada. 
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A~t,, ~.·· Em ~Q,,o_ ~;:os:. dit(}itos do segurado fi.carão 
pr~sc:r.ptos, &e ello o&,::.tlao .lftr ·valer: no onno mortuál'io. 

Art.c ,lf. • . A . ~p@l.« ,l.ltil~;f~vid~ntiá -:--,, nllo segura 
por inaiíl prazo do q.., .bu . nn~, dêv~ndo pot,l.~pto .. as apo
lices ser renovadas rio lhh''d'fjitadà á'imo do oontraetó·, ·mediante 
novo exame do' escravo, ou escravos 'segurados. · . · 

Art. 8.• A Companhia Util Previdencia dará principio as 
suas opera~ões, logo que os preiientes Estatutos forem approvados 
pelo Govemo , e se acharem s\lbscript'as metade das acçõcs. 

Os accionistas, que nllo quizerem fazér parte desta nova 
Companhia, nomearão d'entl'e si na sua lnstallaçllo, huma 
commissllo de tres membros, parà ftscalisar a li<tuid,nçll.o de 
seus interesses. · 

Art. 9. • Assim que a Companhia Util Previdencia estiver 
legalmente constituída, a gerencia fará publicar pelos· jornaes 
o tempo dentro do qual os acciónistas devetn entnlr, com dez 
por cento do valor de suas respectivas acções, se Já o riiio tive
rem feito. 

O prazo marcado será improrogavcl; a falta dessa ~ntréga 
importa a exclusão do accionista omisso, e ficarem vagas as 
suas acções, que serilo distribuídas a novos possuidores. 

Art. 10. Os accionistas da Com(ianhia Previdcncia tem 
direito na Util Prevideucia, ao mesmo numero de acções que 
possuem nnquella Companhia. 

Art. 11. A. Companhia Util Previdencia será adminis
trada por hum gerente, eleito annualmcnte por maioria abso
luta dos votos presentes, com a gratincaçlio c porcentagem 
do rendimento liquido· que fõr marcado pela assembléa geral 
dos accionistas. 

Art. 12. Além do gerente, haverá hum conselho fiscal 
composto de tres membros, eleito annualmente a pluralidfde 
de votos d' entre os accionistas, podendo ser reeleito no .nm 
de c~da anno. A ellc pertence ft~lisar os actos d~ se~~ia, 
autor1sar lodos os pagamentos e velar na exacta. ob5eJiiaçllo 
dos estatutos c regulamentos. 

Na me10ma occasião se procederá á eleição de tres sup
plentes que substituirão os liscaes em seus impedir,nent~. Em 
remuneração de seu trabalho terá direito a cinco por êento 
dos lucros liquidos da Companhia. 

A1't. 13. Dando-se qualquer impedimento que prive o 
gerente de poder exercer temporariamente suas funcções será 
substituido por quem designat· o conselho fiscal, tendo a. pessoa 
que o substituir direito ao ordenado do mesmo gerente; em-
quanto estiver em exercicio. · · · 

Art. U. A gerencia he autorisada a demandar e ser 
demandada , obrar, exercer com livre e geral administração 
plenos e positivos poderes, comprehendidos e outorgados todos 
sem reserva de algum, mesmo os de em. causa propria. 

Parte li. 20 
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Art. 15. As apQlices de. segur:os ~ todos .os mais actos, 
serão as.signados .pel,O, g~rente,, o qual pão i~correrá, . por este 
facto, noutra. resppnsab•Udil~e. que nAo.,se.fll,tnbetente ao man-
dato. . 1 '-

o gm·ente de accordo com o conselho fiscal ' marcará os 
premios dos se~uros, e nomeará os empregado~ que julgar 
necessarios; arbitrando-lhes sala rios, cuja continuação. será 
dependente de approvaçllo da asscmbléa geral dos accionistas. 

Art .. 17. Em Janeiro de cada anno o gerente, de accordo 
com o conselho fiscal, convocará a assembléa geral, p:1ra 
apresentar-lhe o rclatorio do anno findo. As convocações· serão 
feitas por annuncios tres vezes publicados nos jornaes. 

At·t. 18. A' gerencia compete, na fórma do artigo ante
cedente, .a convocação da assembiéa geral, _quando julgar con
veniente, ou quando lhe fôr requerida por accionistas possui
dores de lluma quarta parte das acções, e d'ahi para cima. 

Art. 19. Feita a convocação de qualquer das maneiras 
prescriptas no artigo antecedente, chegados o dia c hora indi
cados, a assembléa se julgará constituída, huma vez que com
pareção accionistas que representem metade, pelo menos, das 
acções da Companhia, por si ou por procuração, e as delibe
rações serão tomadas á pluralidade de votos. 

Art. 20. Se desgraças absorverem hum terço do capital 
realisado c o fundo de reserva • a gercncia, de accordo com 
o conselho fiscal, convocará a assembléa geral o lhe apresentará 
o balanço das operações da Companhia, que será dissolvida 
se assim fór resohido. · 

Art. 21. Sómente os accionistas poderão ser portadores 
de procurações Jlara votar em assembléa geral. Cada cinco acções 
terão hum, voto, ID\lS nenhum accionista qualquer que seja o 
numero das acções que represente, por si ou por procuração, 
terá mais de cinco votos. 

Art. 22. De seis em seis mezes se formarão hum balanço 
c conta demonstrativa d&s trabalhos da Companhia, a- se repar
tirão os lueros liquidos que houverem, reservando-se hum quinto 
delles pa,ra formar hum fundo de reserva. 

Art. 23. . A duração (}a Companhia Util Providencia , h e 
limitada ·á vinte e cinco annos, que terão principio logo que 
se achar legalm'ente instituída, .pertencendo a assembléa geral 
dos accionista!l. dissolvtl-la quan,do iulgar . conveniente; 

Art. 2~. Se por qualquer causa . a entrad11 de dez por 
cento se achar desfalcada, e esse desfalque não fôr preenchido 
pelo fundo de reserva, a gcrencia, de accordo com o conselho 
fiscal, exigirá dos accionistas a entrada immodiata da quantia 
que fór necessaria para preencher. 

O accionista que, dentro de trinta dias não fiz.er a entrada 
reclamada pela gerencia, deixará de pertencer a Companhia , 
suas acções poderão ser distribuídas a novo ou novos accio-
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nistas, e a gerencia procederá judicialmente contra o ex-accio
nista pela quantia. necesS'aria; para preencher .o alcauéé em que 
ficar. . . 

Att .. !5; A tranS('dteni!la tias acÇõcs; em quanto se nno com
pletar o seu valor· nomfna~:.sirpbdeiiá ser elTectuada. com con
sentimento do conselho ·ftseâl, e gere.ncia ; terificado que seja 
o inteiro valor das acções Gt!possuidores· as poder.ãt) transferir 
ad libitum. 

Art. 26. No pra~o de dous mezes, depois da morte do 
qualquer accionista, os seus herdeiros terão direito de ápre
sentar hum novo accionista em substituição do fallecido, mas 
se nesse prazo os herdeiros não tiverem fetto proposta alguma 
ou se as pessoas apresentadas. ·não tivet·em sido approvàdas, 
as acções serão vendidas em hasta publica por conta dos ditos 
herdeiros. 

Art. 27. No caso. de fallecimento de qualquer accionista 
as suas arções ficão vagas, e .serão vendidas por conta·:d,e seus 
credores e se entregará unicamente o producto liquido, sálva 
::t sua responsabilidade. ' 

Art. 28. Em ~um dos Bancos desta Côrte serão deposi
tados os fundos da Companhia em conta corrente de juros. 

Rio de Janeiro, 12 de Outubro de 1859.- (Seguem-se 36 
assignaturas). 

DECRETO N.o 2.575- de 14 de Abril de H!60. · 

Elevd á doze o numero dos Corretores da Praça do Commercio da Pro
viuci:~. de l'erWimbuco. 

Hei por bem, sobre Consulta do Tribumil dO' Comínercio 
da Província de Pernambuco; Decretar que na Praça do~ Çoin
mercio da referida 'Proviocla: haja doze Corretores geriles, fi-
cando revo·gadas as disposiçõe!l em cofltrario. · · 

João Lustosa da Cunha Pararlftguá, do Meti Conselho, 
1\:linistro e Secretario de Est.~do dos ·Négocios da Justiça, .âssim 
o tenha entendido e fa~;a txé'ctitat. · Palacio dó"Rio de Jáneiro 
em 14. de Abril de mil· bitoceiUoA''IHiesseütá, trigeshí\ó' nQ'qdljiâJ 
I ndependeàcia e do lnJperlO!t 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jo.ão Lu4tosa da Cunha Parahaguá. 
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DECRETO N.~a.MS•k..-.do-U· de Abril de. 1860. 

Extingue as Repartiçoes Etpcciae• das Terras Publicu .ll.U Prqyincip1 ~o 
Amason&J, Piauby, Ctará, Parahyba, Rio Grande do Norte, .Sergipe, Ma· 
ranhão, R1o de Janeiro, Minas Geraes e Goyaz. · " 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. • Fi cão extinctas as Hepartições Especiaes das 

Terras Publicas nas Províncias do Amasonas, Píauhy, Ceará, 
Parahyba, Rio Grande do Norte, Sergipe, 1\laranhão, Rio de 
Janeiro, Minas Geraes e Goyaz. 

Art. 2. • As attribuições conroridas pelo Regulamento 
n.• 1.318 de 30 de Janeiro de 181)1. aos chefes das ditas Uepar
tições passarão a ser exercidas pelos Presidentes das Províncias. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis· 
tro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e laça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
aos quatorze de Abril de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndepcndcncia e do Imperio. 

Com a Rubric.1 de Sua ~Iagcstadc o Imperador. 

João de Almeida Penira Filho . 

... -. 

DECRETO N. 2.576-de 21 de Abril de 1860. 

Revoga os arts. t.•, 5.•, 6.• e lO.• do Decreto n.• ,,oa de .( de NCI
,·embro de t8á7. 

Hei por bem, Usando da attribuição que ~le Confere o 
artigo cento e dous, paragrapho doze da Constituição do Im1 
perio, Revogar os artigos primeiro, quint.o, sexto e decirno do 
Decreto numero dous mil e doze de quatro de Novembro de 
mil oitocentos cincoenta e se"'. 

João Lusto&a da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, 
Ministl'O e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte hum de Abril de mil oitocentos e Sesienta, 
tri~esimo nono da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua llagestade o Imperador. 

Joiio Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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DECRETO ·N.-!•~5'1'1>-de ·21; de Abril da 18®. 

D6el•l!t:·.qoe~ oi ComQ1~.-.ÍI-~~b:a :CI•e: do Çorpcl de Otlkiw, de 
F~g.dt. da Ar~•4(; J?b~ ,lét,..çô.&t;aY~ ·DO •eniço ' a .• aeu •<tarto, 
aempre que fôr colfiêmelitéFJI6t·JnlntlFlel \flé Se8atu,Ja·Ciasae; 

Hei por bem, amplia rido ·a disposição do· artigo vinte do 
Plano que baixou com o Decreto mil novecentos e quarenta, de 
trinta de Junho de mil oitocentos cincoenta e sete, Declarar 
que os Commissarios de Terceira Classe do Corpo de Officiaes 
de Fazenda da Armada podem ser coadjuvados, no serviço a 
sou cargo, sempre que fôr conveniente, por hum f'iel de Se
gunda Classe, nomeado, sob proposta sua, pelo Intendeilte da 
Marinha da Côrte. 

Francisco Xavier Paes Barreto , do Meu Conselho, 1\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, assim 
o tenha entendido e' faça executar. Palacio do'.Rio.dC: Ja
neiro em vinte hum de Abril de mil oitocentos 'e so55enta , 
trigesimo nono da Independencia e do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Xavier Pae• BarrtiQ. 

Senhor.- A insufficiencia das quantias votadas pelo 
·ãrt. 5.• da Lei n.• 1.0/JO, de 14 de Setembro de 1859, para 
.as despezas. do Ministerio da Marinha no exercició de 1859 a 
1860, torna indispensavel que, na conformidade do art. 4.• 
da Lei n.• 589, de 9 de Setembro de 1850, se abra hum credito 
supplementar, a fim de occorrer a alguma deflciencia qM por 
ventura se dê em huma ou outra verba. 

A importancia desse credito demonstra a tabella inclusa 
sob n.• 1, que foi organisada pela Contadol'ia da Marinha, 
e pela qual so vê que: 

1. • . .\squantias designadas para cada verba, pela sobredita Lei 
n.•1.0~0, de 14 deSet_embro de 1859, &ttingem a 7 ;010:636~997 

2.• · A despeza etrectiva, • por conta da referida. importancia, 
a saber : ik, · . 
Thesouro Nacional •... .: • .• ~ .. ~\.......... 1.800:377~708 
lntendencia da Marinha da Côrti............ 442:557~624 
Legação em Londres ..• · .......... ~. . • . . . , 125: 633~253 
Thesourarias das Proviociàs .•... .' ..•. ~ . • . '935: '•2lli\436 

3.303:993~021 
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3. • A des.peza,•ca, •nnullar, 'proveni~nte de. 
indent3isàt:.ões~'·· ••.•• •·.•·• •••••.•• ·'· ~ ~-;,;".;:; s:õa&r2t3 

4.• A despeza liquida ..••..••.•..• ;... 3'.295:45~778 
5.• A. ~speza provavel a fazer até,o fim 

do exermcto .••.•...•.. ·:............... 3.91~~250~564 

Total da despeza ..................•. 7.211:705~3.i2 

Da comparação da despeza de cada verba com as quantias 
que lhe rorão designadas, resulta o deficit de 353:637$927 
c a sobra de 152: 5ti9~582. 

O deficit apparece nas verbas seguintes: 
§ 13. Capitanias de Portos ...••....•...• 
~ H. Força Naval e Navios de trapsporte •. 
~ 15. Navios armados .......•••••..•.•.. 
~ 16. Hospitaes .•.•••....•..•.••...•••. 
~ 21. Jteformados. . . . • . . . . . . • .•...•... 
§ 23. Obras ....••..•..••..•.......... 
~ 21-. Déspezas extraordinarias e eventuaes • 

1:183:0891 
47:216~940 
18:556~296 
2:808~532 
1:709~242 

149:065~877 
133:097~149 

353:637~927 

As causas que motivârão o appareeimento desse deficit 
são as seguintes: 

No § 13, é elle proveniente da maior despeza resultante 
da creação da Capitania do Porto da Província do Rio Grande 
do Norte pelo Decreto de 11 de Julho de 1857; 

No § 14, dn maior numero de navios de que se compôz 
a nossa Força Naval no Rio da Prata , e em outros pontos, 
além daquelles com que se contou para o .calculo do orçamento, 
não obstante a economia ultimamente feita com a redueção da 
despeza da mesma Força em l\Iontevidéo; 

No ~ 15, dos navios que desarmárão, além do numero 
attendido no orçamenlo, embora fosse temporario esse estado 
a respeito de algunii delles ; · 

No § 16, do maior numero de enfermeiros empregados 
nos Hospitaes, além do que se contou no orçamento; por
quanto, sendo chamados conforme o numero de doentes, 
que occorrcm, deu causa áquelle -excesso o maior' numero 
destes; 

No § 21, dos Otnciaes e praças que depois .do orça
mento passárão para a classe dos Reformados, não obstante 
a diminuição, proveniente de alguns que fallecêrão; 

No § 23, da dcspeza accrescida, além da que designou 
n Lei do On:arncnto, com a obra do melhoramento do porto 
de Pernambuco c Dique do Maranhão; c bem assim da 
que se cfiecluou com diversas obras indispensayeis, al•;m da 
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que se te\"e em vista 00 '·orça~Qto1 como sejão .çoncertos 
dos Pharó~ de Christe,\ltp -~rii;' BojQrú .e ltapõa .na, Pro
vinoi~ ~o Rio .Gra.Jl4ê'. ·~ :~lil~~<Po~~a. dos Naufragados na 
Pro~mc1a de 1Sârttá'ftAlti1rfna!'. llAnbi Ailna fta ~ró .. ncia do 
Matanhão; levantamento 'tle hum muro para obv1ar as arêas 
que obstruião o porto do Ceará; acabamento do edificio para 
deposito do 'c~trvão de ·pGfirã · nit'Provlncia de Santa Catha
rina, e reedificaçl!.ô da' casa' da ·residencia do· I~spector do 
Arsenal do Pará ; · · 

No§ 21,., da maior despeza çom fretamentos de N!lvios, 
além do que se calculou no orçamento, inclusive o do vapor 
Apa, que esteve ao ·serviço de Vossa Ma9Cstade lm(\erial; 
excesso de despeza com serventes ·por causa da. arruJDação 
das madeiras nos armazens onde se achão, por ói:casi,ilo do 
inventario dellas; e bem assim com ajudas· de .. cu~to de 
alguns Officiaes da Armada e classes annexas homeados::Rara 
Matto-Grosso. · · 

As sobras, porém, dão-se nas verbas seguintes: 

§ t.• 
§ 2.o 
~ 3.• 
§ 6.• 
~ 7.• 
~ s.• 
~ 9.• 
§ 10. 

~
§ ~k 

17. 
18. 
tU. 
20. 
22. 
' 

Secretaria de Estado ....•..•.•..... 
Conselho Naval ...... , ......•..... 
Quartel General de Marinha ...... . 
Corpo d' Armada e Classes annexas .. 
Batalhão Naval. ..•...•..•..•• .,.. . 
Corpo de lmperiaes Marinheiros .... 
Companhias de In validos .....•.•.. 
Contadoria de Marinha.. . ...... . 
Intendencia e accessorios ........• 
Arsenaes. , . • ......•.....•...•.. , 
Pltaróes ..................•...... 
Escola de Marinha ........ · ....•.. 
Escolas ....................•.•... 
Bibliotheca de Marinha ...•..••.... 
1\Iatei'ial •.....••.••....•...•. .- •.• 

306~337 
590~1i58 

1:786~94.3 
671~567 

15:880~270 
46:329~385 

9a8~950 
3:397~081 
12:604~699 
5t.:528~517 

653~840 
11:795~602 

800i;OOO 
673~700 

1:601~633 

152:569:jjl582 

Estas sobras provêm, em geral, da menor despeza por 
cada huma das verbas que Ocão rJ}feridas. 

Desta demonstração resulta q~ o deficit ficaria reduzido 
a 201 :068~34.5, se ,a Lei pennittr~ a applicação das sobras 
existentes. Assim pois, os motivos;'~;~ue acabo de expender, 
parece que explicão a justificão o Dee"'to, que tenho a honra 
de submelter á Alta Consideração· de Vossa Magestade Im
perial, autorisando o credito supplementar de 353:63~927, 
para cobrir aquelle deficit. 
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De Vossa ~agestade Imperial o. u.ais reverente .sub(iito
Francisco Xavier Paes Barreto. 

Rio de Janeiro em 17 de Abril de t86(). 

Tabella das quantias, para as verba.w abaixo 
designadas, a que se refere o Deereto 
desta •lata. 

§ 13. 
~ 1ft.. s 15. 
§ 16. 
§ 21. 
§ 23. 
~ ':!~. 

Capitanias de Portos ....•••.••.•.• 
Força Naval c Navios de transporte. 
Navios armados .••.......•...•••• 
Hospitaes .•........•..••.•.....• 
Reformados ........•••••••..••.•• 
Obras .•...•...•..•...•••..••.•.. 
Dcspezas extraordinarias e Even-

tuaes .•••••....•.••.•.•.•.•... 

1:1i~891 
47:216~940 
18:556;';296 
2:80~532 
1:709~242 

1&9:065~877 

133:097~H9 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Abril de 1860.
Fmncisco Xavier Paes Barreto. 

DECRETO N.• 2.578-de 21 de Abril do 1860. 

A ulorisa o credito supplementnr de 3á3:637S9'!1 réis, para a§ despezas do 
Ministerio da Marinha no exercicio de 13;,9 a 1860. 

Não sendo sufficientes as quantias votadas no art. 5.• 
da Lei numero mil e quarenta, de 1ft. de Setembro de 1859, para 
as despezas das verbas-Capitanias de Portos-, Força Na
' ai-, Navios de transporte-, Navios armados-, Hospitaes-, 
Heform11dos-, Obras P- Despezas extraordinarias e Eventuaes 
do Ministerio da Marinha no exercício de 1859 a 1860; Hei 
por bem na eonrormidade do § 2.• do a1·t. 4.• da Lei n.• 
589, dr. 9 de Setembro lto 1850, c Tendo ouvido o Conselho 
de "Iínistros, autorisar G: credito supplcmentar de trezentos 
e cincoenta c tres contos•seisccnto;; e trinta e sete mil novccenlos 
e vinte sete rúis, distlibuido pelas sobreditas verbas, segundo 
a tab<.!lla, que com este baixa, assignada pnr Francisco Xavier 
Paes Barreto, do :\Jeu t::onselho Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da llarirúa; devendo deste augmento de despeza 
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da1·-se conta á Assembl~.Gêl'al ~~a\iva em tempo opp~uoo, · 
pàra ser elfectivamont«Y:-approvÍi(lll~ ·~·() mesmo Ministro e ~· 
cretarlo de Estado· :f,los ~~ios. da • M~rinha; · assim o tenha' 
entendidó e faça ex'ecritb.i.-; -Vl>alácio dó 1\ió de Jâneiro em 
vinte hum de Abril de mil oitocentos e sessenta , trigesimo 
nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de sua Magcstade O Imperador. 

Francúco Xavier Paes Barreto. 

DECRETO N.• 2.579-de 21 de Abril de 1860. 

Approva o modelo para as vrstimcntas que os Dircctores, I-entes Cathedra· 
ticos e Substitutos, OpJIOsitores, Doutores e Sccrctarios das Faculdades de 
.Medicina do Irnpcrio devem usar. 

Hei por bem, na conformidade dos artigos 339 e 34.4 do 
Ilegulamento Complementar dos Estatutos das Faculdades de 
Medicina, approvado pelo Decreto n. • 1. 7!34 de 14. de Maio de 
1856, Approvar o modelo e a descripçilo respectiva, annexos a 
este Decreto, para as vestimentas que os P,ectores, Lentes Ca
thedraticos e Substitutos, Oppositores, Doutores ·e Secretarias 
das mesmas Faculdades deverão usar nos actos solemnes. 

João de Almeida Pereira Filho, do .Meu Conselho, :Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Uio de Janeiro 
em vinte e hum de Abril de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Fillw. 

Descrlpçilo do figurino. 

Beca ou veste talar de sarja preta com bandas da mesma 
fazenda, gola em pé da largura de qua~ dedos, ligada em baixo 
po1· hum colchete, seguido de outr~ que ligão a veste até á 
cintura, ficando aberta dahi em diante. 

Na cintura huma maneira de cada' ~do para introducção 
de huma faxa de seda achamalotada, de' 4 dedos de largura, 
que sómente appm·ccerá na frente entre as bandas, com o seu 
laço á direita, e duas pontas, cabidas, do comprimento de 2 
palmos, terminando por buma guarnição de retroz preto. 

Parte Il. 21 
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l\Jaugas-usas, larga.s, e wm CliOI.tlíe~ da mesma .f~zentla. 
No hombro direito huma ltorf!breira, ou. meio (lapello de 

selim verde cobrindo a frente c o braço até_quasi ao: cotovelo, 
presa por tnuna pequ1~na presilha ao pé da gola, aberta no centro 
debaixo para cima até ao m<'io, guarnecida d~ nrminho nllo sú 
nesta abertura, como tambcm na borda debaixo, e com hum 
pendente por detraz de a palmos de comprimento, c 4 dcdo5 
de largura, guarnecido de arminho na extremidade. 

Barrete de veludo preto de copa pouco alta, mais largo rm 
cima do que em baixo, guarnecido de arminho acima da aba. 

A aba pequena, vimda para cima, c presa por huma pre
silha de ouro. O barrdc será forrado de cncnrnado. 

Gravata bran!"a, deixando cahir 2 pontas, de hum palmo 
de comprimento, com prcguinhas. 

Punhos guarnecidos de renda branca. 
No meio do braço direito duas palmas pequenas bolidadas 

de rctroz amarcllo, ou de ouro, dirigidas para cima e ligadas 
pelos rês. 

Distincrües para os differentes Empregados das Faculdade.ç. 

J. • Jlara o Dircctor a homhreira será de sctim cncnrnado. 
2. a Os Lentes Jubilados usarão da hombrl'ira no Indo direito. 
3. a Os Substitutos a trarüo do lado csqe~rdo como os Ca

thedraticos, porém 'il:ío terão arminho. 
4.• Os Oppositorcs não usarão de hombrcira. 
5. • Os Doutores c Doutorandos usarão dus mesmas vC'sli

mcntas, porém sem hombrcira, nem dislinctivo no braço. 
6. • Os Secreta rios terão h uma penna bordada no braço di

rl'ito. 
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Abril de 1860.-João 

ele Almeida Pereira Filho. 

-·-
DECHETO N.• 2.580-dc 21 de Abril de 1860. 

Autorisa hum credito supplementar da importan~ia tle 558:9805853 rs. para 
ocrorrcr, dentro do c~Prricio de 18~9-18611, a diwrsas rubricas do Ministe-
rio do lmperio. · 

Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de l\linistros, 
.\uloris:JJ", nos termos do paragrapho 2. • do artigo 4. • dn Lei 
n.• 589 de 9 de Sctvmbro de 1850, o credito supplementar da 
importancia de quinhentos cincoe11ta c oito contos novecf'ntos 
e oitt·nla mil oitort·ntos l'in('oenta t' lrl's réis, pura occorrer, 
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4lcntro do esercicio· deAI59~1860; na fórma da T.ahella que 
·com ·este baixa, a difet,~;tubi'i~s \IO:Ministerio dos Negocios 
4o .lmperio, déVe'tldO.•'iér~erta· medida,· em templ)· opportuno. 
subrnettida á approvaÇr.t:o dtr Assembléa 'Geral Legislativá. · 

· João do Almeida Pereira Filho, do M~u Cons~lho, Minis-
1ro c Secretario de Estado: dos Ncgocios do Imperio; assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
-em vinte Jwm de Abril de mil oitocentos e sessenta, tl'igesimo 
nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filllo. 

•ra:belln. n. que se •·efct•e o Decreto N.o 2.õSO 
desta data, autOJ•Isando bun1 credito ~upple
Inentar Jtarn. as r11bricas do Dinisterfo do 
l•nperio, abaixo declaratlas, dentro do exer
eicio de :1859-:ISGO. 

Lei n.0 1.0~0 de 1!,. de Se
tembro de 185!1. 

§ 12. Conselho de Eslado ..•...•... _.,,..... 2:231~853 

§ 13. Prt'sidcncias de Prov................... 30:000~000 

Obras Publicas do Mu-
nicípio da Côrtc. . . . . . 153 :.100;'11000 

-~ 51. Encanamento das aguas 
do Maracanã. . . . . . . . 323: G49tp000 526:74.9~00 

Cács da Gloria........ 50:000~000 

558:980:tjl853 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Abril de 1860. -
João de Almeida Pereira Filho. 
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DECRETO N.o 2.581-dc 21 de Abril de 1860. 

Abre ao l\Iinisterio da Fazenda hum credito supplementat de 66~:0008000 
para as despezas do exercício de 1859-1860, 

Não sendo sufficiente o credito da Lei n. • 1. 040 de 14 de 
Setembro de 1859 para a despeza que deve ser realisada pelo Minis
terio da Fazenda no exercício de 1859-1860: Hei por bem, 
na fórma da Lei 0. 0 58!) de 9 de Setembro de 1850, Tendo Ou
"fido o 1\Icu Conselho de Ministros, abrir hum credito supplc
mcntar de seiscentos sessenta e oito contos de réis, que será 
distribuído de accordo com a tabella annexu, c em tempo com
petente levado ao conhecimento da Asscmbléa lieral Legisla
tiva. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, do !\leu Conselho, Presi
dente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte hum de Abril de mil oitocentos c se
senta, trigcsimo nono da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperad'Or. 

Angelo Jloniz da Silva Ferraz. 

TalteUa a que se refere o Decreto n.• 2.58t. 
desta data. 

§J.o 

§ 21. 

§ 2G. 
§ 27. 

Juros e Amortisação da Divida Externa 
Fundada • . . . . . • . . . • • .. .. . . .. . . .. • 450. 000~000 

Ajudas de custo a Empregados de Fa-
zenda.. . . . • . . • • • • • . . • • • . . . . • . . . • . 38: 000;5000 

Obras. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . 120: 000;5000 
Gratificações....................... 60:000~000 

668:000i:\OOO 

Palacio do Rio. de Janeiro, 21 de Abril de 1860. -.4ngelo 
Moniz da Sii1Ja Ferra;:. 



( 165 ) 

DBGRRTO, N'. ~ 2~.-:- de, 21 _d.e Abril de 1860 • 

..\pprlln ,o Rqulamento, of.lmiélt: daa, Escolas, Militares do Imvcrio, modi· 
ficánM'tJ doi;!!' dê Março de 18!>8. 

Em virtude da autorisação concedida pelo § 2.o do art. 7 o 
da Lei n.o 1.0!~2 de 14 de Setembro de 1859, Hei por bem 
approvar o Regulamento organico que com este baixa, assignado 
Jlor Sebastião do Uego Barros, do meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocbs da Guerra, modificando o do 
1 . o de Março de 1858, que foi approvado pelo Decreto n. o 2.116 
ua mesma data. O mesmo Ministro e Secretario de Estado 
assim o tenha entendido, ~ faça executar com os despachos 
ncccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte hum de Abril 
de 1860, 39.0 da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de S. 1\1. o Imperador. 

Sebastião do Rego Barros. 

Regulamentt) organico a que se refere o Decreto n•. i.S8! 
desta data, modi6cando o Regulamento n.• 2.H6 do 1.· 
de Março de f8ã8. 

CAPITIJLO I. 

Dos el!ltabeleclmentos de lnstrucçilo militar. 

Art. f.o A instrucção theorica militar e a pratica corres· 
pondente será dada nos seguintes estabelecimentos : 

1. • Escola Central. 
2. 0 Escola Militar. 
3. • Escolas Auxiliares da Militar. 
4.• Escolas Hegimentaes. 
Art. 2.• As escolas de que trata o art. 1.• são sujeitas á 

disciplina militar; ficando as duas primeiras subordinàdas im· 
media ta mente ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
{~ucrra ; F.scolas Auxiliares ao commandante da Escola Militar; 
e as Escolas Regimentaes aos commandantes das armas, ou a 
autoridade que suas vezes fizer. 
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C&PITIJLO Jf. 

Da .Escola Central'. 

SECÇAO I. 

ORGAl'iiSAÇÃO DA ESCOLA. 

Art. 3.• A J<:scol:l Central comprchendcrá o curso nof~ 
mal de scicncias mathematicas e ph~·sicas c o de eng~nhari:.~ 
civil abaixo especilicados. 

Art. ft..• O curso riOnnal se compõe de quatro annos, e 
h c destinado a forma r especialmen~e engenheiros gcograplws 
e em geral homens habilitados para qualctuer applicação scien
tifica. 

Art. 5.• As doutrinas, que fazem o objeclo do curso nor
mal serào distribuídas da maneira seguinte : 

PrímeiTa anno. 

Primeiracadeira.-Algebra com applica~llo úsoperaçõcs nu
rocricas, geometria, tri!-\onomctria rectilinea, c topographia. 

Segunda cadcira.-Ph) si c a experimental, e tclegraphia elec
trica. 

Aula de desenho topogrnphico c de paisagem. 

Segundo anno. 

Primeira cadeira.-Composi~ão geral de equações, princi
píos fundamentaes de geometria descriptiva, geometria analy
tica, calculo infini~esimal, mecanica, e machinas, neccssarios 
ao artilheiro. 

Segunda cadeira.-Chimica elementar ou inorganica. 
Aula de desenho de projcc~õcs e de machinm>. 

Terceiro armo. 

Primeira cadeira.-Continua'."ão do calculo infinitesimal, o 
da mecanica. 

Segunda cadeira.-Botanica e zoologia. 
Aula de desenho de architcctura e de machinas. 

Quarto anno. 

Pimeira cadeira.-Trigonomctria esphcriea, astronomia, c 
geodesia. 
- Segunda cadcim.-~lincralogia c geolot-fia . 

. \ula de desenho geograpllico c hyllrugrnphiw. 
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Art. 6.• O eur.ip'li!J . .f,P!;~llharjltl; .eivil compõe-se do pri
meiro, segundo e. te~~ •thtnQs do•cürso normal, c das dou
tr:in&S\éiÍSinadas·•rt~ra.!.I!W·''~' 

~to:anno. 

Primeira cadeira.-:Mecanica applicada ús construcções, ar
chitcctura ctvil, estradas, pontes c caminhos de ferro. 

Segnnrla cadeira -.\s mesmas materias da segtlnda cadeira 
do 4.• anno do curso normal. 

Aula de desenho de minas c de planos para execução de 
obras da natureza das que forão acima indicadas. 

Quinto anno. 

Primeira cadcira.-·Ucranica applicada, architcctura ihy
drauliea. 

Scyum[a cadcira.-Mctallurgia c montanhistica. 
Aula de drscnho de construcçi'ics c machinas hydraulicas. 

SECÇAO 11. 

D.\S ~IATRICULAS, TE~IPO LECTIVO, EXAi\IES E GR.~OS ACADEl\IICOS, 

Art. 7.• ]1ara a matricllla no primeiro anno da Escola Cen-
1 r ai, exige-se: 1. •, a qualidade de Cidadão Brasileiro; 2. •, idade 
de quinze ~nnos ao menos; 3.", grammatica da língua nacional; 
4.•, vrrsão corrente oral e cscripta da língua franc\Jza, e da in
gleza para os C]UC se destinarrm ao curso de engenharia civil c 
militar; 5.", as quatro operações fundamentaes da arithmetica 
sobre nu meros inteiros e dccirnaes, fracc;.ões ordinarias e propor
~·(ies; 6.•, licença do Goyerno para os que fôrem militares. 

§ J.o Os estrangeiros poderão ser admittidos á matriculas 
do primeiro anno e frequencia dos cursos da Escola Central, 
com permissão do Governo Imperial. 

§ 2.• Os alurnnos, que forem approvad0s em latim, oc
cuparào MS aulas os primeiros lugares. O latim, bem como a 
historia, gcographia e chronologia, são preparatorios necessa
rios para o gráo de bacharel ou doutor. 

Art .. 8.• Os alumnos, excepto as praças de pret, no acto 
da matricula em qualquer dos annos do cut·so da Escola C entra I, 
pagan1o a seguinte taxa: 

fie mr ornei ai. . . . . . . . . , . . . . • 10:;;;COO 
Se fôr pa!sano . . . . . . . . . . . . . . 20~000 
% Unico. A importancia das taxas será applicada ao aug

lllf"lltu da bibliothcca e dos diversos gabinetes, c á arqu isiç~o 
tiª modelos. 
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Art. 9.o O anno lectivo será f\c' sete ·a oito mezes, nl'fo 
havendo neste tempo outros feriados além· dc)S domingos, dias 
santos c de festa nacional. A abertura das aulas será feita no dia 
designado no Uegulamento especial, e sem solemnidade,~ 

Art. 10. No fim de cada anno lcctivo os alam nos serão c]t;ls
sificados pelo conselho de instrucção, segundo o gráo de aprovei
tamento que houverem tido, c scgundo a mesma ordem terão 
prcccdcndns nas aulas c exercícios. 

Art. 11. O alumno, que não tiver mais de quinze falias 
sem causa ou mais de 30 faltas justificadas, será habilitado pelo 
commandantc para os exames ordinarios do lim do anno. 

§ 1.• f,o~o que o alumno militar completar o numero de 
faltas, que inhabilita para os exames do anno, será recolhido ao 
respectivo corpo. 

§ 2. • A pesar da inhabililaçlío por faltos, em gernl os 
alumnos poderão ser submctlidos aos exames finaes, se fOrem 
approvados no exame prévio das generalidades das doutrinas 
<lo anuo, na fórma do Regulamento especial. Os que, tendo-se 
sujeitado a tacs exames e sido nellcs approvados, se mostrarem 
habilitados nos cxerricios praticos correspondentes, serão repu
tados ter concluído regularmente o anno. 

§ 3. o Qualquer 'ressoa, independente de frcquencia, mas 
1endo pago prúviamcnle as taxas de matricula, poderá fazer os 
exames correspondentes aos diversos annos da Escola Central 
se préviamcntc tiver sido approvada nos respectivos exames de 
generalidades, na fórma do Regulamento especial. 

Art. 12. Obterão o gráo de baclwrrl e o de doutor em 
sciencias mathcmaticas c physicas os nlumnos que, tendo com
pletado o curso normal da Escola Central, tiverem satisfeito as 
determinações do art. 7 .", § 2.•, c as for nalidades prescripta<; 
no Regulamento especial da mesma escola. 

SECÇ.\0 III. 

DO PESSOAL EMPREGADO NA ESCOJ.A. 

Art. 13. Para a rcgencia das diversas cadeiras c aulas da 
Escola Central, bem como para a direcção das salas de estudo, 
ha,·erá: 11 lentes, 10 repetidores, 3 professores de desenho c 
3 adjuntos. 

Art. H. Haverá tambem mestres de esgrima, equitação, 
gymnastica, c instructor de infantaria até manobras de batalhão. 

Art. 15. Além dos lentes, repetidores, professores, adjun
tos, mestres e instructor, haverá os seguintes empregados. 

t.• Hum commandante, Coronel ou Official General, que 
pertença ou tenha prrtencido a hum dos corpos ou arma scien
tificos. Nos seus impedimentos, se o Governo não nomear com-
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man<Janf4 jQ.tcfi,op,,.$~rá.c6nb,!itituldo pelo segundo command~tlte, 
e ~ai faJ~ àeJtti:pct~J~..g,A~utl~·antjgo ~cn p$1:~~· 

2Jl ,,}lumrfiegúndo ~llQ(lailte~ ·O.tncial6Upel'ior de al@tlln1 
dos corpos ou arm8' tiiC)fim~fuiJs, ... 

3. • Hum ou mais ajudantes.do· com mandante com o curso 
eompleto de algum dos corpos ou arma scicntificos e de pnt!:lnle 
inferior á do segundo commandantc, ou mnis moderna, ao qual 
ficarão tambcm subordinados. 

!~.· Hum SPcrctario, hum Oficial e hum Amanuense. 
5. • Hum llibliolllccario. 
6.• Hum Quarlel-mcslre. 
7.• Hnm Cirurgião militar. 
S. • Hum l'orteiro, prc.!paradorcs ou guardas de gabinetes, 

e os Conlinuos que f<irem ncccssarios. 
Art. 16. O commandante he o chefe da Escola Central, 

a quem são subordinados todos os lentes e muis empregados da 
Escola e os alumnos. Compete-lhe impô r todas as penas. deste., 
Jlcgulamcnto, excepto a de expellir c suspender os alumnos, e 
a de demissão ou ~uspensão dos lentes, professores, repetidores 
c adjuntos. 

Jlor inl~rmedio do commandante tení lugar toda a cor
respondencia entre o ministro da guerra c a Escola Central. 

Art. 17. O segundo commandanlc hc inseparavel da es
eola, e lugares de exercício: terá especialmente a seu cnr.go a 
policia e economia da escola. Se ao mesmo tempo houver exer
cícios em diiTerentes lugares, os ajudantes do com mandante 
3ssistirão áquelles em que não estiver presente o segundo com
mandante, a quem são immediatamente subordinados os alum
nos e todos os empregados, excepto os lentes, repetidores, pro
fessores e adjuntos . 

. Art. 18. Os ajudantes coadjuvarão o srgundo comman
dante, segundo as ordens do cotnmandante, na policia e eco
nomia do estabelecimento, e na manutenção da ordem durante 
os exercícios. 

Art. 19. O quartel-mestre será encarregado da compra, 
gunrda c distribuição dos objectos necessarios á escola, sendo 
fiscalisado pelo conselho cconomico da mesma,. 

Art. 20. O Cirurgião comparecerá diariamente ás horas 
determinadas no Regulamento especial e sempre que fôr deter· 
minado pelo commandante. 

Art. 21. O Secretario, auxiliado pelo Oficial e Amanuense, 
fará a cscripturação da escola, e terá a seu cargo o archivo. O 
Bibliothecario he responsavel pela livraria, e a terá po ~evido 
arranjo e asseio. 

Art. 22. Os lentes são obrigados á regcncia das cadeiras 
c a assistirem ás salas de estudo e gahinetes scientificos para 
solverem as duvidas que forem propostas pelos alumnos, e ques
tiona-los sobre as malerias anteriormente dada!!, no tempo que 

Parte ll. 22 
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rõr lixado no .. Reg_ulamenlo especial. Em quanto o 1!-!ntc estivrr 
presente nas cS&las:-dos estudos e gabinet~.iseie.ntiflco~ fica-lhe 
subordinado o repP.tidor. 

Art. 2:1. Os rcprlldores coadjuvarão os' lentes Iins sams w 
rsludos c gabinetes seirntiiiros, onde se const·J·varào em quanto 
durar o estudo c •~xcrcieio. Substilut m os lcnfcs cnt suas faltas 
c impedimrntos. 

Art. 2'~. A aula de ucscnho durará p:·lo mPnos duas horas, 
c os proli·ssorcs serão coadjuvadns JWios ajudantes. 

,\rt. 25. Os mestres e inslrudor dirip;irüo os respectivos 
exercidos ronfomw o HPgulamcnlo especial c progn;mma da 
l's(·.ola. 

Art. 26. Os JentPS r rPjwlidorrs prr<"eb('rão, incluindo soldó 
SI' forem lllilitarrs, ns lllPSI!los ~encimcntos, c tcriio tlircilo á'l 
Bll'sma~ ranl;1gens IJÍtc adualmenle compelem ou vierem ;1 corn
p!'!ir aos lentt·s e substitutos das fuculdadPs de medicina e de 
direito. Aqnd!Ps lenles e snbstitnlus, porhn, que aelualmenle 
tt~rn wncimenfos superiores aos das faculdadl's acima citadas, 
continuarão a pcrcrbt'~-los. 

Art. 27. O tornmandank, o srgundo commandantr, aju
dantes, secretario, bihliolhl'cario, pmli.~s~orcs, njud..·mtc c mais 
t>mpre~ados terão os vt·ncimcntus da talJella junta á esse Hrgu
lamento. 

Art. 28. O comnHltHI<mle, o srgundo commandanlc, sc
erclario e bibliothrcario SPriin nonll'ados por decreto. Os ,\jn
dnnlcs, O!Tieial c ,\manuense da secrdaria, <)uarll'l-mcstre, lns
lructor, Porteiro, Mestres c Cirurgião sPr:io de nomraçiio do Mi
nistro da r;uerra. Os pn·parailores ou guardas de gabinete serilo 
de nomeaçüo do commandantc\ precedendo proposta do respectivo 
lt>nle, e os continuos de simples nomeação do mesmo coau
mandanlc, sendo porém o numero de huns c de outros fixado 
no Hrgulamento especial. 

1\rt. 20. Os lt•nt,~s seriío nomeados por decreto, mediante 
eoncurso, a que podem apresPntar-se os repetidores c quaesqul'r 
(;idadãos Brasileiros, qtw tenhüo as habilitaçücs scicntificas nc
ecssarias, ainda que não adquiridas na escola; SPjão ou uilo 
doutorrs ou bachart.'is. Em igualdade de merecimento mostrado 
no concurso serão preferidos os repetidores. Os substitutos 
artuaes são considerados rcpP.tidores. 

Os substitut.Js que ainda existirem serão promoYidos á lentes 
por antiguidadl'. 

Art. 30. O Governo podt>rá contraclar, por tompo limi
tado, !'strangcir05 habris para a rcgcncia de quahtucr cadeira c 
direcção do Obst>n·atorio astrononaico. 

Art. 31. Os rcpclidon•s senlo nomeados pelo Governo, sob 
proposta do Consdho de luslruc._-iío, precedendo concurso. Os 
prnff'"ssorrs, adjunto:;, nwstrrs ~~ iustrudor serão de livre nomua
•:ão rlo Governo. 
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A rt• : 32. . .Q:~.Ie~ o,@fofes.so~.as: actuaes, bem ~fl'l~ os 
sil hslit\ltOti ou ópposü9,t"~~~pe)osi,,l\eg,~hunentoi anteriores~m 
d~l·eilo ~..v_. ·ltalici.~ade A_6s ~ós, () ·con~envà_t·no;_; Os l,(!bteg 
ljlle·d!atà·em dttt~et;.fo~~ . . _ dot1_,~n'd_Q tclmfffiltterem fal
tas ·smws contra 'a :~i rUna'*"IUta r~: d petas qttá~ tlejoo- 'condetn
natlos a mais de hum arino:dt! prisão,-ou tiverem irtegulnridadH 
de eondueta definida segundo o§ 2. 0 doart. 9. 0 .da Lcirn.p64H 
de 18 de Agosto de 1852, licão. sujeitos ás disposições do mesmo 
paragrapho. 

Os professores c oppositores actuaes, que não tiverem 
ad!JUirido direito de vitnliciedadc, e os professores e repetidores 
lJ ue fUrem depois da data deste Hrguliwwnto nomeados poderão 
5er dcmittidos quando mal servirem. l'ara qm• a demissão possa 
ter lugar, he prceiso que o professor ou rcrwtidor srja advertido 
de suas lalta$ pelo menos duas vrzes, c consultado o consclhé do 
disciplina, que o podrrá omir de viva \'OZ ou por estripto._; 

:\rt. 3:J. Os lentes militares não contarllo para a rcrõrnui 
o tempo que servit't•m na escola, excepto se rcnuneiarcm' a ju
hiiJçào. Para os aceessos e mais Yantagens militarrs se levará 
em conta o tempo do magistcrio. A jubilação c refot·ma porém 
dos lentes militares, actualmentc existentes, terá lugar na fór .. 
ma dctcnninada no llegulamcnto do 1. • de :\lur~o de 1858. 

Art. 3fL Os lentes, profpsson•s, oppositores c adjuntos mi
litares do qnc trata o art. 92 do Hcgularncnlo do t.• de Março 
rlc 1858 serão incluídos, segundo suas antiguidades, nos quadros 
dos c~H'pos, a que pertencerão, ficando os officiae!', que exce·;. 
derem, aggregados até que haja vaga em que scjão contem~ 
piados. 

Art. 35. Os lentes, professores, repetidores e adjuntos 
paisanos terão as gradnaçües puramente honorificns de que trata 
o art. 90 do Regulamento do 1. o de .Março de 1858. 

Art. 3ü. Serão levadas em conta para a jubilação dos len
tes : 

1. o As f a I tas que forem dadas por serviço publico em ou
tros empregos ou. com missões, com tanto que dentro de 25 bnnos 
não comprehendiio hum espaço maior de 5 annos. 

2. • As faltas por molestia, justificadas pcra~c o comman
dante, com recurso para o Governo interposto dentro de 15 dias, 
não excedendo 60 em tres annos. 

3. o As que procederem de suspensão judicial, quando a 
final o lente suspenso seja declarado innocentc. 

Art. 37. Excrptuando os casos de seniço publico gra
tuito c obrigado por lei, da casa imperial junto ás pessoas da 
l'amilia imperial, c de commissões scientificas c os de causas in
dependentes da propria vontade, <'S lentes só percebcrilo seus 
vencimentos quando exercerem o rnagisterio. Terão, porém, 
direito aos ordenados quando faltarem po1· motivo justificado de 
molcstia, não lhe!i sendo abonadas sem esta circumstnncia mai~ 
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do que duas fal~em hum mez .. A.s li®D~s,~os lentes nunca 
serão concedi~ côm. as gratificações, pertenç.endo ~tu a quem 
os substituir. · 

Art. 38. As faltas dos lentes durante o anno lectivo e exa
mes poderão ser justificadas logo que cesse o motivo que as pro
duziu, ou na pcrmanencia delle, pam receber 'o ordenado. 

Art. 39. As faltas não justificadas além de duas e:n hum 
mez imporlão a perda dos wncimcntos correspondentes. 

Art. t~o. As faltas dos lentes ás sessões dos conselhos, c a 
quacsqucr actos e funcçõcs da escola a que são obrigados, sc
rllo contadns como as que se derem na rPgcncia das aulas. 

Art. 41. Os lentes que deixarem de comparecer para exer
cerem as respectivas func~~õcs, vor espaço de tres mczcs, sem 
allegarem perante o commandnnte motivo que justifique a ati
Siilncia, incorrem na pena de suspensão por outro tanto tempo. 

Se a auscncia fôr de seis mezcs, se reputará terem renun
ciado o magisterio, o as cadeiras serão reputadas vagas. A dl~
claração da renuncia, vaga c suspensão será feita por deter
minação do Governo. 

Art. 42. O lente nomeado, que dentro de dous mczQs 
nlio tomar posse sem motivo juslilicado perante o commandante, 
perderá a cadeira, sendo csln pcna imposta pdo Governo. 

Art. IJ-3. O comparecimento ao serviço vinte minutos de
pois da hot·a marcada ho contndo ao lente como falta. 

Art. H. Os actos de indisciplina do~ lentes serão punidos 
segundo os Regulamentos militares. 

Art. 45. As disposições dos arts. 37, 38 39, 40, U, r..2, 
43 e 44., relativas aos lentes, são npplicaveis aos repetidores, 
professores c mestres, quando faltarem aos de\·eres a que são 
obrigados. 

Art. 46. O Governo poderá, se assim o julgar acertado, 
incumbir a direcção do Observatorio astronomico ao lente da 
1. • cadeira do 4. • anno do curso normal, ou ''ice-versa, me
diante huma gratificação additiva, igual á marcada para os lentes, 
ou nomear hum dircctor especial para o Observatorio com os 
vencimentos correspondentes aos dos lentes cathedraticos. O 
Observatorio astronomico continúa como dependencia da Escola 
Central. 

SECÇÃO IV. 

DOS CONSELHOS. 

Art. 47. Haverá na Escola Central os seguintes Conselhos: 
1. • De lnstrucção. 
2.• Economico. 
3. • De Disciplina. 
Art. 48 O comclho de instrucção compõe-se dos lentes 

presididos pelo commandante, c compele-lhe; 
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1;. • ·'Deliberar so~re. ~ parte.!icl~ntiOea 4a escola. 
2:'. :.'Propó·r il(i Go~n()' b Regullii'nento especial pará "ftt.; 

cuçllo. do presente Regulaoiell.to orga.nico. . . · 
3.'' · Organisar 1 o prbgt'à\rítria q\ta~rlenoal, espécificado das 

liçõesll do emprego do têmpo;'qtter.-rià~'"fdlàs e em~salas de és
tudo, quer em exercícios praticos. 

Durante o quatriennio poderá o programma ser modificado, 
se a experiencia demonstrar a necessidade de alguma alteraçlio. 
O programma c suas modificações serão impressos e executa
dos com approvação do Governo. 

4." Organisar o programma das provas para o gráo de 
doutor e bacharel, dos exames finaes e dos cspeciaes que hou
verem de ler lugar no decurso dos annos lectivos, bem como 
o de concurso!! para repetidores e lentes. Jgualmenle terá o 
conselho de instrucção de formular os programmas dos exames 
de prcparatorios, dos de generalidades para quem se não houver, 
pela matricula e frequencia regular, habilitado para os ~xames. 
ordinarios. 

5. • Classific:lr segundo o· gráo de aproveitamento, e por 
ordem numcrica, os alumnos que tiverem concluído cada hum 
dos annos dos cursos da Escola Central. 

6.• Fazer as propostas de lentes e repetidores, observadas 
as disposições deste Regulamento. 

7. o Propô r ao Governo e ao com mandante tudo quanto jul
gm· conveniente no progresso do ensino, e informar sobr:e tudo 
que fór pelo Governo e com mandante determinado. 

Art. 49. As deliberações do conselho de instmcção podem 
ser iiuspensas pelo com mandante, que daJ'á immediatamente parte 
ao Governo para decidir o que mais acertado julgar. 

Art. 50. Os repetidores que regerem cadeira wrmarão 
parte do conselho de instrucçãh ; mas não poderão estar pre
sentes quando se discutir e votar sobre as materias do art. 48j, 
n.• 6. 

Art. 51. O conselho economico se comporá do: 
f.o Commandante da escola, como presidente. 
2. o Segundo com mandante. 
S.• Dous lentes para isso nomeados annualmente pelo Go--

verno. 
4.• Quartlil-mestre, não tendo porém voto. 
5. 0 Hum dos ajudantes servindo de thesoureiro, sem voto. 
Art. 52. Incumbe a este conselho administrar os fundos 

da escola, verificar o estado do cofre no fim de cada mez, esta
belecer es processos mais convenientes para a fiscalisaç!lo, sujei
tando-se, no que fôr applicavel, ás disposições do Regulamento 
que acompanhou o Decreto n. • 1.649 de 6 de Outubro de 1855. 

Art. 53. O conselho economico consultará sobre todos ns 
objectos concernentes ao material da escola. 

Art. 54.. Em quanto nfio forem aquartelados, no ediOeio 
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da escola, os ahtmitdS·' militares, n.üõ ·c~Urá·:~onsç1!lo econo
mioo, a ficarão pertencendo ao commà~~atitíl;< m.l%iliado pelo 
segundo commandante e ajudantes,: as tÍttlibu.lçõcs'·qQ-e' 'J)erten-
cerião ao conselho ec.onomico. · 

Art; 55. O conselho de disciplina se c01il~orá do 
J .• Com mandante, como prcsiàcnte. 
2.• SPgundo commandantc. 
3.• llum ajudante do cornmandantc qtw Rir mais gr,tduado 

ou mais antigo. 
4." Dons lrntcs militares designados pelo r.ovrrno. Se nlio 

houver lentes militares, o (]overno designar;í officiacs para os 
substituir. 

Art. 5G. Compete a este conselho deliberar sobre a sus
rcnsão tcmporaria OU expulsão elos niUillllOS C]llC por SeU COIJI

portamento uão déverern continuar a frequentar a escola, quer 
scjfio militares, quer paisanos, nacionaes ou estrangeiros. Da 
decisiio do conselho sobre a susp•msão c expulsão dos alumno;o; 
havcr;í recurso ex-omcio para o Governo. 

Art. 57. O conselho consultará sohn~ os meios mais apro
priados para manter a policia gPral, a on!Pm interna c a mo
ralidade do estabelrl.'imcnto. 

Art. 58. O commandantc poder;'•, sempre que julgar ccm
venientc, ouvir o conselho, quando honvet· de applicar penas 
que excedfio a reprehensão simples, ou it:11wdimcnto na cscola 
pnr mais de quinze dias. 

SECÇÃO. V. 

lJ.\S l'EN AS. 

Art. 59. As penas corrrcciona("'; impostas aos alumnos sc-
t·ão, conforme a graYidadc das faltas, as seguintes: 

1.• Ucprehensão particular. 
2." Ueprehensão motivada em ordem do dia da escola. 
3.• Impedimento de sahir da escola por oito dim; a dous 

nwzes. 
4.• Prisão por lu.1m a quinze dia~, ou no dormitorio ou 111\ 

prisão commum, qué para os alumnos será o estado-maior do 
corpo escolar, ou o dos corpos da guarnição da córte, ou em 
alguma fortaleza. 

5." Suspensão temporaria da escola até dous a unos. 
6. • Exclusão perpetua. 
Art. 60. As penas dos numrms hum a quatro compete 

ao commandante impOr ; as de numero cinco c seis ao conselho 
de disciplina com recurso ex-otlicio para o Governo. 

Art. 61. O segundo commandanle poderá reprehender fllll 

parlir,ular aos almnnos, c BH'smo dPh•rminar a prisilo, rm seu 
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vidade são .da àlçada 
dos julgadcis por toes 
autoridades, cdm documentos res-
pectivos, e na falta delles fatendo as collf\'!nie:nlf!S participações. 

CAPITIJLO. 111. 

Da Escola illllltar. 

Art. G3. A Escola Militar da clirte he instituída para dar 
aos alumnos militares sahidos da Escola Central, e convenien
tPmente habilitados, a instrucçilo especial ás armas de infanla· 
ria, cavallaria, artilharia, e aos corpos de engenheiros milita
res c de estado maior de primdra classe. 

Art. 6 1~. As materias ensinadas na Escola :Militar· d~f-córte 
serão distribuídas da seguinte maneira: 

Primcir·o anno. 

P rimcira cadeira. -Topographia- Tactica- Estrategia
Castrametação -Fortificação passageira- Noções elementares de 
balislica. 

Segunda cadeira.- Legislação- Adminisll·açlio e Historio 
militar- Princípios de direito das gentes applicados aos usos 
da guena. 

Aula de desenho militar. 

Segundo anno. 

Primeim cadeira.-Architectura militar-Fortificaç11o pCI"
manente- Ataque e defeza de praças-Historia das cámpanhas 
c assedios memoraveis. 

Segunda cadeira.- Artilharia, comprehendendó 9 és tudo 
completo de balística, e estudo especial das bocas de fogo e 
dos projectis de guerra conhecidos- Pyrotechnia. 

Aula de desenho militar relativo ás obras de fortificação a 
artilharia. 

Art. 65. São preparatorios neccssarios á matricula no pt·i
meiro anno da Escola Mititar a approvação nas materias que 
constituem o primeiro anno da Escola Central. Para a matri
cula do segundo anno da Escola Militar, além da approvaçilo 
do primeiro anno desta escola, he preciso para os alumnós que 
se destinão á arma de artilharia a approvação dos dous pri
meiros annos da Escola Central; para os do estado-maior de 
primeira classe os tres primeiros annos e para os do corpo de 
enienheiros militares o curso normal. Os estrangeiros carecem 
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de nova licença parà frequentarem os.cursos militares, e sempre 
como externos. 

Art. 66. Sllo applicaveis aos· alumnóil' da Escola Militar 
quanto á frequenciA, h~QUitaçõcs para exames, e aos mesmos 
exames as di~posiçM\fítbl§livas á Escola Central sobre objectos 
semelhantes. 

Art. 67. Para a regcneia das ~adeiras c nulas da Escola 
l'tliliL1r, bem como para a direcção das salas de estudo, c dos 
excrcicios praticos, h a Vj:tá': 4. lentes c 3 repetidores, 1 professor 
c 1 adjunto. 

Art. 68. HaVIYÚ tambem mestres de equitac:;ão, natação, 
gymnastica e hippiatrica, instructores das tres armas, devendo 
os de primeira classe ter o curso completo da n~spectiva arma. 

Art. 6U. Dos exercidos pralicos haverá o competente exa~ 
me, seitdo este regulado no programma confeccionado pelo cou~ 
selho de instrucção . 

• \rt. 70. Os officiacs e praças de pret da guarnição da 
c6rte continuarão a fazer na Escola l\lilitar os exames praticos 
exigidos pelo ltegulamento da 31 de .Março de 1851. 

Art. 71. Além dos lentes, professores, repetidores c ad-
juntos, haverá os seguintes empregados: 

t.o Hum commandante. 
2. o Hum S<'gundo com mandante. 
3. o Hum ou mais ajudantes, conforme a necessidade do 

serviço. 
4. 0 Hum secretario, hum official e hum amanuensc da se-

crªtaria. 
5.0 Hum bibliothecario. 
6. o Hum quartel-mestre. 
7. o Dous cirurgiões militares. 
8. o Hum capelião. 
9. 0 Hum porteiro e os contínuos que precisos forem. 

A todos estes empregados são applicaveis as disposições re~ 
]ativas aos da mesma classe da Escola Central. 

Art. 72. O batalhão de. engenheiros continuará a ser 
aquartelado na Escola Militar e a coadjuvará como até aqui. 

Art. 73. Haverá na Escola Militar os seguintes conselhos; 
1.0 De instrucção. 
2. o Economico. 
3. o De disciplina. 

Art. 74. O conselho de instrucção se comporá do 
1. o Com mandante da Escola 1\lilitar, como presidente. 
2.0 Segundo commandante. 
3.° Commandantc do batalhão de engenheiros. 
4. o Lentes e o professor. 
5. o Instructores de primeira classe. 

Competem a este conselho funcçõcs semelhantes ás do con~ 
selho de instrucção da Escola Central. 
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Art .. 75. ··O conselhp ecQP9~tco..·.S,e1 comporá do: . !·: Commandante :~fl . ..e5êpla*:':PI'e5idente. 
-· .. ttSegunt\o .~.~~lt~ •. 
3.•. Cbmmandao\~~~@'1 .do ;ba~llio ·4.e engenheiros. 
4.• ' nous leutes.'l)b:ra4it9í:ttomeâdllllidn}llmentG.,pelo (io.. 

,.ei'CJO." 

5.• Quartr:l-mestre, sem voto. 
6.• JJ um dos njudantes do commandante, que servirá de 

thesoureiro, tambem sem voto. 
Cornpatem a este conselho funcções &emelhantes ás do con~ 

selho economico da Escola Central. 
Art. 76. O conselho de disciplina compõe-se do : 

1." Commandante, presidente. 
2.• Segundo commandante. 
~{.• Hum dos ajudantes do commandante. 
4.• Commandantc do batalhão de engenheiros. 
5.• IIum dos lent4's, nomeado pelo Governo. 

Art. 77. Competem a este conselho funcções semelhantes 
ás do conselho de disciplina da I~scola Central. 

Art. 78. Os alumnos da ,Escola 1\lilitnr, pelas faltas c 
crimes que commetterem, estão sujeitos- ás penas correspon
dentes a faltas c crimes semelhantes commettidos pelos alumnos 
da Escola Central. 

CAPITULO IV. 

Das Escolas Auxiliares. 

Art. 79. O Governo poderá crear nas províncias, em que 
julgar necessarias, Escolas Auxiliares da Escola Militar da côrte. 

Art. 80. O curso das Escolas Auxiliares será de dous 
:mnos; a saber: no primt>i!'O anno se ensinarão as doutrinas 
da primeira cadeira do primeiro anno da Escola Central, e o 
desenho respectivo; e no st>gundo anno se ensinarão as doutrinas· 
do primeiro anno da Escola Militar. Além destas aulas, haverá 
lluma aula de lingua franccza. 

Art. 81. São exigidos para a matricula e frequencia destas 
escolas : 1. •, a idade pelo menos de 15 annos completos; 2. • ~ 
licença do Ministro da Guerr11; 3.•, ler e escrever correntemente; 
4.0

, a pratica das quatro operações fundamentaes da arithmetica 
sobre inteiros e fracções; e para os militares robustez verificada. 
pela Junta de SaudQ. ~· 

Art. 82. Os alumnos que forem approvados nas materias 
ensinadas nas Escolas Auxiliares e nos exercícios praticos, serão 
reputados ter o curso das armas de infantaria e cavallaria. 

Art. 83. J>arll a regencia das cadeiras e aulas haverá 3 
lentes, 2 repetidores, 1 professor e 1 a,djunto. Todos estes em
pregados são nomeados por decreto, e os mais, exceptuando os 

Parte 11. 23 
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contínuos, cuja nomeação perte~egª,~o~ eommandanles, com-
pete ao Ministro da Guerra: . _ 

Art. 84.. Haverá lllais hum .• ~W..l\~4a.nte, bum ou mais 
ajudante~. m~truclores, >mestre" dé eqüitaç4ó e de gymnastica, 
hum porteiro e os contínuos que forem preç)sos. O comman
dantc e lenles terão vencimentos de engenheiro em commissão 
activa, sendo aquclle reputado chefe. Os professores, repeti
dores c ndjuntos os de estado-maior do L" classe. O porteiro 
será oficial subalterno ou capitão reformado com vencimento 
de ctape e gratificação addiciooal, ou t.• sargento, que, além 
dos ,·cncimrntos correspomlentcs, pen:eberá a gratificaçl!q de 
10~ mcnsacs; os continuas serão rabos ou inferiores, que, além 
de seus ,·cncimcntos, terão a gratifiraçlio de 6~ mensaes. 

Art. 85. As Escolas ,\U\iliates fkiio subordinndas á Escola 
i\lilitar, sem prejuízo das atlribuiçôPs que os presidentes de 
pmvincia Pxercem sobre todos os estabelecimentos existentes na 
de sua jurisdicçãó. 

Art. 86. O commandanle he o chefe da Escola auxiliar 
em cada huma proYincia, c todos os empregados c alumnos 
l·he são immediatamente subordinados. 

Art. 87. Pnra <'ada h uma das escolas o Governo determi
nará o modo de fiscnlisa~;fw dos fundos do estabelecimento, hem 
como o de sua udministração scicntifica, economica e penaL 

Art. 88. O progrnrnma da distribuição <lo fempo, das rna
tcriás rnsinadns c do~ ~~xncicios praticas será formulado pelo 
conselho de inslrucçiio da Escola l\Iilitnr, ~~ approndo pelo Go
yerno. 

Das ~~~eolas lle;;imentaes. 

Arl. 8~. O Gon;rno pcde:·ú organisar as Escolas RPgimcn
taes para formar inferiores para os corpos, com a necessaria 
instrucção, compreheudendo n leitura, calligraphia, arilhme
tica, geometria a duas dimensões, c desenho linear. 

Os professores serão officiaes ou inferiores dos corpos, que, 
além dos vencimentos que lhes corresponderem, perceberão a 
gratificação de tO:n; a 20"' rncnsaes. 

Ar~. 90. O conselho de instrucção da Escola 1\lilitar apre
sentará, Jogo quo fôr pelo Governo determinado, o programma 
especificado das matcrias que nas Escolas Hegimcntaes se tem 
de ensinar. O emprego do tempo será organisado pelo com
mandante do corpo, c approvado pelo commandante das armas, 
ou por quem suas vezes fizer. 
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.. C4PITIJL~ 'VI; 

baâ8f~·· a~rae•·· 
'Art. 9t. o t1overnõ·afstribuir&'·lf6 modo que lhe· parecer 

màis conveniente, pelas diversas cadeiras e aulas, os lentes,, 
suhslitutos, oppositorcs, professores o adjuntos tanto da Escola 
Central, como da Militar c Auxiliares. 

Art. 92. A nova distribuição das doutrinas pelos diversos 
annos das escolas só terá execução para os a:umnos que se 
matricularem depois da publicação deste Regulamento organico. 

Art. 93. O Governo lixará annualmente o numero ma~ 
ximo de alumnos militare·s que, á vista das conveniencias do 
serviço publico, poderão ser matriculados. . 

Art. 94. Os alumnos do 1. • anno da Escola Central e das 
Escolas Auxiliares das províncias, no lim do segundo tílez de 
frcquenci~, passarão por exame das materias até então dadas, 
c os que não forem approvados neste exame de sufficiencia não 
continuarão na fre'Juencia do anuo. · 

Art. 95. Er!) easo algum, excepto o de serviço em tempo 
de guerra, será pcrmittida terceira matricula no mesmo anno. 

Art. 96. Desde já, ainda quando não iiieja possivehtquar
tclur immcdiàtamente na Escola Central os alumnos !Jlilitaresi 
o estudo das lições terá luga'r no edificio da mesma escola, e 
nas salas para este fim preparadas. As escolas trabalharão de 
matJhã e a tarde. 

Art. 97. Os alumnos militares, quando aquartelados, são 
obrigados a contribuir para o rancho c outras despczas com 
toda a etape e metade do soldo; c no acto da entrada apre
sentarão roupa de cama, c o uniforme que ror determinado no 
Ucgulamenlo especial. A ctapc para os alumnos praças de pret 
será orçada de seis em seis mezes. 

Art. 98. As praças de pret, em quanto frequentarem o 1.0 

anno da Escola Contrai, gozarão dos vencimentos de 2,•• sar
gentos, se outros maiores não lhes competirem. Frequentando 
outros annos de qualquer das duas escolas da Côrte perceberão 
as vantagens de 1. 01 sargentos. 

Art. 99. Os alumnos paisanos nunca serão aquartelados, 
nem admittidos ás salas de estudo; poderão porém assistir aos 
exercícios praticas c ao trabalho dos gabinetes scientillcos. 

Art. 100. O alumoo melhor classificado será o chefe de 
seus condiscípulos, em quanto pelo seu comportamento não se 
tornar indigno dessa distincção, e nos impedimentos e faltas 
será substituído pelo immediato em qualificação. Em igualdade 
de qualificação preferirá aquelle que fôr designado pelo com
mandante. O chefe dos alumnos de cada anno não solfrerá de
ducção em ieu soldo, e como distincção podirá usar de espada. 

Art. 101. Se houver maior numero de alumnos habili-
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tados para serem promovidos a alferes o.u 2.01 tenentes ~m qual
quer das armas. on corpos do exerC)iJ9:-~ que o de vagas em 
cada buma deltas. c delles, o GoYel'IÍo'o~.:distribnirá segundo 
as provas que tiverem obtido. · , 

Art. 102. Os alumnos militares que tiverem approvações 
plenas em dous annos das escolas da capital do lmperio, e obti
verem nos exercícios praticos notas que correspondão lambem 
á approvação plena, serão despachados alferes alumnos. 

Art. 103. Poderão passar a alferes de inf,mtaria ou de ca
vallaria os alferes-alumnos que, concluído o curso destas armas, 
tiverem hum anno de exercicio eiTccli,·o nos respectivos corpos: 
a alferes do estado--maior de 1.• classe c á 2. 08 tenentes de 
artilharia ou de engenheiros, os alferes-nlumnos que tiverem 
quatro annos dos respectivos cursos, tendo todos as demais ha
bilitações exigidas pelo Hrgulamenlo de 31 de Março de 1851. 
A 1. os tenentes ou tenentes não serão promovidos antes de com
pletar o curso da respectivn arma ou corpo e de sntisfazercm 
as condições do citado Hcgulameuto de 31 de Março de 1851. 

Art. 104.. O alferes alumno que se inlwbililar para com
pletar os cursos militnrcs das escolas será rebaixado á praça 
que antes tinho, e recolhido ao corpo. Se porém houver já 
concluído pelo menos o curso de infantaria e cavalloria, poderá 
ser na qualidade de alferes alurnno rcmctlido para hum dos 
batalhões ou regimentos, onde lJOdcrá ter a<'cesso depois de sa
tisfeitas as exigencias legues. 

Art. 105. O tempo de frequenda dos escolos será contado 
como. de serviço eiTcctivo militar para todos os eiTeitos, menos 
para as gratificações e cavalgaduros, c para bnixa do serviço mi
litar. Os annos de frequencia que não forem seguidos de appro
vação não serão levado!! em conta paro ciTei to algum. 

Art. 106. Os exercidos de esgrimo, gymnastica, natnçilo c 
equitoção, e das armas de infantarin, cova!laria c artilharia, c 
nos gabinetes scienliflcos, leriío lugar durante o anuo lcctivo. 
Os outros exercícios pralicos, porém, se executarão no inter
v alio dos férias. Os alumnos militares da Escola Central scrfio 
para estes exercícios proticos :1ddidos á Escola Militar; os pai
sanos porém ::.erão guiados pelos lentes, repetidores ou oju
dantes da Escola Central que fôrem determinados pelo com
mandante. 

Art. 107. Os lentes ou repetidores, que dirigirem exer
cícios praticas, perceberão como ajuda de custo a gratificação 
de 150:;; mensaes. E a mesma gratificação terão o comman
dante c segundo cornrnandante. 

Art. 108. No recinto das Escolas Central e Militar l!avcrá 
os laboratorios c gabinetes scientificos necessarios, hem como 
h urna bibliotheca. 

Art. 109. Os quotro primeirns annos da Escola Central 
formão o curso de engenheiros gcographos. 
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Os lrcs primeiros nonos' do curso normal e os dous ultimos 
de engonharia civil {?rmlkt' o ~urso de .engenharia civil. · 

O primeiro iinno.-dô~urso normal e o primeiro da Escola 
Militar (ormão o curso· de infantaria. e de cavallaria. 

O primeiro c segundq' 'annos do curso normal e os dous 
da Escola ~lilitar fórmão o curso de artilharia. 

O primeiro, segundo e terceiro annos dg curso normal e 
os dous da Escola Militar fónnão o curso de estado-maior de 
1. • classe. 

Todo o curso normal c o da Escola Militar formão o curso 
de engenharia· militar. 

Art. 110. As cartas dos gráos de doutor e bacharel, bem 
como os títulos de engenheiro geographo, serão passadas pela 
Escola Central e assignadas pelo commandante e lente mais 
antigo do curso normal. Os títulos de engenheiro civil serão 
expedidos tambem pela mesma escola, assignando porém o com
mandante e o lente mais antigo do respectivo curso. 

· Art. 111. Os titulas dos cursos militares serão passados 
pela Escola l\lilitar c assignados pelo commandante e o lento 
mais graduado ou mais antigo. 

Art. 112. O Governo poderá ter na Europa em estudos e 
viagem de instrucção quatro olficiacs que tcnhão o curso de 
huma das armas ou de corpos scicntificos, precedendo concurso 
e prova de sumcicncia prod-uzida perante o consélho de instruc
ção das escolas c relativa ao assmnpto especial a que os candi
datos tiverem de applicar-se. Além destes officiaes o Governo 
poderá escolher dous, sem dependencia de concurso e provas, 
h uma vez que tenhão os conhecimentos scicntificos acima apon
tados. 

Art. 113. Os lentes, professores, repetidores e mais em
pregados das escolas nao poderão accumular outros empregos 
ou com missões de qualquer natureza, quando incompatíveis com 
o exercício do magisterio. Exceptua-se desta disposição o &er
viço militar, missões diplomaticas, presidencias de províncias, 
ministerio, o do corpo legislativo e o que dentro ou fóra do 
Imperio fôr relativo a estudos militares ou commissões scien
tificas por ordem ou permissão do :Ministerio da Guerra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Abril de 1860. 

Sebastião do Rego Barro~.-
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Tabclla dos veaelmentes do• eiupre~ados das 
t:'en1ral c Hili1ar. 

Escola• 

\'El'\CUIENTO ANNUAL. 

E11PREGOS. OBSERVAÇÕES. 

Ordwad11. Grati(icacão I 
de • / 

exercício. 

!=~======~==~==~=========· 
I Commandantc..... • • • • • • .. • . • .. .. . • • • • • . . . . . . • . . • . . Y euce a gratificação acth·a de eu- i 

genheiro, como chefe, e mais a ! 
gratilica~ão especial de 1:200$ 

i 

~-· Commamkmte ................................. . 

Ajudante do commandante .......................... . 

Prof~ssor ••••••••.••.•..•••. 
Adjunto •••.•.••••.••.•••.. 
Secretario •••.•..•..•••.••.. 

1:200~000 B40SOOO 
9UOSOOO 6'-081100 

Y ~ncimento de Rrp~tidor 

omcial. .............. ·•·••• ~ 
Amanueuse. • • • • • • . • . • . • . • . , 

720~000 
(iOOSOUO 

600~000 
~HOSOOO 

llibliolhecario .••....•....•. 

Porteiro ••.••.••.•.••...••. 
Contínuos •••••••••••.•••••. 
Pteparadores .............. . 
Guardas .•..••••..••.••.•.. 
Mestre de esgrima ••.•.••.••. 

» de equitaç11Ó .... ; ••.• 

» de hipplatrica •••••••. 
lnstructor de t.• clasie ...... 

» clc!l.•clàssc ••••••. 

Qnartel-ml'&tre •.••..•••.•.• 

Cintrgi:J.o .•••.••.••••.••.•• 
Capellno .••...•...••••••••. 

600fl000 

Sí0$1100 
3foOWOO 
G00$000 
500SOOtl 
nosooo 
i~OSOOO 

7208000 

} ........ .. 

3Gn~OI10 
2\0'"000 
400~poo 
300SOOO 
12ogooo 
720~000 

720'8000 

annuaes. I 
I 

Vl'uce a gratificação activa de eu- i 
gcnheiro, e mais a l'ratifiraçilo : 
e>pecial de 7 ~05000 anuuaes. : 

I 
Vence a gratificnç11o activa de cu- 1 

genheiro, e mais a especial de ' 
3GO$OOO aunuaes. 

Sendo official militar, nncerá 
gmti!icaçno de rornmissllo acti· 
\<t de eng-enheiro. 

( SPndo officiaes militarrs, vence! rão vauta!(cns de estado maior , 
\ de 1.• classe. I 

As fnncções de bibliothccario po- ! 
deriio ser exercidas por algum 1 

dos empre~ados da escola, caso I 
em que como gratilicação terá 
nwtadc dos vcul'imentos qnc 
competem ao bibliothecario. 

Tem de dar lições nas doos escolas .
1 

Idem. i 

Vence grati!icaç:lo acti\·a M cn-1 
~~~~ir~ I 

V cnce gratificação de estado- ; 
maior de 1 a classe. I 

Idem. 

, ~lestre de natação .••....•. I 

J O que lhes competir ramo em-i' 
1 prrgrados em corpos. 

{

O que wncc o mestre de ltippin
trica, devendo o de gymnastica 'i 
dar lições nas duas escolas. f ~leo;trc dP gymnasticn ..•.••.. ( ........ .. 
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.DEQ\Jm)~.q·..AS83~tdei;i()~e Abril d11-1860~ 

Beorganisa ~~~m\:.4 d~ Mari~!l ~o Imp11ri~. 

Hei por bem, Usando dá autorisaÇão concedida pelo artigo 
47 da Lei .n.• 939, de 26 de Setembro de 1857, Decretar .a se-
guinte reforma dos Arsenacs de Marinha do llllpllrio. · 

'I'ITULO I. 

Dos .tl.rsenacs eJ sua organlsaç,Ao. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 1.• As Administra~õrs dos Arsenaes de Marinha do 
lmperio serão confiadas a hum Oficial da Armada, com o ti
tulo de lnspector. Os lnspectores dos Arscnacs das Provín
cias accumularão as funcções de Intendente que hoje lhes com
petem. O do Pará, além daquellas funcções, exercerá as de 
Capitão do Porto. 

Art. 2.• O Arseoal da Côrte terá os Empregados se-
guintes: 

Hum lnspector, Oficial General da Armada. 
Tres Ajudantes, Officiaes Superiores da Armada. 
Para a Secretaria da lnspecção: 
Hum Secretario, dous Officiacs, tres Amanuenses c hum 

Porteiro. 
Hum Dircctor dM Conslrucçties Navacs c hum Ajudante. 
H\.Jm Director das Officinas de Machinas e hum Ajudante. 
Hum Director das Obras Civis e Militares. 
Hum Dircctor da Artilharia. 
Hum Patrão Mó•·. 
Hum Engenhoiro de Construcções hydraulicas. 
Hum Cirurgião do Corpo de Saudlil da Armada. 
Hum Capcllão. 
Hum Lente de geometria applicada ás artes. 
Hum Professor de primeiras letras e hum Ajudante. 
Dous Desenhadores. 
Os Escreventes das quatro Direrçõcs, do Patrl!.o MóN~ das 

Oficinas. 
Trcs Apontadoros. 
Os Empregados da Casa de Arrecadação c os da Cordoaria. 
Os que fazem partn do estado maior da Companhia de 

Aprendizes Artífices. 
Hum Patrão das Galeotas. 
Hum Pol'~iro do Arsenal e hum Ajudatilte. 
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Art. 3.• O Arsenal da Bahia:~: 
Hum lnspector; OIDcial da Armada de pa,tent&. nlo inferior á 

de Capitão de Mar e Guerra. 
Dous Ajudantes, Omciaes da Armada .. 
Para a Secretaria da Inspecção: 
Hum Secretario, hum Oflicial, dons Amanuenses e hum 

Porteiro 
1Ium Director das Construcç.ões Navars. 
Hum Director das Otncinas de l\lachinas. 
Hum Patrão 1\Iór. 
Hum Cirurgião. 
Hum Capcllão. 
Hum tenle de geometria applicada ás artes. 
Hum J>rofessot· de prin.eiras letras. 
Hum Desenhador. 
Jlum Escrivão das Officinas. 
Dous Apontadores. 
Os Escreventes das duas Dirccçõcs, do Patrão l\lót• e das 

Officinas. 
Os Empregados da Ilcpartição do Almoxarifado. 
Os que filzern parte do estado maior da Companhia de 

Aprendizes Artifkes. 
Hum llorteiro do Arsenal c hum Ajudante. 
Art. 4. 0 Haverú nos Arsenae~ de Pernambuco c Pará: 
llum lnspector, Ollicial da Armadil de patente não inferior 

á de Capitão de Fragata. 
Hum Ajudante, Ofiicial da Armada. 
Para a Secretaria da Inspceçfio : 
Hum Secretario, dons Amanucnses c hum Porteiro. 
Hum Director das Construcções Navaes. 
Hum Director das Officinas de 1\Iachinas. 
Hum Patrão 1\lúr. 
Hum Cirurgião. 
lium Capellão. 
Hum Professor de primeiras letras. 
Hum Desenbador. 
Hum Escrivão das Officinas. 
Hum Aponta{lor .. 
Os ·Escreventes das duas Direcções, do Patrão Mór c das 

Officinas. 
Os Empregàdos das nepartições do Almoxarifado. 
Os que fazem padc do c.>tado maior da Companhia de 

Aprendizes Artífices no Arsenal de Pernambuco. 
Hum Porteiro do Arsenal c hum Ajudante. 
Art. 5. • H<~vcrá no Arsenal de 1\Iatto-Grosso: 
Hum Inspcctor, Offici<'l Superior da Armada. 
Hum Ajudante, Official da Armada. 
Hum Cllpellão, scnindo de Professor de primeiras letras .. 
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Hum Secretario d;.vlnspeQÇào. 
Hum··Director da5 Cof)S\rucções Navaes. 
Hum 1\lachinista. . .. 
Hum EscrivãQ das':ômcinàs. 
Hum Porteiro. 
Os Empregados do Almoxarifado. 
Art.' G. o Além do Arsenal de l\Iarin ha , c como depen

dcncia dclle, haverá na Província de Matlo-Grosso hum Estaleiro, 
destinado ao serviço da Marinha de Guerra c mercante, o qual 
será estabelecido sobre huma das margens do rio Paraguay, no 
ponto que se reconhecer mais apropriado para aquclle fim. 

O Governo dotará o dito Estaleiro c.om o pessoal, .ollici
nas o machinas, que exigirem a sua administraç.iio e trabalhos. 

Art. 7. 0 Nos Arsenaes das Provincias poder-sc-ha crcar 
hulll6 Direcção de Obras Civis e l\Iilitares, e outra de Arti
lharia, temporaria ou permanente, q~:~ando c conforme .o l"c
clamarem as necessidades do serviço á cargo dn Repartição da 
Marinha. 

Além destas alteraÇões, e das que são previstas e autori
sadas nos Titulos seguintes, só por lei podcr-sc-ha augmentar 
o pessoal marcado nos artigos 2. o, 3. o, 4. o ~ 5.o 

Art. 8. 0 Haverá em todos os Arsenaes Officinas de cous
trucção naval, de calafates , de carapinas, de ferreiros, de 
serralheiros, de apparelbo e de velame, e as de fundição, 
factura e concerto. das machinas de vapor dos navios da Armada. 

Além destas, os Arsenaes üa Côrte, Bahia c Matto-Gross& 
poderão ter Oflicinas de tanoeiros c poleeiros. No primeiro 
t1averá, outrosim, as de pedreiros, canteiros c eavouqueiros. 
necessarias ás obras Civis e 1\lilitarcs, bem como as corresdll 
pondcntes ao seu Laboratorio Pyrotechnico. 

Art. !l.° Cada Officina terá hum Mestre, hum Contrames
tre c hum 1\Iandador, exccptuadas as de apparclho c velame 
dos Arsenacs das Províncias, as quaes serão reunidas sob a di-:< 
recção de hum só Mestre. O numero de seus operarios, '(lpren
dizes e serventes será fixado em relação á qualidade e ·tmpor
tancia dos trabalhos que em cada huma dellas se executarem. 

Art. 10. Não obstante a disposição do artigo antecedente, 
o Governo poderá crear sovas Oficinas, c alterar as especia
lidades e numero das que ora existem,. segundo o desenvol
vimento que tomarem os trabalhos de cada Arsenal, c as nova~ 
necessidades do serviço naval. Ter-se-ha , porém; muito- em 
vista a conveniencia de diminuir o pessoal desses estabeleci
mentos, c simplificar o seu serviço, aproveitando o auxilio da 
industria particular em os trabalhos e artefactos que niíó são 
cssenciaes para os ·preparativos militares. · . ·· 

Art. 11. Haverá mais em cada Arsenal huma Guarda mi
litar, Guardas de policia para as suas rondas internas, os 
l)atrões, Remadores e mais.gooto necQssaria ao"Seniço marítimo. 

Parte II. 24. 
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TI'I'IJLO•D..._ 

Da lnspec~ito. 

C.\PITULO I. 

Dos Irrspeclol·es. 

Art. 12. O lnspeclor he n p1·imeira autoridade do Arse· 
na I, c nesta qualidade compete-lhe: 

§ 1.• Determinar todos os trabalhos do Arsenal Q suas dc
pendcncias, conforrftc os Ucgulamentos c Ordens da Secreta
ria de Estado ; inspccciona-lo~, c dar as providencias c ins
truc~ões ncccssarias para o seu pl)rfeilo c prompto desempenho. 
~ 2.• Regular c manter a boa administração, fiscalisação, 

polit":ia e disciplina de todns as Estações o indivíduos que lhe 
são subordi,nados. . 

§ 3.• Corresponder-se dircctamentc com o Ministro da l\la
rinh_a, com o ,,residente da Província o com qualquer outra 
autoridade, como o exigir o cumprimento de seus deveres. 
~ 4.• Informar á Sccrct;u·ia de Estado sobre os indivíduos 

que julgar idoncos: · 
1.0 P<tra os lugares de seus Ajudantes. 
2. o Para Oii accessos que tcnh:.o lugar entre os Em~regados 

da Secr'l,taria da lnspecç!io. 
3." l,am Patrão l\lór e Patrão das Galeotas. 
4. • Para Mestres, Contrnmestres c Mandadorcs das dilfe-

\'eptes Olficinas. 
1.1.• l1ara Porteiros do Arsenal. 
6. • Para l\lestrcs e Guardiãe!i da Armada. 
§ 5. • Tornar juramento, c dar posse a todos os providos 

nos empregos da Inspecção e Secretaria respectiva. 
§ 6.• Nomear d'tmtr~ os seus subordinados, na falta ou 

impedimento de qualquer Empregado, ~1uem o substitua in
terinamentl'l, dando logo parto desse atto, na Córte á Secre
taria de Estado, c nas Províncias aos Vresidcntes rcspectivos1 
SQ o proyimento d'e•se 9mpreio não fõr de sua competencia. 

§ 7.• Sobre propostas dos Mestres, confirmada pelos Di
rcctores respeclivoli, admittir op8I'arios, classifica-los,. marcat·
lhcs o~ salarios, e despl\di~los, guardadas as regras que lhe 
slío aqui prescriptas, e as que se estabelecerem em Uegula
m•ntos. 

§ 8.• Nomaar para embarques os Artífices c Officiaes l\fa
r inheiros, que estejfio ~oh suas ordens, aquelles sobre pro
posta dos Directores, c estes do Patrão l\fór. Dar-lhes licen
ças, por mo,iYO justilhJ'ado, n~o excedendo a dos primeiros 
á quinze dias em cada anno, c a dos s1>gnndos á oito dias. 
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§ 8. o ·"'Ter•flób': sua ~$Tihd~tiAittspecção os navios dõ
sarKJatios~·, 

§ 10.' Presidir· ás vi~rias;A(bvaHaçôes dos navios do Es
tado, .e' informar com 6' pàreeer' do Dircctor . das Construcçõos 
Navaes e mais peritos, quaes os navios que, pelo seu estado de 
ruina, ou m~s qualidatles, dcvão ser condemnados, vendidos, 
ou aprovcitadns para algum serviço especial. Presidir pessoal
mente, ou pOl' meio de algum dos seus Ajudantes, as vistorias 
c nvíl,liaçõcs dos navios mercantes, para que fôt• convidado 
pela autoridade competente.. 
~ 11. Prestar á Capitania do Porlo os auxilios de que esta 

necessite, para a salvação dos navios 111ercantes em perigo do 
naufragio, incendio, ou de qualquer outra natureza ; c soe
correr directamente aos Navios de Guena, que se acharem em 
iguaes circumstancias. 
~ 12. Apresentar annualmente á Secretaria de Estado, por 

intcrmedio do Conselho Naval, até ao fim de Janeiro, o mais 
tnrdar, hum circumstanciado relatorio, em que se especifiquem as 
construcçõcs, fabricos, edificações c obras novas importantes, 
feitas durante o anno findo, o custv em que ficarão , e a dif
ferença para mais ou para menos dos respectivos orçamentos : 
quaes os melhoramentos introduzidos na administração, os vicioi 
nella reconhecidos; c , finalmente, todas as medidas que lhe 
pareção de utilidade, aftm de melhorar ou tornar mais effi"
caz o serviço. 

Art. 13. Os Inspectores residirão nos Arsenacs, dando-se-· 
lhes casa decentemente mobiliada , e com os c•mmodos ne-:
cr~sarios para clles e suas familias. 

CAPITULO 11. 

Dos Ajudantes. 

Art. 14. O mais graduado dos Ajudantes do Inspector, 
c, ein igualdade de gra(Juaçlio, o mais antigo, se denominará 
V ice-I nspcct.or. 

Art. 15. O Vice-Inspector substituirá o Inspector em seus 
impedimentos, 'e terá especialmente á seu cargo a pttlicia do Ar'
senal. 

Art. 16. Incumbe ao Vicc-lnspector e mais Ajudantes : 
§ 1. • Coadjuvar o lnspector no desempenho do todas as suas 

attribuições e deveres; cumprir e fazer cumprir as ordens 
que d'elle re@c.bttrem. 

§ 2.• lnspecmonar e activar as obras do mar, os trabalhos 
das Ollicinas c de todas as Estações pertencentes ao Arsenal, 
conforme a distl'ibuição que fizer o lnspector. · 

§ a.~ Impedir wd~ e qualquer extravio 'o.u desperdício dos. 
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objcctos pertencentes á Fazendà · Pllhlica nos lugares sujeitos 
á sua inspecção e autoridade. 

§ .t.0 Dar parte disria ao lnspector elas obras que se come
çarem, e das que estejão em andamento, ou se concluão; bem· 
como das remessas que das Offir.inas se fizerem para os di
versos armazcns de deposito , c da quantidade e qualidad~ do 
material que nellas ror despendido. . 

CAPITULO Il1. 

Da Secretan·a da lnspecção. 

Art. 17. Incumbe ao Secretario: 
§ 1. o Distribuir, dirigir c flscalisar os trabalhos da Secre

taria, cumprindo fidmente as ordens do lnspector, a quem he 
immediatamcnte subordinado. 

§ 2.o Lançar os despachos nos requerimentos dirigidos ao 
lnspcctor , c assignar as certidücs que em virtude delles se 
passarem. 

§ 3. 0 l'ropôr lfo Inspector as providencias que forem a bem 
da regttlaridade e aperfeiçoamento do serviço da Secretaria. 

Art. 18. 0,; Secretnrios das lnspecçiics das Províncias des
empenharão igualmente o seniço que os llegulamentos das ln
tendcncias incumbem íiOS Sccrctarios dl'stus Hcpartições. 

Art. 19. O Sccrcturio sení substituído em seus impedi
mentos pelo Empregado, que se lhe seguir em categoria ou 
antiguidade. 

Art. 2ü. Os Officiaes c Amanuenses desempenharão os 
trabalhos de expediente c cscripla que lhes forem distribuídos 
pelo Secretario. 

Art. 21. O Porteiro terá por obrigação : 
1. o A guarda e conservação dos livros, mobilia, utensilios e 

quaesquer outros objeclos da Secretaria. 
2.o Cuidar no asseio do edificio da Secretaria e na compra 

dos objectos necessarios pura o expediente. 
3.° Fechar, scllar e expedir a correspondencia diaria. 
4. • A guarda , arranjo e conservação do Archivo. 

Art. 22. A Secretaria da lnspecção do Arsenal da Bahia 
será a mesma que hoje pertence á respectiva lntendencia da 
1\larinha, com o pessoal que se marca no art. 3. o . 

Art. 23. Os trabalhos geraes da Secrelaria.começarlio to
dos os dias ás 9 horas da manhã e terminarão ás 3 da tar
de , salvos os casos exlraordinarios, em que a entrada e sabida 
serão fixadas pelo Inspcctor , segundo o exigir a urgencia do 
serviço publico. 

Art. 24. O Secretario designará por escala, e sempre que 
isso seja preciso , segundo as instrucções que receber do lns· 
pector, o Empregado ou Empregados que devão comparecer 
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na Secretat•ia dePQiS do seryiço sara!, para concluírem os tra
balhfl:l que não po~erern. ap&:omptar:-Se nas horas ordinariJ~,S,, 
ou vara. occormr· ~ Jll,la:lquet.' ser.vtco; ex~ordinario.., ·· 

Tl'ftlLO 10. 

Dos Dlrectores , Eqenheiros, Patrilo .11-r.e 
seus auxiliares. 

CAPITULO I. 

Dos Directores das Construcções N avaes. 

Art. 25. O Primeiro Constructor do· Arsenal, ou hum.dos 
Primeiros Constructorcs, quando houver ·mais de hum, sei·á o 
Dircctor das Construcções Na~·aes. 

Art. 26. O Director das Construcções Navaes do Arsinal 
da Côrtc terá sempre hum Ajudante, tirado das classes dos -1.'" 
ou 2. •• Constructores. 

Art. 27. Os Directores das Construcções Navacs, que não 
forem Officiacs da Armada, terão a graduação de 1.• Tenente, 
e poderão obter a de Capitão Tenente depois de oito annos de 
bons serviços. Os Constructores Ajudantes terão a graduação 
de 2. 0 Tenente. Assim estes como aquelles usarão de distinc
tivos especiaes de sua profissão, segundo o figurino que .o Go-
verno approvar. .. 

Art. 28. Compete ao Director das Construções Navaes: 
§ l." Dirigir os trabalhos·das Officinas de construcção naval~ 

de conformidade com os Regulamentos espcciacs em .vigor, e 
ordens que receber da Inspccção. 

§ 2.• Fazer os planos c orçamentos de todas as construcções 
novas que tenha de executar, c dar parecer sobre qualquer 
outra. sempre que seja ouvido. 

§ 3. • Orçar c fazer a· descripção das obras e fabricos de 
que precisarem os navios do Estado surtos no porto. e as res
pectivas embarcações miudas, acompanhando tudo com infor
mação circumstanciada. de. modo que se possa resolver com 
perfeito conhecimento de causa sobre a opportunidade, con
veniencia c economia de taes obras ou fabdcos. 

§ 4. 0 Examinar os navios do Estado, sempre que regressem 
de viagem de mais de hum mez, ou quando isso lhe fór compe-
tentemente ordenado. . 

§ 5.0 Propor ao lnspector as alterações que julgat· conve
nientes nos arranjos interiores, mastreação e vergame dos mes
mos navios, ou qualquer outra mudança tendenSe a, mel10-
ra1· as stias qualidades nauticas c militares. . 

§ 6. Fazer as vistorias. nos navios do Estado sob a Pfe
sidcncia do Inspector, e a dos navios .mereantes, para que 
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lhe fót· apresentado despacho do mesmo lnspeetor, sob a pre4 

sidencia deste.ou~debum de seua4tjudant8svtudo lill' fórma dos 
Regulamentos e:, usos do porto. 

§ 7.• Propór ao lnspector os Operarios que mereção ele
vação de classe ou augmento de jornal, e os que devão pas
sar a etTccliYos, ou ser despedidos do serviço ; c outrosim os 
que tcnhão de embauar nos naTio~ da Armada, ou ir servir 
em outros Estabelecimentos pertencentes á Hcpartição da 1\lari
nha. 

§ 8. • Cuidar na consenação c asseio das carreiras dos es
taleiros do Arsenal, das serrarias, dique:; e mais depcndencias 
das Officinas de construcção naval. 

§ 9. • Prestar á lnte.ndencia da Marinha os esclarcciml'nlos 
c informações, de que clla careça, a bem da acquisição, boa 
guarda c arrumação das madeiras destinadas á construcção 
naval. 

§ 10. Examimar os depositos de madeirns do Almoxari
fado, e propôr ao Inspcctor as providencias que julgue con
venientes para os fins indicados no § anterior. 

§ 11. Dirigir o ensino da escola pratica dil construcçllo 
ou risco c promover por todos os meios ao sou alcance, c 
como em Regulamentos cspeciaes lhe mr prcscripto, a ins
trucção dos 1\lestrcs, Operarios e Aprendillcs dai Ollicinas que 
cstcjão á seu cargo. 

Art. 29. Pertcnecrüo á direcção do Conslructor as Offi
cinas do conslrucção naval, calafates, carapinas, torneiros c 
poleeiros, c h uma secção da de ferreiros, só destinada ás obras 
de construcção c fabricos. 

Art. 30. Incumbe ao Ajudante do Dircctor das construc
çõcs navaes do Arsenal da Côrte: substitui-lo nas suas faltas 
c impedimentos; coadjuva-lo em todos os tmbalhos de sua 
competcncia; c ·designadamente, na dirccção dos fabricos que 
tenhão lugar no mar, na construc~ão das embarcaçõe5 miudas, 
e factura das mastreações c vergame; tudo conforme a dislri
buição feita pe~o mesmo Director , c approvada pelo Inspac
tor. 

Art. 31. He prohibido aos Directores das construcçôes na
vacs, e aos seus Ajudantes, dar planos, dirigir trabalhos, ou ter 
intervenção não official nos estabelecimentos particulares. 

CAPITULO 11. 

Dos Directores das Officinas de JJfachinas. 

Art. 32. Os Engenheiros das Ollicinas de Machinas serão 
Olliciacs da Armada, quando os haja com os necessarios conhe~ 
cimentos theoricos c praticos de toes Officinas. Na falta destes 
servirão quaesquer indh·iduos com iguaes habilitações. 
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Art.;.;33.. 0& Engenheiros do · Machinas, que não focem 
Offici;.es da Armada·, Uiftfio- d&,· unifoane do Corpo de 1\lachi
nistas da Armada, com, os dlstinclivos ~propriados á sua pr().. 
fissão,.\ segundo o figurino que ·dor o Goterno. O Director 
terá a graduação de· 1. • Tenente, podendo ser elevada á do 
posto immediato depois de oito ano os do bons serviços, e o 
Ajudante a de 2.• Tenent~. 

Art. 31-. Compete aos Directores das Officinas de Machi
nas: 

§ 1. o Dirigir as Officinas que trabalh'âo em metaes. 
~ 2.0 A montagem, conserv~ção e concertos das maclrinas 

de vapor dos Arsenaes, dos na nos da Armada, e de quaesquer 
outras machinas ou ftpparelhos. 
~ 3. o Qualquer outro serviço de sua profissão, que lhes "r 

prescripto nos Regulamentos, ·ou por ordens especlaei do II)S
pector. 

Art. 35. São applicaveis aos Directores das Offisina& de 
Machinas, e aos Ajudantes respectivos, com relaÇão á sua 
especialidade, as obrigações impostas aos G:onstructorcs Navaes 
nos artigos 2S c 30. 

Art. 36. Hc prohibido aos Dircctores dai Offici!Jlail de l\fa
chinas, e aos seus Ajudantes, dar planos, dirigir trabalhos, 
ou ter intervenção não official nos estabelecimentos particu
lares. 

Art. 37. O J\Jachinista do Arsenal de Matto-Grosso terá 
obrigações identicas ás dfls Direetores das Oficinas de Maclai
nas dos outros Arsenaes. 

CAPITUI,O III. 

Do Director das Obt·as Civis e Militares, e do Engenkeiro 
Hydraulico do A.rseual da Côrte. 

Art. 38. O Director das Obrai Civis e Militares do Arse
nal da Córtc será hum Oficial do Corpo de Engenheiros, ie o 
não l)ouver com as habilitações precisas no Corpo da Arma
da, c só na falta destes poderá ser escolhido d'entre os }<;u
genheiros Civis. 

Art. 39. O Director, se não f&- milita1·, terá a gra
duação c uniforme que se concedem aos Constructores e Enge
nheiros de 1\lachinas, com distinctivos que o diiTerenoe 
destes. · 

Art. 40. Compete ao Director das Obras Civis c. Mili
tares: 

§ t.• Organisar a planta, orçamento e deséripção de toda e 
qualque1· obra de architectura ci;vil ou militar da Repartição. 
~ 2.° Fazer e executar os planos que para as ·ditas obras 

forem adoptados, quando .. ellas se fizerem no Arsenal, ou porto 
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do nio de Janeiro, e mesmo em qnalquer outro Asenal, ou 
porto do I mperio i quando · asshn (lh(Ffôr. ordenado • pela auto-
ridade superior. . 

§ 3." Ter sob sua inspecção as Officinns dé pedreiros, 
canteiros, cavouqueiros, c huma secção da de carapinas, cuja 
força será reg-ulada conforme o serviço qutl pot' esta Direcç11o 
houver de dt•sempenhar-~e. 

§ 4-." Inlormar ao lnspedor sobre todos os objectos de sua 
profissão, a cujo rrspeitD Sl',ja pedido o seu parecer, ainda 
que o senh:o pertença á lkpnrlição diversa. 

§ 5. • Informar :í lntendcncia da l\!nrinha snbre a qualida
de e preço dos matcriars l(UC se tcnhão de comprar, e dos 
recebidos para as obras sob sua dirccção. 

§ 6." Prestar á Capitania do Porto a cooperação c esclare
cimentos de que e !la carecer, para o desempenho das attri
buiçõcs que lhe competem, relativamente ás obras intentadas 
no porto, ou no seu litoral. 

Art. 41. l)odcrá haver no Arsenal da Curte mais hum En
genheiro, especialmente habilitado em construcções hydrauli
cas, o qual será escolhido d'entt·e os nacionaes ou estrangeiros. 
Este Empregado satisfará as exigencias que directamente lhfl 
forem feitas pelo lnspec.tor do mesmo Arsenal a bem do ser
viço, mas devení ser considerado á disposição immediata do 
Ministro da l\Iarinha, para os exames hydmgraphicos e execu
ção de outros trabalhos de sua especialidad•), e para interpôr 
parecer sobre quaesquer propostas relativas ao melhoramento 
de portos, e barras. 

Art. !~2. Nos Arsenacs da Bahia, Pernambuco, Pará- e 
1\Iatto-Gros~o as funcções de Directm· das Obras Civis e l\lili
tares serão desempenhadas em caso de necessidade, por algum dos 
Engenheiros militares ou civis da Província , de conformi
dade com as ordens que o !\Jinistro da"Marinha expedit· para 
esse fim. 

Os Directores das Construcçõcs Navaes e os das Officinas 
do l\lachinas, se reunirem ag habilitações necessarias, pode
rão tambem ser encarregados das sobreditas commissões. 

CAPITULO IV. 

Do Director da Artilharia do Arsenal áa Côrte. 

Art. !~3. O Diredor da Artilharia do Arsenal da Côrte 
s~r~ es~olhido d_'entre os Officiaes da Armada, que possuão ha
bthlaçoes espectaes neste ramo do serviço militar, e na falta 
destes nomear-se-ha algum Oficial do Exercito nas mesmas 
condições. 
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. .A.l't.r. ;~4.. .Con:rpclo:Uaó Di4'actot1 'lin Artilharia: 
§ f}• Dirigit· as QIIic\naS' dó' Laboratorio }lyrotcchnico, e 

as de pymrnides, liuí'tt!tneta:~.; ·táeos e cartHxame.; tanto de 
cspingal'du e pistola, como' de bocas de fogo. 

§ 2.' Cuidc~r no arranjo , classificaç.ão c boa guarda das 
hoeas de logo, seus reÇaros e carretas, machinus do guerra, 
p<tlameutu , projedis, armamento bruneo e de mão, e em ge
ral, de todu o tnatcrial de guerra, procedendo pam esse fim 
COlHO se indica no § seguinte. 

§ 3. o Cuidar na consenação da polvora c mais munições 
de guerra existentes nos d1~positos do Almoxarifado; entendeu~ 
do-se com o .\lmoxaril'e respectivo, c propondo á lntcndcncia, 
por intcrmcdio tia I uspccção, o que á esse respeito julgar .con
Yenicnte, e m1n puder ser s:Jtisfdto pelo mesmo Almoxarifc . 

. ~ 4." lnspee~innat· a constme~:rw das carretas c reparpJ~ ~a 
artilharia Je bordo c das Fortalezas pertencentes ao l\Ifnis· 
lerio da :\larinlw. 

§ :.>." I nspeccionar a fab ricilçào das bocas de fogo, que fo
rem trabalhadas nas OIIicinas de fundição do Arsenal, tendo 
em vist;t que sPj<io conformes aos planos adaptados c tcnhão 
a ncccssaria perfeit;áo em tndas as suas pP.t;as acccssorias, lor
tllas, grossuras do~ wetaes, dimensões, pesos c calibres. 

Si u: • Examinar c experimentar a polvora, munições'· arli
ficws de artilharin, e todo c qualquer armamento que; fór 
fabricado nas Officinas do Estudo, ou comprado ao commercio. 
~ 7. o J nternr como perito nas compras de ljUC falia o~ 

anlercdentt•, dando parecer sobre a sua quulidadc c preços, c 
procedendn aos necessarios t•xanH·s afim de que os gcncros 
entregues sej;io identicos aos das amoslrus. 
~ 8. 0 H<'quisilar á lntendl'neiu, por intcrmedio do lnspcc

tor, nào só o• generos de que careça para a conservação da 
<lltilharia, como para os trabalhos c productos do Labo~atorio 
Pyrotechnico, segundo as exigcncias que em tempo lhe forem 
f(·itas, de modo que tenha &cmprc suillcicnto fJrovimento do 
uJuni<;ões para o consumo dos navios de Guerra c dai Fortale
zas da :\Iarinha. 
~ 9. u Cnidar na instrncc:ão dos Aprendizes destinados aos 

trabalhos lias Ollicinas sub sua direcçüo . 
. \rt. 45. O Direclot· da Artilharia ,·isitará os navios da 

(;uerra estrangeiros, notando os melhoramentos que dles apro
st•nturem em suas armas, arlilharia c muni<:ões; visik'lráJIPartt 
o mesmo fim as Ol!icinas do :Exercito, em que se filbriclrrem 
annaruento e munições de guerra, c informará o Inspector de 
quai!Juer ruellloramcnto que observar. 

Art. Mi. Nos Arsenaes das Províncias, as funcçõcs de Di
reclnr da Artilharia, em quanto este lugm· não fOr nelles creado, 
s:.!rào desempPnhadas pot· hum dos .\judantes da lnspcq·fio. 

Purtc /I. ~5 
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CAPITULO Y. 

Do Patrtio lllót. 

Art. !~7. O Patrão l\lúr do ArsPJ)al da Corte terá a gra
duação de t.o TPnentc ou Capitão Trncntc; c os dos outro~ 
ArsPIHil'S kriio a nwuor destas gradua~·ues. Assim aquellc como 
~~slcs serão de Jlreft•rencia escolhidos entre o~ Oflidars l\Iari
nhciros mais antigos c que mais sP houwrem distinguido 
por sua aptidão profissional e bom cnlllportamento. 

Art. !~8. Incumbe ao Patrão Múr: 
§ t.o Dirigir os trabalhos d~ appnrelhar c desapparellwr, 

alastrnr c tJp,;nlastrar, assentar c tirar aguada nos navios qun 
tiYcrcm de urmur ou desarmar. 

§ 2.• Fazer todos as amurraçõcs fixas c yolantes, c as rocé
ga!S dentro do porto. 

§ 3.• Dirigir a munobm da entradil c sahida dos diqtws, 
sPgundo as prescripçõrs do Director das Construcçõcs NavaPs. 

§ 4. o llar soccorro aos naYios que se acharem em perigo, 
dentro ou lüra do porto, em consl'qut•ncia de temporal, in
ccndio ou outro qualtJucr sinistro. 

§ 5. o Coadjuvar os trabalhos das construcçocs navacs, ou 
civis, c das Ollicinas de mnchinns, que depcndão da arma~ao 
de cabreas, eabrilhas ou tesouras. 
~ 6. 0 Dirigir as Ollicim.Js de nppnrclho c velnmc. 
~ 7. • Executar quacsquer outras operaçlil's proprias da arte 

de marinheiro, tanto em terra como no mnr, que sejão 
da compctcncia do Arsenal, ou lhe forem determinadas pelo 
lnspeclor. 

§ 8.° Cuidar na guarda e conservação de todas as embar
caçõas pertcnceutcs ao Arsenal, c em geral de todo o material 
destinado aos trabalhos que lhe toca dirigir c executar. 

Art. '~9. O Patrão 1\Iór terá debaixo de suas ordens todos 
os Patrões de escalercs, ,narinllagcm c mais indivíduos empre
gados no scrvh;o de que trata o artigo antecedente. 

Art. 50. O Patrão Múr residirá no Arsenal, onde se lhe 
dará casa para si c sua familia. 

Art. 51. O Patrão Mór hc o Chefe dos Officiars l\larinhrí
ros, ou de Apito da Armada, sob as ordens immrdiatas do 
Insprctor; c como tal s1•rá cncarrcgndo dos assentamentos c 
dist{ibuição do scrvi<;o daquclla classe, das propostos para o 
seu mubnrqut•, ou a c cesso, c de tudo mnis q uc llws disser res
peito, c não srja privativo das autoridades militares sob cu
jas ordens servirem esses indivíduos. 

Art. 52. O Patrão l\lór será lambem subordinado ao Ca
pilllo do Porto, no que toca á coopPrn~·ão que deve prestar-lhe, 
em conformidadp do HPgulanH•nto das Ül(dtauias. 
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Art. 53. Estas dis-posléOcs' Silo' extensivas aos Patrões 1\Ió
res das Províncias, onde nãu houver Arsenal, na parto que lhes 
forem applicaveis. Quantó' ár grádullções honorificas, que nllo po
derlio ser superiores á de 2.• Tenente, o Governo fica auto
risado a conct.:der-lhcs quando o julgar conveniente. 

CAPITULO VI. 

Dos Escreventes e Dcsenltadores. 

Art. 54. f:ada Director e o Patrão l\fúr terão hum Escre
vente para a escripturação do seu expediente c registros, e para 
a guarda do archivo respectivo. 

Art. 55. Os Escreventes serão considerados como addi
dos á Secretaria da lnspecção , na categol'ia de Amanutmses, 
sendo em tudo equiparado3 a esta classe, e com direito de pre
fcrencia, em igualdade de círcumstancias, ao provimento das 
vagas que nella se derem. 

Art. 56. Haverá no Arsenal da Córte dous Descnhado
rcs, e hum nos demais Arsenaes. Incumbe-lhes : 
~ t.• Auxiliar os Dírectores no desenho de plantas, riscos 

e modelos, c em quaesquer outros trabalhos graphicos, que 
tcnhão de ser pt·esenles ao Governo, ou sejào nccessarios para 
a mais perfeita execuçc'io das obras navacs, civis e mochanicas. 

§ 2.• Executar todos os tt·abalhos proprios de sua arte, quo 
lhes forem confiados pelo Iospcctor·. · 
~ 3. • Desempenhar o encargo de Professor de des,~nho dos 

Aprendizes c Operarios, conforma se prescrever no Regulamento 
da Escola respectiva. 

'I'ITlJLO IV . 

. Dos Cil•ur~iões, Capelliies, Lentes 
e t•t•ofessoa•es. 

CAPITULO [. 

Dos Círurgiões. 

Art. 57. Compete ao Cirurgião· do Arsenal: 
§ 1.• Prestar os soccorros de sua arte que so tornem prGI(isos 

no caso de qualquer accidt1nte, bem como tratm·, em .. suas 
tmlerrnidades p11ssageiras, dos Aprendizes Artífices, e dos• ou.
tros individuas que teem resídencia no Arsenal. 
~ 2.• Proceder a exame de sanidade nos Operarias aApren

dites que tenhão du ser admittidos no quadro dos elfectivos e 
nas Companhias de Artífices. 

§ 3." l'azcr as inspccçõcs de saude, por que teu hão de pas-
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sar os Empregados c Operarios do Arsenal , em seus respec
tivos domicílios, ou dentro da Hepartit:lío. 

J~xccptuão-so dl'sta regra as iuspccçücs quo forem requi
sitadas pt:los proprios Empreg-ados, ou Op1~1'arlos, para obterem 
nlguma gr11~a do Governo, as quacs scr<io l'l·itas pelas Junta~ 
de Saude, e nas Prorincias em que vs não lwuwr, por huma 
Junta medira nome:Hia ad hoc pelo l'resídent1~ da l'rovincia. 

Art. GH. Para os casos pn~ristos no § 1. o do art. pn•n•
<lcntc, hawrá em eafla Arsenal que Iliío ther Hospital ou En
fermaria, huma pequena botica, ou awbuhtBria, eo111 os medi
c·amPntos c utensílios indisp<•nsa\:eis. 

Art. iln. Huut dos Ciruq:iücs do Hospíl<tl ou Enfennaria 
de l\Jarinha, nos ,\!'S('IlilPS onde houH•r estP rerurso, snní clesig
nnào para as obriga~·ões dt~ que tratno os~§ 2. o c 3. • do art. 
07, compelindo as do§ 1. o aos Cirurgiücs que se acharem de dia 
uaquellc Estabeleeirncuto. 

Art. GO. O Cirurgião do ArsPnal passaní re' isla h urna wz 
}JOt' semana, c sempre que h\r 1weessario, üs guaruiçües do~ 
uavios desarmados, e lllatllhtrá para o Hospital <ts pra\·as qun 
uc tal socwrTo prccisan•rtt, medicando a Loróo as que tiverem 
molcstias do pouca g;r;Hídadc. 

C.\ l'ITCLO 11. 

Dos Capcllc7cs. 

Art. 61. São devPn·s do Capellfto: 
~ t.o Cetcbrar o Saulo Sm:rilicio da C\Ibsa em todos os do

mingos c dias sautos. 
~ 2.0 Ouvi!' de cou!issâo as pessoas rrsid<'ntes no Arsenal, 

que para esse fim o pron11·an•m, e prestar-lhes todos os outro,; 
:1\lxilios úo seu ministerio, 'llW forem rompatiwis eom os di
reitos parochiacs, para o que se munirá das competentes au\o
l'isaçõcs do Ordinario. 

§ 3.0 Ensinar a Doutrina Chri~tã c fuzer n explirac;fto do 
Cathccismo ás pracas da Companhia de Aprendizes ArWices, 
e aos demais Aprendizes do Arsenal. 

C\PriTLO IH. 

Dos L~ntcs e Professores. 

Ar!. H~. Ha\'rrú t'llt cada ,\rsr•nallnllt!a Escola do instruc
l,."ão primaria \' pro~!,•iona: para c~ rt'S(WC!i\os Apremlizt•s. 

Art. ti:l. (l eurso da Esco!a dt~ .\prendiz:·s dt\'idir-se-ha 
Plll du:ts parll's: l. '. ('!l';'w l'I\'UH'I!tar. tpll' constará de IPitlll'õl, 

l'~L~rirLt, :rrith1u~·tic:a ;1t1·. t!~ (p!ai.ro }'I'intP!r~ts np~'r,t~ÜP:-;, i.:.l~lrtH"
~·~-~~-> !nn!·,l! e reli:.!io~J: :!. I, en~i!to prufi~~~iuna!.. que t' 1JH~tará 
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da continuação da arithmetica, geom('tria applicada ás artes. 
rw~úes gcraes de estatica c hydrostatica, c desenho linear. 

Art. 64.. O enslrioelementar he oommum a todos os Apren
dizes: ao profissional somente serllo-'ndmiltidos os que mos
tl"aTCill a nccessm·ia aptidão natural. O estudo dos elementos 
de mcchanica pt'ldc ser dispensado aos que ni'lo se destina
rem i\ Olficina de Construcção Naval ou ás de 1\Ia~;hinas. 

Art. n:>. !'los Arsenacs da Côrte, Bahia c Pernambuco, 
c em p:nal naqnclles onde houver Compnnhias de Aprendizes 
Arlirlccs, as Escolas respectivas serão destinadas principalmenlo 
;ís praças das ditas Companhias. Todavia o Governo poderá 
autorisar a admissão nellas de Aprendizes externos e Ope
r:trios dos nwsmos Arscnaes, em numero mui limitado, esco
lhidos d'cntre os que forem mais habeis c possuírem a instruc
ção qun constitue o ensino elementar. 

Art. GG. A instrucçi'lo primaria sPrá dada por hl.lm ou 
dons ProfPssores , que serão os das Companhias de Apren
dizes Artifiecs, nos Arscnaes que as tiverem. Nos outros Ar
senaes os Capellãcs poderão ser aproveitados para este mugiste
rio, e, Plll todo o ca5o, ~erão encarregados do ensino moral c 
religioso. 

Art. Gi. o~ Lentes de geometria applicada ás artes, 
aetnalmenle existentes nos Arsenaes da COrte c Bahia, cnsina
rüo tambern arithmetica c noções geraes de estatica c hydros
tatica. Nos demais Arsenaos poderá este ensino ser confiado 
a hum dos Dircetores ou 1\judantes da lnspecção. 

Art. 68. O Hcsenhador ou D11senhadorcs dos Arsenacs se
rão os Professores desta especialidade. 

Art. G!.l. A duração do curso da Escola, o tempo das 
aulas, duraçüo das lições, methodo do ensino, exames c 
regimcn intcmo serão determinados nos Regulamentos e ins
trtH~çúes do Governo. 

Art. iO. Hum dos Ajudantes da Inspccção, hum dos Di
rectores das Offieinas, ou o proprio Lente de matheinaticas 
cxcrccr:í r.s funcçOcs de Director da Escola. 

Art. 71. O pessoal nccessario p1ra o serviço c policia 
interna da Escola será tirado dos Guardas c Serventes do Arse
nal e das Companhias de Aprendizes Artífices, mediante a gra
tificação a que possão ter direito por este serviço. 

Art. 72. Os objectos necessarios para se guarnecerem as 
salas das aulas serão fornecidos pelo Arsenal, e os utensilios 
para o cx:pediente e explicação das lições , como livros, dese
nhos, papel, modelos, &c., o seriio pela R'Cpartiçilo do Almo
xarifado. 

ArL 73. Os Aprendizes e Opcrarios não so!Trerão desconto 
em sem; salarios, pelo tempo que passarem nas aulas, excepto 
se isso ti\·er lugar i como pena disciplinar. 
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Art. H. O Go\'erno poderá provisoriamente limitar o 
ensino dos Aprendizes á instrucçllo primaria c religiosa e ao 
desenho, e mesmo dispensar esta.ultima aula nos··Arsenacs, 
onde não possa ou não convenha e&tabcleeer desde· já o curso 
completo que exige o art. 63. 

'I'ITULO , .. 

Do 1,essoal das Ofiidnas. 

CAPITULO I. 

Dos Apontadores. 

Art. 75. Os Apontadores serão directamcnte subordina
dos ao Inspcctor do Arsennl, obedecendo ás ordens que em 
seu nome lhes forem transmíltidas pelos respectivos Ajudan
tes c })ireclores. O seu numero poderá ser augrnentado c li
xado definitivamente, logo que haja sufficicnlc cxpcricncia do 
serviç.o que deYcm deservpenhar em conformidade dos artigos 
seguintes: 

Art. 76. llc obrigação dos .1\ pontadorcs : 
§ 1. • Tomar nas Officinas o ponto dos 1\Icstrcs. Contra

mestres, l\Jandadores c Opera rios , logo depois da hora da 
entrada para o trabalho; c o dos l'alrõcs, Jlcmadoras c Ser
ventes, á hora c nos lugares que designar o lnspllctor. 

§ 2. • Confcl'ir o seu ponto, conforme o modelo que lhe 
ftir dado, com o dos l\Jeslres, em prcscn~a do Ajudante ou 
mrector respectivo. 

§ 3. o Não apontar pessoa alguma que deixe de responder 
ao ponto, excepto se apresentar bilhete do l\Jestrc, rubricado 
pelo Ajudante ou Hircctor, c despachado pelo Inspector. 

§ !~.° Fazer as folhas do pagamrnto de cada Ollicina em 
!!eparado, e conforme o modelo que der a Contadoria dn l\Ia
rinha, conferi-las com os 1\Iestrcs c Ajudantes ou Directores 
das Officinas, que com clles as assignarão, c cntt·rga-las assim 
promptas ao Inspcctor no principio de cada semana, ou at.J 
os dias 3 e 18 de cada mez, segundo o pagamento tiver lu
gar por semanas ou por quinzenas. 

§ 5. 0 Assistir com os Ajudantes, Dircctores c 1\lestrcs ao 
pagamento dos Opera rios, verificando a identidade de cada hum, 
resolvendo as duvidas por estes apresentadas solm~ a impor
tancia de seus Yencimcntos, e notando o pagamento á margem 
de cada nome na copia da relar:ão que deve ficar em seu poder. 

§ 6 • Entr<'gat· ao Inspcctor diariamente hum mappa da 
Mestranr:a c Opera rios apontados em cada Officina. 

§ 7.• Registrar as ferias em livro proprio c distinclo para 
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cada Officina, depois de serem conferidas pelos AjudQntes e 
Directores .. 

Altll!i7. A bonu!&J~ntr~o:~ ... Sj)li~ dQS Operari"Citf~">SeJ'á 
marcada pelo lnspcetot~ segundo as ~~ta·çoes·do aQno; e··de 
fórma· tal que clles ttabalhem diariamente. nunca menos dil 
no.ve l10ras no inverno c dez no verão, podendo J•aver tra
balho de noite nos casos de grande urgcncia, c mediante prévia 
autorisaçào da Sct:rctaria de Estado. 

CAPITULO 11. 

Do Escrivão das OQicittas. 

Art. 78. Nos Arsenacs, onde não houver rasa de_ Arreca
dação, para o fornecimento diario de ma terias primas ás om
dnas, haverá hum Escrivão enca1Tegado de escl'ipturar a receita 
c despeza das mesmas Officinas. 

Art. 79. H e obrigação do Escrivão das Officirms: 
§ 1.0 Escriplurar a receita e despeza de cada Ollicina, em 

li nos proprios c separados, á vista dos documentos lcgacs que 
Jlara tal Hrn lhe forem apresentados, debitando-se pela materia 
prima recebida dos Almoxarifados, de que passará os conhe
cimentos competentes, e creditando-se pelas obras novas, con
certos c fabricos, em que o dito material lür empregado~ com 
declatação dos preços por que Hcárão, e do material despen
dido, á vista das guias de cnt1·ega passadas pelas Oficinas. 
~ ·2. 0 Balancear no fim do mez cada huma das Officinas, 

passando o saldo á conta nova do mez seguinte , c fazendo 
entregar ao Almoxarifado as sobras que não tiverem applica
ção. 

§ 3.0 Apresentar annualmente ao Inspector, e sempre que 
lhe fôr exigido, hum mappa declarando a importancia da despeza 
feita com as obrai novas, concertos c fabricos, separando a 'do 
material e a do 1wssoal, á vista dos respectivos documentos. 

§ 4. 0 Lançar nos documentos que entregat· aos Mestres ' 
nota da folha do livro em que o mesmo documento ficarcscrip
turado. 

CAPITULO III. 

Dos Escrerentes das Officinas. 

Art. 80. Os EscreYentes das Officinas serão dircctamcnte 
subordinados ao Dircctor, ou AJudante, debaixo de cujas otdens 
as mesmas Officinas estiverem. Cada Escrevente servirá em burna 
ou mais Officinas, conforme a importancia dos trabalhos des
tas, de modo que o seu numero uão exceda a nGve no Arsenal 
da COrte, a trcs no da Bahia, e a dous nos tle l1crnambuco c Pará. 
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Art. f> L Hc da .obrigação dos Escrc.vcnt~s dasOfidnas: 
§ 1. o Conferir os pontos qn~ fizerem os ~Ic~trt•il respecti

,·os, assignando-os conjunclanwntc com cllcs. 
§ 2.° Fazer toda a cscriptm·a(:fl:l do movimento e correspon

dcncia omcfal da Oficina' á vista dos dados QIW lhes forem 
apresentados pelos Mt•slres, conservando na mdhor ordem c 
regularidade os n•gistrm respedi\'OS , c o Archiw, pl'lo qnal 
serão respomawis. 

§ 3.0 T~r hum li\'ro ue matricula <'rn que esll'j:io lant:nclos 
por grnduactks c classc•s, o nollll', fi!i;H:iio, naturalidadP. c•sta
do, nadonalidade. llabitnçiio P idade de todo-; os indivíduos 
da )Jcstranç<~, Operarios P Aprendizes, nssim c·omo !odas as cir
cumslnncias notareis n·lalivas aos Sl'lls ~c·rviço~. 
~ !h o Hrgistrar em livros proprios todo~ os pontos, bilhe

tes, guias, OOlcios c mais peças ofliciaes que fun~m de sua com
plltcncia fazer. 

C.\PITI.JLO IY. 

Da Jlcstrança. 

Art. 82. Os ::\Icstn•s, Contranwslrrs c .\Iandadorcs das Offi
cinns, alc:m dos conhccimrntos proprios de seus respectivos 
ofllcios, devem saber lc•r, Psen•ver e contar. 

Art. 83. As vagas de ~Testre c Contramestre set·iio preen
chidas por a c cesso gradual c snecessivo enl te os indivíduos 
do mesmo officio: c para ilS de 1\Iand:..dot· seriio prr~feridos os 
Opcrarios das Oficinns em qw~ a nonH'açiio se tomar neces
saria, tendo-se em attcnçiio o S<'U rncrito profissional, antigui
dade c bom comportamento. 

'Art. 8'1-. Exc<'pluão-sc dns disposições precedentes os Mes
tres das; Oficinas de apparclho c velame, os quacs serão tirados 
da classe dos Officiacs Marinheiros da Armada, escolhendo-se 
d'entre estes os mais ap!os para esse cxrrcicio. 

Art. 85. Scí na falta de pessoas nas cireumstancias dos 
dous artigos ant<'ccdcntes, pod~ní ser admittido alguem de fóra 
do Arsenal, ou estranho ao serviço 'da Armada. 

Art. 86. Os 1\lestres c m mais indivíduos da l\Iestrançn 
são immcdiatamcntc subordinados aos Directores das Oficinas 
c seus Ajudantes, bem como aos AJudantes do .lpspcctor, cujas 
ordens cumprirão fielmente, em tudo o que fôr relativo ao 
serviço do Arsenal. 

Art 87. He obrigação dos Mestres: 
~ 1.0 ltespondrr pelo socc•go, boa ordem, disciplina c appli

·cação ao trabalho na rt'sprc·tiya omc·ina; c bem assim pelo 
material que receberem para os concertos c obras novas, c pelas 
ferramentas c utcnsilios, de que terão hum inventario. 
~ 2. • Tomar o ponto dos Opcrari05 á ('ntrada para a Officina, 
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e conferi-lo com o Apontador, pcrant<' o Ajudante, úu Di
rector a cuja ~spec,iaiJdadc -pertencl·r a Oflicina; c responsl\)>i
lisu-los pela prrfeiÇãodag obl'as'lqu~> lhes forem.e,ncarregadas, 

§ :J..•: 'O~rigar «is'·op~i.'at~ô_S~-u.:qbe tcn~iló .~ fc_rr·a.uienta do 
u~o ordmnno, •., nllo cstra~n; nem déíxcm extraviar-se, n que 
pertencer ít Offidiw; 
~ 4.• ,\~signar os pedidos de ferramenta e de matcrin pri

rn:l, c as guias !11~ entrega dns obras novas, sujeitilndo-os ú ap
pr:n·açi'io e rubrica do Ajndanl.e, ou llin·~~tor. 

:~!S." 1\ssistir diariamcnte aos trabalhos úa Ofliciua, dl.'sde 
o principio a!{• no fim, n·spondcndo ao ponto fi'S(Wctim; dis
t ri'!Jui-los, c dirigi-los, O~calisando o material empregado uas 
oht·a~. c a pcrf.-il;:'lo dPslas. 

§ 6.• Cl01ssif1t·ar os Operarios conforme o m<'r<'ccrem por 
seu eompOI'tanwnlc, assidnirladP c <lplid;io profissional. 

!$ i.• IJistribnir· os Apn•ndizl's nos Op('rarios mais habcis, 
c de horn cmnportanwnlo. para st~n·m por clles instruidospro
gnssivamcnlt~ nos tn1balhos qne Pllt>s i\It•stres marrarPm, se
gnnrlo o cstado de adiantamento dos mPsmos Aprendizes. 

§ 8.• Abrir e ft•r.ltar as portas d11s Olficinas ás hOJ'as desi~
nadas. e eu ida r no 5Pll asseio. de modo que não s('jão demo
rados, nem interrompidos os trabnlhos . 
. § 9.• Tomar diariamente, c sempre qui' sPja prPciso, as 
onJC'ns do Ajudante ou Hircctor n quem a OITieina fór subor
dinnda, ácerca do trabalho que se devn distribuir, 11ílo .orde
nando obra nova de especie alguma, sem que seja clla auto-
risada. • 

Art. 88. Os Contraml'strl's e l\landadorcs r.oadjuvariio os 
1\Icstrt"s das OIJicinas em todas as suas obriga~iil's, serão por estes 
designados para as obras que tenhíio lugar fúra das mesmas 
.omcinas, c os sÍJbstituirflo nos caso3 de impedimento, segundo 
a ordem de antiguidade c graduaçao. 

Art. 89. O numero dos Mestres, Contramestres c Manda
dores será fixado no quadro de que se trata no Capitulo se.:. 
guintc. · · 

CAPITULO V. 

Dos Operarios e Set·ventes. 

Art. 90. Haverá em cada Arsenal hum qundro dos Opera
rios c Serventes cffectii'OS, o qunl constará dos nccessarios ao 
serviço ordinario, c só poderá ser excedido, co in a ·admissão 
da cxtranumcmrios, quando e em quanto ns circumstandas 
do serviço o exigirem. 

Art. 9L Niio será admittido Opcrario algum como effec
tivo. sem que se obrigue a servir ao Estado por espaço de 
trcs annos 110 menos, 'do "que se JDvrará termo no Livro da 

Parte ll. 26 
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.1\lalricula, que ic_rá assignndo por elle e pelo lnspcclor, 
ou algum de seus .Ajudantes. . . 

O que nlio-.ttnizer continuar no serviçO I findo· o dito pra
so, deverá declara-lo rorn antccipaçilo d~ 1bum tnez, ficando 
subentendido que o gontrarlo subsistirá por mais hum mez, e 
assim por diante, até que faça a necessnria declaração. 

Art. 92. Além da condição do art. antecrdente, exige-se 
mais para ser admiltido como Opt>rario ciTectivo : 
~ 1. • floa saude c robustez propria para o serviço a· que se 

destinar. 
~ 2.• Aptidão snillcicntc para alguma das classes em que 

possa srr admitlido. 
I~m igualdade de rirruri1stancins srrão preferidos: t.• os 

n.1cionacs; 2." os filhos dos Operarios do Arsenal; 3.• os que 
tenhão servido na Armada, nas HPpartições de Marinha, ou 
em qunlquPr outra Hepartição Puhliea. 

Art. 91. Poderão ser dispensados da rondição do art. 92, 
c da primeira do artigo sPgnintc, os antigos Operarios que por 
seu prcstimo c bom eomporlmnent.o forem dignos dessa graça. 

Art. 9!~. Depois do exame de sanidade que compete ao 
Cirurgião em conformidade do arlil!o 57, o Ajudante Ins
pector dos trabalhos, o Dircctor das Oillcinas, c hum dos Mes
tres do oillcio do candidato, o cxaminaní c informará sobre 
sua aptidão profissionnl. O Inspcctor, ;í vista desse parecer, 
dos documentos de idade c bom procrdrr, c de outros que 
o pretendente possa cxhibir, dceidirá a respdto da sua entrada 
no quadro dos eiTcclims. 

Art. 95. Os Opcrarios ciTectivos que contarem vinte ou 
mais annos de bons serviços , fiUando, por ayançada idade , 
lrsões ou molcstias contrahidas nos trabalhos do Arsenal, fi
c.arcm impossibilitados de continuar a scn-ir, terão direito a 
hnma pensão, fixada conforme os §~ sq;uintes. 

§ 1.• O que contar· Yinlc annos de serviço (descontado o 
tempo de licenças, castigos, faltas c molrslins que não provies
sem de desastre oeeorrido nos trabalhos do Arsenal) percebcr·á 
hum a pensão igunl ú terça parte do jornal da sua Classe, ou da 
anterior, se não contar naquella hum anno de exercido. 

§ 2. • O que contar 30 annos de serviço perceberá hum a 
pensão igual a dous terços do jornal da sua classe, ou do 
cotTPSpondentc á classe anterior, conforme a regra do § t.• 

§ 3.• O que contar 3:> annos de serviç.o perceberá huma 
pensão igual ao jornal da sua classe, ou ao correspondente á 
classe anterior, conforme a regra do § 1.• 
~ 4." O que contar mais de 20 c menos de 30, ou mais de 

:tO c menos de 35 annos de sen·iço, perceberá huma pensão 
igual á do menor dos dons prazos, a lJUe corresponder o seu 
lc!llpo de serviço , c mais a quota proporcional á diiTcrença 
respectiva. 
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Art. 96. E~tas pensões só terão lugar depois ele ouvido o 
ltlspectort e dos exame&.4os pretendeo~, feitos por humaJilU:W 
de $a_ll(\e, .nomeada ~()c~,;;ni«MI'té~··Ptl9l\linistro da\\lari
nhaj,. QfD8S Proviocias, c,pei~~Dre$identes•i'espectivos. 
· .1\r;t. 97. Para as-. pensOeS•.de ·que ·trata· o m'tigo anteee-

dente, os Opera rios eiTectivos contribuirão com hum dia de 
jornal em cada mez, dando o Governo ao producto dcsta 
eontribuição o emprego que julgar mais conveniente ao fim a 
que he destinada. 

Art. !l8. Os Operarias que servirem rnmo extranumera
rios, se prestarem-se á conlribuit:ão prcsrripta no artigo 97 , 
quando cntmrem no quadro dos e!Teclivos contaJ'ão aqucJie, 
tempo de serviço para a remunt•ração de que trata o artigo 95. 

Art. 99. As disposições rios arts. 90 a 98 são applica
''eis aos indivíduos da 1\lestrança. 

Art. 100. Os Operados que contarem mais de 20 nonos de· 
bom c clTeclivo scrvi~o no Arsenal, perceberão huma gratifica
ção extranrdinaria, igual ú metade do respectivo jornal, 'ou á 
gratificação ordinaria, se esta lür menor. 

Art. 101. Se houver algum Opcrario de mcrilo tüo dis
tincto, que deva perceber hurna gratincação além do maximo 
\'encirnento arbitrado para os de sua classe, o Inspector o pro..: 
porá á Secretaria de Estado, indicando o augmento que conve
nha conceder-se-lhe, por modo que, remunerando o merito 
do pmposlo, se estimule ao mesmo tempo o seu pmgressivo 
desenvolvimento. 

Art. 102. Para Scrvt'nles sómentc serão admittidas pes
soas livres, que tenhão de 18 a 45 annos de idade , o a ro
bustez necessaria para os trabalhos a que forem destinadas. 

Art. 103. Os Operarias c Serventes obedccer:io ás ordens 
que receberem dos J\Icstres, Contramestres c Mandadores que 
os dirigirem. 

CAPITULO VI. 

Dos Aprendizes. 

Art. 104. Só poderão ser admiltidos como Apretldizt's, 
nas Oficinas dos Arsenacs c suas depcndt~neias, individllos 
maiores de 12 e menores de 17 annos de idade, c quo tiverem 
compleição propria para o oficio a que se destinarem. 

Art. 105. Em igualdade de circumstancias serllo prefe
ridos os que souberem ler c escreve•·, os filhos dos Operario5 
c!Tectivos, das praças de pret c da marinhagcm da Armada, 
c dos Empregados dos Arsenac:; de 1\Iarinha. 
. Art. 106. Nenhum Aprendiz perceberá jornal antes de 
hum anuo de licrviço e!Tcctivo, e o aprendizado deve terminar 
até aos 21 annos de idade. 
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,\rt. 107. Q numero de Apre1<1dizcs que aMuahuente se 
possa admiltir será Uxado, na Ci\rte pelo Ministro da Mari
nha, e nas lll'ovinciàs pelos Presidentes, sobre informa~i\o dos 
lnspPelores. 

Art. 10S. O ~nlario clm; .\pn·ndizr~s até r:hr~arem ;í idnrle 
de 17 nnnos, srr<Í de 2:j «:Pn!avos do qtw ganhar hum Opernrio 
da ultima rlas5P da UllHna n l(tW pt:rknecr; c dahi an.!.!
IIH'nlani ;:t';H!twhtwult', Sf' o mPI'l'I:Prem, na rnzão de 10 cen
ta\'os por anno a!é ao ultimo, t'lll qne Sfl lhes ubonarü 65 cr~n
lavos. 

Art. JO!). Os :\IPs!n•s P OpPrarios porlrriio, a juizo do 
Inspt~dor, Jll'rcf'!H'r huma pari" (lo ~alario dos .\prrndizes ((111' 

t><;ft•jlio ;í S<'ll r·;•rgo. a qunl nfio cxcrri•T<Í no SI'PJndo anno de 
~O ePnta,·o~ por dia, I' nos illlllllS sr·guin!es de t::> cPn!aros. 

,\ri. 110. HP(lllis !lo t''.:allll~ de Si)ttde, qnc l'Ompde ao 
Cirur;:iiin do Ar,enal, o ,\jmlantc do Jnspedor, o DirPrlor, 
t'll o P;tlrfio .:\lt'•r, r·onfnl'll!P o r;uno do serviço, c o :\ll'stre 
n·spl'eli\'o, t'\nminarfio r<Hla individuo que teuha coneluido sr~u 
IPillpo de apn·ndizadn, on sPja dado por promjJlo, c julijarrto 
de sua aptidfto I' nwn•cimento profissional. 

Art. 11\. O lnspt•t·lor dPspedirá os qnc niío forem julg11-
<los aptos, em ronformitlailc do artigo antPCPdr~nle, bem como 
os qtw se conlluzin•m mal rlurantr~ o aprendiwdo, ou não pro
mellerem aprovPitann·nlo. 

Art. 11~. Os Aprenrlizt•s, quP forr.m reconhecidos aptos 
par<~ passan•m iÍ ultima classe dos Opt"rarios, serão obrigados 
õl servir pelo tempo rlc sPis nnnos nas Ollidnas do Estado , 
romo efi'cctivos, se houver yagas neste quadro, c no caso con
trario, como cxtranurnerarios, ~~~mprc que sejão para isso cha
mndos. 

f:.\ PITl:LO YII. 

Das Companhias de Arti(icc~ JJlilitares. 

Art. 113. O Arsen<ll da Ctlrle terá cltJU!I Companhias do 
Artífices i\lilitarcs, compostas de Operarios cidadãos Brasi
leiros, niío menores de 16 annos, que, ou se alistem volunta
riamente, ou sejão tirados da Companhia de Aprendizes Ar
tifices. 

Art. 11ft-. Cada Companhia de Artificcs compiJr-se-ha de 
ccnlo c seis pra~;as, pela fürma seguinte: 

Primeiro Sar~cnlo.................................... 1 
Segundos ditos.. . . . . . . • . . . • . • . . • . • . • • . . • . . . . • . • . • . • • • 2 
Càhos................................................ 8 
Soldado~ ...............•............................ 95 
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o· Commandante,,.: o:Seguo~o ,Comrnandantc serao;~C(J
lhidolf·,<Htmtrc os Ajuda~~.<da;·lospccção, c nomeados p~lo 
Ministr-o da l\lurinhu. ' · 

Art. 115. O Gover·oo ruarcará o uníforrne ·c armamento 
da!r Companhias de Arlifices. 

Art. 1 Hi. O armamento e equipamento serão fornecidos 
(t custa do Estado quamlo os :\ rtilict•s assentarem pna~a , c 
sú biennalmcutc serão renovado:.; á<tucllas ptw;as qnc dellcs IH'e
dsarcm . 

. \rt. ti 7. Os Artilkes l\IililarPs são dPstiuados a senir 
eomo Opera rios 110 A rsmwl \) ú bordo dos navios do Estado. 
Em ca;;o:; mdraordinarios porlcrflo tamlw111 ser empregados no 
seni~,:o mil:t:.~r de guarni~,:ão do .\rscnal c de suas dcpt~nden
cias. 

Art. 118. Serão olH·igados a servir o mesmo tempo que 
se exige da~ prat;as do llalalhüo :\an1l, e gozanlo de to_das,as 
''atJtág-ens couccclldas aos Opt·rarios do .\rscnal em :.:,ct·al, além 
das ,;,·~nint1.•s, q;:D llws sfw Pspeciaes: 
~ L v l'od<•rão sei' tratados nos Hospi Ines da Armada , quan

do adoecerem, abonando-si' aos que forem casados, ou tiverem 
família <i St~tl earg-o, metade dos jornaPs respectivos. 
~ :!. o l'erocb•)l'üo o~ seus n~ndmentos por int.,·ii·o, :lSsim 

nos dias uteis, como nos domingo:; e dias santos, quando tizcrcm 
o serviço militar de guarnição. 
~ :J.• l~m igualdadu de cin:nrnstancias serão ~~referidos para 

os accessos que lcnhlio lugar nas das,;cs c Olficmas do Arse
nal a que pertencerem. 
~ 4. v A bordo dos n;nios do Estado, I', em geral,semprc 

(IUC eslPjão empregados em servi<:o militar f\<lZ<Il'ào das vanta
fl'em; dt' rcl'urma que compett•m i1,; pr·at:as do Batalhão .:.".aval, 
l'(llli'OflllC o ai•Iigo u.• da Lei 11.0 5:3'. .• dt) 3 dP l\laio de 185U; 
podPIHio, poróm. em todo o caso optar pela pcn5iio a qm~ 
tinJt'em din·ito como Opcrarios do Arsenal. 
~ 5. • S<io isentos do servi~,:o da~~ uardu :'\acionai. ainda que 

não perten~·fw ús dasses· matriculadas na Capitauia do Porto. 
Art 1 Hl. As pra~,:as das Compa11hias d" Arlilices, pelas 

dcsen:Õl'S e c.;rimes militares qut~ c<HIIllletterem, quando em 
servi{'O 1.:0 Arsenal, serão casti~atlas l:orrecrinnaltiii'Hlc, ou pro
cessadas e julgadas conforme a :;raYidade do tlelicto, se~undo 
o Hcgulanwnto e Artigos de (;uerru de Jn[i.tnlaria do Exercito. 

Art. 120. O Governo poderá crear hunm Campanhia de 
ArtiHces, em tudo igual ús da Cúrle, nos outros Arseuaes de 
Marinha õo lmpcrio que tcnhão Companhias de Aprtmdizes, 
quando as ~uas necessidades exi:.drcm essa cre<H;ão. 

Art. 121. Tambcm poderú o Govemo, quando assim con
vier, mandar ú l~uropa pura se aperfei<_:oarem ,nos trabalhos 
do sua profissão, alguns dos ditos Artífice& Militares, que se dis
tinguirem por sua applicat:ão, habilidade c bom ro:ttporlamcntu. 
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CAPITULO' ViU. 

Das Companhias de AprenclizeB Artifices. 

Art. 12:!. As Companhias de Aprcndizcf Artífices dos 
Arscnacs da Córte, Bnhia c Pcrnanbnco serão organisadas c 
regidas como abaixo se prescreve. 

Art. 123. A Companhia de .\prendizrs Artífices do Arse~ 
nal tia Côrtc constará do pessoal seguinte: 
Cnmmandantc, Capit::ío Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ciruq;ião, que será o elo Arsenal.................... 1 
l~apellão, qw~ SPI"<Í o elo ArsPrwl....................... 1 
Secretario, Escrhão de 3.• Classe...................... 1 
Agente, Conuni~sario de 3. • Classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
P rorcssor de primeiras letros, que sed. o do Arsenal..... 1 
Ajudante do dito.................................... 1 
Mestre de 1\lusiea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
t;uardas, sen indo 1 de Sargento Ajudante, 2 de Primei~ 

ros! .c 3 de Segundos Sargentos.. . . . . . . . . . . . . . • . . . • • 6 
Porteiro............................................ 1 
J~nrermPiro ............................•.. ~.. . . . . . . . 1 
C1nínlH~íro....... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ajudante do dito................................... 1 
Serventes . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !~ 
Aprendizes Artiiices ........................•......... 200 

Art. 12'l. As Companhi<~s dos Arscnucs da Bahia c Per
nambuco serão assim com postas: 
Commandunte, Capitão Tenente, ou 1.0 Tenente.......... 1 
Capcllào, servindo do l)roressor· do primeiras letras, qwo1 

ser· á o tio A rscna I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Secretario, EscriYão de 3.• Classe....................... 1 
:\:.;ente, J.<'iel de L • Classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
Guardas, servindo 1 de Sargento Ajudante, 1 de l)rimciro, 

c outro de Segundo Sargento.. . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . 3 
Cozinheiro... . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . 1 
Serventes. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . 2 
Aprendizes Arliticcs •.•...............•.......•.•...... 80 

Art. 125. As Companhias de Aprendizes Artífices tel'ào o 
seu quartel n bordo de algum navio, ou em edillcio apropriado 
dcntl'o do Arsenal, ou proximo a elle o nwis que fôr possível . 

• \rt. 126. Para ser admittido nas Companhias he necessario: 
~ 1. • St)r cidadão llrnsileiro. 
§ 2.0 1'm· n idade de 7 a 12 annos. 
~ 3. o Ser de consti tuiç<io robusta. 

·Art. 127. OnnmerodcAprcndizesArtiriccsserá preenchido: 
~ t. o Com os orphãos ou des\·alidos, que, tendo os requisitos 

do art. 10'~, forem rcrneltidos pelas Autoridudes com1 ctcnles. 
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§ 2. a Com os filhos_ .de ·pessoas. pobres, que não tiverem 
meios de os alimentar ~.cducar •. , . , 

S 3., Na falta c:te JAAQO~f}S', que ~' achem nas condições 
dos §§ antecedent,·.s , com quaesqucr outros que scjão apre
sentados por seus pais , totores, ou quem legitimamente os 
representar, dando-se pn~ferencia nos lllhos dos1 Operarlos do 
Arsenal, das praças de pret e marinhagcm da Armada. ' 

Art. 128. Nenhum menor ser;í admittido nas Compa
nhias sem que seu pai, tutm·, ou quem delle esteja incumbi
do, assigne termo pelo qual obrigue a pessoa do menor ás con· 
dições inherentcs ao seu alistamento. 

Art. 12!J. Os Aprendizes Arliliccs, além do quartel, terão 
á expensas do Governo, alimentação, a primeira vcstcria quarido 
forem admitt\dos, bem como educação moral, religiosa c ar
tística; e vencerão eem réis dia rios, sala rio que, segundo o iH)ian
tarncnto que forem obtendo, será progressivamente elevado até 
trezentos réis. 

Art 130. Heceberão pelo quartel toda a vestPria de que 
p1·ecisarern, além da gratuita de que trata o artigo precedente, c 
serão tratados nos Hospitacs da 1\larinha, quando doentes. su
jeitando-se, porém, em ambos os casos, aos devidos descontos em 
seus veuc;rnentos. 

O valor da vesteria deverá ser deduzido, em partes ,jguoes, 
do vencimento mensal, do sorte que o desconto nunca ex..ceda 
á metade do salario. 

Art. 131. Serão obrigados a f1·equentar a aula de pri
meiras letras, e as outras destinadas ao seu ensino theorico; c 
aprenderão simultaneamente nas Officinas do Arsenal os oficios 
para que tiverem mais vocação e aptidão physica. 

O c,nsino pratico terá lugar sob a insnecção dos Diredo
res, c será cummcttido aos Mestres das Ollicinas e a alguns de 
seus Operarios mais intelligcntcs e morigerados. 

Art. 132. Ü.i Mestres c Opcrarios encarregados do en
sino dos Aprendizes Arti!ices perceberão por este serviço huma 
gi'alificação annual, que não exceda a cem mil réis. 

Art. 13:3. Os menores que completarem 16 annos de ida
de passarão para as Companhias de Artilices, e desde então 
ficarão igualados ás praças das ditas Companhias, com estas 
excepções: 1. •, continuarão a ter quartel no A•·~enal , até á 
idade de 21 annos; 2 •, vencerão durante esse tempo ração o. 
fardamento, cujo valor será descontado dos vencimtmlos n que 
tiverem direito nas Olficinas do Arsenal; 3. •, serão obrigados a 
servir ao I~stado dez annos. 

Art.. 13'~. O Governo poderá mandar alguns menores á 
Eun.pa, nunca excedendo o seu numero a seis, com o fim do 
os fazer instruir em certas artes c oOicíos, escolhendo para isso 
os Ap1·endizes Artífices que :w tornarem notaveis por sua áiSidua 
applicação, talento especial.~ bom comportamento. 
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Art. 13~. As faltas de subordina\;.tio. u disciplina, que 
commettercm os Apruhdizcs Artific()S, serão ,punidlls correccio., 
nalmentc ao prudente arbitrio do ln3pbctôr, ou .do Comman
tlante respcctho. 

A prisilo simples, ou solitaria por tempo que Rlio r:xced:~ a 
8 dias, a privaçiio temporaria dtl parlll da ra~ão, guardas ou 
sentincllas tlobr:Jdas süo os castigos l!Ue lhes podem ser inllil~
gidos. 

Art. 13ti. Os Apr1'1Hiizes ,\rtifiee . .; quo por seu comporta
mento demundarem llu11ta disciplina mais ri:;orosa, c os quase 
mostrarem inllabeis para os ollit:ios, poderào s:·r passados para 
as Companhias de Aprenllize;; ~larinlwiros. 

CAPITULO IX. 

Da O{{ici11a de Conluaria do Arsenal da C6rte. 

Art. 137. A Oml'ina de C01·doaria do A rser.al da Ct\rtc, 
em quanto o seu local uào pennillir que sPja administrada como 
as demais Ollicinas, tera huma organisat:<1o especial, pela l"órma 
sc;;uintc: 

1." Hum JlirPctor, Oflicial da Armada. 
:!.• Hum Commissario. 
3." llum Eserhào. 

Art. 1;38. São atlribuirfics c deYl'l'cs do 1lirector: 
1." Iisealisar c diri;dr a. policia, ewnomia, uiseiplina e tra

balho da Ollidna, n•gulando a despeza e emprego da ma teria 
]lrima nclla manufaelurada, c Yerilicando se o producto wrre~ 
vonde ao despendido, c se os pre~·os por que vem a liear esk 
producto sào superiores, iguacs, ou inl'crioms aos que teem 110 
wcreado. · 

2. 0 Dar semanalnwnle :Jo lnspcctur do .\rscnal, a flUem hc 
inteiramente subordinado, part<~ tias <•ceUITencias haütlas na 
Olllcina, relativamente ao scn i<:o c moYimenlo dos Opera rios. 

:1.· Prestar ao lnspcetor todas as in!i.Jrmat:õ<~s que por l'llc 
forem exigidas, relativas uo scrvi<;o de q uc está incum h ido ; re
ct:bcr directamcnte sut~s ordclls, c 1mYiar-lhe do mesmo 11;odo 
sua correspondenda ofiicial . 

. \rt. t:JU. Compele ao Commissario: 
1. u Ter gob sua I!Uarda c rcspnn~abilitlade o rdilkio em quo 

está collocada a Ollit:ina, os 111achinismos uella empregados, e 
as lcrramcnlas, tlerendo receber a competente caut;áo logo que 
fa<;a dellas entrega ao ~Ieslre rcspcclho. 

~. 0 Assistir ao rct:c!Jimcnto das ma terias primas e utL•nsilios 
que tiverem de ser empre;{<IÚO.i na Ofticina, \erifieando sna 
<tua!idade, <tUaHli<l:Hll·, peso c L!Pnontin::l:fw: conduzi-!os para 
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o _Es~abeleci~'~to, }~;- ,9l,\~\ .• ic@, epnservação e f!llarda ~ 
durtribli~. ·o. . . . ~ .,,..~~;·Q~;Çonsumo diarioq1a 
mP-dffllftqpe·fó~ p~: . ,:. 1 .... tllBSJg~fo.~pelo. M.estte •e 
Es'r.J'lWô·, e rubricado· o:Ditêdtôr;:eiOSI'OU\f04.:~Jetl,tosJ oom() 
pelo mesmo Director lhe seja ordenado. 

3. • ·Receber por conta, pcsó e . medida , os generos/manu
facturados na Offioina, éonduó-los· pàra () :AhnoxarUado, · ou Casa 
de deposito competente, entregando-os ahi mediante os despa
chos do costume. 

4. o Rect~ber do Pagador do Tbesouro a· importancia da feria 
a pagar, á vista do l'(tmpetenle documento processado em fórma ; 
e fazer o pagamento aos individuas nfl:dita feria contetnpl~os, 
em presença do Director e Escrivão. 

Art. 1ft-O. Compete ao Escriv.ão: 
1. o Escripturnr os liuos de· receita e; despeza do Com

missario, assistir com elle ao recebimento dos generos e pas
sar os respectiTos conhecimentos. 

2. o Tomar o ponto aos Opercuios e organisar as respect~as 
ferias. 

3.° Fazer toda a correspondencia entre o Director e Ins
pector do Arsenal , as partes scmanaes, e notas do ponto, con
servando o respectivo registro em dia e com a devida clareza. 

4.• Assistir com o Director ·ao pagamento das ferias, dando 
ao Cornmissario, logo qu~ esteja concluído o mesmo paga
mento, a quitação do costume. 

Art. 141. Ao Commissario e Escrivão dar-se-ha' •morada 
nas casas da Nação proximas ao Estabelecimento. 

Art. 142. A Cordoaria terá o pessoal que lhe fôr marcado 
nas tabellas do Arsenal , com os vencimentos correspondentes 
ás classes respectivas, sendo regida pelo 1\egulamento, do Ar
senal, com as excepções acima notadas. 

TITULO VI. 

Da ~ente do mar e.dos Bom~lros •. 

CAPITULO I. 

Dos Patrões e Remadores. 

Art. 14-a. .Os· Patrões das Galeotas Imperiaes serão no
me3dos pclô l\lin\9tr~ da Marinha, sobre proposta do lnspector, 
e escolhidos d'entre os Officiaes Marinheiros do numer()'~U ex
tranumerarios, 

Os das embarcações .miudas do: Arsenal-, Repartições ds 
Almoxarifado c suas, dependencias•i serl'io nomeados pelo· Ino
pector, sobre informaç!o do Patrã~.Mór. 

l,arte li. 27 
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Art. 14.4.. Toda a gen(e pertencente ao serviço marítimo 
do Arsolíal; esoopt~ada·;a dOi novtos d,e&Jt'JA&dos, das Galeotas 
e dos elicalcres,qu&";..Competem ao ·Mmiiittif~'1!J.o. lnspeetor .e ou
tros Empregados~· ~rá immediatítmente SuiJOrdlnada ao Patrão 
}lór. · 

Art. 145. Incumbe aos Patrões: 
§ t.e Dar ao Patrão Mór hum reribo que será •passado pelo 

Escrevente deste, c rubricado pelo Ajudante do -lnspector a 
quem competir, de todos os objcctos que receber: para uso de 
suas embarcações, e cobrar do mesmo Patrão Mór igual docu
m':'nto pelos inuteis ou substituídos que entregar-lhe. · 

§ 2.• Cuidar na limpeza, conservação e guarda das embar
cações miudas que gowrnarem. 
~ 3." l1articipar diariamente ao Patrão l\lór o estado em que 

se acltar•·m as ditas cmbarcaçiics, c as occurrencias que se de
fCIII a rcspf'ito deltas c de seus Hcmadorcs. 

Art. Hü. Os Patrões, Remadores e l\tarinhngcm terão 
quartel li bordo de algum navio, ou em terra, como mais 
convier aos serviços a que forem destinados. 

CAl'.i.Tt:LO II. 

Dos Bombeiros. 

Art. 14'1. Cada _<\rscnal terá as bombas e o mais material 
necessario para os soccorros que dev<'m prestar em cnsos de 
incendio. A guarda e conservação do dito ruaterial ficarão á 
cargo de hum dos 1\Jeslres das Onicinas, sob as vistas do Com
mandante da Companhia de Artífices, e onde o niio houver 
sob as vistas do ,\judantc que mr cncnrregado desse serviçõ 
especial. 

Art. 148. As praças da Cornp:whia de Arliíicrs, Opera
rios, HPmadores c l\lannhagPIII do Arsenal serão empregados 
no serviço de {!UC trata este Capitulo, conforme as ordens e 
designação do Official mencionado no artigo antecedmte, que 
ouvirá o Patrão ~lór no que loca á gente a este subordinada, 
e solicitará do lnspector as providencias que deste dependão. 

Art. 149. Além do pessoal designado no artigo anterior 
poderá o Governo, se o julgar r,reciso, contractar homens 
espcciaes para esse serviço, incumbindo-os da conservação 
do material, de adestrar a gente do Arsenal e de a dirigir nas 
cccasíõcs precisas. 

:\rt. 150. Podcr-se-ha abonar h uma gratífica~ão cxtraordi
naria aos j\rliriccs, Opera rios, Remadores e Marinhagc m pelo 
serviço que prestarem nas occasiõcs de incendio, tendo-se em 
attcnção a natureza c importancia de seus trabalhos. 
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.._,I~ULO l/11. 

&.MU.fa do &rse!W• 

~l'i.'tUto J, 

Do Porteiro do. Arsenal e ,seu. Ajudante; 

Art. 151. . incumbe ao Pot•teiro do Arsenal: 
§'t.o Cumprir todas as ot•c;Iens que pelo lnspe~tor ou em 

nome deste lhe forem dadas relativamente á guarda e poli-
cia do portão. · · · · 

§ 2.• Não consentir que saia Operario algum, durante as 
boras de serviço, sem licença do Oirector respectivo, do lns
pector, ou de algum. de seus Ajudantes. 

Os Mestres são cxccptuados desta disposição, mas o Por
teiro tomará nu fará tomar n,)ta dos seus nomes, da officina 
a que pertencerem , c da hora em que elles sahirórn c re
gressarem, para relatar na parte diariu que deve rcm"tlPr ao 
Vice-I nspector. 

§ 3. o Não deixar sahir objecto algum, de qualquer natu
reza que seja, sem permissão por cscripto do lnspector ou de 
algum dos Chefes das outras Repartições existentes dcntm do 
Arsenal, conforme competir áquclle ou ~estes. 
1 § 4.. o Mandar reter pelos Guardas de policia .os ind.ividuos 
que contt·avierem á disposiçãn do § antecedente, dando logo 
parte ao lnspector, ou a quem suas vezes fizer. 

§ 5o Prohibir a entrada a qualquer individuo que não 
seja cmpn•gado nas llcpartições da Marinha, nem tenha nel
las alguma dependencia, se não apresentar licença do Inspeclor, 
ou de quem suas vezes fizer, cxceptuados C,; Olliciaes do Exer
cito ou da Guarda Nacional, que cstejão fiJrdados. 

§ 6. o Não deixar sahir do Arsenal marinheiro algum dos 
navios de Guerra, que venha nos cscaleres ao Arsenal, ou per
tença ás t•mbarcações miudas deste, seü1 permissão do Oficial 
respectivo, ou de algum ~;los Ajudantes da lnspecçilo. 

§ 7. 0 J>rc\inir o Commandante da guarda militar do Arse
nal antes do toque para a sahida dos Operarias, a fim de que 
lhe dt~stinc os soldados que se devem postar dentro c fóra da 
porta por oúde sàhirem os mesmos Operarias. 

§ 8. 0 Vigiar c fazer vigiat· que os Operarios na occasião da 
sahida não levem algu1n objccto pertencente ao At·~enal. 

§ 9. o Quando desconfiar que algum Opera rio leva objecto 
escondido, o fará reter e examinar logo , ou depois da sabida 
dos outros Opera rios; e, &e verificar-se a sua suspeita, dará 
parte ao Ajudante da Inspecção, para proceder como convier a· 
respeito do individuo e do genero extraviado. · 

§ 10. Fechar as portas do Arsenal ao toque de recolher , 
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.epositando a châv~ na casa da lnspeeção, _ c abri-las ao toque 
la alvorada, ou extraordinariamente, quando lhe fôr' orde-: 
mdo pelo lnspeetor. - · 
~ 11. Dar diariamente an Yice-Inspector huma parte de tudo 

ru'anto occorrer de notavel durante o dia, no serviço que lha 
ncumbe. 
~ 12. Cumprir todas as ordens e instrucções que receber 

direclamente do Inspeclor, ou dos seus Ajudantes. 
Art. 1M!. O Porteiro do Arsenal será substituído, quando 

impedido ou ausente. pelo seu Ajudante. · 
Art. 153. He da obrigação do Ajudante substituir o Por

teiro em seus impedimentos, e coadjuva-lo em todo o serviço 
á seu cargo. 

Art. 15'.. 
Ajudante, se 
perto que fôr 

Tanto ao Porteiro do Arsenal como ao seu 
dará casa dentro do Estabelecimento, o mais 
possível do portão da entrada. 

CAPITULO li. 

Dos Guardas de policia 

Art. 155. O numero dos Guardas destinados ao serviço 
de policia c sua organis~ção será accommodado ás circumstan
cias de cada Ar~enal, c marcado de!initivamente depois que 
houver sufficicntc experiencia do seu emprego. 

Art. 156. Os Guardas de policia teem por obrigação: 
§ 1.° Fazer o serviço de ronda diaria e nocturna no Arse

nal c suas dcpendencias, conforme lhes fôr determinado pelo 
Vice-lnspector. 

§ 2.• Auxiliar o Porteiro na guarda c policia do portão. 
~ 3. o Não consentir o embarque de generos e objectos de 

qua-lquer natureza que seja , sem que os seus encarregados 
apresentem as competentes guias de conducçiio, ou ordens do 
Inspector, ou do Intendente da Marinha. 

§ 4. 0 Pmhibir que atraquem no Arsenal c suas dcpenden
cias lanchas, cscaleres c quacsquer outras embarcações não 
pertencentes ao serviço do mesmo Arsenal, exceptuadas as dos 
navios da Armada, e as que tiverem permissão do lnspectm·. 

§ 5. o Revistar á tarde , depois de fechadas as OlHei nas, os 
estaleiros , as embarcações que nelles se acharem e todos os 
mais lugares onde seja possível alguem occultar-se, participando 
ao .\judante de serviço qualquer circumstancia de que possa re
sultar prejuízo. 

§ 6. o Uctcr a qualqaer indi\·iduo que aeharem escondido 
na occasião da revista de que trata o ~ antecedente, bem como 
a todo aquclle que encontrarem <t noite, sem motivo plausível, 
no recinto ou litoral do Arsenal e suas dependencias, depois do 
toque de recolher, lenmtlo-o á presença do Inspector, ou de 
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quem. suas vezes fizer·,· <JU;é PJ'O~dei'.á ulteriormente como o 
caso exigti. ·· · · 

§ 7.0 
. Participar iufVi~lnspectpr todas as occurrenclas que 

se derem a respei~ da .P«Siielà <;tu A.ts~nal. ·tl ~.uns d~t:Jen~eócias, 
para serem notadas na parte' ltial'ia 'que aqoelle Emí_)regado 
deve dar á lnspecçi'lo. 

Art. 157. Os Guardas de policia perceb•rlio hum venci
mento diario , e nos dias que lhes tocar o serviço serão su-
jeitos ao ponto. · 

Art. 158. No mar haverá tambem huma ronda á noite, 
nos Arsenacs em que essa vigilancia fôr necessaria, feita em 
escaleres do Estabelecimento e nos que pertencerem aos navios 
desarmados, pela ~ente de bons e outros. 

CAPITULO lll. 

Da Guarda Jfilitar d(! Á rsenal. 

Art. 159. A Guarda militar do Arsenal será feita por 
praças do Batalhão Naval, e, na sua falta, pot· praças das Com
panhias de Artifices, ou do Exercito, comm<tndadas por hum 
Official subalterno, ou por um Inferior. 

Art. 160. O Commandanle da Gum·da cumprirá as ordens 
que pela lnspecçi'lo lhe forêm dadas, relativamente á colloca
ção das sentinellas c patrulhas, e, em geral , a respeito de 
tudo o que interesse á policia, ordem e segurança do Arsenal. 

TITIJLO 'rlll. 

Disposiçõel!l eonnnuns aos tituiOIJ 
aQt.eeetlentes. 

CAPITULO I. 

Das nomeações. 

Art. 16l. Serão nomeados por Decreto o lnspector, seu 
Secretario, os Officiaes da Secretaria, o Patrão Mór e o Escrivlio 
das Orócinas. · · . · 

Os demais E;mpregados, e bem ;1ssim os :Mcs~res, Coqt,ra
mestres e l\land~dóres serão nomeados por Portaria do Milii~~ro 
da .Marinha. - , 

Os Guardas d·~ policia serão nomeados pelos lnspectores. 
Art. 162. As nomeações dos Ajudantes dos lnspectores se 

farão sopre infor~a~q . d~~tes. Os D~~ectores. e. ?a~rãó Mór 
serão tambem ouv1dos sobte. .l)s dos seus· respectn:-os AJudantes, 
bem como a respeito dà~''d9s. :Ptfestr~s, Çontramestrcs, Man-
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dadorh e Patrões, que forem destinados iÍs Officinas >U serviço 
á seu cargo. 

_\rt. 163. Nenhum Empregado dos r ue prrtri <'r:m <Í ad
minb\r::ção superior dos Arsenaes rntrnní no exPrc :·io do seu 
lu:<nr. sem prestar juramento de bem servi;, né\s mi us elo Ins· 
pe,ctor, que tambem o prrstará, na Côrte, 1 >'rante o · iinistro da 
}1nrinha, c nas Províncias, perante os Prrsir'r•ntrs. Es' :\ sotemni· 
dark constituirá o acto de sua posse, da rru:tl datará •l direito á 
percepção <los Yencimentos que lhe comp ·tirem. 

Art. 1bl~. Por occnsião de executar-sr: 0 presm Lr: Decreto, 
o Governo nomeará para os lugares da Ser ,·l'taria d; Inspecçào 
as pessoas que julgar_ idoneas, aprowil::t 1do os I mpregados 
aduaes qur Pstiverem nas condições de co1dinuar a :ervir. 

Art. 165. Depois de reorgnnisrtda a ; 'it:1 ~ecre :nia, serão 
os lugari"s de Amanm·ns<'s providos por cc IClii'so, p efcrindo-se 
na escolha, em igualdade d<~ rireumstan ·ias , os .·cmcnJTen
tPs qun servirem ou tiyerem senido na .\r1•1ada, ou ,•m nlgnma 
da,; Hcparlirõcs da l\[arinha. 

Art. 1GG. As nomcaçGes de Omci<H':i ~ iio sujcit<' <Í ac.ccsso, 
mas não ú antiguidade, <•xceplo em caso c'·· i;::utllda \c de mere
e.imcnto. 

CAPlTl:LO 11, 

Do ponto dos Empregados, was liccnç1 ·' c upos< •1fadorias. 

Art. t67. Os Empregados da Secrc aria da hspr·cção, <' 
o Escrivão das Officinas, assignarão todos 1s dias o~ scn:.; nomes 
por extenso, ás horas marcadas para o com, •arecimPI lo e retira
da, em hum liuo de presençn, que dcv ·riÍ existi nn mesma 
Secretaria, c será gunrdado pelo Sccretnri·•· 

.\s faltas dos ontros EmprPgados seri'i 1 parli<'il :Ida:; ao lns
pcctor 11elos seus respecti\ os :\judantrs, c wtac!as 1 ' mt·smo ou 
em li no cspedal pelo Secretario , para lS dr~cm los de 'en
cimentos e mais et1'L~itos lcgaes. 

Art. HlR. Contar-se-ha hnma falta a 1 Empreg tdo que não 
cnrnpareeer durante o primeiro quarto rlt~ hor<1. ou que SP 
ausentar ~em lieençn antes de findos o trabalh<•S. 

Art. 169. As faltas que qunlquer Er1pregado Pxccptuados · 
os Militarrs '1 commettcr dnnmte o mez, -;em moti .o justificado 
a juizo do Inspeclor, serão commnnica las ao T:1csouro nas 
relaçõrs de pagamento, para so lhe fawr ') devido lesconto nos 
'rncimcntos correspondentes aos dias q te fuI! ar. 

Qnanto aos Militares obsenar-se-hr as di,·po·,içõPs geraes 
<.J.Uo lhes são cs1;eciaes. 

Art. 170. As licl'nç.as por molestiE conser·y8ri'\o aos 'Em
prPgados do Arsenal a sua antiguidad · por in1 ·iro att'· seis 
nwzes, e por mctadf.l passando deste pn zo até htm anuo, nilo 
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se levando em co1 ·la todo o tempo JUC decorrer de enti.io em 
diante. 

Art. 1i 1. Ar , Empregados qu · obtiverem licença, ainda 
que SPjn por moti o de rnolestia, fa -w-lla hum dPsconto nos 
lcnci mcntos que p · rceberem, o qual será regulado pela maneira 
seguinte: 

§ f. o O descor ~o Sl~r{t de metad do Hnci menta, se ns li
cezH:as excrdcre:n · sPis mnzcs att:· h ·111 anno, findo o qual po
derá cessar todo o rcncimento. 

§ 2. 0 O vrncir H'r1lo tarnbem er -;sará, aind<J que o Em
pregado n;ío reqt r~ira mais licenc;. findo q:w sejJ o anno, 
dnndo npcnus p•1rl ele doente. 

Art. '17:!. O tempo das divr !·sas liecrll:ils, concedidas 
dentro de hum tu no, qualquer q c tl'nlia sido o prazo de 
cada lluma dr•llas, reunir-se-lia tani) pan1 os c!leitos do art. 
170, como r.ara o ],•sGonto de que :';Jta o artigo <=~ntecedcntc. 

Art. 17:3. ~~· l!lllm Empreg;Jdo podcrú obter tie(;nça an
t(•s de lwvrr cnlrad l no etfcctiro (•xr cieio do seu empn·;.w. 

Art. 174-. As .tposPntadorias df' Emprc,_;ados da Jnspec
ç~ão serão regulada pdas disj;o~iÇÕP! Cdncernenles <ÍS dos Em
pregados da Conta loriil c Intcndcn( 1as da M<Jrinha. 

Art. 175. ;\s disposit;ões precf~ lentes, que são relativas 
a licenças c a pose 1tadorias, não S< entendem com os Em
pregados militares, aos quacs se dev ·rn applicar em taes casos 
os principias geraP das LPis c Jlcg lamentos da Armada, ou 
do Exercito, conl(lJ 111e a dassc a ( 'te pertencerem. 

CAPI1TI.O lll 

Dos t•rncimcnt 1S. 

Art. 17G. .\ t \Jc\la annexa <Jo •l'c."ctJtc DPc.rc•to marca os 
vencimentos que co 'IJirtPlll a todos c, Empregados. 

Art. 177. Os rcnrirnentos da il1·stranç<1, Operarias, e, 
em geral, de todo' os jornaleiros, c• nstarilo dP duas partes, 
que se denorninarii • jornal e gratifl·ação; senio llxados por 
])ecreto, e só pod• rã o sei' aller<ldo> de tn•s em tres a nnos, 
salvo o caso de r ircurnstancias ex 1·aordinarias que cxijiío 
a revisão da tahell; respccti\'3 :mt<•s desse rrazo. 

Art. 178 0:; ~·:mpregados da ecrelilria da lnspecr;ão, 
bem corno os de qu ilqucr outra Est: ':ão do Arsenal. nuo per
ceberão ernolumentr '• os quacs só P· clcriío ser estabelecidos e 
cobrados eomo n•n la ~eral rlo Est. do. 

Art. 17!) o~ \Cncimentos dos .;ubstilutos interinos dos 
Empregados do ,\ rs• ·nnl serão regulad JS pelas disposições ana
Iogas que vigori'io a esse respeito n <S outras Hepartições do 
Ministerio da }im·ir tia. 

\ 
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Art. 180. Assim os Empregados do' Arsenal, como os seus 
jornaleiros que forem nomeados ou designad-os para servir em~ 
outro Estabelecimento naval; coiltiouario1 a ·.perceber os ven
cimentos dos lugares de que forem tirados até entrarem no 
exercício dos que lhes sejllo destinados. Al~m disso terão di
reito a huma ajuda Ae custo para as despezas de transporte, que 
será fiuda em relação ás distancias , difficuldades das via-
gens, categorias c mais circumstanCias dos nomeádos. · 

'I'ITULO IX. 

Dlselp!lna Geral. 

CAPITULO I. 

Dos Empregados. 

. . Art. 181. Jodos os Empregados do Arsenal são respon
h.veis pelas faltas que commetterem no desempenho de suas 
attribuições e deveres. 

Art. 182. Os Empregados que perturbarem a boa ordem 
do Estabelecimento, praticarem actos de dcsobediencia , ou 
de qualquer outro modo faltarem aos seus strictos de\'eres, 
serão admoestados ou reprehendidos, suspensos até tres mezes, 
ou demittidos discricionariamente. 

Art. 183. Todos devem obedecer aos seus superiores no 
que fór concernente ao serviço publico. Quando , porém , al
gum Empregado entenda que da ordem dada pelo seu supe
rior resulta prejuízo ao Estado, ou otTensa á justiça, poderá 
representar pelo modo o mais attento, obedect!ndo, todavia, 
immediatamente se o caso fôr urgente, ou o superior insistir 
no que houver determinado. Neste caso lhe fica livre levar a 
sua representaçllo ao conhecimento do Inspector, e mesmo ao 
do :Ministro da Marinha. 

Art. 184. O lnspector he competente para admoestar e 
reprchender publica ou particularmente os Empregados que lhe 
são subordinados, e para suspendê-los por tempo que nllo ex
ceda a oito dias, dando parte circumstaneiada de taes occur
rencias, na Côrte; ll Secretaria de Estado; e nasProvincias, aos 
Presidentes respectivos, que transmittirfto a dita parte á mes· 
ma Secretaria, quando o caso assim o exigir. 

No caso de desobediencia formal farll.autoar o Empregado 
desobediente pelo Secretario, ou algum dos Ajudantes, c o re
metterà á autoridade competente, para ptoceder tonforme as 
leis criminaes~ , 

Arl 185. O Ministro da Marinha poderá impór adminis
trativamente a pena de suspensllo até 3 mczes. 
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4rt. ,186 •.• O ~ffr.iW 4a 1,sus~~;ensno )te priv11r o Emprepdo, 
p~lo0 ~~. , .éor~C)~~~~ .. · .. ~. ~.l .. ~rc,~o. ,!lo ewP.~!lgo, 4~hpP~., 
~~~~e·~- ~~'1.liJI~tqf;'~~bFren~$ ao mesm~ 

-~·· 187.', 86, àl~cJf~lm,o.~Or: eo~mdl.ldo. ~entro do.: 
Ars~nal, o Io~pecf.0F,. ou. qt.WD suas ~~les fizer~ entregàrálogo 
o delinquente á Aut<iritlade competente,.' civil oú militar,' dándo 
em seguida parte circumstanciada do occ()rrido., na ·COrte, 
ao Ministro da Marinha, e nas Províncias, aos Presidentes res-
pectivos. . 

Art. 188. Os Empregados Militares estão sujeitos ás penas 
dos artigos antecedentes, c áquellas em quo incorre,rem, confor
me as Leis. e Regulamentos militares. 

CAPITULO IJ, 

Dos Operarios. 

Art. 189. Os Mestres, Contramestres c Mandadores são 
responsavcis pelas faltas que commettcrcm, ou deixarem que 
seus subordinados commettilo, em prejuízo do ser.viço, ou da. 
Fazenda Nacional. · .. 

Art. 190. O Inspec.tor he competente para applic~ as 
seguintes penas disciplinares: · · · 

$ ~-· Adv~rtir ou reprebender e multar Qa perda de b!lm 
até vmte por cento dos vencimentos dQ bulll mez. aos Mestres, 
Contramestres e M3lldarlores. . , · 

§. 2. • Multar a qualquer Opera rio na perda de hum até 
quinze. por cento dos vencimentos de hum mez, c despedir do 
serviço do Arsenal os que· não contarem mais de vinte annos 
de serviço, nem pertencerem ás Companhia:.í de Artífices. 

§ 3.• Prender os Artifices e Aprendizes Artífices por tem
po não maior de ,quinze dias, sendo o preso obrigado ao tra
balho ordinario e extraordinario que toca,- aos da SU$ cl~e, 
sem outro v~Jncimento mais que a ração. ne.lCessaria. para.;.o seu, 
sustento. ' · · 

§ 4..• Compellir, ppr meio de prisil:o, o Operario ell'eotivo, 
ou que esteja obrig~ó a servir por h~m certo tempo ao Es-. 
tado, quando deh:e de comparecer ao Arsenal sem licença, 
ou pretextando .molestia. 

Art. 191. Nos ~i que exijão mais sqve1·a punição, de
verá o Inspector, na Côrte, recorrer ao Ministro da Marinha, 
que podt!rá suspender até tres mezes os indivíduos da Mes· 
trança ' ou· 6mit&los, bem· como · eliminar do respectivo 
quadro o Operaria ou Artifice -que tenha faltado aos scús de
veres, qualquer que seja o seu tempo de serviço, ou determinar 
algum outro procedimento legal. 

Nas Províncias "'correrilo os lnspectores aos Presidentes 
respectivos, que solieitarão da Secretaria de Estado as pro-

Parte 11. 28 
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videncias que não 'caibãO em suns. attribnições .t ~ poc.Ierão 
suspender até 'th~s ín('zes os indivíduos da, 6festràtíça, e. des
pedir do serviço do Estado a qualquer OpiWafiô /ó:airida''qué 
este conte lnais de vinte annos de serviço. 

Art. 192. O Operaria que por sua culpa deitar a perder 
qualqut>r obra que lhe seja Pntrrgue, será obrigado a pagar o 
material empregado na mesma obra, além da pena discipli
nar em que haja incorrirlo. 

Art. 1!13. O que fôr encontrado em trabalhos estranhos 
ao serviço do Arsenal, ou que lhe não tenhão sido di~tnbuidos, 
indemnisar:í a Fazenda Nadonal do prPjuizo que assim houver 
causado, além dt~ qualquer outra pt~na q nc lhe seja applieavel. 

Art. Hl'L O qu1~ srrvir-se de ferramenta do Arsenal, que 
lhe nüo tenha sido entrPg:uc p,·Jo n·spectivo l\lestre, será 
castigado com a perda de hum a tres dias de seus v•·nt:imentos, 
e no caso de reincidcncia solfrcrá maior pena, em co.1formidade 
dos artigos antecedentes. 

Art. 19 i. O que sahir da Officina, ou 'do lu~ar em' que 
estiver trabalhando, sem liccnc,:.a do superior para isso com
petente, ou exceder a licença que houver obtido, st~rá corri
gido com a perda da totalidade ou de parte dos vencimentos 
desse dia. 

Art. 196. Os 1\Jestrcs, Contramestrrs e l\landadores que 
facilitarem licenças aos Operarios seus subordinados para sa
hirem do lugar o11de trabalharem, soiTrerão o desconto de hum 
a tres dia:. dos respectiyos yencimentos, se o caso não ·exigir 
mais severa corrceçllo. 

Art. 197. O Governo dará os Regulamentos e instrucções 
necessarias para a execução do presente Decn•to. 

Art. 198. Fícão revogados o Decreto e R~>gularnento de 
13 de Janeiro de 183!~, concernentes aos Arsnnaes de Mari-
nha, e quaesquer outras disposições em contrario. . 

Francisco Xavier Paes Barreto, do Meu Conselho, Ministro 
c Secreta rio de Estado dos Negocias da Marinha, o tenha assim 
entendido, e faça executar. · 

Palacio do Rio do Janeiro em tt"!nta de Abril do mil 
oitocentos· ê sessenta, trigesimo nono da lndependimcia c dó 
lmperio: · ' · ' ' ., 

Com 'a Rubrica de Sua Mâgestade o 'Imperador. 

F1·ancisco Xavi•r·Pae• Barreto. 
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Tabella a qoe·se refere o." Decreto 'desta data. dos tend· 
i meotofqde delem pet~r··os· lm~w~~. dos dilfel'êll~· 
~ Arseoaes do ·J,uperie~· · · · 

:Classificação dos 
. serviros. 
' . ----- ' .. \.r.;en~· d~ carte. 

1 Inspecção. Inspcétor ••.•.•••••.. , .•••••••••• 
Ajudantes .• ; • , • • ; .......... ~ ... . 

i 
l 
I 

I 

I 

Secretario ....................... . 
Officiacs •••••••••••••.• · ...... · ••••• 
Amarfuenses, ................... .. 
Porteiro ...•.••.•. , .•.•.• · ....••.• 

Secretaria. : ~ 

Direcçlles .. 

: \ Dirertor das Cons'trucçoics Navaes . 
Ajudante ...................... .. 
Pirector das Otnrioas de Machinas. 

I 
Ajudante •••..••.•...•..•.•••..•. 
Dir~ctor das Ohras Cil·is e Militare, 
DircGtor d'Artilharia ............ .. 

Patrão Mór ..•••..•....•••..••..•. 

Engenr.0 de Coristrucçurs hydraulica: 
Cirurgiao do Corpo de Saude, qur 

senirá na Companhia de Apren-
. dizP.s Artífices ................ ,, 

Diversos 
Bmpregados. < 

Capellao·, que servirá' na Companhia 
de Aprénilizrs Artífice- ••...••.. 

tente de geolneti-ia npplicada ás art.e> 
Professor de primeiras letras, ou• 

servirá na Companhia de Artificcs 

{asa cl'Ar-\ 
. recadação. I . ' 

Ajudaute .. ; .................... . 
Desenha dores .................... . 
Escre,·cntes das DirecçOes e.do Pa· 

trão Mó r .. ; • ; ............... .. 
Ditos das Officinas ............... . 
Apontadores .................. _ •••• 

Escri\'lio •• • •• , ••••••••. ..- ......... . 
Ajudantes ...................... . 
Almoxarire ... ; .................. . 
~~iel .••.•• , .. ; ••••••• , •••• • •••••••• 
Guarllas ...•.••.••.••..••••••.... 

; ; ~ Dir.-.ctor ...................... .. 
,Cordoaria .. ;: ( Escrivao da Armada ............ .. 

. Commissario da Armada •....•.••• 

· r Cominaudante da Companhia ••.•. 
:' Agente ........... , •••••••••.•••.• 
~ 'Secretario.· .... -., •••.• -........... . 

Comptmhia ' Mestre de Musica .••••• , ·,, •.••..•• 
de Ãpr•n• Sarg~to Ajudante ............... . 
dizes J,-cil Guardas ........ , ............... . 
fices; ' ( EnrermelrotJ ........ ~ ............ , 

Cozinbriro1~' •• ~ .................. ; 
Ajudaot.e ........................ . 

, Por~iro ......................... . 

:>rdenq- Gratifica-
dos. ções. ---
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Galeotas •. 

JnfptCfilO. ' ~ 
Secretaria. 

Direcções. 

\ Diversos ( 

Eml"'U' d "·1 

Companhi• ~ de Apren-i 
di::es Ãrti~ 
fices. 

lnspecflío. 

Secretaria. { 
Direcções. { 
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----·---
Patrão das Galeotas •••••.•••••••••• 
Portcvo do Arsenal .•...•••••••••• 
Ajud!flte •••.......••••.•.•••••••. 

Arsenal da Bahia. 

I~spe~tor •••.•.••..•••.•.•••••••.• 
.\Jud ntts ......••.••.•..••.•••.•.. 

I 
<; l . ~ecre ano ......................... 
Offici ! ........................... 
Ama11uenses •.•.••..•.••••..•..•.. 
Porte ro ........................... 

' 
Director das Construcçües Nanes ... 
Dirce er das Officinas de Machinas .. 

Patra.~ 1\Iúr •...•.••••..••..•.••.•. 

Capel~o, que senirâ na Companhia 
de ~rendizes Artilices ......•.••. 

Lente, e geometria ................. 
l'rof~~or de 1. "•letras, 3nc senirá na · 

Co par.hia de Apren izes Artífices. 
Dcse1 a olor ......••.•.•...•...•.•. 
EscriYão das Officinas .....••.••.... 
Apontador~s ....................... 
Esc.rc ·entes das Direcçü~s e do Pa-

trnt Mór ............•.•.•.•.••.• 
Ditos1 das Officinas ................ r.]'"''"",, c.m .. nbio •••••·. " . .. erre nr10 ......................... 
Agen e .......•............••...•. 
Sarg to Ajudante ................. 
Gul\r as ....•.•..•......•.......•. 
Coz1~heiru .•.•••••••.•••...••.•... 

Ajud nte ••••••••.••••••.•.• ; ••..• 
Por,ro do .Arsenal ............... 

t 
Ars~naes do Parli e Pernamb.o 

lnspcctores ••.••••••••••••••••••••. · 
Ajudjantes ..•..•••••••••••••••••••• 

Sec~tarios ........................ 
Am mcnses ...................... 
llor iros .......•.•••.•..•••.•.••• 

Dir~tores das Coos~~u~ç<les. Navaes. 
Dir . tore! da!.Officinlls de Machinas. 

Patr{;cs Múres .••....•.•.•••.••.... 
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50 0H 3003000 
5008 !1008000 

' 1"~ t1. ·• ·~ ~t..àp~ll~~~:~hin~~o·de Pem~blJcb 1 • ..... ~-,:'~ 
·· · · · na Compailbia de Aprendizes Artl- . ' ... 

fices, · e o do .Pará de Professor de 
primeirh letra~ do Arsenal ...... 

Professor de primeiras letras, sertiodo 
Diversos na Comp.• de Aprendizes Artífices. 

Empregados., Desimbadores .................... . 
Escrivaes das Officioas ........... .. 
A P<\Dta!lores ••••••••••... : ••••.••• 
Escreventes das .Direcções e dos Pa-

\ 
trões ·MQres •••••••••••••••••.•.. 

Ditos das Ollicinas •••.••••••••••••. 

Companhia) de Aprendi-
:us Artifi· 
ce1 lkPer
nambllco. 

I!tspeCfÜO. { 
Secrelaria, 
Direcção. 

Diversos 
\ 

Empregados. f 

Almo-

t xarifado. 

Com mandante da Companhia •••••• 
Secretario ...................... .. 
Agente •.•.•.•••••.••..•...•..•••• 
Sargento Ajudante ................ . 
Guarda11 ......................... . 
Cozinheiro ....................... . 

Porteiros dos Arsenaes o •• o •••• o o ••• 

Arsenal de ltlato Grosso. 

I nspector ••••• .: • : ................ ; 
Ajudante ......................... 

Secretario ... · ..................... 
Director das Construcções Na\'aes .. 

Capcllllo, servindo de Pr~fessor de pri-
mciras letras ..................... 

Macbinista ........................ 
Escrivilo das Officinas .............. 

Almoxnrifo ........................ 
EscriT:Io .......................... 
Fiel .•...•.•..••..••..••..•••.•.•. 
Porteiro do Arsenal ............... 

Observa~ões. 
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1.• O Inspector e os Ajudantes do Arsenal de Mãriuba da Côrte, l,lem 
como o Commaudante da Companhia d6 Aprendiies Artillccs, ter8.o os 
mesmos vencimentos e ,·antagens de que trata o Decreto o. o 1: !llll de 
10 de Outubro de 1857. 

~-a Os lnspectores dos Arsenaes das ProTincins terão os vencimentos 
e v antagcns ioberentes aos seus postos, como Com mandantes embarcados 
em navios de Guerra. 

3. a Os Ajudantes dos ditos Arsenaes tarilo os vencimentos e vantagens 
inherentes aos seus posti)S, ·como embarcados em navios de Guerra. 

4.• Os Directores das Construcçües Na\'aes, e das Omciuas de Ma
rhinas do Arsenal da Côrte vencerão, além das gra tifieações marcadas un 
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presente taflella, Oi-soldos corr.espo~ .. aos selll!. posto1, DU o ordenado 
que tiverem, com tanto que hum é outro vencimento nllo es.cedno de quatro 
contos e oitocentos mil réis. ·· · : 

O Direetor das Officinqs de Macbinas perceberá mais a grati(icaç&o· de 
quinhentos mil réis por anuo, quando dirigir a Escola de Machinistas. 

&.• No caso de ser o lugar de Ajudante. do Llirect.Or das ornei nas de 
Machinns do Arsenal da Côrte occupudo por hum 1.• Engénhciro Machinista, 
perceberá este os Yenrimentos que forão marcados pelo' Decreto o.• 1.9\11 
de 10 di! Outulir•> de ·IS5i. · 

6.• O Director tias Obras Chis e Militares tio Arsenal da Corte, se fdr 
paisano, Yencerá a gratificação tle tres contos de réis por anno, c se fôr 
omcial tia .\rmada ou do Corpo de Engenheiros, terá; os mesmos Yenri
mentos que a cstos competem, conforme os seus postos, como empregados 
em Commissno actil'a. . 

7 .a O Dircctor da Artilharia, OOicial da Armada ott do Corpo de En· 
genheiros, terá os mesmos \·cncimcnto~ especificados na obsena ;ão 6." 
para os Dirrctores das Ohras Ci\is c ~lilitares. 

s.a O EnFenhciro de Con~trut~çfles hydrnulicas terá o mesmo wnci
rncnto que o !Jirertor <las Offieinas de .\lachinas, comprchendcndo- se 
nellc o soldo se fôr Official da Armada ou do Corpo de Engenheiros. 

!l.• Os Dirrctores c ,\jndantrs nacionacs ou estrangeiros, que forem 
contrac.tados pam senir em qualquer dos Arsenacs, terao os nncimcntos 
c Yantagcns que se estipnlarcm em seus cootractos. 

10.• Os Grurgiõcs do Corpo de Saude empregados nos Arsenacs ,·eu· 
ccrao, além do seldo, a gratiticaçno marcada pela tai.Jella de 30 de Se
temi.Jro de 1Sá7. 

1 t.• Os Omciaes da Armada, c das di!fcreotes Clàsses annexas, em
prr~ados na Conloaria, terno os ,·cncimc~ntos c nntagcns que lhes com
petem conforme as Classes á que p~rtenccrem, como embarcados en1 Trans
porte. 

12.• Os Oniciaes da Armada empregados nas Companhias de Apren
dizes Artífices das ProYinci.1s, e os das Classes annrxas pertencentes a 
estas Companhias, tanto da C~rtc, como <las mesmas. Prol'incias, terão 
os vencimentos c vantagens que achJ:Ilmcntc percebem. 

13." Os Capcllãcs dos Arsrnars dn Cdrte, Bahia c Pernambuco terão, 
além do que se acha mareado pela presente tai.Jella, a gratificação de 
áOUSOOil rs., 11uando senircm de Professores de primeiras letras. 

H.• O Yencimcnto do Scrretilfió do Arsenal do Porá, em quanto scr
,·ir como Secretario da Capitania do Porto, será de oitoccntvs mil réis, 
sendo seiscentos mil réis de ordenado, c duzentos mil réis de gratili· 
caçao. 

15.• O nume.ro c 'cncimcnto dos ~lrstres, Contramestres, !11anda<lorcs 
e Opcrarios das tlitTcrrntrs Offirinas, c bem assim dos Patrúes e Rema· 
dores das rmharcaç()es miudas dos ,\rscn:1es, continuào a ser os mesmos 
de que I ratão as tabcllas mantladas ohscr \'IH pelo A\'i~o de 5 de Setem
bro de 1857, em quanto não se determinar o contrario. 

16.• O numero c Ycncimentos dos Serventes dos Almoxarifados, Casa 
de Arrccada<jilo e Companhia de Aprendizes ,\rtificcs, conlinu~o confor
me existem em quanto nào se organisar o quadro respectivo na fúrma do 
Regulamento. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de .,bril de 1560.- Francisco Xa
t:ier Paes Barrero. 
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D~RETO N;• >2.584~e 31) de Abril de 1.860 . 

. App~~~llr ~~~4(1.~ d~ú~*Wlo .. por npor Macàbé .e 
. . . . . , ·-~~s •. 

Attendcndo ao que. 1\le requereu Q Presidente ·da CQrnpa
nhia de navegação' por vapor Macahé e Campos, e de conror
midadc rom a Minha lmmediata Resolução de 7 do co1·rente 
mcz, tornada sobre parecer da Secção doli Negocios do Imperio 
do Conselho de Es~ado, exar.ado em Consulte de. :Z6 de lli"Zem
bro do annn .passado: Hei .. por b•·m Approvar os ·Estatutos da 
mesma Çornpanhia., que com este baixão, assignados por João 
de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estada dos •Negocios do hnperio, que assim o tenha 
entendido c faça executar 

.Palacio do Rio de Janeiro em trinta. dé Abril de mil oito
centos. e sessenta, trigesimo nono da lndependencia .e do 
Irnperio. 

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

João de Almzida Pereira Filho 

Estatutos da ~ompanhia tlei· nave3'ft~iló ·per 
v à por 'itaeahé e· C~u11p•s. 

DÁ CO~ll' \NHIA. 

Art. 1. o Esta C•·mpanhia, cujo fim h'm sido e he o do 
fazer a navcgaçiio por vapor entre esta Córtc e os portos de 
Cabo- Frio, Macahé c Campos, assim como para outJ'Os quo 
conveniente e licito lhe tem sida e possa ser, continuará a 
denonimar-se Macahé c Campos, e durará em quanto á maio
ria de seus Accionistas assim aprouver, não excedendo a dez 
annoi. 

Art. 2. o O seu capital será o rcalisado, de 300 contos de 
réis, rcp1:escntil~O, pt}r acções de hum conto de réis, trans
feríveis de huns a outros l·o~suidorcs,. Este capital poderá ser 
elevado. por mciq do novàs acçõt>s, se ~ progresso da emprcza 
o exigir,. e a Assémblé~J. Geral dos Accionistas o julgàr vanta
joso e praticavel, 

Art. 3. 0 A àdminh;tração da Companhia continuará a ter 
seu assento nesta Côrte • e se comporá de huma gen•ncia de 
tres membros, dos:.quaes hum será Presidente e os mais 
conselheiros. · · 
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bA. GBlllll'CIA. 

Art. 4.• ''A'O PrMidente da':gerencia•eóntpettf arimmedia
ta direcçlio de todos os negotiós da Compa'Dhia,"efalêm ·disso 
competé-lhe: 

t.• Apresentar á Assembléa Geral nas sesst>es órdinarias e 
annuaes, hum relatorio circumstanciado do_ ~stado da Compa
nhia, acompanhado do balanço geral do antw; e respectiva conta 
de ganhos e perdas. 

2.• - Assignar todos os contractos e correspondeneias. 
· 3. • Ordenar ns compras e despezas ordinarias. 

4. o Receber e despender os dinheiros da Companhia, e pôr 
em rendimento no Banco as sobras mensaes. 

5. o Convocar ordinaria c extraordinariamente a Assembléa 
geral. 

6.• Fazer as transfcren&ias das acções c subscrever os termos. 
7." Dirigir a escripturaçâo com methodo e clareza. 

Art. 5.• Á g•~rencia em complexo compete: 
1,° Crear c supprimir agencias e empregos, e marcar-lhes 

as commisst'íes e vencimentos, sujeitando depois taes delibera
ções á approvação da Assembléa geral. 

2.• Autorisar agentes e exonera-los. 
3. o Nomel\f empregados e dcmitti-los. 
4. o FazPr contractos, autorisar despezas extraoi'dinarias, c 

verificar alienações, ~ 2. o art. :11. • 
5. o Determinar o pagamento dos dividendos e deJiberar sobre 

o emprego do fundo de reserva quando taes operações se hajão 
de c!Tectuar. 

6. o Deliberar em fim sobre qualquer objccto a cujo respeito 
o Presidente exija decisão collectiva. 

Art. 6. o Nos casos do artigo antecedente, não havendo 
unanimidade nas decisões, ellas serão tomadas pelos votos con
cordes, c das deliberações se lavrará acta em livro especial. 

D.\ ASSE!\IBLÉA GERAL. 

Art. 7. • A Asscmbléa geral compor-se-ha dos accionistas 
cujas acções se achem averbadas no livro respectivo dez dias 
antes de qualquer reunião. 

Art. 8. • Os seus trabalhos serão. dirigidos pela gerencia, 
com cujos membros se formará a mcza. 

Art. 9." A Asscmbléa geral não se poderá constitui!· sem 
que os accionistas presentes representem huma quarta parte 
das acções da ComtJ<mhia, com cujo numero deliberará legal
mente sobre qualquer assumpto, á excepção do augmento de 
capital e dissolução da Companhia, para cujas decisões he po
sitivamente exigido que se achom reprcsentadai duas terças 
partes das acções. 



,. Art. to. A ordem dâ.,i~otatllo aer4 a aegulnte l. 
2D 8a~'·s· ·d· ;t· .•, ., :-:.~.~~.Jc~·.•:.·t•' ·~~(~ i-"•1'>·,·-:·~· • •,• • • • .;· · 2f dv'otto-,. 

~-f ~~:~· •. as. ··~~~~~.;~'f~~-·~~~~~-:..:··~~~~:-~~- •• ~.·~· -~ .•.••• 'w~ ! os •. ' .. 
De 6 até,10 .dit.as •• ~.· •. : ; .• • : • •••• ·"- •••••• , ••••••. 1 ; fa.,ditos. 
De 11ate 15 ditas,, •••.• , ....... ~·· ....... .,,:• ........... •·'·• · 6 ditos. 
De 16 até 20 ditas •• · ••.•..••.•.•• , •••.•••••••••. · 8 ditos. 
De 21 até 25 ditas ......................... ,... 10 ditos .. 

Além dos quaes nenhum mais se contará, seja qual fôr 
o numero de act:A1cs que o accionista possua ou represente 
como Procurador, mandato este que só póde set' conferido a 
individuo que seja accionísta. 

Art. 11. He da privativa attribuiçiio da nsscmbléa geral: 
1. o Alterar e·reformar os. Estatutos. 
2. o A utorisar as ac(tuisições , construcçõcs e alienações de 

barcos e edificios. 
3. o Eleger a gerencia nas cpocas marcadas. 
4. 0 Nomear commíssões de exame. 
5.• Approvar ou reprovat· as contas da gerencia. 
G. o Augmentar o capital da Companhia, e resolver a sua 

ex.tincção. 
7. o Deslituir a gcrencia anlrs da época da eleição, se julgar 

que dla nao cumpre regularmente as suas obrigações. 
Art. t2. llavet·á huma sessão ordinaria em cada anno 

durante o mez de Outubro , e extraordinarias quando forem 
convocadas pelo Presidente da gerencia, ou exigidas por ac
cionistas que representem a sexta parte das acções da Com
panhia. 

Art. 13. l'ias sessões ordinarias tratar-se-ha de todos os 
objoetos que se apresentarem 1 á discussão, c nas extraordina
rias sóme11tc daquelle que tiver feito o objecto da convocação. 
As decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos votos 
presentes. 

DISPOSIÇÕES GElUES. 

Art. 14. A eleição da gerencia se fará de dous t!m dous 
nnnos, pm· escrutínio secrr;to, em huma só eedula, contendo 
tl·es nomes , c dcclar11ndo o votante as acçõcs que tiver ou 
representar. 

O mais Yotado será o Presidente, e quando todos ou 
dous obtenhi'lo os mesmos votos, correrá sobt·e elles novo es
crutínio, e o que obtiver maioria será o Presidente. 

Para ser membt·o da gerencia he preciso pelo menos pos
suir cinco t~cções da Companhia. 

Art. 15. O Presidente dn gerencia perccbení huma com
missi'lo de porcentagem sobre a renda bmta da Companhia , 
que será arbitrada . pela Assembléa geral, sempre que houver 
eleição, ainda qne seja reeleito o mesmo Presidente. 

Partr Il. 2!1 
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Art. iG. ~oS' ·impediment6s téfnpórntios do Presidente, 
o mais votado.- dos: .conselheiros fa;rá.as .st:Jàs. -vezes~ .. e durante 
O tt>DlflO que estiver Clll exercido perceberá 8 int!SfRa liOÍ'ceú-
tagem ·que aquelle percebia. · · 

Art. 17. Se o irnp(ldimenlo do Presidente da gerencia 
fl'r permam nt-, o seu substituto dt•vcrá convocar, d0ntro de 
hum mPz, a assPmblc'·a geral extraordinariamente, afim de 
proceder 1í novn elPi~~ão. 

Art. 18. Quando hum ou ambos os cunselheiros se acha
n•m impedidos, serão chamados a fazer suas vezes os maiores 
acdonistas que se aehan·m na Corte. 

Art. 19. Todos os easos ou hypothesrs não previstos por 
f'slf's Estatutos s•~rão resolvido~ conforme .os precedentes c 
decisões de associações sumclhantl'S, c como a razão c o bom 
senso indicar. 

lllSPOSIÇÃO TRANSITORL\. 

Art. 20. Emquanto não lüt· solvido o empenho em que 
actualmente se acha a Companhia, não haverá fundo de re
serva, e nem sn farão dividendos. Logo que a Companhia se 
achar quite, a assembll~a geral deliberará a tacs respeitos 
como as eircnmstancias o exigirrm. 

J>alacio do lHo de Janeiro em trinta de Abril de mil oito
centos c sesseula. 

Joau de Almeida Pereira Filho. 

DECilETO N.• 2.585-dc !lO ele Abril de 18GO. 

Autorisa o :'.linislerio dos :\rl'odos Estrangeiros a despender no corrente 
exercício lhanreiro, alt'111 !lus <TPditos '"lados nas 'erbas dos §!li 3.0 e L• 
do art. 4.• da Lei 11.0 1.040 de 14 de Setembro de 1859, mais a quantia 
tle á1:985St8> ua fôrma da labella que com eslc baixa. 

~ão sendo sumcirn!Ps para satisfazer as despezas das verbas 
dos paragra})hos terceiro e quarto do artigo quarto da Lei 
numero mil c quarenta de quatorze de Setembro do mil oito
centos dncoenta c nove até o fim do emTente exercício 
financeiro de mil oiloc.Pnlos cineornta c nove á mil oito 
centos e sessPnla, as sommas votadas para as dcspezas do 1\li
nisterio dos ;-.;t•godos Estrangeiros U<IS sobreditas verbas, Hei 
pm· bem. Teudo ouvido o ConsPlho de Ministros, e em confor
midade do par<:grapho setrnndo do artigo quarto da Lei numero 
quinherüos c oitenta c' noYe de JHWP d~ Sdembro de mil oitocentos 
t' cinro\'nln, Autorisar o l'l'i'tlilo sllppl,.lilf'lllar dn dnconnta c 
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l}llW,.;j~P~~- 1\(l~~c{IJ!~~~~,.ntil .~çj~~U- pHl_h_~l\W,&~l!~í\ 
.
0_ q[~(~ J~<IS P,ilf,f Q~;_~ .. f 4~, fft~~~ · ,8, ~Q r,eíJlf.á!J. "t.te{. -~-~ 
M .Jn~QçlOD~O 'C~Ff~ ~~~,..~~çlq ' AA .!Pi~fl. ,ÍIJ. ~llb~l·~ (JQQ 
c?~ ~st,e bílixa, as§Jgn&~a por }9~1> ~t\ls .Yii!\~1\ C~nlii\~-~~ 
Smunbu, do Meu Çogselh_ p, Minil>.tro ~ Silo reta no (\tl E~tí\do dos 
NegociO#' Estrangmr-os, devendo c~te. credU:o supp\mn(ltilllf S!lr 
opportun:nncnte incMdo na propo~ta que ho"vcr_ d_6 :>llrl~vad& 
ao Corpo Legislativo parjl <fçfinit\Vd ílppnlvaq:~~. Q mesmo 
Mini&tro e Secretario de 1Ma!lp o tentw. assim entendi<ln ~ faéa. 
cxe~utar, expedindo os despachos necc~sarios. . . . . . . . . 

Pala cio do Rio da Jiineiro Cfll trintA d~ ;\.prit de mn oito 
centos e ses~enta , trigesimo non!l da lndepend!lncill p do 
lmperio, 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperatfar. 

Joiia Lins fieira Canran~ão de Slnim~-ú. 

Tabella daH quantia• para as vet·b~s aftqJ'(• 
desi~nadas a que se refere o o,~ .. éíb 

tlesta. data. · 

Empregados em dlsponibilidiíde, moeda 
do paiz ••.....•..•............... 

Edraordinnriaa no extoríor; ao oàm-
bio de 27 ........................ . 

1:98~184-

50:000~000 

51:985;'11184-

Palacio do 1\io de Janeiro em 30 de Abril de 1860.
João Lins Vieira Clmsançãa de Sinimbú, 

--
DECilETO N. o ~. 586~do ao lie Abril de 18~0. 

Concede ao Ministerio dos N~gq\:ius F;strl\~leirQ' 1\lJIP llfl!t\;~i, e~LfiHlf~ÍAA~ 
rio d~ 80: OOOSUOO para salJ.sfázer as djlfer611Ç8S de. Çjlml)ao (l COJIIJPiSsOes 
proveniente& dll despe~a léltll no exterior no eíereléJo de 1859.;...1'1160. 

Tendo occorri~o no serviço pul>liço huma despez~ não pre
vista no at•tigo quarto dâ Lei numero mil e qtiattlhtà de qua
torze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e nove, qual 
sej~ a .diiTe\'cm-;a quo $6;_4Jí,flltro à eumbio par de 27 d. e o er-



fectivo nctuaimenie, dó que resulta nllo ser suitlclente à qual\· 
tia consignada no dito artigo para satisfazer todas as despezas, 
que tem de ser feitas no presente exercicio de mil oitocentos 
cincoenta o nove a. mil oitocentos e sessenta pelo Minis
terio dos Negocios Estrangeiros, c sendo necessario e urgente 
supprir a essa dcficiencia: Hei por bem, Tendo Ouvido o Con
selho de J\Iinistros, e em conformidade do paragrapho terceiro 
do artigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta e nove 
de nove de Setembro de mil oitocentos c cincoenta, Deter
minar que se abra, pelo referido 1\Iinisterio, hum credito ex
traordinario da quantia de oitenta contos de réis, em moeda 
corrente, sobre a rubrica-Differenças de cambios e Commis
sões;-dcvendo ser incluído na proposta que opportunamente 
houver de ser presente ao Corpo Legislativo para a devida 
approvação. 

João Lins Yieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
l\Iinistro c Seeretario de Estado ,dos Negocios Estrangeiros, o 
tenha assim entendido e faça executar, expedindo os despa
chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de 
Abril do miloitocentos e sessenta , trigesimo nono da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iegestadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú. 

DECRETO N." 2.58'7-de 30 de Abril de 1860. 

Estabelece o Regulamento para o Corpo de Bombeiros. 

Hei por bem Appro~ar e l\landar que se observe, o Regu
lamento que com este baixa, para o Corpo de Bombeiros, as
signado por João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, que 
assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Abril de mil oito
centos e sessenta. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, 
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~amell~.~g_M;-.,_...ef~ o Deereio MIP .. •· 

CAPUULU J; 

Do fim e organisação do Corpo. 

Art. 1.• O corpo de bombriros tem por fim principal o 
serviço da extincção de incendios. Sendo necessario, porém, o 
Governo poderá emprega-lo em coadjuvar a força publica. 

Art. 2.• Será composto de secções, proprias e auxiliares, 
pela fórma seguinte: 

§ 1.• As secções primeira e segunda, que ficão creadas em 
substituição das do posto central c obras publicas, e que se 
occuparao com espccíalidad• do serviço da extincção de in
cendios, formarão propriamente o Corpo de Bombeiros. 

§ 2. • O seu pessoal será organisado conforme o mappa 
n.• 1, podendo huma das sccçües ter maior numero de praças 
do que ::1 outra, se assim convirr. 

§ 3.• As secções do Arsenal de Guerra c Marinha c da Casa 
de Coneeção serão denominadas auxiliares, com a numeraçoo 
de 1.", 2. • e 3. a, conforme a ordem cri1 que se achão co li oca
das, e serão subordinadas ao Dircclor Geral do corpo sómente 
em occasiões de inccndio. 

CAPITULO ll. 

JJa nomeação, distribuição, alistamento, fardamento e ven
cimentos dos empregados. 

Art. 3." O Dircctor Geral e o seu ajudante serão nomea
dos por Decreto, o primeiro d'entrc os officiaes superiores do 
Corpo de Engenheiros, c o segundo d'entre os Capitães de qual
li ucr das armas scientificas. 

Art. 4.• São tambem de nomeação do Governo Imperial 
os comrnandantes de secção c os instructores, precedendo pro
posta do Director Geral. 

Art. 5. • O chefe-ajudante será de livre nomeação do Di
r<'dor Geral, que tambem nomeará, sobre proposta dos comman
dantes das secções respectivas, os chefes de turma, de bomba e 
de secção. 

Art. 6.• O Governo designará os pontos em que deverão 
aquartelar-se a 1. a e 2. • secções do corpo, estabelecendo logo os 
postos de guarda que forem necessarios. 
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Al't. 1." ~ tJo5tos tlu gttãM:lA ~fio ~stlniUios á prestar com 
rapide~ os primeiros soccorros em casos de incendio, communi
car a noticia delles á secção mais proxima, e coadjuvar a força 
public.a quanto rôr compatível cotn o serviço especial a seu cargo. 

Art. 8. o O engajamento para o serviço do corpo scní feito 
por tempo de quatro annos, guardadas as seguintes disposições: 

§ 1. • O ctlglljametltó stí tel'á lugar entre indivíduos de 
mais de 18 annos e de menos de '~0, que, além da robustez c 
agili<}ade, tcnhão a nccessaria probidade. 

§ 2. • Em igualdade de circumstancias, scrfio preferidos 
aqticlles qúe já tiverem servido no exercito com bom compor
tamento. 

Art. !). o Aquellc5 que estiverem ao serviço eiTcctivo do 
corpo serfío isentos do da Guarda l'lacional c do recrutamento. 

A1't. 10. Os bomb~lros das duas secções do corpo, assim 
como ós das secÇões auxiliares, usarão de fardamento úniforme, 
distinguittdo--§e sclmchte pclàs lrtl·;t! lnlciaes colloeàdas na parte 
anterior dós 'Capàootes ~ boncts, as quacR serão, tias duas pi"i
nleirás C. B., ill.tliéatlvàs de CorllC' de Botttbeiros; e nos das 
àilxillarés, àlêtti dessàs, as que servirem pat·à indicai" os estabe
lecimentos a que pertencerem, collocadas por baixo daquetlas. 

Art. U. As peç.ils de fardamento e o tempo de sua dura
ç.~ó ~~~ regUlarão pela tabellà n.ó 2. O bombeiro, porém, cujo 
fárdatnento se inutilisar em hum incelldio, terá direito de recc
bef tllltro novo. 

Art. 12. Os vencimentos dos empregados serão regUlados 
pela tabella n.o 3. 

CAPiTULO 111. 

Das ~ttribuições dos empregados. 

Art. 13. Ao Director Geral, no commando e economia do 
coi·pó; tompete; 

S t.• · Vlglat e providenciar, de conformidade com (ste re
gUiàtnélito, sobre ttido o que llértencer ao ensino, serviço, paga
mento, material e escripturação do corpo, dando as instrucçõcs 
necessárias, e téquisitimtlo ás i)roVitlenclas que hão couberem em 
suas attribuh;Oes. 

~ 2. o Pmpôr ao Governo as medidlis qun a experhmcia 
mostl'at netóssátlas pará melhoràr o serviço da cxtincção de in
cendio!i. 

§ S.• TJ·ahslttittir ao Govl'rno, devidamenté lilformados, 
os requerimentos, reclamaçües e requisições de seus subotdi
nad<Js. 

Att. H. Co1npcte ao Ajudante do Ditcctor: 
~ 1. o Substitui-lo etn sctts lmpedhncntos ou faltas. 
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. •· § 2;. ,. Coadjuva:;l~~- p~W,w~ .4a~_ obrigaçríes pt~P-
cwna~ils no§ 1.• do artigp ~f~íità: . , . . . . .. 

§ 3.0 Executar as suâ.s.ordens. no qnr respeita ao serviÇO. 
do corpo. · · · · 

§ i. o Fazer o detalhe do scl'viço geral. 

Art. 1:i. Compete ao comrnandautc de secção: 

% 1." Zelar e conservar em pom estado o material d() sua 
secção, requisitando do Director as providenCias ncccssarias para 
este lim. 

§ 2." Propôr a nomeação dos chefes de bomba, .de tli~ma 
c de seeção para preenchimento das vagas que occorrercm. 

% 3. • Instruir os seus subalternos para o melhor cumpri
mento de suas obrigações. 

§ 4-.• Commandar os bombeiros de sua secção em:ac.tos 
de exercício ou nos casos de inccnrlio, executando ou ra~J:io 
executar as ordens do Dircctor Geral ou de seu ajudante. 

§ 5. • llrovidenciar pnra que os seus subordinados não faJtem 
ao ensin.o c e~crcicios determinados, rcprescntmdo ~outra ,ps 
omissos e desobedientes. 

Art. tG. Aos instructotcs compete; 
§ 1.• Instruir os bombeiros em. tQqo que respeita ao :ser-

viço d-a extincção de incendios. . . 
§ 2.• Requisitar do Director, para que este solici.te do Go

vcmo, os objectos neces~ar~os ao ensipo . 
. § 3. • Substituir o com mandante da secção mn seus impe

duncntos ou faltas. 
Art. 17. Jle da cornpetencia do chefe ajudante a escrip

turação relativa ao serviço do corpo, sob a inspccção irrmwdiata 
do J\jud~tc do Director. ,,._:' 

Art. t8. Compete aos chefes de secçã_!~ 
§ 1. o A escriptúra~o c detaihes parcià~~o serviço de sua 

seeção. 
% 2. • Coadjuvar o Com mandante da secção no cumprimento 

das obrigações que lho incumbe o art. 15 , com cxcepção 
da do § 2. 0 ·· 

§ 3. o Substituir o commandante da secção em suas faltas 
repentinas na -auseuc~a de jnstructm·. 

Art. 19. He commum a todos os empregados do corpo a 
obrigação de cumpr-i~em as ordens de seus superior~. A su
perioridade se regalará ;pela or-dem em que se achão deHpidas 
as suas attribuições. São tambem superiores os chefes de soo.ção 
aos de tunna C estes 3(?S de oomba. 

Art. ~0. Os emp~gos dl} oommandante de sccç~o c }ns
trucwt ;poderão cSitar 'RQJ.\tdoi ~· ~ ~~. 
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CAPtTutO lf. 

lJa.s autoridaies policiaes e da força publica. 

Art. 21. A intervenção das autoridades policiaes, nos casos 
de incendio, terá por fim : 

§ t.• .Mantrr o socego publico e dar garantias á pro
priedade. 
~ 2.• Fazer arrrcadar c pôr em boa guarda os objectos sal~ 

vados do incendio. 
§ 3.• Transportar os feridos. 
~ !~. • J.<'azrr com que os moradores proximos ao lugar do 

inccndio mudem os seus trastes, quando o Dircclor julgue con
wnirnl(~ essa precaução. 

§ 5. 1\Iandar fechar as lavPrnas c todas as casas de bebidas 
espirituosas proximas ao lugar do incen!lio. 
~ 6.• Fazer executar as disposiçi'irs dos §§ 16, 17, 18, :19 

c 20 do Tit. 10 das postnws da IJJ.ma Camara Municipal, as 
quaes vão annexas a Pslc n·p:ulamento. 

§ 7.• Auxiliar o trabnlho dos bombeiros, fornecendo-lhes 
traballu1dorcs, a~ua, transportt's, in$lrumentos e quaesquer 
meios que requisitar o ])in·t'lor, ou quem suas vezes tizer, para 
a exlincção do incemlio. 

§ 8.• Ordenar, de aecordo com o Direetor, a demolição 
de todo ou parte do edificio incPndiado, ou de qualquer outro 
que corra perigo de o s·~r. 

§ !!.• T••uwr conhecitw~nto das causns do inccndio, afim 
de procede': na f(irmn dns IPis contra os que S(~ acharem 
em culpa. 

Art. 22. A' ~ftrça publica que se apresentar no Ju~ar do 
incendio ficaní sob;'t,~s ordens da autoridade mais graduada, que 
ahi se achar, pata ler empregada da maneira mais conv~
niente ao serviço, c de accordo com o Director, quando a pro
videncia policial puder intluir sobre a extincção do incendio. 

CAPITULO i V. 

»os signaes de incendio ou toque de fogo. 

Atr. 2~. O signal de fogo será indicado: 
§ 1. o Pelo toque do maior sino da lgrrja que primeiro 

souber. 
§ 2." Pelo toque do maior sino da Igreja .Matriz da Fre

guezia em que se manisfestar o incendio. 
§ 3. • Pelo toque do sino grande da Igrrja de S. Francisco 

de Paula. 



(,gM f 
§ 4. o P11t' duM girattdôla, lancadi!S dd morto do rAst.él~, 

do lado .do mar, seguidas do'81gnaf in ditado no art. 27. . 
Art. 24-. O toque dos sinos eonstará do numero de pan.

cadas seguidas, correspondente ao numero de cada Fraguezia,. 
conforme vai adiante designado, repetindo-se este toque com 
intervallo de hum minuto. Assim,, para indicar o fogo na 
Fre~11czia n. 1, o toque será de huma badalada, repetida Clara 
c distinctamente de minuto em minuto: na Freguezia n.o 2 
será de duas badaladas, repetidas com o mesmo intervallo 
de hum n.1inuto, e assim por diante do modo por que se JXa
tica actualmente. 

Art. 25. Os signaes da Igreja de S. Francisco de Paula 
ficarão a cargo da 1. • secção; ao dos postos de bombeiros o 
sacristães os das outras Igrejas; e os do inorro do Castello, 
a cargo de hum dos Pmpregados do telegrapho optico, a quem 
o da estação electro-tclegraphica communicará a noticia· logo 
que a receba. 

Art. 26. O Governo providenciará de modo qu~ o to
que dos sinos possa ser executado independente de entrar-se
nas torres das Igrejas. A chave do registro que encerrar a ex
tremidade da corda do sino, pela parte exterior da torre, será· 
guardada no posto de bombeiros mais proximo á Igreja, 
podendo o sacristão respectivo ter huma outra. 

Art. 27. Se fôr de dia, o signal no morro do Castello 
( art. 23, § 4-. •) será seguido de hum a bandeira encarnada~ 
içada no mastro gnmdP, a qual se conservará em quanto durar 
o incendio. Sendo de noit~, collocar-se-ha huma lanterna en
carnada no tope do dito mastro, a qual se conservará ·accesa 
até extinguir-se o incendio. 

Estes signaes serão feitos de modo a serem bem vistos d0o 
lado do mar. 

Art. 28. As Freguezias ficão numeradas pela fórma snguinte: 

Sacramento ............. N.~. 1 
S. José................ lt 2 
Candelaria.... . . . . . . . . . . " 3 
Santa Rita. . . . . . . . • • . . . . >> 4 
Santa Anna............. » 5 
S. Christovão. . . . . . . • . . . » 6 
Engenho Velho......... >> 7 
Santo Antonio. . • . • . . • . . >> 8 
Gloria................. ,. 9 
Lagôa • . . . . . . • . • . . . . . • • » 10 

Art. 29. Fica designado para posto c,cntral do serviço 
de incendio o mesmo edificio em que funccionar a Secretaria 
da Policia, e para postos parciaes os quarteis de todas as sec
ções proprias c auxiliar~s do JjOJpo c os corpos de guarda que 
se estabelecerem. · • 

Parte Il. 30 



Art. 3.0. .Qii.~ar_teis ~~ 4>dttS,JI~ secções do corpo c os 
postos de bomba •ão por cima da :porta ,pr-incipal taboletas . 
com d·isticos que ~ assignakm como taes, e serão, além disso, 
indicados ao publico por annuneios nos joruaes, (}c mCldo a serem 
bém conb~cidos. 

Art. 31. Qualqu:•r pes~ua qne primeiro souber da ma
nifestaçfto de huu im·P:H!io, ou s:',ja na casa de sua residencia, 
ou <'m t•asa e~!ranlw, on :·m qaaL;u.~r edilieio pnhlicn, pocler;í 
ir ou mandar l>"i'allt · a a~;lori(L:.'J', jl';sio d1~ bomba. if,;n·ja 
ou corpo <],~ gua;·da m:li.; rL:inlio, dar par!" de tal occLH'
rPnria, indira:Hlo a fn•·;n:·zi:t, a rna ~~ l'ac:a nu edificio em 
que o in<'.(•ndio se tirt~r manili·stado. 

A pes,;oa qne prim<~iro dtT noticia rk hnm inccmlio, ou 
seja de dia ou de noitP, r~,<·:·.!wní. se <>xigir, huma gratificação 
correspond:•nte á importanein <la Hotida. 

Art. :!2. Os commandnnlPs das guardas, rondas ou pa
tmlha:r, que tiverem conilceimealo rlt~ hum inr,~ndio, serão 
obrigados a avisar immrdiata;ueute it Seeret<Hia da Policia c 
á secção, igreja, ou po,;lo de bomba mais pro)(iaw, indicando 
a rua, casa ou edi!kio em que o fotro se tiver manifestado. 

Art. :t1. O indiYiduo qne falsamente c de má fé det' 
nolieia de hum inr·enclio, s,•r;í pL:nirlo com a pena de 8 a 
::lO dias de pri.'i:lo. 

Art. :J'~. O empn•[.iaf1o de policia que se aehar de scr
Yi~o na rcspt~clira Seerelnri::, lu0o qne recelH'r aviso do incendio 
fará transmitli-!o com a maior prcstczü <i S ·cretaria do Corpo 
de nombeiros, ás secçilt'S au.\iliarcs, Corpo Polieial, Chefe de 
Polieia· c ·IJt>legado, aproveitando para esse fim as linhas electro
tPlegraphicas qne houver na r·sla~·fío do edifieio para os pontos 
mencionados. (Art. 53. ) 

Art. 35. (jualquer das anloridades ou !'<'partições indi
cadas que receber primeiro a noticia de hum incendio, devet:á 
transmilti-la imme<;lialamenle ú S•~crctaria da Policia, para que 
ella proceda a res~eilo das outras repartições e autoridades 
do modo por qt!o liea disposto no artig" precedente. 

Art. 36. Se n1io estiver prcsent<~ na Secretaria da Policia 
o empn•g1do i·e!crido, dPVPr<Í o csti'lcionario, não obstante, 
fazer as participações ús autoridades c repartições com quem 
a sua Pstaçfío se ache em cnmmunicação. 

Art. :li. Ao signul de incendio, os bombeiros que se 
ncharem llp fólga sn rPeoliH'riío immerliatamenle á sua secção. 
O piqul'!c e a guarda qtw alli estiverem partirão incontinente 
com o eommandante ou t[ll:llquer oflici<\l que se achar pre
sente para o ln;.rar do inccndio, leYando logo o material preciso, 
sem esperar aqul'lle auxilio, qtw tamhem seguirá depois, con
duzindo os outros apparclhos precisos da sua secção. 

Art. 38. Alri se apresentar:1o com a mc~wa promptidão 
o ])elegado, Subdelegado de Policia, c lnspertores de qualteirão, 
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com ()1 1 •• ~i~i~~~{:·~~~~ .. J}JII'iv~o: ~ offi~·· de poUêià.• . . ... , lo', , : '>;,: .. ··.~·<·:. : ,,_,-, , ... : 
·Art. 39. A comp8,i\hia·:~de. pêdé~t~e& . ~- corpó. :pol)Qi.alj · 

ou qualqúer de prim"'ira Unhá da guarniçilQ d4 Cidóde; o~Yindo 
o toque de fogo, enviará sem . demora hum~ guarda comrpan.:. 
d{1da por hum official ou inferior, para maQter o soceg~ o 
ewr~ntar :JS ordens que lhe forem dad:Js pela autorid::tdc policial 
(art. 22) que estiver presente ào incendio. 

Art. ~0. r.io caso de incendio, as ordens concernentes 
ú policia serão dadas pela autoridade policial mais graduada 
que estiver presente; e o trabalho da exlincção do fogo diri
gido pela autoridade mais graduada do Corpo de Bombeiros na 
seguinte escah: Oirector-Geml, Ajudante; Commaadante de 
scr;ção ou Instructor (na eoncurrencia de mais de hqm, aqucllo 
que tiver patente militar mais graduada, ou que 'fôr .!Dais 
antigo no Corpo sendo a patente igual). '· · · 

Se, porêm, no confticto do trabalho, sobrevier caso nr
gcn!e, tanto em relação ao serviço da policia como da extincçiio 
do incendio, em que seja necessario que as autoridades subal
temas dêem qualquer providencia, poderão faze-lo, partici
pando logo ao superior u occunencia que a motivou. 

CAPITULO VI. 

Do modo por qué os empregados do Corpo de Bombeiros 
desempenharão seus devm·es nos casos de incendio. 

Art. M. O serviço da cxtincção de incendios será dirigido 
exclusiyamente pelo empregado mais graduado do Corpo .-de 
Bombeiros, que estiver presente (artigo W ), embn~a ç_om
parcça Ttualqu!'f outra patente Stipcrior, que n!O seja do OOJ:po, 
a qual todavia elle consultará se julgar con~iente; o serviço 
será executado só mente por praças de bombeiros, excepto quando 
o mencionado emp~--egado julgor conveniente admittir como 
aúxiliaí·cs pr.ssuas estrànbas. 

Art. 42. Se durante o ir:cendio comparecerem bom_beiros 
estrangeiros, o Direetor os requisitará ao r()6pectiv.o Comman
dante e os empregaTá oomo tür conveniente de accôrdo ~m _o 
resp0ctivo ctmf'e. 

Art. 4:J. Chegado ao lugar do incendio, o primeiro 
cuidado do Dircctor sei·á reconhecer o cst:J.do do fogo, salvar as 
vcssoas que estiverem em perigo c providenciar de modo que 
o fogo seja extincto com a maior rapidez -possivel c ~om o 
menor prcjuizo das pessoas interessadas. 

Art. U. Quando fôr preci~ qualquer demolição, ·ella 
será determinada com prélia · i~t(lijigeneia ~ ttcctirdo ·da ·amo~ 
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ridade polici afytué se 'achar presente, et~9{)to quando o caso 
ror tão urgente que não possa admittlr demora ; mas tanto 
neste como no de nll.o haver accôrdo entre a autoridade policial 
e .o Director dos bombeiros, poderá este proceder á demolição 
sob sua responsabilidade, dando parte circumstanciada ao Minis
teria da Justiça. 

CAPITULO VIL 

Disposições geracs. 

Art. 45. O corpo de bombeiros terá a sua Secretaria no
mesmo cdificio em que se aquartelar a sua primeira secc,:ão. 

Art. 46. Os Officiacs do corpo que tiverem patentes mili
tares usarão de seus uniformes em actos de serviço. Para os 
que forem paisanos, o Director proporá ao Governo o uniforme 
que convier. 

Art. 47. O Instructor que substituir o commandante da 
secção respectiva , quando estes dous empregos não se achem 
reunidos , terá além dos vencimentos do instructor, a quinta 
parte dos de commandante d(~ secção, que em tal caso a perderá 
em favor do substituto. 

Art. 48. Quando os dous rcfPridos empregos estiverem 
reunidos na mesma pessoa, percebení esta os vencimentos do 
emprego que os tiv~r maiores e mais a quinta parte. 

Art. 49. Serão preenchidÓs exclusivamente pelos em
pregados do corpo, observada a ordem gradual dos accessos, os 
lugares que vagarem , desde o de chele de bomba até o de 
secção, attendendo-se para a promoção ao merecimento dos em
pregados c não á sua antiguidade absoluta. 

Art. 50. O Director poderá conceder licença aos em
pregados do corpo até oito dias, não excedendo a dous empregados 
de cada secção ao mesmo tempo. 

Art. 51. Os bomb~iros serão obrigados a pernoitar no 
quartel de suas respectiva9 secções. O Director poderá dispensar 
dessa obrigação, por motivos justos, até tres indivíduos de cada 
secçl!.o, de modo que não prejudique o serviço. 

Art. 52. Só o Governo he competente para conceder baixa 
aos empregados que a requererem, salvo quando tiverem con
cluído o tempo de seu engajamento, caso em que o Director 
deverá conceder-lh'a. 

Art. 53. Quando os bombeiros forem empregados em 
coadjuvar a força publica (art. 1. o). usarão do armamento 
designado na tabclla n . o 1. 

Art. 54-. O Director organisará, ouvindo os lnstructores, 
e submetterá á approvação do Governo Imperial, as instrucções 
que houverem de ser adoptadas para o ensino do corpo. 
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Art. 55. NÔ .~uartel 'de ca~a aecçao~! bomprebendldas .as' 

auxiliar~, se estabetécerli desde" jlllJ.uríl pOsto hlectro-telegrapblóo,, 
afim de transmittlr-ae ràpidilJilénte de bumas para ouLras os· 
signaes de incendio, sendo para esse ftm aproveitadas as actuae1 
estações e linhas electro-telegraphicas com os respectivos appare-
lhos, os quaes se s11bstituirllo opportunamente por outros das 
campainhas, se assim convier. 

Art. 56. Cada secção, além do material necessario a seu 
uso, terá algum de sobresalente, e cada posto de guarda huma 
bomba com todas as suas pertenças, e hum apparelho de fogo 
de chaminé. 

Art. 57. Quando o incendio se houver manifestado adiante 
de Mata porcos e ponte do Aterrado, os · commandantes das 
secções auxiliares dos Arsenaes de Guerra e Marinha remetterilo 
immediatamente para o lugar do incendio, só a metade do 
pessoal de suas secções com o material correspondente, ficando 
a outra parte prompta para seguir no caso de aviso especial 
·do Director, ou de quem fizer suas vezes. 

Do mesmo modo procederá a secção auxiliar da Casa de 
Correcção a respeito dos incendios que se manifestarem dos 
pontos mencionados para o lado da Cidade. 

Art. 58. Os commandantes e instructores das secções 
auxiliares do corpo serão nomeados pelo Governo sobre proposta 
dos Chefes das Repartições a que pertencerem as mesmas secçoes, 
podendo a nomeação recahir em pessoas estranhas aos res
pectivos estabelecimentos, não havendo nelles indivíduos habilita
dos para aquelles empregos. • 

Os seus vencimentos serão os mesmos designados para os 
das outras secções do corpo. 

Art. 59. As secções auxiliares serão obrigadas desde já 
a conservar constantemente no deposito das bombas huma 
guarda de oito homems pelo menos. 

Art. 60. Serão corrigidos pelos Chefes das Repartições 
respectivas os bombeiros das secções auxiliares que na occasião 
do inccndio commetterem faltas, para o que lhes serão remettid~ 
presos com exposição do facto pelo Director Geral. 

Quanto ás faltas dos commandantes ou instructores das 
mesmas secções, procederá o Director na fórma do dispost•:> 
no art. 62. 

Art. 61. Serão confirmados em seus lugares ou nos equiva -
lentes os empregados que servem no actual corpo provisorio d•e 
bombeiros , sendo tambem conservados os que nelle serven oa 
por contracto e considerados extranumerarios , não podend• ;> 

estes, porém, ser preenchidos quando vagarem. 
Art. 62. O Governo poderá demittir ou suspender tempo -

rariamente os Officiaes que contrariarem a boa ordem, subordina . 
ção e disciplina do corpo, conforme a gravidade de suas falta s 
e á vista de representação do Director. 
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Ao O.llici~l.!iltllpel!~do t!l;~cw,io ~Jir!utlo de~~ dis[l(>sição 
não serão abü!,ltmO~ 011 . wncimen.,os Q.,.f4\Qt~ ~ ~ijipe"são. 

Art. 63, . As f&ltas menoionqdas no a.rtigp priJ!:lÇdeQte C()m
mettidas prlo~ bombeiros; chefea de pomba , de turma e de 
sec{'fiO; IIOI'ão '~orrigidas pelo Dircctor, segundo a sua gravid&dc, 
da maneiru S(·;winle : 

§ 1. o Desl'onto de ''cncimcnlos de 1 a 10 dias. 
~ 2. o s(~niço de castigo do 3 a 8 dias. 
~ 3. • llrisão (lc 1 a 8 dias. 
~ !~. 0 Baixa do posto, se f(ir clwfc de bomba, de turma ou 

de ~ecção. 
Art. G'~. Quando os dl'liclos eornmcttidos não forem dos 

mencionados nos artigo:> precedente:; , c <levcrem ser punidos 
pela legishlÇão commum, serão os dclinqucntcs postos pelo lJirector 
á disposição da autoridade competente, com h uma exposiç.ão 
circumstaneiadl\ do facto criminoso. 

Art. 65. Os empregados de que trata o art. 63 , que 
niío se eorrigirem, serão expulsos do Corpo por ordem do Governo 
sobre rcpresentuçUo do Di redor. 

Nesse caso serão remcttidos no quarlel-geueral para assen
tarem praça no exercito, se não tiverem isenção legal. 

Art. (i6. Será considerado desertor o bombeiro que ni'ío 
romparecct" no ltuartd por espa~o de 7 dias sem ter obtido 
licença. 

Art. ü7. Ao desertor púdc ser imposto pelo Director, 
conforme as circumstancias que aggravarem a deserção, até o 
duplo dos castigos cstubelecid~ nos ~§ 1. o c 3. o do Ç~rt. 63, 
podendo ser o delinqucntP, (Jt.pois de os soffrcr, rcmettido ao 
quartel-general pura assentnr praça não tendo isençiío legal. 

Art. 68. A Autoridade Policial presente ao iiv:cndio lerá 
por primeiro encargo mandar separar as pessoas estranhas, 
afim de que nüo sejão os bombeiros perturbados no trabalho 
da cxtineção do incendio. 

Art. ü9. As pessons Plll enjas casas se manisfestar o incendio 
sá•J obrigadas a franquear as portas ás Autoridades Policiacs, 
bombQiros e força publica, c HO caso de recusa serão as ditas 
portas arrombadas por ordem da Autoridade Poltcial, do que 
.se lavrará auto especial. As!iim se praticará quando f<\ r necessario 
entrar naslcasas contíguas ás incendiadas, c os moradores daqucl
Jas se recusarem. 

Art. 70. Os donos ou conductorcs dos velüculos de con
dul't;ito são obrigado~, c·m Ci\So de inccndio, a presta-los, bem 
como os anim<ws. 

Art. 71. Se faltarem os utensílios neccssarios pertencentes 
:ás di\crsas sccçiiPS do Co~po de Homlwiros. para demolir os 
'L'di!icios, <io obrigados o-; wcstres de obras a lbrueeê-Ios. 

Art. 72. ~e o inci~lulio oreorrcr ü 1~oile, us casas onde 
SC\'('lltkm arrhoks, \'c!ns, (' CfiHicsclnrr nulros misteres necçssa-
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riog pata ·b'~I"Yiç().d1;si~,.M .. ~h~ á í'étfd~áa 
arnontiadl!rpo1ieiahg ·~?!."j}jl .. ~~ i'.~n.~l. fi'', :· ''· . . •. -; ~,. 

Art. 73. Os aguadeirbs" appresentar:_se-hão immediáta
mente com as suas pipas qbéias d'ag11a, no 1ugar do incêndio. 

Art. 74. Na Repatttçllo da PoHcia se pagarão, pelos 
preços correntes, á vista dos cartões passados pela autoridade 
policial, os objectos quo se tiverem comprado para a cxtincção 
do incendio e os alugllois dos vehiculos e nnimáes qye para 
aquclle fim, transporte dos feridos, conducção d11.s bolll;l.las 
e mais prompta transmissão das ordens, tiverem sido empre
gados. 

Art. 75. Extincto o incendio, se lavrará em seguida hum 
termo de tudo quanto houver occorrido desde o principio 
até oj fim delle, declarando-se a hom em quó cotnCÇ<lu 
a atear-se ; em quo lugar do edillcio ; se pór defêitó de 
con&trucção ; se por descuido , accidenlc ou improdciíoia de 
alguma pessoa da casa ; que soccorros foruo prestados e 
que autorüladcs e patentes militares estivcriío presentes. 

Art. 76. No mesmo termo se fará menção de quacsquer 
ameaças de lncendio, verbves ou escriptas, qtie possão ter 
havido, com indicação dos autores c dos motivos, i:ISsim como· 
de todas as outras circurnstancias que tendão a estabelecer· 
a criminalidade dos indiciados. Este termo será escriptq,pelo 
Escrivão da Policia, assignado pelo Chefe de Policia e Dlreçtor· 
dos Bombeiros. 

Art. 77. As pcsquizas que se tornarem neccssarias, em 
virtude do artigo antecedente, poderão fazer-se postcriormentlil 
nos dias subsequentes ao incenclio. 

Art. 78. O Director geral, ou quem suas vezes fizer, 
apresentará ao Governo Imperial, por intcrmedio do Chefe 
de Policia, a relação das pessoas que por sua bravura, pe
rícia e dedica•;ão mais se tiverem distinguido no serviÇo· do· 
incendio. 

Art. 7!J. O Governo dará as providencias neccssarias para; 
que as bicas que fornecem agua ao publico, os rcgistos e as. 
torneiras J~as pipas d'agua de canoças se adaptem com: 
ex.actidão li! mangueiras de alimentaçüo das bombas do Corpol 
de Bombeiros. 

Art. so: . Aos infractores das disposições do presente regu
lamento Sl:ll'Íl imposta a pena de dcsobediencia ou aquella que 
no caso couber. 

Art. 81. Ficão dependentes da approvaçiio do Corpo :Le
gislativo as disposições dos arts. 9.• c 33 deste regulamento,. 
e a parte relativa ao augmento da dcspeza decretada. 

Palacio do llio de Janeiro em 30 de Abril de 1860.-
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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•••'uru Üa. m.. • Vamara, ·~"-· q11é • ., refe.-e 

o §8. • de a:!'· a:1. do pre.eote BetfUiamento. 

dECÇÃO 2. a , TITULO 10. 

§ 16. Quando haja incendio, será obrigado cada vizinho do 
quarteirão em que elle fôr, e dos quatro dos lados a mandar 
hnmediatamcnte hum escra\0 com hum barril de agua a apagar 
o incendio, os quaes se apresentarão a qualquer dos inspectores 
dos tres quarteirões, que tomarão a 1'01 o nome do escravo e 
do senhor. ~<'indo o incendio, o Fiscal respectivo receberá dos 
inspectores dos quarteirões os rôes que tivcrf'm feito, e os que 
por elles constar que não mandarão hum escravo serão multados 
em 4~000, salvo mostrando que tiverão justo impedimento para 
assim fazerem, e neste caso poderá o mesmo Fiscal dehar de 
(IS autoar, informando-se da verdadP da cscnsa. 

§ 17. Logo que fôr publico o i ncendio, estando as ruas 
ás escuras, deverilo todas as janellas illuminarem-se desde o 
lugar onde principiar o concurso destin<Jdo a apagar o fogo, 
sob pena de 4~000. 

~ 18. A Camara terá depositadas nas casas de guardas dos 
chafarizes das freguPzias bombas de agua, para que facilmente 
cheguem em soccorTo nos incendios. 

§ 19. Os proprietarios das c<Jsas que tiverem poços nas im
mediçaões dos incendios serão obrigados a franquear a entrada 
para se tirar agua, exigindo dos juizes de paz c inspectores 
de quarteirão as medidas c precauções necessarias para não 
serem prejudicados. Se os proprietarios se sujeitarem a que 
os seus mesmos escravos enchão os barris para os entregarem á 
porta, ser-lhes-ha permittido, não sendo menos de tres. Os 
infractores serão multados em 20:t)l000. 

§ 20. As pessoas que vendem agua em pipas ou em barris, 
conduzidas em carroças ou carros, serão obrigadas a conscr
varem-n'as de noit cheias de agua, afim de ucudircm com 
promptidão a qualquer inccndio. O encarregado das bombas 
da Camara, que terá huma rclaçrio de todas as carr~s c carros 
empregados em semelhante negocio, mandará avisar aos donos 
dos que não encontrar no incendio, e remelterá huma nota dos 
que faltarem ao respectivo Fiscal para fazet· lavrar os compe
tentes autos. Os infraetores serão multados em 20~. Igual 
quantia será paga pelo cofre da Camara ao dono do carro ou 
carroça de agua qne o encarregado das bombas da Camara 
declarar ter-se apresentado em primeiro lugar. 



( 24·~- ).· 
~ABBLLJI. · ~.~ "Í• 

FARDAMENTO'. ! 

Huma fardeta de pa'nno azul com vivos encar-
nados ....•.•............•.•...•. ; ...••... 

H uma calça de panno azul ...... · •...•....•... 
Quatro calças de brim branco .....••.....•..• 
H uma gravata de couro envemisado .. ; ..•...• 
Hum boné ..•.....•..•..•.......•..•..•..... 
Hum cnpacete .•..•......•..•......••....... 
Hmn capote ...•............•.......•...•... 
Hum par de sapatos ...........•....••.•.... 
Quatro camisas de algodão americano .•.•...• 
H uma fardeta branca .....•............•••••• 

• HUIAi\IENTO. 

Hurna espada ..•..•.••.......•..••..•••••••. 
Hu ma pistola. . • . .•....•............•••••.• 
Hum cinturão e cartucheira .....•...•...•.•• 

t anno. 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 ,. 
3 )) 
3 11 

3 .,,wc~es. 
:t anno. 
6 mezes. 

4 annos. 
6 )) 
4 » 

lllllJtl)ft do pessoal do Cot•po de Bombeh•os. 

GR \DUAÇÕES. NU)IEROS. 

I Dircctor-Geral ...........•.......• ·~~ ----1---
Ajudanle do Director-Gcral. . . . . . . . . • . . . . . . . 1. 
Commandântcs de secção.................. 2 
I nstructores . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
Chefe ajudante . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
Chefes de secção. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chefes de turma...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Chefes de bomba......................... 10 
Bombeiros. . • . . . • • . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 80 

Total....... 109 

Parte I I. :J I. 
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~LLAI:Njl;,: 

Tabella. tios vencitneutos do tJorpo de 
Bontbciros. 

- - YI,:'íCIMENTO :- r 

~--·--G-' R_.\_D--l'-.\-ÇÕ-ES_. ____ -A-N:il-:A-L._ OílSERVAI;õ::J 

terá o ven-

Director-Geral ......•....•.......•..... 

( cimento c mais 
vantagens de 
comntissão ac
tiva do Corpo 
de engenhei
ros correspon
dente á sua pa
tente. 

Ajudante uo Director-Gcral .. 
Com mandante de secção ...• 
Instructor ................ . 

Chefe ajudante ........... .. 

Chete de secção ....•....... 
Cltefe de ttti'm'ft' .. .••••. ; ..•• 
Chefe de bomba ...•........ 
Bombeiro ................. . 

1:~00,000 
!)60~000 

Idem.: 

~ 
Correspon-

876~000 denw a 2~400 
por dia. 

5 u~ooo Idem a 1~400. 
r,as~oo Idem a 1~200. 
401~500 Idem a 1~100. 
365~000 Idem a t~COO. 
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Senhor. -O Deol'ijh·•'ll.t! 51;;5'18 i de· ilt désle CfteZ'~ ~DM 
hum tteàito sopptémedlar de 353 ~ 631i9211 paro oo:orrer át ck~ 
pezas de diversas verbaS dá Repattição á nuru cargo no COJ'-6 
rente exerci cio, não comprehendeu a terba ..... Ma\erial ~; qu~ 
êntão parecia sumciente em vista dos dados sobre que calcu
lou a Contadoria da Marinha ; agora, porém, reconhe~-se de 
huma demonstração, do que por conta dessa verba se tem pago 
pl'lo Thcsouro l'lacional e Tbesonratias de Fazenda das Pro
víncias, cujas contas acabão de chegar, que a dcspeza eiTectiva 
!lo de 1. 704: 8!J9:;p680, e tendo-se de despender até o fim. do exer
ci cio, provavelmente, 1. 215: 013:tP465, subirá a 2.881: 865JtM, 
origiMndo hum dcficit de 582: 718~!'169, como se vê da tahella 
junta, pois que a quantia votada he npenllS de 2.299:860'1000, 
o qual provôrn: f.", de se ha,·er calculado no Orçam~nto éom 
a quantia de (i05: -108j;900 para a compra de viveres e fnàis ge
neros proprios de ra<:ões diarias, c despendido-se já 745:959~705; 
2. ", de se haver calculado com os supprimentos de olljectóS ila
vans de toda a cspecie em GG'~ : 3'~4;ti~OOO, c ser nccessario gastar 
!i8'•: 67 !~~000 inclusho alguns objectos comprados para ~baste
cimento do Almoxarifado, que todavia nl'ío serão cons(Unido5 
dentro do anuo da Lei; 3. 0

, de despezas que sobrevierão depois 
de feito o Orçamento, taes como construcções de pharoes, 
lantemas para os mesmos, boias para o melhoramento dos 
portos, &c. 

He, pois, indispensavcl a abertura de hum novo creditosup
plemrntar cquiyalentc ao mencionado deficit, necess.idade que 
iH~ atl<mdida no Decreto qu.e ora tenho a honta de st1bmetter á 
A lla Consi<lcraçiio de Yossa l\lagestadc Imperial -De Voss(l 
1\Iagestade Imperial o mais reverente subdlto-Jltancísco Xa ... 
vier Paes Barreto.- Rio de Janeiro em 30 de Abril de 1860. 

DECRETO n.o 2.588-de 30 de Abril de fS6.0. 

Autorisa hum crrtlito supplemcntar de 582:778SóG9 para occorrer ás des
pezas da verba- ~Iatt,rial- do 1\Iinisterlo da :Matirthà no exercidf.l de 
1859 a 1860 

Não sendo sufficicnte a quantia votada rw artigo ~-· da 
J,d n. 1.040, de U de Setembro de 1859, parii as dl:lst>ezas 
da verba- Material-do l\Iinisterio da Marinha : llei pot bem, 
na f<)I'ma do artigo t~o. o § 2. o da l~ei n. 589, de 9 de Setembr<.t 
de 1830, e tendo Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o 
credito supplementar de 582:778:jji569 , segundo a tabl:llla que 
com este h<lixa, assignada por Francisco Xavier' Paes Barreto, 
do l\Ieu Conselho , l\liuistro e Secretario de ~stado dos Ne
gocios da Marinha; devendo deste augmento de despeza dar-se 
conta opportunamente á Assembléa Geral Legislativa, afim de 
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sér appro"\'ado. O Mesmo Ministro e Seérétado de Estádo ô 
tenha assim entendido, e raça executar. -Palacio do Rio de 
Janeiro em trinta de Abril de mil oitocentos e sessenta, tri~ 
gesimo nono da Ind('pcndcncia e do Imperío. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 

Tabelln n tJlle se t•efea·e o !Eect•eto tlesta 
data. iudieutiut. da tJuantia nect_~ssat•ia ,,aa•a 
Ol!COI'I'C'S' Ú~ de!iiJtCZilS do ]J!inisft~t·io da JJa• 
rinlaa, sa~la ''et•ba. -ltlatet•ial -do exercieio 
de :ISã® a :ISGO. 

§ 22. 1\Iat(~rial. ....••........•....... 582: 778;r'))69 

Palacio do Rio de Janriro, em 30 de Abril de 1860. -
Francisco Xavier flaes Barreto. 

DECRETO l'V 2.5S!l-de 9 de :\larço de 1860. 

Crêa huma Serção de Batalhiío da Guarda Norional do serviço da re
serva no Município tla Capital <la Provincia do Piauhy. 

Altendcndo ao que 1\Ic representou o Presidente da Pro
víncia do Piauhy, Hei por lJCm llctrctar o seguinte: 

Artigo Unico. Fica crcado no l\Junicipio da Capital da 
Província do Piauhy, c subordinado ao Commando Superiot· 
da mesma Capital, hurna Secção de Batalhão da tiuarda 
Nacional, de duas Companhins, com a dcsignaç.ão de terceira 
do serviço da reserva, a qual trrií a sua parada no lugar 
que lhe fõr marcado pela J>resiaencia, na fôrma da Lei. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do :\leu Conselho, 
Mini&tro c Secretario de Estado dos Neg-ocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em novo de Maio de mil oitocentos c sessenta, tri
gesimo nono da lmlrpcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador. 

Joifo Lustosa da Ctmlu' ParanaQ«á. 



.tJÉCRltfO Ji.•f~:~~~~~~~ ~~- 9 de Maio de 1860.~ .·,~. 
' ' ~ ~ .... ) } J • .' ' l 

Elev~ a dons annos o praza' de b~m:: ábno' estabelecido no art, t3 do De-':'·· 
ereto n.• 1.601 de 10 de 11\fnio de 18!>5 para a validade. "do~ names das 

· materias prrparatorias. 

HPi por brm Decretar o seguinte: 
Art. t.o Fica elevado a dous o prazo de hum anno es

tabelecido no art. 13 do Decreto n." 1.601 de ill de Maio tle 
1855 para a validade dos exames das matcrias preparatorias, 
feitas perantn a lnspectoria Geral da ln;trucção Primaria e 
Secundaria do :\Iunicipio da Côrtc. 

Art. 2. o Este praw vi~oran1 tambem para os exames das 
mesmas matPrias, li~itos perante a Faculdade de Medicina da Bahia. 

Art. 3." O prazo será contado de huma a outra época 
dos exames, c não de dia a dia. 

Art. /í.. • Fi cão revogadas as disposições em contt·ario. 
João do Almeida Pereira Filho, do l\leu Conselho, Minis

tro e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o 
tenha entendido e fal'a execut11r. Palacio do Rio de Janniro, 
em nove de l\laio de. mil oitocentos e se~scnta, trigesimo nono 
da Independencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua .1\lagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

DEC 1tETO ~-· 2.391-de !l de .:\Iaio de 186) . 

• \lt<·ra as concli~õrs do contracto cclehrado com a Companhia de Navega~ão 
c Commncio do Ama zoa as, anil<". o ao Decreto n. 1. 988 de 10 de Outu
llro de 1H.",i. 

Attendcndo ao que me representou o Darão de :Mauá, Pre
sidente da Companhia de Navegação e Commcrcio do Ama
zonao, Hei por bem alterar o contracto constante das condições 
annexas ao Decrcl0 n.• 1.\:!88 de 10 de Outubro de 1857, ele
vando de seis a doze o numero annual das via;.rens entre 1\Ia
núos e Tabatinga, de qm: trata a condiçi.io 2.a d~ mesmo con· 
tracto, com as novas condiçü1:s que com este baix.ão, assignadas 
por Joào de Almeida Pereira l<'ilho, do l\leu Conselho, Minis
tro e St:cretario de Estado dos Nt>gocios do Irnpcrio, que assim 
o tenha l'ntcndido e faça exceutar. Palacio do l\io de Janeiro 
em nove de Maio de mil oitocentos o sessenta, trigesimo nono 
da lndcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Pilho. 
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Contli~s at. ~ Sf" :referé ~· Dee•·~w N• 2.&9:1 

de' 8 de Balo de :I.SGO . 

••• 
Em lugar das seis liagPns redondas em cadn em no de que 

trata a condição 2.• do contracto approlado pelo Decreto n. • 
1. 988 de 10 de Outubro de 1857, a Companhia de Navrgação 
c Commcrcio do Amazonas obriga-se a fazer hnma viagem men
sal na 2.a linha de navegação a lapor dt• sua emprcza, a qual 
tem principio na Cidacl(~ d(~ 1\Tanáos, Capital di! Província do 
Amazonas c acaba em Tabatinga na fronteira do Peni, nos ter
mos c debaixo das dausulns do referido contracto. 

~-" 

Além da subvrnção que a Companhia artualmenle percebe, 
drsdp 9ue foi estabelecido o serviço pela fúnna des-ignada na 
condi~ão antcccclentc, pagará mais o Governo Imperial men
salruel)te, c dentro do praw marcado na condi~;ão r,., • do citado 
cootracto, a subvenção addicional de nove contos de réis. Pa
Jacio do Rio de Janeiro em !) de Maio de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho. 

DECRETO N.• 2.5fl2-de !J de 1\laio de 1860. 
Declara que a conrcssão d~ JWrcliio nos n'os que forem conrlcmnarlos por crimes 

mtlitares dcYcrá ser rrqurrida por intrmu~tlio da 1\Ppartição da Guerra. 

Tendo ouvido o parecPr da Secção de Justiça do Con
selho de Estado, Hei por bem ])ecretar o sPguinte: 

Art. 1. • A concessão de ptmlão ;ws réos que forem 
militarmente condcmnados, quer estes tenhüo de Yoltar ao 
serviço militar, depois de cumprida a pena imposta, qnel' 
fi~tuem dcll~s exclui dos por virtude da sentença, deveriÍ ser reque
rida ao Poder Moderador por intcrmedio da Hepartição da Guerra. 

Art. 2.• As Justiça.> Civü,, a cuja disposiçüo forem poslos 
os réoos oxcluidos do dito s!'rviç.o para cumprimento da scn
tem;a, infl)rmarllo ás Autoridades Militares sobre o compor
tamento daquclles que requerem perdiio das penas a que 
foriio condemnndos por crimes militares. 

João Lustosa da Cunha Parnnaguá, do 1\Jcu Conselho, Mi
nistro c SPcr<>tario de Estado dos ~P;roeios da Justiça, assim 
o tenha cntenclido e fnca e:xccutar. Palacio do l\io de Ja
neiro aos nove de l\laio ·de mil oitocrntos e sessenta, trigcsimo 
nono da lndependencia e do Impcrio. 

Com a .Rubrica (h Sua ~Jagrstade o Imperador. 
Joiío Lttstosa da Cuuha Paranaguá. 
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Diel\ETO -N,.~ à.n9:h-~«<e J;A.® Maio de 1~60~ 

Extiqgue a Imperial Academia lte :Música, e Opera Lyrii:à Nacional, e revoga 
· · os respectivos Estatutos. 

Hei por hem extinguir a Imperial Academia de Mnsica e 
Opera Lyrira Nacional, e peru assim revogar os respectivos Es
tatutos approvados pelo Decreto n.• 2.29~ de 27 de Outubro 
de 1858. . 

João dp, Almeida Pereira Filho, do l\Ieu Conselho, Minis
tro c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, l)ssim o 
tenha entendido e faça executar. Pala cio do Hip llt}. Janeiro 
em doze de Maio de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono 
da lndepcndcncia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereim Filho. 

DECRETO N.• 2.594- de 19 de Maio de 18GO. 

Approva il novatlio dp .contraeto cclcQraf!o com p Presideptc da OlmJI!Ulllia de 
·-nrumlnaçlio a Cn~ para se estabelecer iw Jardim ~otri.nico dq !'II~SI!Jf! · fii.~lico 
o systema de quctmar por contador 

Hei por bem A pprovar a uonção do contracto de 28 de 1\" o
''embro de 185&-, feita com o !'residente da Companhia de ll
luminação a (~az,' para se estabelecer no .~aFdirn JJQtanir,o do 
I' asseio Publico o systoma de queimar o ~az por· em~t<}dor) 5ob 
as condições que com este bai\ão, assignadas por J(Jjj~ fie Al
m.eida Pereira Filho, do 1\feu Conselho, Hinistro e Secretario 
de Estado dos Negocios do lmpcrio, que a:~sirn o tenha entendido 
e faça e:-;ecutar. Pala.cjo do Ui() de Ja~eiro .em ~~zl}pove de 
III&io de mil ojtoccnt~ e ~cssenta, trigesi:mo nono da lnqepen
denc\íl e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstadc o IJTiperador. 

João de Almeida Jlereira F !'lho. 

«:::ondi~ões a que ~~ refere o Decreto 
desta data. 

:1.· 

A Compaphiil obrjg,&-se a ~ornecer c collocar por sua contq, 
no lugar que lbe fór JpdhiíldP .burp coqt!l(}or ~o ga~ quç fôr 
consumido, fazendo 1 9Uâ tosta -ás atteraçOes que forem nC,~~ 
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sadas nos tubos conductort!s do mesmo gat, pàrll tnudar o sys
tcma actual pelo de queimar por contador. 

~.· 

A fazer todos os conei'J'tos que rorem precisos, lanto no enca
namento eonductor do gaz, eomo nos lampcõcs, sem que por 
esse trrbalho possa reclamar indcmnisação alguma, c ficando 
sujl'ita, quando haja alguma omissão, á multa de 50:t;UOO a 
100~000 imposta pelo J\Iin:stro do lmpcrio, a qual será cobrada 
administratinmwnlc. 

3.a 

A conta do gaz consumido será apresentada trimestraln~ente 
ao lnspector Geral das Obras Publicas, que a vcrillcarâ e re
metterá á Secretaria de Estado dos Negocios do Impcrio afim de 
ser paga. 

.f. a 

Sempre que a Companhia não fornecer gaz na fôrma espe
rificoda no ~ 2. • da condi~·ão scguintt~ pagará h uma multa de 
160 réis por hora por cada bico de luz. · 

li.• 

O Governo pela sua parte obriga-se : 
1.0 A co~"flrar á Companhia pPio preço de H:OOO!f:\000 todo 

o material da illuminaçãn adualmt~nte existente, o qual ficará 
pertencendo ao mesmo lioverno, bem como todo o que de 
novo fõr emprcgndo na mudança ajustada. 

2.0 A pagar 8 réis por pt'~ cu bico de gaz consumido, ou 27 
réis pelo gaz que p;astar por hora cada bico de luz devendo 
esta ter a intensidade equivalente a seis velas de espermacete. 

3 .• A fazer o pagamtmto do dito material integralmente, 
logo que a Companhia tiver coneluido todos os trabalhos nc
cessarios para ctrcctuar-se a illuminação pelo systcma de con
tador. 

8.• 

A Companhia renuncia todos os casos fortuitos, ordinarios 
e extraordinarios, cogitados, ou não, e em cada hum dellcs fica 
sempre obrigada, sem os poder allegar em tempo algum, e para 
qualquer ctrcito que seja ; e ao mesmo tempo renuncia qualquer 
direito a lndcmnisação sob qualquer pretexto, gu titulo qlld 
eeja. 



E pàl'a fil'rnéza dfl tudo· se lavrou ó presente termo .quo 
he assignado pelo lllm. e E'Xm; Sr. Conselheiro João de Almeid 1· 

Pereira Filho, Ministro e Secretario de Estado dos Nepocic1s 
do lmperio, pelo Presidente da Companhia· Barão de Mauá c 
pelas testemunhas os 1. os Officiaes Joaquim Xavier Garcia de 
Almeida e Manoel Corrêa Fernandes,, aos doze dias do mez de 
1\Iaio de mil oitocentos e sessenta, nesta Secretaria de Estado 
dos ~t'gocios do lmperio João de Almeida Pereira J.'ilho, Barão 
de Mauá, Joaquim Xavier Garcia de Almeida, Manoel Corrêa 
}'ernandes. 

Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio em i9 de 
Maio de 1860. 

João de Almeida Pet·eira Fi/h(). 

DECRETO N.o 2.595-de 19 de Maio de 1860. 

Altera a Rcpartiçilo Espetial das Terras Publicas da Província de S. Paulo 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. 0 A Repartição Especial das Terras Publicas na 
Província de S. Pau lo será composta de hum DelegaJo do 
Director Geral, hum }'iscal, que será o da Thesouraria da Pro
víncia, hum Official, hum Amanuensc, e hum Porteiro Archi
vista, ficando assim alterado o Decreto de sua creação. 

Art. 2. 0 Estes Empregados vencerão annualmenté, o 
Delegado hum conto e seiscentos mil reis, o Fiscal trl>zentos 
mil réis, o Official hum conto de réis, o Amanuense seiscentos 
mil réis, c o Portt,iro Archivista seiscentos mil réis. 

João de Almeida Pereira Filho, do 1\leu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeil'O em 
desenovc de 1\laio de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrida de Sua Magestadc o Imperador 

João de Almeida Pereira Filho. 

Parte 11. 
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DECRETO. N.• 2.596-de 19 de :Maio de 1860. 

Crêa o Jngu .. ti e. JaiJ llunicipal e de Orpbilos ·uo Ülrmo :4e !ui que da 
Provh~~ia de PerJ)am~u,w. 

llci por bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. Fica crendo o lugar de Juiz )funicipal e 
de Orphilús no termo de Buiquc da Provineia de Pernambuco. 

João Lustosa da Cunha Parana;.;uü, do 1\Ieu Conijelho, 
l\Iinistro e Secretario de Estado dos i\egucios da .lustiç~, assim 
o tenha entendido c faça Pxecutar. Palacio do 1\io de 1aptJifP 
aos desanorc de J\Iaio !le mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da In!lependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\lagestadc o Imperador. 

João Lwtosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N.• 2.5!Ji- de 211 de l\Iilio de 1860. 

Cfra no Mnnici11io do Côrtc mais hum Officio de EscríYão de Ausentes. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. Fica errado no ;uunidpio da Côr(.e mais 
hum Ollicio de Escriv:to dl' Ausentes, de conformidade com o 
artigo setenta e seis do Jkcrdo nuruero !lons mil quatrocentos 
e trinta e tres de quinze de Junho ultimo, e com a Resolução 
de Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado de 
trinta de Abril deste anno. 

Jo!lo Lustosa da Cunha Paranaguá, do l\feu Consellw! 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiçil, assim 
o tcn h a entendido c faça executar. 

Palacio do Rio de .Janeiro em vinte e sels de ~faiQ 
de mil oitocentos c sessenta, trigestmo nono da Indcpen
dcncia c do lmperio. 

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

João Lustosa da Cu~Jha Paranaguá. 
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DBORETú W;~ '2J~~·~e. 26·-d.e M.ilio de 18M~ 

Appml'll'•·mpdifieMllo.fGUil'·llo·capU:áé&o êlebradD .com Jgnacio de Bilms 
Vieira Cajueiro Pl!fl!;. C'J!&•trllcÇ!IO .Jl~ ·cal!) ·.ila :Plq~, ~ll~Q ~o DecrQtlJ 
11 .o 2.06~ de 23 de De~emJ.5ro de 18~7. . 

Attendendo ao que Me repmsentou D. Anna loáquiria da 
Silva Cajueiro, por si e por seus filhos herdeiros do fa1l\lci4o 
lgnaeio de Rarros Vieira Cajueiro, Empresario da construcÇão 
do cru•s da Gloria: Hd por bem approvar a modificação feita 
no contracto annexo ao Decreto n. 0 2.062 de 23 de Dezembro 
de 1857, na parte relativa á construcção do parapeito da QlQ:
ralha do mar, de conformidade com as condições que cojn este 
b<1ixão assignadas por João de Almeida Pereira Filho, do Me)l 
Conselho, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Negcicios do 
Imperio, que assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio 1lo Hio de Janeiro em vinte seis de Maio de mil oito
centos c sessenta, trigesirno nono da lndependencia e do Irnperio 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida PBreira Filho . 

.'lUet•açl!o tia conqUçiio :1:1." do contracto as• 
~ii;;uado :;•e!o Governo lnaperial com l;;nacio 
3.1~" lRI•t•ros Vieira Cajueiro, e approvado 'elo 
lir!ecB·e!o n.• 3.08!! d.e 3!1 de Dezembro de 
:1§5' 1ma·n. a canstrucçilio do caes •la GIPfJa• 

O Governo Imperial Attendendo ao que representou 
D. Anna Joaquina da Silva Cajueiro, por si c por seus filhos 
herdeiros do J'ai!Pcido lgnacio de Barros Vieira Cajueiro, Em
presa rio da comtrucção do caes da Gloria, c á informação de 
Carlos Neate Engenheiro Fiscal da referida obra, tem concor
dado com ella em fazer na condição 11.a do contracto assig
nado pelo mesmo Governo com o mencionado EmpJ:csario c 
appi'Ovadopelo Decreto<0.0 2.062 de 23 de Dezembro de 185'1 as 
Sl'gujntes alterações : 

:1.. a 

O parapeito da muralha do mar, de que trata a especifi
cação da condição 11. a do referido contracto, terá a fórma e 
as dimensões indicadas no plano annexo, a saber; sua altura 
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será dé nóv~ palflk)S•é s11a espessura dé quatro até a attm·a 
da segunda fiada· de cantaria, e de quatro e meio na altura 
da quarta fiada, avançando o capeamento mais meio palmo 
fóra da face da cantaria. Toda a parte exterior do parapeito 
será de cantaria grossa igual a da liJce da rampa , e disposta 
em quatro fiadas além do capcamento, tendo huma espessum 
media de dous e meio palmos, c tomadas as juntas eom ei
mento hydraulico. A parte interior será de pedra de alve
naria rebocada com o mesmo cimento. O lagedo do passeio 
ficará na altura de tres palmos acima da base do parapeito, 
e terá huma largura de onze palmos inelusivc a sargeta a qual 
será fPita com parallclipipedos. Haverá canos ele esgoto pas
sando por baixo do passeio na distaneiil de dez em dez braças 
mais ou menos. 

Em razão da modificação especificada na precedente con
dição, fica espaçado por mais seis mczes, ou até o fim do cor
rente anuo, o tempo aclualmente marcado para a terminação 
das obras do cacs, eompromcttendo-sc porém a Empresaria in
dependente desta prorogação á abrir a rua ao transito dos varro:> 
até o dia 7 de Setembro proximo futuro. 

3.• 

A Empresaria rccl'berá por esla modificação da obra, HP-1-
mente executada, além dos sdt•ct•ntos e cint;n .. nta contos de 
réis de que trata a condição 1.• do referido con: 1 ••• lo, a quantia 
de cincoenta coAtos de réis quP lhe serão pagos em seis mezes 
por prestações iguaes em cada mez, começando a primeira pt·es
tação em Julho proximo futuro . 

.... 
Fica em vigor a condição 7.• do citado contracto pela qual 

ficllo reservadas para garantia do Governo as prestnções dos dous 
ultimos mezes, para s~>rern entregues ao Empresario no dia em 
que terminar o prazo p:•ra a conscrração das obras. Palacio 
do Rio dP Janeiro em 20 de Maio de 1860.-João de Almeida 
Pereira Filho. 
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b:ECR.ETÔ N.; ~;M9_.de. ~6 de Maio de t86d. 

Altera a: condição 18.• do contraeto àssignarlo pelo Governo Imperla\.coni"a 
Companhia Brasileira de Paquetes·deVapor, ém 3 dé JaDeiro~ . .OO 185ó. ', 

Hei· por bem Approvar o artigo que altera a condição 
18.• do contracto celebrado com a Companhia Brasileira de 
Paquetes de Vapor de 3 de Janeiro de 1855, e que com este 
baixa, assignado por João de Almeida Pereira Filho, do Meu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negoeios do 
Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e seis de Maio de mil oitocentos 
e sessenta, trigesimo nono da lndependencia e dG Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Artigo pelo qual he alterada a condição 18. do contracto assig
nado pelo Governo Imperial com a Companhia Brasileira de 
Paquetes de Vapor, de 3 de Janeiro de t855. 

Fica reduzido a cinco por cento o desconto de dez por 
cento estabelecido na referida condição 18. a do contracto de 
3 de Janeiro de 1855, para o frete no transporte de passageiros 
do Governo, praças de pret, munições de guerra e artigos 
bcllicos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Maio de 1860.- João 
de Almeida Pereira Filho. 

DECRETO N.o 2.600-de 2 de Jun!lo de 1860. 

Dá instrucçcies s!Ji.undo as quaes deve ser feito nas Províncias o eume 
dos l\IaciWhistas das Barcas de ,·apor mercantes nacionaes. 

Hei por bem que nas Províncias sejão observadas, no exameo 
dos Machinistas das Barcas de vapor mercantes nacionaes, as 
instrucçõt", que com este baixão, assignadas por Francisc() 
Xavier Paes Barrdo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario deo 
Estado dos Negocios da Marinha, que assim o tenha entendido,.. 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Junho de 
mil oitocl'mtos e sessenta, trigesimo nono da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 
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Jnst.•uc~elj, a fJl«' se· refere· o B~ereto desta 
data, se~Jundo as quáes nas Provincias deve 
ser.fd-.ctex-.ue~:U.-eltiQiwUw.._Bareas 
de -...pa.a~~ereàatlef!l nade&âM;~" 

At"t. 1. o O exame dos 1\lachinistas dos Vapores mercantes 
naoionaes, de que trata o Titulo 1. o do Regulamento que baixou 
com o Decreto n.o 1.:J2j de 5 de Fevereiro de 1854, poderá 
ser feito nas JlroTincias da Bahia, Pernambur.n, Pará e Matto-' 
Grosso pela manciru que adiante se declara. 

1\rt. 2.0 A Commissi:io t:'Xarninarlor<J 4'0inJY.'ir-se-ha do 
Inspectot· do Arsenal de Marinha, romo llresidentc que porlení 
intl'rro~ar ou não, mas tení sPmprc vuto, e de tlous Enge
nheiros das Officinas de l\lac!dnas tf<~ Yapor exislcntcs uo mesmo 
A rscnal. 

Art. 3. o O exame serú feito ('111 conformidade d<> art. 3. o 

do Regulamento de 5 de l~evereiro de iêii'•·, datHlo-se parte im
medlatamente do seu resullado, nos termos do art. r •. o dn 
mesmo Regulamento, ào Presidente tla Provincia, que mandará 
passar pela respectiva Secretaria, confnrme o modelo junto, a 
Carta de habilitação uo examinado se este thcr sido Bppro
vado. 

,\rt. 4. 0 Os l\lembros da (ommissão perccber;Jo os ernolu
wcutos marcados no art. i} o do sullredilo llcg-ulamenlo, c a 
Secretaria do Governo da Província, COtllO renda g('ral, os mesmos 
IJUe percebia na Curte a Secretaria lle btcHlo dos Ncgocios da 
;darinhn. 

Art. 5." Os l\Iachinis!;Js que forem wniractados fóra do 
lmpcrio, ou se lenhflo lwbilitado em outros paizes, poderão 
ser dispensados da proYa do exatne, se p;a-a esse iirn exhihircm 
attPstado do Director de algum Estabcledmento acrechtado de 
construcção de machinas de V a J;Or, destinados á marinha, ou 
qualquer outro doeumento que inspire igual confiança sobre 
sua aptidão profissional. 

O dito altestado ou tloeumento deyerú estlft" reconhecido 
pelo Consul ou Vice-Consul do Urazil no lugar em que fôr pus
sado. 

A isenção do exame será concedida, na Curte pelo Governo, 
c nas Províncias pelos Presidentes respectivos, omido o lnspcctor 
do Arsenal de Marinha, ou o Capitão do Porto onde não houver 
Arsenal. 

Art. 6." Os :Machinistas que se acharem no caso do artigo 
antecedente, não poderão passar dos Yapores de hurna Provincia 
para 0s de outra sem que ucsta exhiuão allt'slado de terem 
ali i pmvado pratica111cnle a sua aplidãn, o qual lhes será dado 
pelo lnspector do Arsenal de :\Iarinha, ou pelo Capilão do 
l'orto. 
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que pres\jo os outros ldae . 1'~· • : · :', A fi.alta deste .docu·m~= .. Ji.e. itará: o.· p. ~.ete.· nden.te ao eíame 
, Art;. "/.• O Go\'ern~~ ·- j; quando· o julgar con

venieb~~ ,jj,U9 •" b._ Jo~ , .. d( tíl._JijJ:Il~~~e Arsenal 
da Mlfiútlá da tôr&b, ou ~üi · o Emp~adó idodeo, faça 
parte da Commissão exanÜnadQra de qualquer das sobreditas 
Províncias, em lugar de hum dos Engenheiros de que falia o 
art. 2.• das presentes Instrucções. 

Outro sim poderá incumbir á Commissões especiaes o exame 
dos Machinistas das Províncias onde não ha Arsenal, sempre 
que esta medida, se torne necessaria. 

Art. 8.• Nas Províncias ou portos onde não ha Arsenal o 
livro destinado ao registro dos termos de vistoria das Barcas 
de Vapor de que trata o art. 12 do Uegulamento de 5 de 
l'evereiro de 1854, ficará á cargo da Estação que fôr incumbida 
desse serviço, em conformidade das lnstrucções annexas ao 
Decreto n.• 1.551 de 10 de J<'everriro de 1855. 

Art. 9.• Os lnspt.-ctores dos Arsenaes, em cumprimento 
do que prescreve o art. 24 do citado Regulamento de !i de 
Fevereiro de 1854, poJerão incumbir algum dos seus ,Ajudantes, 
quando o serviço assim o exigir, de I'ubricar os livros. que 
devem existir a bordo das Barcas de Vapor oom as declarll.çõ.es 
de suas respectivas vistonas. . . 

Ond~ não houver Arsenal a süQreàita formalid~e. será 
preenchida pelo Empregaào que presidir á Com~issão d~ vi~
toria, ou pelo que o Presidente da Província designar quandó 
aquelle não fôr .Membro permauente da mesma Com missão, 
conforme se prevê no Decreto e lnstrucções de 10 de Fevereiro 
de 1855. 

Palacio do Rio d~ Janl'iro em 2 do Junho de 1860. -
Francisco Xavier Paes Barreto. 



IMPERIO • DO BRASIL 

Fa~;.o saber aos que esta Carta virem, que em attenção ao 
que me expôz natural d 
e ás informações que delle me dcrão os seus examinadores, o 
hei por approvado, para usar da Arte de de 
Engenheiro Machinisla das Barcas a vapor ; pelo que gozará 
de todos os privilcgios e iscnc.;õcs, qucjustamente lhe pertence
rem. E esta Carta, que vai sellada com o Sello das Armas Im
periaes, e por mim assignada, ficará registrada nos Livros com-
petentes. Dada na Província de aos 
dl' de mil oitocentos 
Pagou de feitio seis mil e quatrocentos réis. 

O Pa•esitlen1e F. 

Carta por que Vossa Excellencia ha por bem haver por exa-
minado e approvado a para 
poder usar da Arte de Engenheiro Machi-
nista das Barcas a vapor, corno acima se declara. 

Para Vossa Excellencia ver. 

O Official da Secretaria do Governo, 
F. a fez. 
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, &KCRETO N.0 2:6ot:~it~ 8. de Junho de 1860. 
··.-.... · .. -.:· .. ·~,~~~"~!.. ~-· ' 

Approvat" artigos de a~cia~t.· ·da Co~panhia da ·esC,a~~l~ ferro de 
Santos a Juntltaby. · . · ·. 

Hei vor bem approvar os artigos de associação da Compa
nhia da estrada de ferro de Santos a Jundiahy, feitos na cidade 
de Londres pelos organisadores da dita Companhia. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
c Sccl'Ctario de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de 
Junho de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Inde
pendencia e do Irnpcrio. 

Com a llubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Llmitetl Com11any. Com11anltia limitada (limlted). 

Ãl'ticles o( Association of the San Artigos de associação da Companhia 
Paulo ( Hrasilian) l!ai!way Company limilada ( limited) Brasiletra ele 
Limited. estrada de f~'1'ro de S. Paulo. 

lt is agreed as follows : 
Dy an imperial decree n.0 t. 759 o f 

lhe 2G th day of April 1856, o f bis l\la
gesty the Empcror úf Drnsil, thcre was 
authorised thc formation out of the 
Empire of Brasil of a cornpany to un
dertakc, upon the contlitions accorn
panying lhe decrec, thc making, wor
ldng aud managing of a railway which, 
commencing in the neighbourhood of 
thc city of Santos, at such point as 
might be most conveuient, shoultl 
pass close to the eity of San Paulo, 
anti be continucd to the town of Jun
cliahy, :~11 in lhe province o f San Paulo, 
in the Ernpire oi' Drasil. 

The conditions of concession accom
panying that decree bore date the 26 th 
day of Á(Jril; 1856, and werc si~ned 
by thc Minister of State for thc atfairs 
ofthe Empire, Luiz Pedreira do Coulto 
Ft•rraz. 

Dy thc conditions o f concession thc 
Imperial Brasilian GoVt'rnment ron
cedctl to the company to be organisctl 
for the undertaking thc privilege for 
ninety years from the date of the con
cession of the making, working and 
usufrue! of tbe railway and olber pri
vileges therein expressetl aud gunran, 
teed to tbe cornpany, interest at tbe 

Parte li. 

Por Decreto n.0 1. 7~9 de 26 de 
Abril de 185ü de S. l\1. o Imperador 
do Brasil, foi autorisarla a incorpo
ração, fúra do lmperio, de huma 
ComJJanhia que, debaixo das condiçiles 
anncxas ao mesmo Decreto , cmprc
hcrulcsse a construct;flo , uso, e cus
trio de huma estrada de ferro que, 
comrç:~udo nas visinhanças da cidade 
de Santos, no ponto mais com·eniente. 
passe pela cidade de S. Paulo e 
continue até a Villa de Jundiahy, na 
Pro•·inda de S. Paulo, lmpcrio da 
BrasiL 

As condições annc:tas no citado De
creto são clt~tadas de 2G de Abril de 
185G, e assignadas pelo Ministro de 
Estado dos Negocios do lmperio, Luiz 
Pedreira do Couto Ferraz. 

PciM condições da concessão o Go · 
yerno D1 asileiro concedeu á Compa
nhia, quJ se organisasse para esta 
Empreza, o privilegio por \10 annos, 
contados da data da concess:io para 
a coustrucção , custeio , e usufrncto 
da estrada de ferro , e outros privi
legios nellas declarados : garantio á 
Companhia o juro na razão de ;t; á 0 /o 

33 
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rate ofL. r-P'~ eê~W,D1 "yablq: jl. (l !Ul~,. pag.o de ~~ el)lteis mezPs, 
c,·cry si1 mop.\b& .... oo'~:l.he 'cap•tnl bona •ohfe ó. eàpit.al bana· ~e despendido 
fidc spent ~~~.tbe tlrst twcuty !cagues tom as 'prinieíras 20 Jeguas (cerca de 
(abouhe~-y~ntoiles)oftbe rail·· 77 1;11ilbas} ~·eiiral\~ ile 'fetro (uno 
way (in no case to· eu:l.'cd L. :~,ooo.uoo, 1\xrcdendo a· .E 2.000,000 ao cambio 
ralculated at an nchang•· uf l\1 rnty de ~7 pcncc por mil réis); e a Pro
sevcn peure per mil reis!; th••re hcing \Ínria tlc S. Paulo garantio tamhem 
also gu.lraut•·c•l to tht•. !'umpany hy ú Companhia, nas mesmas condições, 
the prn,·incc of San i'a.nlu, upo11 lhe h11111 juro atltlicioual de .JJ 2 °/0 ao 
~ame conditiuns, 1111 adthl10nal L~ per a11no: :1s condições contrm disposi~ão 
rcnt. per annum; 111111. p_r~•,ision wHs para a cli\·isiío entre o Governo c a 
thrn•by matk for th~~ dn1::10n hetwcen Companhia do;; lucros da mesma rxrc
tht~ l111perwl Hras1han LOH'I'IIIIlPHl, dl'nt<'' a I 8 "/o ao anuo; c bem 
and thc rnmpany, ofthr prohls ofthc a;sim rstnhPI!•l'P f!l~c o tliYidrndo ma
company, in l'Xet~,;s of a divilkllll ofL xin10 S<'ja 12 "io ao mmo; pro~idcneia 
s pPr n·nt. prr annum, ;nul lo r tlw1r tamhe111 ;;ohre o resgate pl'lo GoYcrno 
ma~immn dividcmls, IJciug L 12prr e•·ut Brasii<'iro do~ pri\ilc~ios da Cumpauhia 
per annum, aud f~!· the redemption hy :JO anuos depois que toda a linha 
u11~ Jnoperial Br.1>~1111II GoYPmnwnt o f rstiwr ahCJ"ta ao publico, ficando á 
the pri' ilc~es ui lhe comtJauy altt·r the Comp:mhia a propriedade da estruda, 
wholc liue o f ratlway should ha\e hccn c o direito de custea-la, como lhe 
open to the public for thirty )"Pars, aprouTcr. 
but Icaviug thl' company lhe owncrs 
of their railway, with power to work 
it as they might dccm lit. 

By an imperial dcrrce 11. 0 ~.1 'H o r 
tbe 13-th da v o f .1\Iarch, 1 R&S, o f his 
1\lagcsty the • Emperor o f ~rasil, thc 
pPriod for thc formatwu oi the com
pauy was m.tcndctl to lhe ~ü th tlay 
of April, l~üO, and thc guarautec o f 
the L & per ccnt. per aunum mtcrcst 
w;~s wade applirable to lhe capital 
~õpent on tbe railway from Sa!tlos to 
Jundiahy, and thc guarantecd 1~tcrcst 
was rnade paJable balf-Jcarly m lhe 
city of lHo. de Jauei~o on ~harcsheld 
in tbc Emp1rr. o r Bras1l, nn<lm London 
on sharcs hdd out uf lhe Empirr. 

fly nn inllH'rial dcrrcc of lhe 11 Ih 
day ofmarch, !~5S, ofhis i\la~rsty. thc 
t.mpcror oi Bras1l, lhe plau~, sect.wns 
and pruposals, for thr .maktu~ ot lhe 
railway, with thc mud1hcatwns therem 
referrcd to, were apprun••l. 

By nu imperial dclTce 11. o 2.1 D!l, 
o f thc 2\J th, day o f Octohl'f, 18~9. thc 
guarantce was cxtendcd to lhe whole 
pcriotl Of lhe COIIl'CSSIOII, alUI prllVISIOn 
was madc for intcrcst paid during 
construction, bciug trcate<l as capital 
to bcar tbc gunranteed ratc ofintcn·st. 

Thosc tlerrecs aud conditions oi' con· 
ccssion wcrc ohtaincd on lhe r<'prc· 
lõCntations o f the ll.larquiz o f 1\lont'.\le
gre the Conurillor José Antonio l'i· 
me;tta Bueno, aml lhe Baron 1\lauá, 
( berrt.naftcr refer~cd to as thc conccs
siouaues), and tb1s company, are tor
JUed ns tbe company whirh tbey wcre 

O DPcreto 11. 0 2.12-\ de 13 de 1\larço 
de 1 ~~8 pro rogou o prazo da incor
pora~ão da Companhia até o dia 26 
tle ,\hril de ISGO; tornou a garantia 
tlo juro de 1 5 °/o ao anno appli
canl ao capital despendido na estrada 
de ferro dP Santos a J undia hy , e fez 
o juro pagavcl tlc seis em seis mczcs 
na dtladc tio Rio de Jant~iro aos 
accionistas do Brasil, e em Londres 
aos de fóra do Imperio. 

(,ls planos, sce~iics, c propostas para 
a Iael ma <la estrada de ferro furão 
11p!JfoYados pelo lkcreto de 11 de 
;\IHrço tln 1 s::.s , rom as modifira~iles 
ul'llc declaradas. 

O Decreto n.o ~.499 de 29 de Ou
tubro de 1859 fez a garantia exten
siva a todo o pcriodo tla concessão; e 
cstatuio ttue os juros pagos durante 
11 •·unstrur.ção scjão considerados eomo 
capital t'Om direito ao nlor garantido 
ao juro. 

Estes Decretos c condições forão 
ohtidos á rcl)uisi~iío do Marqurz de 
1\lont'.\lcgw, Conselheiro J01;é Antonio 
l'imenta Bueno, e Barão de Mauá 
( dedarados no mesmo J)ecreto como 
conl'cssionarios) c l'sta Companhia está 
organisada como a que elles cstalilo 
autorbados para org11nisar fóra dQ 
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a lU~'~ form ~ll& ot:t.W~~Qf, liW\.U. Nrt'• :a ·,~ttfae~o e otutelo · 
llr4Sil ·~, fbo !Jla~ing, '~f.!"'ll aà4 ~- "k'Ad.t· d11 tllrrft, . · · 
IQlQ~J.Af tllll r19hvay. . ·~·,, .. p ·.'.~ •• : ' • • • • • • • ••••• • 

Tll8 ·réW!oru.lratron to tbe- ~~ A rem-àn!!raclill aoa ~eesaionarioa ' 
~jooqirfls is lo be 11rransed batweeo será ájustada entre clles 11 o con
them aml the ('Outructor for tbc rail· tractador da estrada , devendo a 
way, whose j;Ootract sum is to cover somma de&tc contracto eobrir a im
the amount o f thc rcmnncration and portuncin qn remune1·aoao fi todas a11 
ali thc prcliminary expenscs of thc despczas preliminares da Companhia, 
I'Ompany, ps wcll as tlw cost and ex- bem ~omo as dcspe:eas com a acqui
pcnscs 11f the acquisition of lands and siçiío de terrns, constrúcçlo de obras 
thc cxcçution o f works imd bnildings, e edilicios, supprimento de tren• ro
anJI the sqpply of rolliog stock and dautes, c accessoríos. 
plant. 

Now, tberefore it is herelry 11greed Portagto fica ~onvencionado da 
as follows: · maneira lleguiute: 

Jnterpretation. 

Artirlc 1. In the intcrpretntion of 
thl'sc prcsents, thc following words 
mui cxpressions ha,·c the followiug 
mcanings, unlcss excluded by the sub
ject o r contcxt, yiz: 

" Thc l'ompany" means » Thc San 
Paulo ( Brasilian ) Raitway company 
"(limited ;) " · ' 

" The Goycrnment" means" The 
Imperial Brasilian Government. 

" Tfte Statutt>s" mcans and inclu
•les the Joint Stock Companies Acts 
nf 18[,6 and 1857, and any and every 
other nct from time to time in force 
ronccrning Joint Stock Compauies aml 
allcctinf( the company. 

" Thesc prescnts" nwans nnd inclu
des the memorundum of association 
of tbc company IIIHl these articles of 
asspciation, aml lhe regulations o f the 
•·ompany from time to time in force. 

" Special Hcsolution" means a spe, 
rial resolution of thc Company, in 
accordance with Scction 34 o f the Joint 
Stock Companic~ Act, 1856. 

" Capital» mcans the capital from 
time to time ofthc com(Jany. 

" Shares " means thc sbarcs from 
time to tjme in the capital. 

" Dircctors ~· meaqs tlw ~ircc~prs 
fn11n time to time o( tiJC CQqJpant, or, 
as tlw case may he, t4e tiirectQrs as
scmhlrtl at a board. 

u Anditors." 
1• Ilankcrs. » 
" Sccretary." means the rf!~!'Ctivp 

oOicicrs from time to time of.tke epm· 
pany. . . ·'~ 
. " Officprs l> mrans tl!e oiQCflli illP4 

fmlc to t1me of thc compnny. · 

(Japltulo t .ll 

InterpretapTo. • 

Art. 1. 0 • Na intcrpretl\c1iQ dos prç
sentes arti!Ios as palavras e ewrcs
sões tem a signincqçaQ que se s~gU!l 1 
no caso de não ~ercm exeluidas pelo 
objecto, e COijtexto, a 5aber: 

« Companhia-slgnificà-aCompa
nhia Brasileira de estrqda de ferro 
de S. Paulo. 

« Governo -significa- 9 Governo 
Imperial do Brasil. 

" E~tatutos- sigQificqo e inclnem 
9- .Joínt Stock Companies qcl de 
1856 c 1857, e to~os e quaesquer 
outros actos em VIgor concerrentes 
ao-Joint Stock Companies, e que 
tligão n~speito á Companhia.· 

~~ Os presentes art!gos- sigoifiçllo 
o mcluein o memor;~ndum dá psso· 
ciaçilo da Cpmpanhia, !JSte~ arttgoll , 
e os regul11meutos que e~tiverení em 
vigor. 
· " Resolução especial-significa huwa 
deliberação especial da Companhia, de 
conformidade com o art. 34 do Joint 
Stock Compqnics (lft de 1856. 

~ Capital- significa o capital da 
Companhia. . 

« Acçües- significão as acçõcs do 
enpital. 

« Dircctore~-&ignHieaoQs Pirpçfore~ 
da Conwnnbia , ou con!ilrme a tir7 
Cllmstanciu , os Dircctor.c» r.e11qidos 
e1n mesa. 

« Cvn tadores, 
(( nanqÍieiros, 
•• Secretarjp--. si~nj(jc~p pi respcc" 

tilos Oficia~& d~ Compan~na. 

.. ~. QmciqJ!St~~~~liSBilicUQ Oj OfJi!liiiOS·IIII 
CompaWi~a. 



{ 260 l 
<1 Ordlnary meeting » means an or· 

dinary general meeting ofthe company 
duly called, and constituted, and any 
adjoumed holding thereof. 

<< Eitraordinary meeting" mcans an 
extraordinary general mcetiug of the 
company duly called, aud constituted, 
and any adjourned holdiug thcrcof. 

« General mecting" mcans an ordi· 
nary mecting, or ao cxtraordinary 
meeting, and any adjourned holdiug 
thereof respectiwly. 

« Board » mcans a mceting o f thc 
dircctors duly callcd anti constituted. 

<< omce " means thc rcgistcrcd officc 
from time to time o f the company. 

• t'e.11 '' mcans thc common scóll 
from time to time o f thc company. 

'' Month" mcans calendar month. 
'Vords importing the singular num· 

bcr only, oinclude the plural numbcr. 
\Vords importing the plural numbcr 

only, include the singular numbcr. 
Words importing the masculine gen· 

der only, includc the feminine gender. 

Cbapter 2. 

Con~titution. 

Article 2. The articles of Table B. 
of the Joint Stock Companies Act, 18&6 
shall not apply: but instead tbere o f 
the following (subject to tbe powers o f 
the company for altering and repea· 
ling their regulations and making 
new regulations) shall be regulations 
of the company. 

Article 3. The company and their 
regulations shall be subject to the se
vera! obligations from time to time 
in force, and applicable to tbem of tbe 
severa! above-mentioned imperial Bra· 
silian decrees and conditions of conces
sion. 

Cbapter 3. 

Business. 

Article 4. The original bnsiness of 
the company shall bc confined to the 
making, maintaning, managing and 
'Working of the railway from Santos 
by San Paulo to Jundiahy, and ali 
incidental and otber matters consis
tent with tbe above-mentioned decrees, 
and conditions of concession. 

Article á. Tbc company from time 
to time, on thc recommendation o r 
the board, and with the sanction of 
a spccial rcsolution, may undertake 

• neuni4d órdinaria-si~nlfica huma 
reunilo geral ordinaria da Compa
nhia de,·idamente convocada, e cons
tituída, e os respectivos adiamentos. 

« Reunillo extraordinaria-significa 
huma reunillo geral extraordinaria 
dc,·idamente convocada e constituída, 
e os seus respectivos adiamentos. 

" Reunião geral- significa buma 
reunião ordinaria, ou extraordinaria, 
e os seus respectivos adiamentos. 

(( Directoria- significa hum a reu
nião de Dircctores de,·idamente con
vocada e constituída. 

Escriptorio- significa o cscriptorio 
registrado da Companhia. 

" Scllo- significa o scllo commum 
da Companhia. 

" l\lez- significa o mez calendario. 
As palavras que importao o numero 

singular sómente, incluem o plural. 
As que importão o plural incluem 

o singular. 
As que importao o genero mascu

lino incluem o feminino. 

Capitulo 2.o 

Constituifão. 

Art. ~-o Os artigos da Taboa (table) 
- B- do Joint Stock Companies act 
1856 não são applicaveis; mas em 
seu lugar os seguintes (sujeitos ao 
poder que tem a Companhia para 
alterar, revogar e fazer novos Regu· 
lamentos) serao o Regulamento da 
Companhia. 

Art. 3.0 A Companhia e seus Re
gulamentos serno sujeitos ãs ditre
rentes disposições em vigor, e que 
lhes forem applicaveis, dos supra
mencionados Decretos do Governo 
Brasileiro , e condições de concessão. 

Capitulo 3.o 

Obrigações. 

Art. 4.0 A primeira obrigaçllo da: 
Companhia limitar-se-ba ã factura • 
conservação e custeio da estrada de 
ferro de Santos por S. Paulo ã Jun
diaby, e todos os outros objectos in
cidentes, e compatíveis com os men
cionados Decretos e condições de 
concessao. 

Art. 5.0 A Companhia sobre re
comrnendação da Directoria, e com 
a sancção de buma resoluçao especial 
pódc emprchender qualquer extensllo, 



( 961 J 
lhiY ed(!llsiond of, or addltiotis to their 
original 'bnsiness. · · · · ·· 

Article 6~ Tbe original boshtess of 
tbe company sball be carried on in 
accordance with tbe conditions of tbe 
~6 tb day of April 1!156, referred to in 
the imperial Brasilian decree n.0 1.759 
of that date, hut as modified by tbe 
imperial Brasilian derrees n.0 2.124 
of Lhe 13th day o f l'lfarch, 1858, and 
n. 0 2. 499 o{ the 29 th day o f October 
1S59. rcspectivcly nnd as the same 
may (if at ali I he from time to time 
fnrther modilied by arrangemcnt be
tween the GoHrmnent and tbe com
pany. 

Article 7. The general direction o f 
the cornpany shall he in London, lmt 
the rom(Jany may have agencies in 
Rio de Janeiro and San Paulo, aud 
any othcr placrs m Brasil. 

Article 8. The hnsiness shall he 
carricd on hy o r under the managcrnent 
o f thc •lirector5, hut suhject to the 
control of general mcetings in accor
dance with thesc presents. 

Articlc 9. No person, cxcept thc 
directors and persons thereunto 6X· 
pressely authorised by the board, shall 
have any authority to make, accept 
or endorce any promissory note or 
bill o f excbange en bebalf o f the com
paoy, or otherwise to pledge the cre
dit of the company. 

Article 10. !'lo pcrson, cxcept the 
directors and persons thereunto ex
pressely authorised by tbe board and 
acting within the limits of the auto. 
rity conferred on them by the board, 
shall have any authority to enter into 
any contract so as to impose thcrcby 
aoy liability on the company. 

Article 11. The directors shall not 
make, accept or endorse any pro
missory note or bill of exchange ou 
behalf of the company, or adopt any 
act in tbat behalf, except in every case 
in the ordinary course o f Lhe business 
of Lhe company, or in pursuance of a 
special resolution of the board decla
ring it to be in the opinion oftbe board 
necessary for tbe interests oftbe com
pany so to do. 

Article 12. Ali moneys payable to 
the company sha\1 be received by the 
directors or by the bankers, or by some 
person authorised by a board, and 
shall be paid to the account or the 
company with the bankers. 

Article 13. A.ll moneys orthe eom
paoy, not immediatly appücable for 

ou aeét~eimo de sua ohrigaella orl , 
ginal: · ' 

Art. 6.o A obrigaçlio original da 
Companhia será. . executada em co ri 
formidade das condiç!les de 26 de 
Abril de 1856 , a que se refere o 
Decreto Brasileiro n.0 1.759 da mesma 
data , com as modificações constantes 
dos Decretos ns. 2 .1H de 13 de Março 
de 18áR, e n.0 2.499 de 29 de Ou 
tubro de 1859, respectivamente e com 
as que por accordo entre o Governo 
e a Companhia se hajão do fazer. 

Art. 7. 0 A direccão geral da Com 
panbia terá sua séde em Londres • 
mas poderá ter agencias no Rio de 
Janeiro, S. Paulo e em outras praças 
do Brasil. 

Art. 8. o As obrigações serão de 
sempenhadas sob a gerencia dos Di 
rectores, mas sujeita á superinten 
dencia da assem"bléa geral, de con 
formidade com estes arligos. 

Art. 9. 0 Ningnem, excepto os Dt 
rectores , ou pessoas expressamente 
auto risadas pela Directoria , poderá 
sacar, aceitar, ou endossar notas 
promissorias , ou letras de cambio 
por parte da Companhia, ou em 
penbar o credito da mesma. 

Art. 10. Ninguem, senno os Di
r~ctores, ou pessoas expressamente 
autorisadas pela Directoria, obrando 
nos limites da autorisaçno por ella 
conferida, poderá fazer contractos 
que imponbao responsabilidade á 
Companhia. 

Art. 11. Os Directores n11o sa
carão, aceitarão, ou endossarão notas 
promissorias , ou letras de cambio 
por parte da Companhia, nem adop
tarão neto algum senão nos casos 
do curso ordinario dos negocios da 
Companhia , ou em cumprimento de 
resolução especial da Directoria, em 
que se declare que na opiniao da 
mesma assim convém aos interesses 
da Companhia. 

Art. 12. Todos os dinheiros paga
veis á Companhia serão recebidos 
pelos Directores, ou pelos Banqueiros, 
ou por pessoa autorisada pela Direc
toria , c serão pagos á conta da · 
Companhia com os Banqueiros. 

Art. 13. Todos os dinheiros da. 
C<~DIPWlhia, que llll<l f11rem iJwnedia.· 
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aoy paymeqt to be made ~y them may 
be iovested bt ihl'boàrd in snch Go
vernmen~ securities or public funds o r 
Greai Bdtll.iil aild Brasil respecthely, 
or ou sucb real or personal securitics, 
oi' in such otlter mnstments as the 
board from time to time thinlr wopt·r. 

Arliclc H. Tlu~ hoartl may krrp 
at thc hankrrs sudt a halant·;·. as the 
hoart! from tinw to tinw think flt, anti 
notwithslamling any of lhe !Jankt•rs 
bcinl! a dirertor. 

Aríielc t;,. Thc rcccipts o f two of 
thc tlireetors, connlPrsi~nctl hy th~ 
sccretary, o r o f lhe lwn\,crs, o r o f a 
pcrson aulhoriscd hy lhe boart! coun
trn<Íl!llCtl hy t h" sccretary, shall h r 
cm•ctual for all moneys thct·cin cx
pressrtl lo he recciH'tl, anti frnm all 
liahility, claims aud t.lcmantls in rcs
peet thcreof. 

Artide 16. Ali pa)'nwnls of thc 
compauy ( curpt ou petty t•ash arco
uni) shall hr matlc by chl'ehs on the 
!Jankcrs drawn in Jllli'Snanrl~ ufa 1'')

solution of lhe hoartl, ;nHI signe•l by 
twu ofthc tlircrtors, antlruunter:;i~nct.l 
by lhe sccretary. 

0/fice.ç. 

Article 17. Th~ rcdstcrrtl officc o f 
thc COlltJ18DY Shall hc' al 
or such othcr Jllacc in Lnntlon or 
l\liddlescx ns lhe hoanl fro111 tinw lo 
time appoint. 

Articlc 18. Thrrc sha\1 h r a lll'anch 
offiee at Hi<l de Janrim, anti anothrr 
at San Paulo, aud then· uw)· he surh 
otltcr brnnch offices in llrasil as thc 
board from timo lo time nppoint. 

Cbaptl'!' :;. 

First O{fl·ws. 

Articlc 19. Thc lmprrial nrasilian 
1\linister in Lontlon H ollicio, awl 
Reujap.tin Coheu, Esq: \Yilliam llirtl, 
l~sq: Josq•h.ll<'nry 1\.~ynt'll: IJP Cu"ro 
b<tt: Joh ~anmd, 1·-"t: ~!amwt.lnke 
11\ake Sampsou Estf: Robert Amatlens 
ll!•ath Esq: Marlin Hitllt•y Smith Esq: 
~hall be the first aml pre:;cnt tlirectors. 

tamente applicaveis para algum pa~ 
gamento, poderao . sçr empregados 
pela Directoria naquelles seguros ou 
fundos publicos dos Governos da 
Gram-Bretanha, e d"o Brasil, ou nos 
seguros reaes e pessoaes , ou em 
qual'squrr outros estabelecimentos que 
a lllPsrna Dircctoria julgat· com c
ui!'nt.c. 

Art. 1\. A Dirertoria poderá trr 
rm mfto do BamJueiro o lJalanço 
IJUC jul~ar t"onwnientc, uno ob>tante 
;!lgum dos lla1111Ueiros fazer parte 
tklla. 

.\rt. 15. Os rcr.ihos de dons Di
rPI'torc,;, rcft•rcndaúos pelo ~ccre
tario, ou !los Banqueiros, ou úc 
JH'ssoa autorisa<la pela Dircctoria, 
refercmlatlos pelo mesmo SctTt~lario, 
serão cll'crtiyos para o rcechimeuto 
tias t(IWntias nelles dcrlaratlas, e 
fúm de toda rPspom<lbilitlatle, rcda
ma,;õrs, ou dt•maut!a a respritn. 

Art. Hi. Todos os pa~amcntos da 
Companhia (excepto os <las despczas 
miudns) serão feitos JIOr cltec/;s sobre 
os BanquPiros, passados em virtude 
t.le resolução tia Dircctoria, assignados 
por tlous Dircctorcs c referendados 
pelo Secretario. 

Capitulo 4.o 

Esrriptorios. 

Art. 17. O escriptorio rr~istrat.lo 
tia Compánhia será em 
ou naquclla praça de Londres, on 
::\litllc>l'~ ql1c a Directoria designar. 

Art. 18. llawrá hum rseriptorin 
filial 1111 1\io de Janeiro, c outro em 
S. Paulo, podendo havrt· no Bra~il 
mais aquclles que a Dircctoria julgar 
rum rnicutes. 

Capitulo 5." 

Primeiro.~ O({icíacs. 

Art. le). O Ministro Hrm;ileiro Plll 
J.ontlrrs c.c-oflicio, lleujamim Cohcn, 
E'lt; Williamllinl, Esq; JosPph llcnry 
ll<·)nl'\1; •h• Castro K<tJ; John Sa
n•nl'l Esq; l\Iarmatlnl;e lllakP Sampson 
Estt ; HobP,rt Amat!.eus Henth, Esq ; 
l\Iartin Ridley Smitb Esq. ; serau os 
Jlrimeiros c actunes Diredores. 



Capitulo e.o Claapwr 6. 

'·c~.~pu~o; ' 
·' 

.A~ !O. The éompany >tr&t').t ti
me to 'time on the l'éeblllnlendâti~n 
o f the board and with thé' sa.:et!on 
úf a special resolutlon n•aJ increase 
lhe capital by nrw shares. 

Artidc 21. Unless hy sp~rial rrso
lution on thc recommendation ofthe 
hnard it be so resnlvrd, no share in 
any additional capital shall entitle thc 
holder thercof to participate in thc 
bcnefit of m1y guarantec of interc't 
o r dividcnd not l(ranted exprcssi\y for 
lhe additional capital. 

Articlc '12. But on thc r!'t·ommcn
•lntion o f the boarrl and ,-, ith lhe san
l'lion o f a spceial resolution, lhe holdNs 
of any sharcs in any additional capi
tal may particip;1tc in lhe hcnPiit of 
anl· guarantPc o f <liYillenll o r intL·n·,;t. 

Articlc '13. EICcpt as rc~ar<ls not 
participating in llw bcuclit o r any surh 
guarantee, unlcss the partecipation 
be allowcd acconling to thesc ]Jn•
srnts, any rapital raiscd by tlw ('!'Cal ion 
of new sbarcs shall bc considerr:J as 
part of the original capital, and 5hall 
h~ subicct to thc samc provisions in 
ali rrspects, wrtbrr with rcferl'nce to 
lht• paymrut o f calls o r thc forfritnre 
o f sharrs on the non paymcnt o f ralls, 
or otlu~rwisr, as ifit had bceu part oi' 
thc ori~dnal !'~pita!. 

Artidc ·H. Tlw amount from tim~ 
to time of lhe new capital s!J<Jll, t'\
t:Ppt so far as tia: wmpany on tiw 
~~·patiun tlwreof ol.h<.'nYis•· del.crminP, 
l1e dilidetl so "' I<J alluw thc illlJo
unt to be npportioncd amou;;sl tiu: 
thcn c:iÍsl ing >hardJOlders. 

Artide 2[,. The new shan:s s!wll 
in the first instancc, unlrss the l'om
pany onlhc Cl'l'•1lion therrof oliiPrwi;o 
detcrminc, hr oll'errtl hy tlw dircl'lors 
tn the sharelwhkrs in prnportion to 
Ih<: numbcr ufthrir rcspPCiilc 'liarc>. 
And so manv o f tlw ncw sharc" as m·t· 
not takrn by thc sharcholdcrs may he 
dispo>ed üf to othcr pcrsons as lhe tli
n•rtors appoint. 

"\rtir.lc :lti. Dut if Lhe cornpnny, 
after ha1 ing :1tta~bed to any new sha
res any prefuence o r guarantrc, o r 
othcr spccial pri\ilege, crcate any fur
thrr ncw shares, lhe boldcrs o f the 
ncw shares to whicb l\le special pTi• 
vileae is attacbed 1h4lléu~ ~s ~.~~ 

·,.Art. ~o. A:C~m~anhia, sobre tf\
~ommendaçao ' da · Di~tória e' em 
'irtude de reSilhJ(no· ~.SIIé~\.,, t~óde 
IIU(OllllCUtar O S!m capità\.por ~elo de 
no't'ttS arçúfiS. , 

Art. 21. i'rm especial rrsnlu~no 
sobre rccommrnda~~o da Dirl'rloria 
nenhuma a•·ção de capital Dddicional 
h:ll.Jilitará o ~cu Jlossnidor n participnr 
do llenelici•.J de qualquer ~arantla de 
juro, ou dividendo nno ~lirontlilo 
expressamente ao capital addicional. 

Art. 22. 1\lns sohrc rccommendaçao 
•la Directoria, c rm virtudl1 dl: reso
lução espcci;1l, os JIOSsuidorrs de 
quar~qurr acçlles do capital !l!l;iooal 
podrHI ,,arlicip;lr dQ bepefimo · de 
q w1l•tncr f'urautia de divid!lndo ou 
jmo. 

Art. >3. Excepto quanto á. nno 
partil'i]Jaçilo · no hcncticio do seme
lhante garantia, a menos que pelo 
]n·r,cnte Hcgnlamt•nto srja prrmittida, 
l[ll<'.lqnt•r cnpitallcmnlado llCla~cnçfio 
de novns nrçO~s l'CI'á considerado 
•~nmo partr do eapita I original. e 
~njeito a totlus as distJosiçõcs, quer 
t'lll rPiaçilo no pa:,:amcnto das dJa
matlns, nn 1~ertla rle acçncs pór ftilta 
de pagmnPnlo tlellas, ou por outrtt 
qu<~hiHP.r fúnna, co1uo. ~c 'fosse parte 
do frtpital ori~innl. 

,\rt. ~'•· A importanda do liOYO 
•·apitai, C\CPpln I]Ualulo a Companhia 
l'I'Süh !..T o c'011trario lHl ot·casinu de 
sna tT-:'ilt)lo, SPI';i tlil'idido de ma
nt•ira IJIW a ~olllllla seja tJropOI·c.io
na<la entre os <H'l'ionistas cutfio cxis
tt·ntrs. 

A1·t. 2.). No pri111cirn caso as noYas 
t.H'Çii('8, s••ho <.lrt.Pnninação ern eon
frario na ~11a t'n'l.H'.f:n, ~ertl.o off<•rr
ddas pP~a J)it·rctori~t aos tH·t·ionistas 
f'Tll propon:no do IHtnu·ro de suas 
n·:·•~wt·th .. ilS tlCI;.iiP-"1: c as que não foretn 
por l'lil'S tonlildas poderão ser tlistri
huitlas por outms pc,;soas, como a 
Directoria julgar conveniente. 

Art. 2G. !\las ;;c a Companhia, de
pois de dar its novas acçoes al;;uma 
prrfcrcncia, g-arantia, ou ó'otro pri
\ilcgio t'spcc.ial, errar novas ncçücs 
além destas, .. os possl.tidorrs daquellas 
a que foi cólcedido o privilegio ltão 
te~·,ao direito ~Q QftcrethueUtQ das 
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c!otnpany otherwise detettuine, be en· 
titled to an oiTcr oftbe furtber new 
shares. 

Article 27. On the recommrnda
tion of thc board ano wilh lhe au
thority of a Slterial rcsolution mui thc 
consent ofthree·fifths in nu1uhrr ;uul 
nluc o f thc lwldt•rs o f ali th~ sharrs, 
or as thc case may bc, ali th<> shar!'s 
of any class ma' lw romolidate into 
a smniler numhrr of shun·s "r tli1 i•h'u 
in to n lanwr munher o f shan•s, o r h c 
thcrrhy or othrn1is!' incrPa>t'U or re
duced in nominal amounl or in a[!:;rc
satc nomiual amo unl. 

Clmptcr 7. 

Borrotcing. 

Artirle :'8. The rompany from ti
llll' to time on thr reeomm<'IHl1tlion 
of th•• honrd, anti with thr sam·tion 
of a general mcrting, may horrow 
from the Gowrnmcnt o r on ciPh<•nturrs 
with o r with out thc ~uaranl<'r o f thr 
Goyernmcnt, any sun1s thr hoaru think 
fi!. 

Article 2fl. Thrrompany from tim~ 
to time, with thc :mthorily o f lhe 
board, mny re-borrow in any ~Hf'h 
manner auy moncy therctofore Jwr
rowed. 

Artu·lr 30. Thc borrowing mui rP
borrowing, mui thc <lcbentur·ps sh<~,ll 
bc for sueh times and on such tcrrÍis 
and conditions, llllfl ut such rale uf 
iutercst as lhe hoanl think fi L 

Article 31. Jlut lhe total ;m•onnt 
of the borroweli dcbt ofthc <·omp;my 
shall nevH, unlcss on tlH' n~<'OlllliiPll
dation of th•• hoard, anti with lhe 
san!'lion of a spccial rPsolution. <'X
rccd lhe arnount uf Ih<• instalnu'nts 
rPmaining to br paid np ou shan•s, 
arter deducting from that 11mouut the 
as ccrtainable nrnount of ali lhe ulhcr 
Jiabilitics o f lhe company. 

Cbapter 8. 

Genera~ :nlectings. 

Article 32. The ordinary rncetings 
shull be held half-ycarly, 11l such placcs 
in London or .Middlesex, and at sut·h 
hours and on snch days in every year 
as the directors frorn time to time ap-· 
point. t 
"'• Article 33.111But unti the board 
otberwise appoint. the days for the 

acçóes ultimál11ente créadas , salvo 
determinaçjlo da Companhia em con
trario. 

Art. 'l7. Sobre reconimendaçllo da 
Dircctoria, em virtude de resoluç;lo 
cspreial, c consentimento de tres 
quin!os dn numero c valor dos pos
,;uidorrs ele todas as a<:ções, ou con
forme us cirrmmtancias , todas as 
;H'çürs dl' qnaltJuer classe podem ser 
o·on<olidadas em nnmPro menor, ou 
di1 ididas em numero maior, ou aug
lllf'lllada,;, ou n•dnzidas á sonnna 
nomiu;tl, ou ú soinma .• nominal 
aggrrgalltl. 

Ewprestimos. 

Art. 28. ,\. C:ompanhia, prPf'r
tlendo recommrntluçao da Directuria, 
c nppro\a(·iio da assemblea geral, 
púde ront.rahir com o GoYcrno o 
emprrstimo dr qnacsqurr som mas, 
•1m• a Din•o·toria julgar conveuiente, 
sobre csc.riptos de divida cum ou sem 
garantia du Jnrstno Governo .. 

_\rt. 2\J. A C:ompanhia, autorisada 
rwla Dirrl'loria, po'ldc conlrahir prla 
mrsma fúrma uovo cmprestimo das 
fltJantias que já lhe hayião sido em
prrsladas anteriormente_ 

Art. 30. Os cmprcstimos, rcrm
prestimns, c os escriptos de divida 
serão JWlo t~mpo, nos termos, e 
o·orn ;•s o·ondiçõrs o(Ue a Dire~toria 
julgar comcnienlcs. 

Art. :~L !\[as a importancia total 
do drhilo da Companhia proveniente 
1le cmprestimos nunca excederá a 
importaneia das entradas, que estilo 
por pa~ar-sc sobre as acçõcs, depois 
dP tleduzidn drsta somma a impor
lauda pro1a1el de todos os outros 
eneargos da Con1pau!1ia, sah·o por 
deliberação em contrario da Compa
nhia com sancção de resolução especial. 

Capitulo S.o 

Assembléa geral. 

Art. 32. A assembléa geral se reu
nirá semestralmente em Londres, 
ou Midlestx nos lugares, dias e boras, 
que os Directores designarem. 

Art. 33. Em quanto a Directoria 
uão reioher o coutrario, o dia da 
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ordínary meetíng sballbe tbe ~eeond assembléagl!ralserá asegtiuda.~~ 
W ednesdar in 'Attgust, o r wi\lritt 9ó~. feira de: ~os to , ~u hum mel aa~. 
montb b.erore or aner tbose dltys tes- oú depo1s desse d1a. · 
pectlvel:ti · · 

Attietê 34. Ao extraordinary ~ee· 
tiog may at any time be called by the 
directors of their own accord. 

Article 35. An extraor<linary mee
ting shall be called by the directors 
whenner a rrqnrsition o f any number 
nf shareholder~, holding in thc a~!'rC
I(a!c not lcss than nnr-twcntieth of the 
~hares, and st:1ting fully the ohjcct or 
thc mceting and signcd by tbc rcqui
sitionists, is deliYcred to the sect·etary 
orleft at the office for thc directors. 

Ar·ticle 36. WhcncYcrthfl dirertors 
neglect for fourtren days after the dc
Jiyery o f any such requisition to r a 11 
a meetin!( in accordance thcrewith, 
the requisitionists or any sharcholrlers 
holding in the <~::grl'g<Jtc not Ies5 than 
one-twenticth of the sharcs may call 
thc meeting. 

Arliclc 37. Evcry gencralmccting 
shall bc held at snch comcnicut place 
in London or Middlesex as the dire
ctors or the requisitionists calling the 
mecting appoint. 

Article 38. Thrcesharl'holdersshall 
l;e a quorum for a general meeting 
for lhe choirt> of a rhairman for thc 
mceting anti thc dedaration of a di 
''idend. 

Article 39. E1cept for thc choice 
of a chairman fot· the meeting, or the 
declaration o f a dilidend, the quorum 
for any general mceting sball be fiftecn 
shareholdcrs. 

Article 40. No business shall be 
transacted. at any general mectingun
lcss the quorum for the business be 
prcsent at thc connnenccment of the 
business. 

Article 41. Ifwithin one hour aner 
the time appointed for the holding of 
a general meeting the quorum be not 
present, the meeting, i f convened on 
thc requisition o f sbarebolders, shall 
bc dissolved, and any otber case sball 
stand adjourned to the following day 
at the same place, and to mect at the 
~ame time, as was appointed for the 
holdiog of an origin11l meeting. 

Article 42. lf at any adjourned ge
neral meeting tbc quorum be not 
present within one hour after the time 
for holding tbe meetiog i' lllíall be dis· 

Parte II. 

Art. 34. Os•Directores podem por 
accordo proprio convocar bunia as
sembléa extraordinaria. 

Art 35. Os Directores convocarllo 
assembléas extraordinarias sempre que 
tür entregue ao secretario, ou dei
xado no cscriptorio para os mesmos 
Dircctores, requisição de qualquer 
numero de accionistas que reumdos 
representem não menos de hum vi
gcsimo das acções , devendo a dita 
requisição ser assi::mada pelo requisi
tante, e conter declaração expressa 
do fim da rcuni:lo. 

Art. 36. Se H dias depois da cn-
1 rega da requisição os Direetores nllo 
tiycrem convocado a assembléa, po
dc-lo-hilo fazer os requisitantes, ou 
quaesqucr accionistas, que repre
sentem reunidos não menos de hum 
'igcsimo das acçõcs. 

Art. 37. As assembléas gcracs serllo 
convocadas para hum lugar conve
niente em Londr~s ou Midlesex, que 
fór designado pelos Directores, ou 
pelos requisitantes que as convo
camm. 

Art. 38. Trcs accionistas serno suf
ficientcs para em buma assembléa 
gemi com o cada para declaração de 
hum dividendo, eleger o Presidente 
dessa reunião. 

Art. 39. Excepto para a escolha 
do Presidente da reunião, ou para a 
drclaração de hum dividendo, 15 
accionistas serão bastantes para cons
tituir assembléa geral. 

Art. 40. Nenhum negocio será tra
tado em assembléa geral sem que 
esteja presente no começo do mesmo 
negocio o numero necessario para 
constitui-la. 

Art. 41. ·Se, decorrida huma hora 
depois da designada para a reunião 
da assembléa geral , não estiver pre· 
sente numero necessario de membros, 
a assembléa, se os accionistas o requi
sitarem, será dissolvida, e em qualquer 
outro caso ficat·á adiada para o dia 
seguinte no mesmo lugar e hora de
signados para a reunião da assembléa 
original. 

Art. 42. Se huma hora depois da 
designada para d reunião de alguma 
assembléa adiada , na:o comparecer 
aumero liu!lloieute de membros, ella 

34. 
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solved, unless by the notiee eallilll!, 
the rileellilg, tbe 'dihiêtórs declare that 
wbatéver be the nlllabér of sbarebolders 
pre$ent tbere.at tbê'' ádjourned general 
méeting will itansáctbusiness, in which 
case, if tlle qUdl'l\lli be not present, 
the adJQiihti!d ~eneral lileeting shall 
be competent to trlinsact husincss 
as if tHe quorum wcrc pr~scnt. 

Artirle B. Thc rhairman, with thc 
consent of thc mcetin!!:, may adjonrn 
any !(l!ncralmerting frnrnti:ne to time, 
and from placr to placc. 

Arlielc H. ::So bnsiness shall hc 
transaetcd at any adjonrncd general 
lliPNing olhrr than lhe businrss !Pft 
unlinishcd at lhe gcncralnwí'tiu:; from 
"hich thc adjourncmcnt took placc. 

Article 4a. Thc dircctors calling 
any gcnnal meeting, mui thc sharc
holdcrs t•alling any c~traordinary mcc
ting. sball rcs11Cctively giYr at lcast 
scven days, aud not more t han fiftecn 
days'notiee of thc m~cting. 

Articlc 4G. \Yhrrc anv grncral mrc
ting is atljournrd for mÓre than >r' en 
day:<, thc dircctors shall ~i' c at kast 
fom· davs·uuticc ofthc ad'oHnwclmec-
ting. · ·' 

Articlc 47. Th~ days'notic·c cnllin~ 
any grncr,al meetiug shall be rcc:kcmed 
exclusivc of thc day of gi1·ing thc no
tice bnt iuclusivc of thc day of lhe 
mccting. 

Article 48. No tires ralting g~nPral 
mcl'tings shall bc gi,·pn hv ÍHhc•rti:<<'
lliPIIt, anel i f and wlwn' tlw hoartl 
think fit, also lly ciiTUlar,; tn til!' ,ha
rt•holdt•l's who,;c: rl'~istPred atldn·;,•s 
are iu thc Uuitt•d 1\ingdom, and >hall 
rcsprdiYcly cxprcss thc ti1nc aaoJ pl11c:P 
of IDCt'linga 

Artielc 49. In evcrv rase in "hidt 
hy thcsc prc>tmts noticc of any husi
ness to bc transat·ted at a grw•ral 
mceting is to hc giwn. lhe notiee 
shall particularisc tlíc lms~m·ss. 

Artidc 50. Any circular noticc o f 
a gencralmceting may be sent lly post 
as aletter atldressed to the sharrhol<kr, 
accordiug, to his addrcs in thc rPgis
tcr o f sharrholdrrs, anti i f so srnl, 
shall llc dccmctl to bc delivercd to him 
on tbe day on which in .lhe regular 
course or tbe post-office it would be 
delhered at bis addrcss. 

se dissolver~, salvo se no annuncio 
da convocaçao tiverem os Directoretl 
declarado que , seja qual fôr o nu
mero de. accionistas presentes, a as
sembléa fnnceionará, e' neste caso a 
asserubléa ildinda poderá. deliberar 
como se estivesse presente numero 
bastanté de membros. 

Art. H. O Presidente. ronsrn
tindo a rruni~o, púde adia-la de hum 
!Pmpo para outw, c de hum para 
outro lutra•·. 

Art. H. Em hnma assembJtla 
:11liada n;io .<e tmtará de outro ne
gorio srniio datp!dlc que tiver ficado 
por concluir-se ua assemllléa geral, 
que ficou adiada. 

Art. 45. Os Dircctorrs, convoca mio 
hnma a,;scmhlc'a geral, c os aLcio
nistas. eomocandiJ huma nssembl•'i!. 
~crnl · cxtnHndiunria, farão os rPs
pcctiros aunundos cotu autercdenda 
nuuca menor de 7, nem maior tlc 
t;. di~;. 

Art. r, r.. Quando a assrmllléa geral 
f,',r a<liac!a por mais de 7 dias, os 
Dirertores farão os t;om[lctcntcs au
lllliH'i<l:' rom antccctlcntia de 4 dias 
pelo IIH'llliS. 

Art. 47. :\o prno nMJTado para 
a reunião tlc huma asscmhléa geral 
não se eontar:í o dia da pllblira~flo 
tio annuncio, mas se inchtirá o dia 
da t·euuino. 

Art. 4H. As convocaçilcs da asscm
lllt'a geral serão fpitas por annuucius 
na; li•ll><ts publicas, c, se a Dirertoria 
jul;.!ar ron\THÍPutP, 110r C'irculares aos 
aecioni~la:; cujas residcneias c.:;tin•nu 
rr~is!ratlas no l\riao IJnitlo, com tlc
rlar;u:ãn rxprcsSCl tlu teut[fo c lugar 
íla rcilllifi.o. 

Art. 1!l. Os annuncios feitos rm 
Yirtude dos presentes artigos para 
huma assembléa ~eral deverão tspe
rilil'ar o ohjcrto de que se ha do 
tratar. 

Art. r.o. Os aYisos circulares para 
lmma asscmhléa rzcral serão enviados 
pelo correio, como cartas dirigidns 
aos accionist(!S, confur.nc suas resi
denri;ts no respectivo registro ; e 
neste caso repntar-sc-ha entre&ue no 
dia em que o correio . entrega regu• 
larmenle a correspondcncia. 
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Arlicle 51. Any general rneetiog, 
"'hen not.ice iu that hehalf is ~~:iveo, 
may supply any vacancy in the officc o f 
dir<'ctor or auditor, and (except as is 
ottu~rwise wmided by these presnts) 
ll!ay lix the rcmuneration o f the dire
l'lP!'S and a uditors rcspectivrly, aml 
may vary the numbrr of directors and, 
subjcct to the provisions of these pre
senls, may generally decide on nny 
affairs o f o r rclating to the company. 

A rtir!P &2. Any ordinary meetin!! 
wil bont any notiec, in that bchnlf maY 
dcct dircctors and auditurs, and maY 
rrechc mui cithrr wholly or partiaiiY 
:rcjcct or adopt anil contirm tloc acco
unts, balance-~hc!'ts anrl rrports o f lhe 
•lircctors and audltors rcspcctivcly, and 
may decide on nny t•cconnncndation of 
thc dircctors of or relating to any di
Yidend, and subjcct to the provisions 
of thcsc prcsents, may genrrally dis
.cuss any ntfairs of or rclatiog to lhe 
rompnny. 

Articic 53. 'Vhen any general mee
tings hnve by special rcsolution detcr
mincd on ail iucrease of the capital, 
til e mretings or any other general mee
tings may on the rerommeud<:tion o! 
lhe ho3rll, and hy spccial rcsolution, 
dctrrmine on thc e\tcnt to whieh thc 
in.-rease shall hn ciTcctcd hy thc issuc 
{•f ncw-sharcs, and tltr conllitions on 
whil'h thc_capital shall hc so increase•l, 
and thc ttmc ma de and tcrms at, in 
mui on wich tho' new shares shall be 
isstwd, anrl Iww thc prcminm, i f any 
on thc ncw sharcs shall hc applied. ·' 

Articlr 5L Any general mcctings 
dctermining on thc conditions on wieh 
any new sharcs shall be issurd, may 
on the recommcndation o f thc boaril; 
olctm·mine that the new sharcs sball he 
issued as one tlass o r as sew.ral claises, 
:md may attach to the new sharcs ot· 
to the new shares o f ali o r any o f thc 
.-!asses any special previlcgcs wit.b rc
f:•renec to prererential , guarante!'rl 
lixed, tluctuatin~, redeemablc or olhe~ 
divil.lrnd or interest or otherwiso or 
any SJH•cial ('IJIHiitions or resttíctio~s. 

Article 55. If after generalllieetiiigs 
ltave by special resolution 'deterrnined 
ou lhe issuc o f new sltares aU tke ileW 

!rt. 51. A assenibléá geral, pre
cedendo competente .annuncio, póde 
preencher as vagas de Director, ou 
Contador (se outra cousa nao ror de
tP,rminada pelos preserltes . artigos)' 
lixar a remnucraçao dos Dir~ctores, 
c Contadores respccthamente, altemr 
ó numero dos Directores, discutir e 
decidir geralmente de inteira ·confor
midade com este Regtilalnento os 
uegocios concernentes á Companhia. 

Art. 52. Nenhuma i-etiiii:to ortli
naria, sem preceder o respectivo án
nuncio, pódc .eleger Directores, ou 
Contadores , receber, registtár ou 
arloptar inteira ou pitrcililmeilte as 
•·ontas, halanco~, c rclatorios dos Di
rectnres c Contadores; resolver sobre 
qualquer recemmendação dos Direc
torcs relativamente a. dividendos, e 
rliscntir na fórma deste Regulamento 
sobre negocios concernentes (t ·Com-
panhia. · 

Art. 53. Depois de haver a a~sem
bléa geral determinado por buma 
resoluçao especial algum nugmento 
de capital, as reuni!ies ou quaesquer 
outras asscm!Mas geraes podetno re
solver sobre rccornmendaçno da Di
rcctoria af'crca do limite , ern que 
deve ser ctrcetnad•J o nugmento pela 
emissão de novas acç!les ; as condi
çoes com que o capital será assim 
augmentadu; o tempo e os termos 
em que isso se fará , e em que devem 
ser cmittidas :ts novas acçOes, ll qual 
o premio olc>las (se o houver). 

Art. 5~. Qualquer asscmhléa geral 
estabnlcrcndo as rondiçues com que 
serno t'mittidas novas acções poolct·á 
ordenar, sobre recommendação da 
Dirrctoria, que as novas acçoes soja o 
crnittidas em huma ou diversas 
classes , e dar ás novas acçoes de 
algumas ou de todas as classes, pri
"ilegios, ccndições ou resuicçocs es
peciaes com rcfercncia ao dividendo, 
ou juro preferencial, gar.mtido, fixado, 
tlurtuautc, ou outro qualiJUCr. 

Art. 55. ~e, depois de autorlsadn a 
tirnissao de. tíovàs acções pela .assern
l>léa geta:I, na o forç111 todas eUu 
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ibares are nót issued aetótdingly, any emittidas nessd: eonrormídade1 quaeg~ 
general meeting may, ·on tbe recom- 'quer reuniões geraes podem, sobre 
meodation o f the board and by special recommendaçllo da Directoria, e por 
resBlUtion, determinetbat the unissued h uma resolução especial , determinar 
ncw sbares shall not be issuerl, but que as novas acçoes nllo emittidas, 
shall be cancelled, or may drtt'rmine niio o sejflo, mas que sejllo cancel
on aoy nlteration ofthe cooditions on ladas; ou ordenar qualquer alteração 
which tbe unissued uew sharrs shall das condições com que as novas 
be issued, or of tbe special privill'~t's acções não emittidas, o sejllo; ou 
or restrictions attacbed to thc unissuctl oar prililcgios especiaes, ou restric
ncw shares. çõcs afTrctas ás oitas novas acçues 

Article 56. The c.ompany in general 
rnt'etings, from time to time, on lhe 
recomníenoation of lhe hoard and hy 
spccial resolutiou, may altcr and make 
new provisions, in lieu of o r in adtli· 
tion to any regulations o f the company, 
whcther containt'o in thcsc articles of 
11ssociation o r no t. 

Arlicle 57. The autorithy o f gcnc>ral 
meetings from time to time by spceial 
rcsolutiou to alter and make ncw pro· 
visions, in lieu ofor in addition to any 
oftbe rt'gulations ofthe company, shall 
e1tend to authorise any altcration what 
socver of thcse prcscnts, cxcept only 
the rcgulatious o f the company, which 
provide for the proportionale cquality 
o f tbe limitc11 liability oftbc sharchol· 
drrs ano o f their inter~st in the pro fi ts 
of lhe company, which exceptcd rc>· 
gulations shall accorrlingly be dccmeo 
the only funoamental ano un-altera· 
ble regulations o f the company: but 
the company shall be hound by ali thcir 
special resolutions undet· which any 
sharcs were issued with special privi
Jeges; and ali new rcgulations o f the 
company sball havo errect accordingly. 

Article 5S. The successive extraor· 
dinary general meetings, held within 
three months, on the recommendatiou 
of the board and by resolution passed 
by at least four-finhs in number and 
nlue o f tbe votes of the shareholders 
voting at tbe first meeting, and by 
at least tbree·fourtbs of the votes or 
the sharebolders voting at the second 
meetiog, may resolve on the dissolu
tion of the company, and the time, 
mode, terms and conditions at, in and 
on wbich the diss?lution sball take 
place. 

Article &9. But no dissolution sball 
take place to tbe prejudice o r ao r oi 
U&e rigbts qf the Gqverumeut. 

uão t•mittidas. 

Art. 5G. A Companhia rm assem· 
hléa geral, sobre recommendação da 
Dirccloria , e por huma resolução 
especial, púrle alterar e formular 
novas disposições em lugar ou em 
aoditamcnto a quaesquer Regula
mentos ria Companhia, compreben
ditlos ou não nos presentes artigos. 

Art. G7. A faculdade que tem as 
assembléas geraes de , por huma re
solução especial, alterar ou confeccio· 
na r oisposiçõe.s novas em substituição 
ou adrlitamcnto a quaesquer Regu
lamentos da Companhia, se esten
derá a autorisar quaesquer alterações 
destes artigos; exceptuando-se os Re
gulamentos da Companhia, que regem 
a igualdade proporcionada da respon
sa!Jilioadc limitada dos accionistas, 
c de seus interesses nos lucros da 
Companhia, o qual Regulamento ex
ccptnado será por isso considerado 
como o unico fundamental, e inal
tr.ravel; mas a Companhia será obri
gada por todas as suas resoluções 
espcciaes , em virtude das quaes forem 
emittidas quaesquer acções com pri
Yilegios especiaes , e todos os novos 
Hegulamentos serão elfectiyos nesta 
conformidade. 

Art. 58. As consecutivas assem
bll'as geraes cxtraordinarias convo
cadas dentro de 3 mezes, sobre 
recommendaçlo da Directoria, e por 
hnma resolução passada por quatro 
quintos pelo menos do numero e 
''alor dos yotos dos accionistas, que 
votão na primeira reunião , e por 3J. 
pelo menos dos votos dos accionistas 
que ,·otão na 2.a reunillo, podem 
resolver sobre a dissolução da Com
panhia, e sobre o tempo, modo 
termos, e condições , com que terl 
lugar a dissolução. 

Art. 59. Nenhuma. dissoluc;llo po
rém terá lugar com prejuízo do• 
direitos do Goveruo. 
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Proctdure ae General Mee•/njl. 

Article 60. At every general mee
ting tbe cbairman of the directors, or 
during bis absence a dircctor present 
elected by tbe sbarebolders present, or 
during the absence of ali tbe directors 
a sbarebolder present, elected by the 
sharebolders present, sball take tbe 
chair. 

Article 61. At every ordinary mee
ting at which any directors are to re
tire from office they sball remain in 
office until tbe close of the meeting 
when altbougb the meeting he adjour
ned, tbey sball retire from office. 

Article 62. The firs t businessat any 
general meeting after tbe cbair is taken, 
shall be tbe reading o f the minutes o f 
the then last general meetin~, and if 
the minutes do not appear to the mee
ting to have been signed according to 
the statute, they shall, on being found 
or made correct, be signed by tbe chair· 
man of tbe meeting at which tbey are 
read. 

Article 63. Etcept where otberwise 
provided by these presents every ques
tion to be decided by any general mee
ting, unless resolved on witbout a dis
sentient, shall be decided by a simple 
majority ofthe shareholders personally 
present thereat, and unless where a 
ballot is required, shall be decided by 
a show ofhands. 

Article 6!. Every special resolntion 
and every qnestion required by these 
presents to be decided by any other 
than a simple majority of the share
bolders personally present ata general 
meeting sball be decided by ballot. 

Article 65. On every question to be 
~ided by a 6imple majority of tbe 
sharebolders personally present at any 
generalmeeting, every shareholder per
sonally present thereat and quatified 
according to these presents to vote, 
shall be entitled to vote. 

Article 66. At any general meeting, 
unless a ballot or any resolution the
reof be immediately on tbe declaration 
by tbe chairman of the meeting of the 
result o f the show o f hands thereon de
manded by at least two sharebolders, 
and also before tbe close, or adjour
l.l.elllent of the meeting by. a written 
requisition signed by at least,flve sha
reholders holding to-gether at lQàst two 

Capltulo to. 

PrôuiSo:nas·auembUat geraet. 

Art. 60~ Em qualquer. assembléa 
geral o Presidente doa Directores, on 
em sua ausencia hum Direétoi' pre
sente, eleito pelos aceionistas pre
sentes, ou na ausencia t!e todos os 
Directores hum accionista presente, 
eleito pelos outros acçiouistas pre
sentes , occupará a eadeira. 

Art. 61. Em cada reunilto ordi
naria, em que alguns dos Directores 
tiverem de retirar-se do exercício, 
continuarlto a servir até o encerra
mento da reunião , deyendo entJio 
retirar-se, ainda que a reunião seja 
adiada. 

Art. 62. O primeiro trabalho em 
h uma assembléa geral , depois de 
occupada a cadeira, será a leitura 
da acta da reunião passada; e se á 
assembléa parecer que não foi assig
nada de conforqlidade com os esta
tutos, 11e-lo-ha, depois de corrigida, 
se fôr necessario, pelo Presidente da 
assembléa , em que fôr lida. 

Art. 63. Salvas as excepções destes 
artigos , qualquer questJio que tenha 
de ser decidida pela assembléa geral, 
quando o não fôr unanimemente, 
sel-o-ba pela simples maioria dos 
accionistas presentes, e pelo levan
tamento das mãos, se uno fôr pre
ciso , proceder-se a escrutínio. 

Art. Si. Toda a resoluçlto especial 
e qualquer questlto , 9ue por estes 
artigos devlto ser decididas por outra 
fórma, que nno por simples maioria 
dos accionistas presentes á assembléa 
geral, se-lo-hlto por escrutínio. 

Art. 65. Em todas as questoes que 
tem de ser decididas por simples 
maiori:;, dos accionistas presentes á 
assembléa geral , qualquer accionista 
presente, e competentemente quali
ficado, tem direito. de dar o seu voto~ 

, Art. 66. Em 11.ualquer assembléa 
geral , se dons acCionistas pelo menos 
nllo pedirem escrutínio, ou huma 
resolução immediata á declaraçao 
feita pelo -Presidente do resultado 
da votação por meio das maos ; 
e tambem se antes do encerramento 
ou adiamento da assembléa cinco 
accionistas pelo menos, representando 
!áO acçoes nllo assignarem buma 
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hundred and ftrtrlll.-ret aad delivered 
to tbe cbairman jjr .to tbe secrctary a 
dcclaration, bJ ibe.j:bairman that a rc
solution is carried, and ao cntry to 
that,c!Tect in tbe minutes o f the pro
ccdiogs of tbe meetiog shall he sullit:i
cnt t~vidcnce of tbc faet so declarcd 
whithout proof o f thc number o r pro
portioo of tllc votes gi\en for o r against 
thc rcsolution. 

Article U7. lf a ballot bc duly de
manded ata !(pucral mceting it shall hc 
taken in such manuer and at surh pl.1ec 
anti immediately o r at su<·ll time within 
scveu days thcrc:tftcr, as thc chairman 
o f the meeting dirccts, and the resulto f 
the ballot shall he deemed the rcsolu
tion o f thc general mcetiug at which thc 
ballot was demande!!. 

Cha(•ter tt. 

Voting at general. meetings. 

Articlc 68. On every question to he 
dcl'ided by ballot l'very shan•holdcr pre
scnt tbcreat in person o r b)' proxy, anti 
qualilicd accordinl( to thcs<' prescnts to 
,·ote thcrcat shall ba,·e ouc Yotc for 
any nnmher of shares, up to fi v c sharrs 
beld hy him and onc additional 'o te 
for evcry lhe shares held hy himhcyond 
his first live shares. 

Article 69. Ifmorc persons than onc 
are jointly entitled to a sharc, thc per
sou wbose name stands lirst on thc re
gistcr of sbarebolders as ou e o f the hol
dcrs of the sharc and no othcr shall hc 
cutitl<•d to vote in rcspect thercol'. 

Article 70. \Yhencvcr any pcrson 
hcing lhe parcnt, guardian, commitce, 
hushand, executor o r administrator n•s
pcclivcly of any infant, lunatic, idiot, 
female, or dcceascd sharcholrl<'r tlrsi
rous to vote in rcspect of his !'f her 
Fharc, the respecti,·e pcrsou 1nay beco
me, as provided by thesc prescnts a 
sbarcholder in respect of the share, 
and m,ay vote accordingly. 

Article 71. A sharcholder pcrso
nally present at any general mceting 
may allstaiu from votiug on any tJuCs· 
tion thct·eat, but sball uot by so abstai
ning be cousidercd abse11t from thc 
mecting. 

Arlirle 72. A sharcholdcr may from 
time to timo appoiut auy olher share
holder as bis pro1J iu \'Qtiog at anr 
j)allot. 

requisiçll!). elll!f~ :jt ·jtlllregal'ém ao 
Presidente, oU'· no Seéretario, a: de
claraçilo do Presidente de QU!l ll reso
lução passou , e o registró para esse 
fito nas minutas dos proce~os da 
reunião, serão stilfideute eyidencia 
do facto assim declarad!' scui prova 
do numero ou proporção dos votos 
dados pró ou contra a rcsolu~fio. 

Art. G7. f:p hum escrutínio fc\r 
de,·idamcntr' rrqn<'rido em assemblt:a 
gPral, procrder-sc-ha a clle pelo modo, 
nu lugnr, inJJnediatnmentc, ou uo 
tempo dentro de sete dias, que o 
Presidente determinar; c o seu re
sultado será considerado como reso
lução <la asscmbléa geral, em que a 
clle se procedeu. 

rotação nas assamb.lcas gcracs. 

Art. GS. Nas {(Uestõcs que hou
verem de ser decididas por escmtinio, 
cada acl'ionista pt'Csente 110r si , ou 
por prornração c qualilieado para 
'ol,1r na fórma <leste Rcgu!amcuto, 
lrrá hum 1·otu por cada acção até & 
possuiuas por elle, e mais hum votq 
addirional por r a <ia á ncçõcs que 
possua ali,m elas 5 primeiras. 

Art. G:l. Se mais de hum individuo 
fur possuidor de huma sú acç1ío , 
aqnelle cujo nome ligura em primeiro 
lugar no rrgistro dos acciouistas 
como hnrn <los possuidores da u<'Ção, 
c IWnhurn outro, terá o direito de 
\otnr a respeito dessa acção. 

Art. 70. Sempre I(UC hum indi
viduo , parente, tutor, commissario, 
marido, tcstamcnteiro, ou adminis
trador respccthamentc d~ hum accin
uista menor, alienado, idiota, muihrr 
ou fall!'t:ido, quizrr votar, a rPspeito 
de sua acção, o mesmo inj]ividuo, 
conformmtdo-se com o disjiostp 110 
presente 1\egnlamcuto, se JlOderá 
tornar acf'ionista a respeito da 
arçfío, e [Joderú ,·otar. 

Art. 71. O acf'ionista pessoalmente 
pn•spntc em huma assembléa gemi 
poderá abster-se d~ votar em qualquer 
questão, não sendo por essa renUJtcia 
considerado ausente da assembléa. 

Art. 72. Hum accionista póde 
nomear outro seu procurador par~ 
votar em algum cscrulinio. 
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~· fa;~:-lilfeni~Clf'JIIIIF ' ~.1\?t. f3', · . C) isí~rumento · ·~;,prO:. 
xyg ~lílll bt ~o writloi; in-Íit ·•~•n' ~rlJçftb ~!'VM4 ser .redigido 11~·~~ 
to tbQo}ollowmg· form, ·and'·~e SlQ~il: ~~~t''811álSftlldó' J.l'ki oon~llii!i~ ' 
bytbê appointer, and sha\1 tie.depb81-: e deposl~do po eserw~ri~ •. o\8 'l{~~!'S \ 
ted at the omc.o at least . forty-elght pero· ~nos' antlls do d1a d~ ~un~ao 
hours before the day for holdlilg tbe ge- da assémbiéa géral, em· cttjlfll actas 
neral mceting, where it is to be acted será registrado c nrciJivado com os 
on, and shall be kept with the records documentos dn Companhia ; .será 
o f the company, but sball be produ- porém apresentado sobre requislçlio 
cl'rl on every rea~onnble request, aod razoavcl, á custa (se houver de~Pf1Z8) 
at the ex pense (i f any) o f the sharehol- do accionista ou de seu llfoeurador. 
dl'r, or of bis proxy. · 

Artitle 74. The following shall be Art. H. A fórma do instrumento 
the form o f the instrument o f proxy: de procuração será a seguinte: " Eu 
J (A-B-) a shareholder in the S;m IA. B.) accionistn da Companhia limi
l'nulo ( Brasilian) Railway company, t.1da de estrada de ferro de S. Páulci, 
Umited, bereby oppoint (C-D) ano- nomeio por este neto (C. D.) acelonista 
thcr shoreholdcr in Lhe compnny, to a.ct tambem da mesQla Compapbii! 1 para 
as my proxy al lhe general meeting on me representar como metl proe\li'hdor 
the day o f 186 , anrl nn assemhléa geral, no dia •.•. ;. ·-de 
11t every adjournement thereof, or (i f •...•.• tle 186 , ou em 9ualquer outro 
thc shareholder's resideocc bc not 111 dia para o qual fôr adl8da, ou (se o 
the United Kingdom), ntevery general accionista não resit1ir no Reino Unido) 
mccting thereof. em cada assembléo geral. E por ser 

As witness my hand th1s day verdade nssignei o presente ent •••• • 
of in the year of Onr Lord de •.••••. do anno de N. S. de 186 
186 • Assign;~do (A. B.) 

Signed (A-B). Art. 75. O individuo que occupar 
Article 75. The person in thc chair a cadeira de Presidente em buma 

at 11 general meeting shall, in evcry case assembléa geral, no ca~o· de igua.ldade 
o f an equality o f votes, ou a ballot or de votos por escrutlp!o , .. oq l!or 
otherwise, havc an odditiooal or eas- outro maneira, terá hum voto: de 
ting vote. qualidade. · 

Cltaitter t2 . 

.l:linutes o{ Genera! mcctings. 

Article 76. Every entry in the mi
nute-book o f the proceedings of gene
ral mertings purporting to be entered 
mui signed, according to the statute or 
thcsc prcscnts, shall, in lhe absence of 
proof to lhe contrary, be deemed to 
!Je a correct recortl and an ori~inol pro
ceeding ofthe company accordmgly, and 
in every case the burden o f proohball 
be wholly on the person making any 
objection to the entry. 

Chapter t~. 

Directon. 

Article 77. The Brasilian Minister 
from time to time acCÍ'edited to the 
Courl of Her Britannic Magesty shall 
be et officio a direc&or in addition ·to 
the othcr directors, and in additiiln to 

Capitulo t~. 

Actas das assemblr!as geraes; 

Art. 7G. Cada assentamento no 
livro das netas das assembléas sera,es, 
que tenha de ahi ser 1aoçru:lo ; e 
assignado , na fôrma dos éstatntos 
ou do presente Regulamento , serít 
julgado, na falta de prova em con
trario, como documento authentico, 
e como acto original da Companhia; 
e em todo o caso a prova 'do con
trario fica inteiramente a ~argo d(l 
individuo que contestar o · a~senta
meoto. 

C!lpitulo t3 •. 

Directoret. 

Art. 77. O Ministro DrasilcifO acre
dit1l(lo na Côrle d!l ·S. M. Britanica 
se.rá Director e~~;-o(ficio alérn dos !Hllfi!S 
Dire~ores; e alétn das prerQgath:as 
eapeaaes que lbc confere a concefsllo1 
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bis speeial authoriti,u. according to fbe 
concession, be sbaU. bave ali tbe au
\borities, pri'rile!J._and indemnities or 
a director. 

Article 78. The nnmber o f directors 
in addition to the ex officio dircctor, 
shall from time to time be detcrmined 
by special resolution, but not to exreed 
seven, or be less tban fhe in addition 
to the ex officio director. 

Article 79. EYcry director cxcept 
the ex oficio director, shall hold at 
least one hundred shares in his own 
rigbt, aud as the sole holdcr then•of. 

Article 80. The first din•ctors shall 
remain in omce until tlwir respectiv<' 
retircment arcording te these prcsen~. 

Artlcle 81. At the first ordinary 
meeting in the ycar next arte r thc com
plection and openin!!: of the railway 
from Santos to Jundiahy, and at thc 
first ordinary mceting iu e,·cry subse
quent year, one third of the dircctors, 
exclusive orthe ex-offirio dirertor, shall 
retire from office, and thc meeting shall 
elect to supply their piares an equal 
number of qualified shareholders. 

Article 82. Pro,·ided that whcn the 
number of dircctors, exclusiYc of the 
ex-ollicio director, is some numher not 
divisible by tbree, the numhcr of di
rectors to retire, and be elcctcd at lhe 
first ordinary meeting in the ycar shall 
be tbe number (to be determined by 
tbe directors nearest to onc-third of 
the directors, so that the whole number 
ef directors retire in three )'cars. 

Article 83. The rotation for the rc
tirement of the first and present dirc
ctors shall be detcrmined among them
selves ata board held before thc com
pletion and opening ofthe railway from 
Santos to Jundiahy by agreemcnt, or 
failing agreement by lot. 

Araicle 84. 'Vbenever a !'ter that 
board any question arises as to the re
tirement in rotation of any director, 
it sball be dccidl'd by a board. 

Article 85. Every retiring director, Íf 
qualified, shallbc eligible forre-elcction_ 

Article 86. A sbarcholder, not b!'ing 
a retiring director, shall not be qua
lified to be elected a director, unlcss hc 
give to the secretary, or leave at the 
office not less tban twelve days nor 
more tban two-montbs before tbe day 
for election of dircctors, notice in wTi
ting under bis hand, of his williogness 
to bc electcd a director. 

t8á iOclas , as fatuidades , privilegtos, 
e:indemnidades ·de hum Duector.-

Art. 78. O numero dos Directores 
além do Director ex-o fflcio, será fixado 
por huma rcsoluçlio especial , porém 
nllo deYerá exceder a 7 , nem ser 
menor de á além do Director cx-otncio. 

Art. 7!J. Cada Director, excepto o 
Director er-ol/icio, deverá possuir pelo 
menos 100 arçõcs de sua inteira pro
priedade. 

Art. 80. Os primeiros Directorcs 
continuarão no c:xcrcicio de suas func
çúcs até a tlpoca em que hajão de 
se retirar, sei,'Undo este Regulamento. 

Art. 81. t\a primeira asscmbléa 
onlinaria do anuo seguinte á con
clusão e abertura da estr:1da de ferro 
de Santos a Jundiahy, c na primeira 
assembléa onlinaria de cada anuo 
subsequente, a terça parte dos Di
rectores, menos o Director ex-o{ficio, 
se retirará do serviço , c a assembléa 
geral escolherá para substitui-los igual 
numrro dr accionistas qunlificados. 

Art. 82. Se todavia o numero dos 
Dirrctorcs, mrnos o Director ex-o{ficio, 
nfio fôr divisível por trcs, o numero 
dos que se deverlio retirar, e ser 
substituídos na primeira assemhlca 
ordinaria do nnno , será tal (deter
minado pelo terço dos Dircctores), 
que o seu numero total se haja de 
retirar em trcs annos. 

Art. 83. O turno por que se Mo 
de retirar os primeiros e presentes 
Dirertorcs será determinado entre ~~ 
em huma reunião, que deycrá ter 
lugar antes da conclns1io e abertura 
da estrada de lerro de Santos a 
Jundiahy, por accordo, e , na falta de 
accordo, por sorte. 

Art.. 84. Se drpois desta reunião 
npparecer du,·ida sobre o turno de 
retirada de algum Director, será e lia 
rcsolYida pela Directoria. 

Art. 85. O Director que se r~tirou, 
se qualificado, podcrã ser reeleito. 

Art. SG. O arcionista que nilo fôr 
hum Director retirado, nfio será qua
lificado para ser eleito Dircctor, se 
no período de doze dias ao menos, 
ou dons mezes ao mais, antes da 
eleiç.1o dos Directores, não entregar 
ao Secretario, ou deixar no escriptorio 
declaração escripta de que deseja ser 
eleito Dircctor. 
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~· fa;~:-lilfeni~Clf'JIIIIF ' ~.1\?t. f3', · . C) isí~rumento · ·~;,prO:. 
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neral mceting, where it is to be acted será registrado c nrciJivado com os 
on, and shall be kept with the records documentos dn Companhia ; .será 
o f the compauy, but sball be produ- porém apresentado sobre requislçlio 
cl'rl on every rea~onnble request, aod razoavcl, á custa (se houver de~Pf1Z8) 
at the ex pense (i f any) o f the sharehol- do accionista ou de seu llfoeurador. 
dl'r, or of bis proxy. · 

Artitle 74. The following shall be Art. H. A fórma do instrumento 
the form o f the instrument o f proxy: de procuração será a seguinte: " Eu 
J (A-B-) a shareholder in the S;m IA. B.) accionistn da Companhia limi
l'nulo ( Brasilian) Railway company, t.1da de estrada de ferro de S. Páulci, 
Umited, bereby oppoint (C-D) ano- nomeio por este neto (C. D.) acelonista 
thcr shoreholdcr in Lhe compnny, to a.ct tambem da mesQla Compapbii! 1 para 
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11t every adjournement thereof, or (i f •...•.• tle 186 , ou em 9ualquer outro 
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Article 75. The person in thc chair a cadeira de Presidente em buma 
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o f an equality o f votes, on a ballot or de votos por escrutlp!o , .. oq l!or 
otherwise, havc an odditional or eas- outro maneira, terá hum voto: de 
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Cltaitter t2 . 

.l:linutes o{ Genera! mcctings. 

Article 76. Every entry in the mi
nute-book o f the proceedings of gene
ral mertings purporting to be entered 
mui signed, according to the statute or 
thcsc prcscnts, shall, in the absence of 
proof to the contrary, be deemed to 
!Je a correct recortl and an ori~inol pro
ceeding ofthe company accordmgly, and 
in every case the burden o f proohball 
be wholly on the person making any 
objection to the entry. 

Chapter t~. 

Directon. 

Article 77. The Brasilian Minister 
from time to time acci-edited to the 
Courl of Her Britannic Magesty shall 
be et officio a direc&or in addition ·to 
the othcr directors, and in additiiln to 

Capitulo t~. 

Actas das assemblr!as geraes; 

Art. 7G. Cada assentamento no 
livro das netas das assembléas sera,es, 
que tenha de ahi ser 1ançru:lo ; e 
assignado , na fôrma dos éstatntos 
ou do presente Regulamento , serít 
julgado, na falta de prova em con
trario, como documento authentico, 
e como acto original da Companhia; 
e em todo o caso a prova 'do con
trario fica inteiramente a ~argo d(l 
individuo que contestar o · a~senta
mento. 

C!lpitulo t3. 

Directoret. 

Art. 77. O Ministro DrasilcifO acre
dit1l(lo na Côrle d!l 'S. M. Britanica 
se.rá Director e~~;-o(ficio alérn dos !Hltri!S 
Dire~ores; e alétn das prerQgath:as 
eapeaaes que lbc confere a concefsllo1 
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bis speeial authoriti,u. according to fbe 
concession, be sbaU. bave ali tbe au
\borities, pri'rile!J._and indemnities or 
a director. 

Article 78. The nnmber o f directors 
in addition to the ex officio dircctor, 
shall from time to time be detcrmined 
by special resolution, but not to exreed 
seven, or be less tban fhe in addition 
to the ex officio director. 

Article 79. EYcry director cxcept 
the ex oficio director, shall hold at 
least one hundred shares in his own 
rigbt, aud as the sole holdcr then•of. 

Article 80. The first din•ctors shall 
remain in omce until tlwir respectiv<' 
retircment arcording te these prcsen~. 

Artlcle 81. At the first ordinary 
meeting in the ycar next arte r thc com
plection and openin!!: of the railway 
from Santos to Jundiahy, and at thc 
first ordinary mceting iu e,·cry subse
quent year, one third of the dircctors, 
exclusive orthe ex-offirio dirertor, shall 
retire from office, and thc meeting shall 
elect to supply their piares an equal 
number of qualified shareholders. 

Article 82. Pro,·ided that whcn the 
number of dircctors, exclusiYc of the 
ex-ollicio director, is some numher not 
divisible by tbree, the numhcr of di
rectors to retire, and be elcctcd at lhe 
first ordinary meeting in the ycar shall 
be tbe number (to be determined by 
tbe directors nearest to onc-third of 
the directors, so that the whole number 
ef directors retire in three )'cars. 

Article 83. The rotation for the rc
tirement of the first and present dirc
ctors shall be detcrmined among them
selves ata board held before thc com
pletion and opening ofthe railway from 
Santos to Jundiahy by agreemcnt, or 
failing agreement by lot. 

Araicle 84. 'Vbenever a !'ter that 
board any question arises as to the re
tirement in rotation of any director, 
it sball be dccidl'd by a board. 

Article 85. Every retiring director, Íf 
qualified, shallbc eligible forre-elcction_ 

Article 86. A sbarcholder, not b!'ing 
a retiring director, shall not be qua
lified to be elected a director, unlcss hc 
give to the secretary, or leave at the 
office not less tban twelve days nor 
more tban two-montbs before tbe day 
for election of dircctors, notice in wTi
ting under bis hand, of his williogness 
to bc electcd a director. 

t8á iOclas , as fatuidades , privilegtos, 
e:indemnidades ·de hum Duector.-

Art. 78. O numero dos Directores 
além do Director ex-o fflcio, será fixado 
por huma rcsoluçlio especial , porém 
nllo deYerá exceder a 7 , nem ser 
menor de á além do Director cx-otncio. 

Art. 7!J. Cada Director, excepto o 
Director er-ol/icio, deverá possuir pelo 
menos 100 arçõcs de sua inteira pro
priedade. 

Art. 80. Os primeiros Directorcs 
continuarão no c:xcrcicio de suas func
çúcs até a tlpoca em que hajão de 
se retirar, sei,'Undo este Regulamento. 

Art. 81. t\a primeira asscmbléa 
onlinaria do anuo seguinte á con
clusão e abertura da estr:1da de ferro 
de Santos a Jundiahy, c na primeira 
assembléa onlinaria de cada anuo 
subsequente, a terça parte dos Di
rectores, menos o Director ex-o{ficio, 
se retirará do serviço , c a assembléa 
geral escolherá para substitui-los igual 
numrro dr accionistas qunlificados. 

Art. 82. Se todavia o numero dos 
Dirrctorcs, mrnos o Director ex-o{ficio, 
nfio fôr divisível por trcs, o numero 
dos que se deverlio retirar, e ser 
substituídos na primeira assemhlca 
ordinaria do nnno , será tal (deter
minado pelo terço dos Dircctores), 
que o seu numero total se haja de 
retirar em trcs annos. 

Art. 83. O turno por que se Mo 
de retirar os primeiros e presentes 
Dirertorcs será determinado entre ~~ 
em huma reunião, que deycrá ter 
lugar antes da conclns1io e abertura 
da estrada de lerro de Santos a 
Jundiahy, por accordo, e , na falta de 
accordo, por sorte. 

Art.. 84. Se drpois desta reunião 
npparecer du,·ida sobre o turno de 
retirada de algum Director, será e lia 
rcsolYida pela Directoria. 

Art. 85. O Director que se r~tirou, 
se qualificado, podcrã ser reeleito. 

Art. SG. O arcionista que nilo fôr 
hum Director retirado, nfio será qua
lificado para ser eleito Dircctor, se 
no período de doze dias ao menos, 
ou dons mezes ao mais, antes da 
eleiç.1o dos Directores, não entregar 
ao Secretario, ou deixar no escriptorio 
declaração escripta de que deseja ser 
eleito Dircctor. 
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:\ rticle 87. No person holding . any 
omee (otber tlwHbat oCblllker~:Wem" 
ployment,jn tbe eompagy:,t.or:·being 
tlirectly or iodirectly interested in any 
contr8ct with the company ( other tban 
8 contr8ct) with respect to Lhe loan of 
money to Lhe company, sh81l be qu81i
fied to be a director. 

Article 88. Whenever the first ordi 
nary meeting in nny year fail to elect 
clirectors in lieu of retiring directors, 
tht~ meeting sha\1 stand adjourned to Lhe 
ncxt day at the same place nnd to the 
same hour as were appointed for Lhe 
holdinl! o f Lhe meeting ndjonrncd: and 
if at the adjourned meeting the pro
per number of directors be not chosen, 
the dire1'tors to retire shall continue in 
offire till th8 first ordinary meeting in 
thc following year. 

Arlic\e S9. Every director shall va
fate his office upon ceasing to hold 100 
sharcs in bis own right as Lhe sole hol
der-thereof, or failing for twenty-eight 
days in paying a call ou any of Lhe 100 
sharcs qualifying him for-bis officc, or 
becoming baukrupt, or iusolvent, o r 
suspcnding pnyment or compounding 
with his creditors, or bcing declared 
lunatic, or-accepting any office (othcr 
than that o f director o r banker), o r em
ploymentin the company, or becoming 
directly or indirectly interested in any 
coutract with tbe company, otker tban 
a contract with respect to a loan of 
1noucy to Lhe company. 

Arlicle 90. A director may, at any 
timl', give notice in writing of his wish 
to rcsign, by delivering it to the cha
i rman o f Lhe directors, o r to :he secre
tary, o r lcaving it at Lhe omcc 7 8nd 
on the accl'ptance o f bis resignatJon by 
tbe board, but not before, bis olfice 
shall be vacant. 

Art. 8'7. Nno podetá ser Dir.ector, 
o· indivWào ·que oooupar· em~-11a 
Companhia (ueepto o de Banqôetro)' 

·ou que seja interessado direeta; ·. od 
indirectamente, ·em algum contráeto 
com a me11111a (mas s6 em eontràcto) 
relativamente a emprestimos de di
nheiro a ella. 

Art. 88. Sempre que na primeira 
reunião ordinaria se deixar de eleger 
Directores para substituir os que se 
retirarem, a reunião ficará adiada 
para o dia seguinte no mesmo lugar 
e hora marcados para a reunião 
adiada : e se na nova reunião se não 
escolher o numero necessario de Di
rectores , os que teem. de se retirar 
continu8rlo a servir até 8 primeira 
rcuniilo ordinaria do nono seguinte. 

Art. 89. Cada Director dei1ará 
vago o seu lugar logo que nllo possua 
100 acçõcs de sua inteira propriedade, 
ou deixando de pagar por 28 dias a 
chamada por cada huma das 100 
a~ções, que o qualificilo para o lugar 
que occupa, quebrando, ou tornan
do-se insolvente, suspendendo seus 
pagamentos, fazendo composiçllo com 
seus credores , sendo declarado alie
nado, aceitando emprego (menos 
os de Director e Banqueiro) ou ser
viço na Companhia, interessando-se 
directa ou indirectamente em qualquer 
contracto com a Companhia , menos 
em contractos relativos a emprestimos 
feitos á mesma Companhia. 

Art. 90. Hum Director póde em 
qualquer tempo participar por escripto 
o seu desejo de se retirar, dirigm
do-se 80 Presidente dos Direétores, 
ou ao Secrrtnrio, on dei1ando' 8 par
ticipação uo escriptorio; e só depois 
de aceita 8 sua demissao, ficará vago 

Arliclc 91. Any occasional vacancy 
in Lhe omce of director shall be filled 
up by Lhe directors, by Lhe appointe
ment of aqualified sharebolder, who 
shall in ali respects stand in Lhe pince 
of bis predec.ssor. 

o seu lugar. 
A1't. 91. Qualquer vaga eventual 

no lugar de hum Direetor será preen
chida pelos Directores , que no• 
mearilo hum accionista qualificado , 
o qual substituirá a todos os respeitos 
o seu predecessor. 

Chapter t4. 

Boards. 

Article 92. Boards sha\1 be held 8L 
Lhe otnce when Lhe directo~ think fit.· 

Parte 11. 

Capitulo 14. 

Directoria. 

Art. 92. A Directoria se reunirá 
no escriptorio ctuando os Directores 
o Julprem conveniente. 

35 
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Article 93. NotU!e .or n.ery bo&J,'d • Art N. A·reunilio será commu
shall be giYeo:íe~-~r,; -oicada :. ao; :Director . ~o/licio, · que 
inviting blm 10-at&IIKI· thereat.' : •• éoo'Yi4._ para .-iitir a ella. 

Articltt 9i. Abclatflmayatan:ytimet · .--Art. M~·::Q Director-:u-ofllcio, ou 
be called b:y-the ex officio direetor; or doas Directoiea· podt~rllo em qualquer 
by any t-wo· directon by at least two tempo convocar-a Directoria, avisando 
days no.tic:e to the otber directors. aos outros Directores com autece-

Article 9á. Wben the ex officio di
rt>.ctor does not attend a board he may, 
by writing under his hand, appoint a 
delega te to attend as his reprcsentative 
thereat, and the representath·e shall be 
deemed to be the ex officio director for 
that time. 

Articlc 96. The repre§entative shall 
detiver lhe iustrumcot o f his appointc
ment to the boanl to bc lept with the 
company's rec01·ds, and nn entry thc
reof shall he madc in the minutes uf 
the procedings of the board. 

Article 97. The quorum of e\'ery 
board shall be thrce directors. 

Article 98. A t the first hoard after 
the day ofthe date orthese artidrs, aud 
at thefirst hoa1d after cvcry yearly electi
on ofdirectors, and on el'ery ,-,!caucy in 
thc office of chairman o f the directurs, 
a hoard shall elect one of their umuhcr 
exclusive of thc cx-offido dirertor, to 
be their chairrnan uutil the elcctiou of 
bis successor. 

Article 99, lu c-very case of the 
abseuce from the board of lhe chairmau 
a temporary substitute for the cbair
man sball be appointcd hy the board. 

Article 100. The procedurc of thc 
board shall be regulated, so far as the
standing orders of lhe I.Joard dctermi:-.o 
by thcir staudiug orders, and in othcr 
rcspects as lhe directors prescut thiuk 
fit. 

Article 101. EYCry qucstion at a 
board shall be dPtermincd by a majo
rity ofthe votes of the directol's present. 

Art.icle 102. In case of 1111 equality 
or votes at a board, tbe acting chair
man thereat shall have a &ecoud or 
casting ,·ote, 

Artirle 103. No director shall yote 
on any question in which hc has ao 
interest othcr Uum bis intcrcst in com
mon with the shareholders at Iargc. 

Article 104. l'tliuutcs o f thc procc
dings of cvery hoard, and of the atten
dance o[ the director~ thercat, sball 
thereat, or with alt convenirnt specd 
fhereafler, be recorded by thc sccrctary 

dencia de dons dias ao menos. 

Art. 95. No caso em que o Di
rector ex-ofllcio, nllo assista á reuviao, 
poderá nomear por escripio hum "De
le~ado que a ella as5ista como seu 
representante, e que nessa occasião 
será considerado Director ex-o/licio. 

Art. 96. O representante entregará 
á Dircctoria o aeto de sua norneaç;1o, 
para ser 11uardado entre os docu
mentos da Companhia; este acto será 
registrado nas. actas da Directoria. 

Art. 97. Bastarão tres Directores 
para constituir a Directoria. 

Art. 98. Na primeira reuniao de
pois da data destes artigos, e na I•ri
mcira reunião depois de cada eleição 
annual de Directores, e bem assim 
em cacla vaga do lugar de Presidente 
dos Directorcs, a Directoria elegerá 
hum olos seus membros, com exclusão 
do Director e;c-o{{icio, para seu Pre 
sidente até a cleiçao de seu suc
cessor. 

Art. 99. Nu ausencia do Presidente 
a Dircctol'Ía nomeará quem o subs
titua h•mporariamente. 

Art. 100. O processo da Dircctoria 
.será regulado na fórma das ordens 
vigentes, e nos casos in• previstos con
forme a Directoria julgar conve
niente. 

Art. 101. Todas as questões serfio 
resolvidas por maioria de yotos dos 
Dircctorcs presentes. 

Art. 102. No caso de igualdade de 
,-otos na Directoria, o Presidente terá 
hum segundo voto , ou \'oto de qua
lidade. 

Art. 103. Nenhum Director poderá 
votar em questões em que tenha 
outro interesse além do commum a 
todos os acrionistas em geral. 

Art. 104. As actas de cada sess:Io 
c o romparecimento dos Directorcs a 
citas s~rllo logo lançados em hum 
tino ad hoc, e assignadas pelo Pre
sidente, ou nu sua falta ou impedi-



( 2'15 ) 

in a book kept for tbe purpose, and be mento wr qualquer Director _presente 
sigdM bY· ,tbe cbáirm!ln tber~·~- ór'in' e.~~ oueguintAi réaoilf«et~L 
case ·of bis•deClult or méça~tf, 'Y;M9 
directOr ~nt tbereli.t, · and' lle'rePIW~· 
ted ter tlie nert general meé&i1lg.: 

Articlé lOó. Every sucll rtíi1'.111Ce, 
whên so recorded and aigned, shaU·on 
the absence o f proof o f error tbrein be 
considered ao original proceding. 

Article 106. Every board. may ad
journ at pleasure for sueh time and to 
such place as tbe directors present de
termine. 

Article 107, The board may ap
point such eommittees of their own 
number as they think flt, and at plea• 
sure remove any of the members tbe
reof, and may regula te their quorum 
duties, and procedure. 

Articlc 108. The ex-officio director 
shall be, ex-officio a mcmber of every 
committec. 

Article 109. Notice o f exery com
mittce meeting shall be ginn to the ex
oficio director, inviting him to attend 
thereat· 

Chapter t ;;. 

Powert and Duties o{ Directors. 

Article 11 O. The board in addition 
to their other powers, shall have full 
powers for the following purposes, and 
shall exerci se the same when necessary. 

t. The elfecting o f any arrangement 
with tbe Governement, and with thc 
Provincial Government of San Paulo 
respectively, for increasing the capital 
to any extent, and for obtaining a gua
rantee of intercst on the amount by 
which tbe capital is so increased. 

2. Tbe adopting, eitber wholly, or 
in part, and eitber with or withoul mo
dification of any provisional or preli
minary contracts, arrangements already 
entered into for any of tbe purposes of 
tbe company , and the entermg into 
any more formal contraets or more de
tailed arrangemenls for carrying into 
clfect, eitber wbolly or in part, and 
either with or witbout modification any 
s uch preliminary o r provisional con
tracts or arrangements. 

3. The entering in to any contracts 
for tbe construction or service of the 
railway, o r the supply o f tbe necessary 
funds in order to put the 'works in to 
actiTity, and either for a lump sum, or 
for estimates in de\ail. 

Art •. 10&; Estas actas · assi~ ·regis
tradas e auignadu, alo haveudoprova 
de erro , serlio consideradas como 
authenticas. 

Art. 106. Cada renuillo póde ser 
adiada para o tempo e lu,ar que 
forem determinados pelos Darectores 
presentes. 

Art. 107. A Directuria póde nomear 
as Commissoes d'entre seus membros, 
que julgar convenientes, demittir desse 
cargo qualquer delles , e rt'gular ieus 
deveres e processo. 

Art. 108. O Director n-o f/leio Será 
tambem e~lflcio membro de cada 
Commiss1io. 

Art. 109. A reunilio de cada·Com
misslio será communicada ao Director 
ex-ol/icio para a ella assistir. 

Capitulo t 5. 

Attribui~Oes e deveres dor Directores. 

Art. 110. A Directoria, além de suas 
outras attribuiçoes, terá plenos po
dei es a respeito dos seguintes objectos, 
e os exercerllo quando fór necessario~ 

1.° Fazer qualquer ajuste com o 
Governo, e com o Governo Provin
cial de S. Paulo respectivamente para 
augo:entar o capital, e obter a ga
rantia de juro sobre a . importancia 
desse augmento. . 

~.o Adoptar total ou parcialmente, 
modificando ou n1io quaesqutr con
tractos proTisorios ou preliminares, 
ajustes já feitos para quaesquer dos 
fins da Companhia, e celebrar quaes
quer contractos formaes ou ajustes 
mais detalhados para le•ar a clfeito 
total ou parcialmente, com modifi
caçoes ou sem ellas, quaesqner. con., 
tract.os _ou ajustes preliminares ou 
prOYISOnos. 

3. ° Celebrar contractos para a eons
trucção, ou serviço da estrada de 
ferro, ou para o fornecimento dos 
fundos necessarios para proseguir com 
actividade . nas obras, ou seja espe
cificada eni orçamento ou nao. 
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4. The making ,and carrying into 
riTect any agree~ll!l~~ tontracts or eon
''entions for the porc1iase or lands, aod 
the SU(•ply ofmatetiats; lnhour, plnnt; 
rolli1ig stock llud ótber efTecti. 

:,, The ronrlucliog wilh lhe Gon~rn· 
nwut, aud with lhe Pro1inrial Gowr
nmeut o f San Paulo, ;md wilb olhPr 
wmpanies aud parlies n•sprrli1 ri)', of 
sut'11 l'Onlr:u:ls and arr.111gemrnts rPla
ting to Ih!' tralie ou lhe railway :uul 
olhen1 i,;•• as lhe hoard •·onsider advan
la~cous forlhr inlcrest ol'lll<· rompany. 

<i. Thc st•llin~ allll disposing of any 
;npernuons lauds o r etl'erls o f lhe rom
pan!. 

i. Tlw f.'l'llPral conduet anti rnana
g<'!IH'Ilt o f thP hmin••ss o f the company. 

s. Thr :<ppoiutelnPnt nnd rern01al 
.11HI lhe dell'rmiuatiou o f lhe dntirs and 
'alariPs of lhe secrrlary, superinlen
d!•nts, cle1·ks, a~cnls and ser\'ants o f lhe 
cumpany, and lhe sermilics to hc lakcn 
from !lu~m respcrtil'l'ly. 

9. Thc appointt•nwnt anil remo\ ai 
o f ~olkitor;; mui hankcrs. 

1 o. Thc rallin~ flf grnrralnwetiugs. 
1 1. Tlw inslit uting-, <'ollllnl'ling, dc

ft~nding, cotnpri~ing antl tiiJaJHJouing, 
o f hl~al prÜcPdings hy :uul against lhe 
•·omp:1ny, mui lh•• üllir<'rs, arul othcr
wisP COIH'Pl'llin:; thc alfairs o f lhe com· 
p~uy. 

12. The purchasing, hiring or hml
•ling, ns and ,\·Jwn thought a!hantage
uus; o f n!R!'<'S for transac·ting lhe husi· 
llf'SS of tho ('ompany, nrul tlw selling, or 
otherwisr• <lisposing o f thr samc. 

13. Thc purrlrasing, pro1'iding or 
dwrtcring o f any 'esscls for any pur
)HJSI'S of lhe eompany. 

H. Tlw insuring a~ainst loss anti 
<lamagc hy firr, sra-risl,, or otlr!'rwis!' 
of lhe insnrahlc property of thc •·nm
pany. 

tã; Thr cotering into contrarts for 
lhe company, aml lhe contrarling. ou 
lwlralf of lhe rompany, of such debtes 
and liahilitics as may bc neressary for 
trans:Jrting thc Imsiuess of thc Com
pany. 

16. Tlw making and gil'ing o f lhe 
rer!'ipts, rt'lcasl's, 111111 othei· dis!'h:rrgrs 
for nroneys payahlc to lhe <:ompml)', 
and for lhe rlaims anil dcmauds of lhe 
<'<llllJlany. 

ti. The compoundin::; o f any t!cbt 
<llll• tn the compauy mui nf any rlaims 
ilnd rlrmands o f lhe •·nmpany. 

-t.o Cel~brar c levar a elfeito quaes
quer· ajust~; rontra~os ou conven
çOes para, a· compra'; de terrenos, e 
para o fornecimento '.de materjnes' 
trabalho, accessoriu ; trem rodnnte, 
e outros objectos. · 

5.° Concluir com o Governo('. cõrn 
o Go1·erno Prol'incial de S. Pau In, c 
1'0111 outras Companhias ou pessoas 
os contractos e ajustes rel:1tims ao 
trafego da estrada t!c ferro, !JU<' a 
Directoria julgar Yantajosos nos inl<'
r!'ssps da Companhia. 

6. 0 Yentlcr ou dispôr dos terrenos 
c ohjectos supcrnuos <la Companhia. 

7.0 Ter a dirrc~ão g!'ral, <' rerrncia 
1bs rw~ocios da Companhia. 

s.o t\ornl'arr <lcmittir o Seer!'larin, 
Snperintendenl!', Caixeiros, Agentt•s 
e srrrcntcs da Companhia; determiwrr 
seus deHr<'s e sala rios, e bem assim 
as garantias qnc dellcs se dc\cm 
exigir rrS]ICctil'amcnte. 

9. o Nonwar c dernittiros Adl'ogados 
r Banqueiros 

lO. ConYoear assembléas geraes. 
11. Instaurar, dirigir, d~femlrr, 

prose~uir e abandonar processos le
~acs pró c contm a Companhia e seus 
a(!entrs, relatimmcnte aos ne~ocios 
da mrsma Companhia. 

l~. Comprar, aluJ?ar ou construir, 
como <' quando for julgado \'antajoso, 
cdificios (J111'a o seniço dos ne~?ocios 
da Companhia, Yendel-os ou dispô r 
dell!'s de !Jtralquer manPira. 

13. Comprar, pró ver ou fretar na
rins para qnaesquer fins da Com
panhia. 

1 ~. Sc!!urar contra perdas, <!amuos, 
fogo , riscos maritimos, ou outros, as 
propricdallrs da Companhia que se 
p6dcm ~C!lurar. 

lá. Estipular contrartos para a 
companhia, e rontrahir "por parte d!'lla 
as diYit!as e obriga~ões nec.essarias 
para tratar dos oegocios da mesma 
Companhia. 

! 6. Passar e dar recibos, quitações, 
<' outros i;maes titulos por dinheiros 
jJaf.'ai'Cis á Companhia e em virtude 
di' t!cmalllla's ou reclamações por clla 
feitas. 

1 i. Entrar em c"mposiç1io acerca 
dl' qual<Jner diyida acti\•a, rcclamaç3o , 
I' deman!la <la Companhin. 
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181• Théitefereoce of-apy .d~s,-a'u~, , 18.,, SJJ!litar a arbitraJll~nto qu~~;es
demandaQhnd·agaiost-tbe compaiiY~ quer re.l!lámncões e demandd:· '(lró 
arbitr~bn;· and tbe perfllrnting ·lllíl$1 e contra a Companhia, e bem aSslQ!, 
ob~erllhg ilf tbll awards therebn•· 'rl; t• ·executor,. .. e· observar as respectivas· 

· decisoes dos árbitros. 
19. The actin~ on behalfoftbe 'com- 19, l'rilcedcr por parte da Compn-

pany in ali matters relating to ban- nhia contra os hancarrot~iros c insol-
krnpts nnd insolvcnts. ventes. 

20. The cmploying and investing 20. Emprcf!nr c inl"cstir o capital 
of thc paid-up capital, aud other mo- já pago, c outros dinheiros rccchidos 
neys rcceivcd hy the COjllpany in or pela Companhia llll!JUrllrs scp:uros 
npon such securitiesauthorised by tlwse autorisados por este Hrgulamento, e 
prrscnts, as the dirrctors from time to que forem da approvaçffo dos Dirce-
f i me npprovc. torrs. 

21. Thc kceping ofproperaccom,Jts 21. Tr•r á seu rar~o as contas de 
of the reccipts, cr~dits, pnyments, lia- recibos, crcditos, pagamentos, obri
hililics, prolits, tosses, pt·operty, clfect, gaçõcs, lucros, perdas, proplicdndcs, 
daims aud dt•mands o f thc company. rcclamaçõc,; c demandas ria Com

22. The making up to thc 30th day 
nr .I une, nnd thc 31 st day o f Dcccm
IJcr in f'Ycry )'car of thc accounts •• 

n. Thc procming or thc accounts 
to bc duly auditcd half-yrarly, ac«or
rling to thrse prescnts. 

21. Thc maldnf( to cYery ordinary 
mccting of a fnll rcport of thc alfairs 
and prospects of thc company, inclu
ding ali such dctails /IS are sufficient 
to explain thc accounts. 

~5. Tbe dctcrminin~ of deposits to 
he paid on sharcs, and the makiug of 
t'aus on thc shareholders. 

~ü. Thc acccpting of payments in 
arlvancc of calls, and thc rlctermiuing 
of lhe tcrans on which such paymcuts 
shall bc acccptcd. 

"17. Thc rccommending for lhe ap
proYal o r general mcctin~s of mattet'ti 
to bc dctcrrnined by special resolution. 

28. The keepiug or thc rcgistcr of 
shareholdcrs and o f the rcgistcr o f trans
fers. 

29. The authorising o f thc use o f 
lhe seal, but so that cvery instrument 
to wbich thr. senl is affixed be signed 
by at least onc of the directors, and 
rountersigned by thc sccrctary o r bis 
suhstitute approved by the board. 

30. Thc providing for the safe cus
tody of tbe scaL 

31. The doings of ali lhiogs requi
site for romplianrc with thc require
mcnls or thc statute. 

32. The controlling, managing and 
regnlating in ali othcr respects, except 
by these prescnts otherwise provldcd, 
o f ali othcr matters relating tO thc iiom
pany and the aiTairs thei-eof:"' 

panhia. 
~2. Encerrar as contas até, 30 de 

Juuho ll 31 de Dczcmh'ro de rada 
ttnno. 

23. Cnirlar em f!ll" ns cont;as sejilo 
devidamente cxaminad;u; rir• ti em r; 
mczcs na fórma deste He;.~ulamcnlo. 

21. Apresentar em eada assembh~a 
ordinaria hum rclatorio· eompleto dos 
ncgocios c estado da Companhia , 
dando os pornaenorc> nccessarios para 
explicar as rontas. 

25. Determinar os depositos qnc 
devem ser fritos sobre as ac~ões, c 
fazrr as chamadas dos ar:cionistas. 

:>6. Aceitar pagamentos de cha
madas adiantadas, c determinar as 
r·onrliçõcs mediante as rtuars taes pa
ganwntos serão ;writos. 

'27. Hccommcndar á approyaçiio das 
nsscmbléas grracs as matcrias que 
dcYcm ser dete[Jninadas por meio de 
resolução especial. 

2S. Ter á seu cargo o registro dos 
accionistas , c das transfL•rcncias, 

29. Autorisnr o emprc:;-o do sello, 
dc,·cndo pon~m cada arto que ftir 
rncstido do scllo ser ~~signado por 
hum dos Directorcs pelo menos e ru
bricado pelo secretario, ou pelo seu' 
substituto approvado pela Directoria. 

31), Guidar na guarda do sello, 

31. Dar todas as providcnri<t neccs
sarias 11ara 11 execução dos l'stntutos. 

32. Fisralisar, dirigir c regular a 
todos os respeitos os Ol)goclos da 
Companhia, salvas as disposiçües do 
presente Regulamento. 
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33. The es-olllcie ·director aball· at 
ali times bave ~~~~•ll·books, aod 
pa~rs of the ~ptiay. and aball be 
entilled ~ bave. ou bie requisition co
pies or board ·and eommittee minntes, 
and :any other docoments made and 
sent to hlm hJ tbe secretory. 

3L Tbe ex-officio director shnll h ave 
power to appoint proper persous to exa
mine and report on the railway and 
rolling stoc:k of the company made in 
Englaud, and for tbat purpose shall 
hnve notice to eunble bim to have nu 
examiuation thereof made previously 
to their esportatiou. 

Articl~ 111. The directors shall ha\·e 
full power to delega te to sue h persous 
as they from to time think fit, such of 
their powers and discretions as they 
think it advisable for the interests of 
the company so to delega te, espccially 
with respect to any of the alfairs of 
the company in Drasil, and every such 
delegate shall be for such time and 
suhject to such restrictions, and ou 
auch terms and conditions as the di
rectors think fit. 

ArtlCir. 111!. Thc directors shall in 
addition to those powers nnd duties 
exercise and perform ali such other 
powers and duties as by the statute 
and the above-mentioned decrees and 
concession and these presents respecti
vely are directly or by implication con
rerred and imposed on directors. 

Asticle 113. Every account of tbe 
directors when audited and approved 
by a general meeting shall be conclu
sive, except as regards any error dis
covered therein , within two months 
next aner the approval thereof. 

Article tH. Whenever any such 
error is discovercd within tbat period 
the account shall be forthwith corre· 
cted, and then-ce forth shall be con
clnsive. 

Artide 115. Ali tbings done by, or 
by the autbority of a meetin~ of the 
board , or by any person actmg as a 
director, or by any persen, to whom 
any powers are dele$ated by the board, 
sball, notwithstandmg its being after
wards discovered tbat there was any 
defect in tbe appointment, or any 
want of qoalification of any o f tbe di
rectors, o r any defect in the delegation 
of the powers be as valid as if ali the 
directors were duly appointed aud qua
lified and the powers were duly dele
gated respectively. 

33. 1 O Difec&or u-ol]lcio poderáexa
~nar. Q~ll )he aprouver, todos os 
Ü\'1'.011 ,e pa~JJ,pa COIJll)anhia,. e po
d~rá req_W.1~r copias 4l'!l Jitinotas da 
DJJ'CCto~Ja. e das Comm11&iles, e quaes
~oer outros documentos, qne serao 
tirados e enviados ·pelo secretario. 

3!. O Director ex-of!lcio terá direito 
de nomear pessoas habilitadas para 
examinar e mformar sobre a estrada 
de ferro , e trem rodante da Com
panhia feito na Inglaterra, e para 
esse fim será avisado em tempo para 
poder mandar e.xaminar estes objectos 
antes !JUC scjfio exportados. 

Art. 111. Os Directores terão ple
nos poderrs para delegar á pessoas de 
sua escolha aqnellas de suas attri
buições que julgarem dever delei[ar 
a bem dos interesses da Companhia, 
especialmente ácerca de qualquer ne
gocio da Compimhia no Brasil, du
rando tacs delegações pelo tempo , 
com as rcstricções nos termos c con
dições que a Dircctoria julgar con
veniente. 

Art. 11 'l. Além destas attribuições 
e deveres os Directores exercerão e 
executarão todos aquelles que directa 
ou virtualmente lhes são conferidos, 
e impostos pelos estatutos, pelos re
feridos decretos e concessão, e pelo 
presente Regulamento. 

Art. 113. Depois de examinadas e 
approvadas em assembléa geral as 
contas dos Directores, serão deci
sivas, salvo se no prazo de dons 
mezes da data de sua approvaçao se 
reconhecer que contém erros. 

Art. 114. Sempre que se desco
brirem taes erros , dentro do men
cionado período, serllo immediata
mente emendados, e d'ahi em diante 
as contas serllo definitivas. 

Art. 115. Qualquer acto emanado 
da autoridade da Directoria, ou de 
qualquer pessoa que funccione como 
Director, ou de qualquer pessoa de
legada pela Directoria , ainda que 
posteriormente se descubra algum 
defeito na nomeacllo, ou na quali
ficação de qualquér dos Directores, 
ou na delegaçllo dos poderes, será 
tao valido como se todos os Direc
tores fossem devidamente approvados 
e qualificados, e os poderes devida-
mente delegados. · 
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Art;jefe; 118~ Ti(e. reD!utl~tióà':\d' :Art.; .US. A rcmunera.ÇIO' d011. Di~ 
tbe di~ .... ·bo< ~~til~~- .~ Mlrbfiuda pela Co!»Piíâb~~ 
paUJ~'IrOBI' ·time: to .tunt.r~ .por6ifl.: at': a · segaoda reumAo·,1Gt'jfa
l:nd UD!qftle·aeeoild ordid=~ u11lillllda'1-lllblé&·de~iS dá 'tOD"' 
afU!r tlmrompletión o f tbt'll' · ll'íUIIit~ ·~'·Ue feJ,'tO.de San&os· 
Santos \0' Juodiaby and ttm--11Deatt.lt a•,~·Jundilbr v.da-inlt'!;•llfll1ura~ao 
thereot for publie trafic shall bP t t,OOÕ trafego ar·essa remnneràtao-"lierá·: de 
a year. .lf 4,000 annuaes. 

Article 117. The remuoeration of Art. 111. A remuneraçllo dos Di-
the directors shall bc divided among tectores aerá divi<lida l!ntre si · con
them~elves as the board from time to forme a Directoria julgár conveniehte. 
time determine. 

Claapter t8. 

Auditor.~. 

Artirlc 118. The ex-officio dir«>étor 
for the purpt scs expressrd in the con· 
ression shall bave full power to appo
int a deiegate to examine the acrounts 
and books o f account o f thc company. 

Article 119. Two auditors sball bc 
appointed hy tbe first ordinary mee
ting in cvery ycar for the succcding 
na r. 
• Article 120. Their salary o r other 
r~muneration (i f any) shall be fixcd by 
the meeting. 

Article 1 n They shall audit tbe ac
counts of the company according to 
these prescnts. 

Article 12't. Any occasionalvacancy 
in the office of auditor ahall be sup
Jllied by ao cxtraordinnry meeting callcd 
for the purpose. 

Articl11 123. During any such va
cancy the auditor in office may exer· 
dse the powers of the auditors. 

Article 11!4. At least twenty one 
days before the day for every ordioary 
meeting there shall be delivered by the 
directors to lhe auditors the half-yearly 
accounts and balance sheet to be pro
dueed to the meeting, aod tbo and1tors 
shall recl'ive and etamioe the same. 

Article UI>. Within teu days 11fter 
the receipt of the accouots aod balan· 
re sheet the auditors sball either con
firm them, aod report generaly thc
reon, or if they do not see proper to 
conflrm them, shall report specialy the· 
reon, and shall delifer to tbe directors 
the accounts and balance sheet with 
the auditors'report thereon . 
. Article 126. Seven daysbeforee,ery 

ordinary meeting a printed copy of the 
aecounts and balance sheet audited, 
and the auditors'report thereon, shall 
be sent by the dircctors to every share-

Capitulo f 8. 

Contadores. 

Art. 118. O Director ex-o 'Jicio para 
os li"ns mencionados na .. concessao 
terá pIe nos poderes , Jlllra · noJDear 
hum Delegado para examipar· ns 
rontas , c os livros de escripturação 
da Companhia. 

Art. 119. A primeira assembléa 
ordinaria de cada anuo nomeará dous 
Con~dores para o anuo seguinte. 

Art. 120. Seu salario , ou outra 
remuneraçilo (se a houver) será fixada 
pela assembléa. 

Art.· 11! l. Os Contadores exami· 
narno as contas da Companhia na 
fórum do presente Regulamento .. 

Art. 121!. Qualquer vaga eventual 
no lugar de Contador será Jlreen
chida por ~uma assembléa extraor
dinaria convorada para esse fim. 

Art. 11!3. Durante estas VIISIIS o 
Contador de serviço exercerá as func
çües dos Contadores. 

Art. 11!4. Vinte hum dias ao menos 
antes da renoillo de cada ass1 'llbléa 
ordioaria , os Directores ent'l garao 
aos Contadores o balançó, e as i!ontas 
semestraes que devem sl'r apresen
tadas á assembléa; e os Contadores 
de,·erão recebê-las e examina-las. 

Art. 1 1!5. Dez dias depois da re
cepção do balanço c das contas, ou os 
Contadorl's as eonfirmarao e apresen
tarllo o respectil·o relatorio , ou se 
não julgarem conveniente confirma-las, 
as entregarão com o balanço aos Di
redores , acompanhadas de hum re
latorio especial. 

Art. U6. Sete dias antes de carla 
reunillo ordioaria da assembléa os 
Directores enviarão a cada accionista 
residente na Gram-Bretanha ou Jr .. 
lauda, buma copia impressa do balanço, 
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holder residenL io·~t-Bretain or 
Jreland according tO ·bis registered 
address. 

Article. 127. Atevcry ordinary mee
ting the auditors'reportshallbe read to 
the meeting with the directors'rt>Jiorl. 

Articlc 1\!8. Throughoul thc yrar 
and at ali ft'asonable timl's ofthe day, 
thc dt'legatc or thc ex-ofticio dirrctor, 
and the auditors aud each of !hem res
pertively, sball have arress to and ins· 
pection of the hooks of registry o f lhe 
r·ompany with such assistarlf'e by f'lrrks 
and olhers, and such facililies as thcy 
rrasonably rl'qnire. 

.\rlicle 129. lfany gl'nrralnrertin::s 
hy spt>cial rl'solution so dcterrninr, lhe 
arcounts anrl balance shcels shall hc 
rrferrrd to and andit~d, and reported 
nn hy a cornmitrc nfsharcholders appo· 
inter! In· lhe rnretings with such assis· 
tance by tho auditors imtl others, as lhe 
committee think m. 

Cbapter 1'7. 

Secretar!J. 

Articlc 130. Thcsecretary shall kcep 
the records, books and papcrs (not 
being securities) o f the compauy, allo
wing such inspection as requirl'd hy 
tbe statute betwccn the hours o f eleven 
in tbe fornoon aud three in the ancrno· 
on to evcry sharebolders who sigue his 
nu me in 11 book kcpt for that purpose. 

Article 131. llc shall amx tbc seal 
to ali rccords or procediugs, and with 
the autority of a board, and in the pre· 
sence or two directors, shall affix it to 
ali instruments requiring it to be scaled 
and sball countcrsigne ali such instru· 
ments and ali drafts on the bankers. 

Article 132. H e shall rcceive and 
report to boards ali resignations, rcqui· 
sitions for meetings, and other mattcrs 
to be brougbt under tlle consideration 
of directors. 

Article 133. He shall gi~e ali noti
ces of mcetings, calls, and diYidends, 
and ali other notices to be gi yen by the 
directors to the sbareholders. 

Article 134. H c shall reo~ord the mi· 
untes o f the procedings of ali general 
meeting& and boards, and tbe attendan· 
re of directors at boards. 

Article 13i. He sball perform such 
toher duties witb refercncs to tb e a f-

das eentas examinadas, e do respectivo 
relatorio dos Contadores. 

Art. 127. Em cada assemhléa or
dinaria se fará a leitura dos rela
torios dos Contadores e dos Directores. 

Art. 1211. Durante todo o anno, c 
a <Jnalqucr hora conveniente do dia 
o Delrgndo do Director ex-o {fi cio, e 
os Contadores, c cada hum dcllf's 
especialmente , poderão inspet:cio~ar 
os liuos de registro da Companlrra, 
com assistcncia de empregados, c rom 
as facilid<rd!'s que elles razoavelmrnte 
cxil!irern. 

Art. 129. A ass<'mbléa geral poderá 
por hurna t·esohrcJo rsprrial deter
minar, que as coritas c balanço srjilo 
examinadas c informadas por hmna 
Commissão de Aceionistas nomeada 
pela mesma <rsscmbléa com assistrncia 
dos Contadores, e outros empregados 
que a Comnri,sãn julgar necrssarios. 

Capitulo t. '7. 

Secretario. 

Art. 130. O Secretario guardará os 
tlor:uml'ntos, li nos c papeis (menos 
os de seguro) da Companhia, fran· 
queando a inspccçilo exigida pelos 
estatutos, entre as 11 horas da manhã 
até as 3 depois do meio dia, a cada 
a11aouista que assignar o seu nome 
em hum liuo destinado para esse fim. 

Art. 131. Porá o sello em todos 
os documentos do processo, c na 
presença de dons Directores , prece
dendo autorisação da Directoria, sel
lará todos os actos que careçao ser 
se !lados, rubricará todos esses actos , 
e todas as letras sobre os Banqueiros. 

Art. 132. Receberá c lelará ao 
conhecimento da Directoria todas as 
demissões, requisições para como
cação da assembléa, e qualquer outro 
objecto , que deya ser submettido á 
consideraçao dos Dirertores. 

Art. 133. Participará as reuniões 
da assembléa, as chamadas, e divi
dendos, e qualquer outra noticia que 
tenha de &er cornmunicada 11os accio
nistas pelos Directores. 

Art. 134. Registrará as minutas das 
actas de todas as assembléas geraes, 
e Directoria , c bem assim o compá
recimento dos Directores a ellas. 

Art. 135. Cumprirá as obrigações, 
que forem marcadas pelos Directorcs 
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faírs or. Ute compaoy âs the< directors em relaçao aos negocio.- da -Geça-
from time to ·timéappoint; .'rtf '{'<"· ; 'ilhia. '; ·' . < ·~-'~i:. 

Article 136. A temporaryllbbstilnte Art. 136. Os Directort's ~o 
for the' secretary may · at anj time bi: em ·qualquer tempo nomear hum se
appointed by the threctors at their cretilrio Interino na ausenela ·. do 
pleasure, and every such sobstitute r.ITectivo; e esse sul!stituto para os fins 
shall for thc 11urposes of tbese presents do presente Regulamento seré. cou-
be deemed to be thc secrctary. sidcrado como Secretario. 

Chapter 18. 

Sttperinlertdcnt. 

Articlc 137. Tbeboardshall appoint 
a supcrintcndent in Brasil, in orderthat 
he may there administcr the companys 
aiTairs, and represcnt the board and com
mnnicate directly with thc Govcrnmeot, 
aud thc l'rovinrial t,;oyernmcnt of San 
Paulo, and othcr authoritirs, and shall 
•lrlermine bis salary and thc security tu 
he takcn for his duly accounting for all 
moncys o f thc compauy coming to his 
hands, and for the faithfnl performance 
o f the dutics o f bis office. 

Articlc 138. The snperintendent may 
at any time be dismissed hy the board, 
and must obey aod execute the orders 
and iostructions of the board. 

Article 139. He shall make to the 
board at sueh time as they may appoint 
rcports of lhe state of the works and 
ali the occurrences which havc taken 
piare relating to the compauy, and 
shall be in communication with the 
Guveroment and the local authoritirs 
in order to rrmo,·e any difficulty, 
and to solicit their co-opcration and 
intervention whcn it may hc necessary 
for facilitating the operations of the 
rompany, and shall assist contractors 
in making agrllements with Drasilian 
labourers and others, and in obtaining 
necessary materiais and for importing 
them frec of duty, and shall notify to 
sbareholders residing in Brasil in duc 
form by the public journals when and 
how the calls oo their share must be 
paid, and shall perform such otheir 
tlutie& as tbe board prescribe. 

Chapter t9~ 

O(ficers. 

'"Capitulo f 8. 

Snperi11te11dente. 

Art. 137. A Dirclltoria nomeará 
hum Superintendente no Brasil para 
alli administrar os negocios da Com
panhia, represeiitar a Directoria , c 
communicar directamcnte com u Go
wrno, e com o Governo Provincial 
de S. Paulo, e outras autoridades; e 
determinará o seu snlario , be·m como 
a garantia que dclJe SC deverá iJJÍ!!ir 
por ~rgurança das quantias que tenha 
de receber , e da fiel etecuçao dos 
deveres do seu encar!(o. 

Art. 138. O Superintendente po
derá em qualquer tempo ser demitttdo 
pela Directoria; e deverá obedecer-lhe 
e executar as suas ordens e ins
trucçoes. 

Art. 139. Remetterá á Directoria 
nas épor.as por ella marcados rela
toríos do estado das ohras, e dos 
acontecimentos que se referem á Com
panhia; e pôr-se-ha em communicaçrro 
l'om o Govcrn•l c com as autoridades 
lucaes afiu1 de remover qualquer dif
ficuldadc, e solicitar a sua cooper1Jçllo 
c intervencão quando fór necéssarla 
para facilitar as operaçoes da Com
panhia ; assistirá os contractadores nos 
ajustes que tiverem de fazer com tro
balhadores brasileiros ou oy.fos , c 
para que possao obter c :lnportar 
lines de direitos os materiaes nccc:;
sarios; participará aos accionistas 
residentes no Brasil, na devida fórma, 
pelas folhas publicas , quando e como 
deverão ser pagas as chamadas por 
suas aeçiles; executará finalmente os 
outros deverl's que lhe forem incum
bidos pela Dircctoria. 

Capitulo. t9. 

Of!iciaes. 

Artirle 14o. The directors, auditors, I Art. HO. Os Directorcs , Conta
superinteodeut, secretary and other dores , Superintendente , SPcretario s 
officers, shall be indemnified by the e outros Officiaes serno indemnisado, 
company from ali tosses and cxpenses pela Companhia, das perdas, e des-

Parte li. 36 



incurred by t®m 11f"!lt' àbout' tb~ dis- ll!li~•. que \iY~rem no .desempenho 
charce o f tbei( tiSiléêtlY~pt~ea ercéJ)l llê au~ ~na oJjtfgações, snlm 
suéh as harpél)·~ftflh~ff õwo retpec- aq\leltali ~~a das' li;ór súa própria 
tive witru atL é1fílí!l'aut&. · · déliberaç1o"#oü · fillta. l; · 

Atticle .tU. No 'offiter shall be lia- Art. UI. Nenhum Ófticial ficará 
ble for any otber officer for joining in responsavel por outro por se acharem 
any reeeipt or other ac& for conformity, juntos seus nomes em qualquerrectbo, 
o r for any loss or expense happt'nning ou acto para conformidade. ou por 
to lhe company, unless tbe same bappco IJU&lquer perda ou despezn da Com
from bis uwo wilfol ad or•dcfault. panhia, a menos que nllo Sl'ja occasio-

Article H 'I'. Tlw account of nny of
ficl'r may (l'xrepL ns is otherwise pro,·i
tled by these prcsents) be seltled and 
allowed or cli~allowcd eithrr wbolly or 
iu part hy a boarrl. 

Article 143. An oflicer lwcoming 
bankrupt or insohrnt, o r puhlicly com
pounding with his creditors, shall the
reupon be disqualilied from acting as 
mui sball ceasc to bc ao officcr. 

Article 144. Provided that until11o 
cntry of tbe disqualification be made 
1m lhe minutes o f tbc directors his acts 
in his office shall bc as effectual as i f be 
acted as a qualified oDicer. 

Chnptl"r 20. 

Sharcs. 

Article 145. Everyshareshall hrin
dhisible. 

Artiele 146. The compauy shallnot 
be bound by, or recognise any equitable 
contingentfnture, or parlial iotcrest in, 
any 5hare or any otbcr right in rcspect 
of a share cxcept an absolute right lhe
reto in lhe person from time to time re
gistercd as lhe bolder tbcreof, anti exeept 
a lso as regards aoy pareot, guardian, 
commiltee, husbaod, executor, o r admi
nistrator, or assignee of a bankrupt o r 
insolTeot, Jus respective rigbt uuder 
t hese presents to beco me a sbareholder 
i o respect of o r to transfer a share. 

Chaptt"r 2t. 

Sharclwll1ers. 

Article 1!7. A person shall notbe re
gistcred as the bolder o f a sbarP unlrsi 
nt thc lilfle of b~ing so rrgh•trrC'rl he as 
signcd lhe memorandum of associntion 
ofthe rnmpany, ora priot.Pcl copy Uw-

nadn por sua 11ropria deliberação ou 
falta. 

Art. H 2. A conta de cada Official, 
salvas as disposiçüc~ do presente Re
!(Ulamcnto, púdc ser ajustada, admit
I ida, ou n<jeit:~da total ou parcial
mrntc pela Dircctoria. 

Art. 143. O Otncial que se tornar 
hancarroteiro, insolvente, ou que fizer 
publica eomposiç~o com os seus cre
dores, ficará ipso facto inhahilitado 
para exercer as ~uas funcçoes, e dei
xará de ser Offictal. 

Art. I H. Emquanto se não fizer 
menção da s~Ja inbabilitação nas mi
nutas dos Dtrectorrs, os seus actos 
no ex~rcicio das suas funcções terão 
o mesmo YiJ.lor, como se fossem feitos 
por hum Offidal habilit11do. 

Capitulo ~O. 

Acções. 

Art. l4!i. As ncçO<'$ ser!o indi-
lisivcis. 

Art. t 16. A Companhia não será 
ohrigada c nem rcconheee qualqnrr 
contingr.otc futuro, ou interesse par
dal em hnma acção, ou outro direito 
qualquer a respeito de ~Uf!l8 acçao , 
a não ser o absoluto dtretto que a 
ella tem a pessoa, que fi!!,ura nos 
registro~ como ,;cu possuidor, salvo 
tambrm o respectho direito que na 
fúrma do presente Regulamento trm 
qualquer parente, tutor, cornmissão , 
marido, te~tnmenteiro, administrador, 
ou administràdores de hum fallido 
ou insolvente, para ~e tornarem accio
nistas, ou transferir acçc1es. 

Capitulo 2t. 

Accionístas. 

Art. H7. Nioguem será conside· 
rado possuidor de huma ac~ao se 
não thcr assignado o memoranclum 
da assoriaç.ão da Companhia, ou co
pia i mprrssa dcllf', ou est~s artigos 
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reor, qr these art.ic:les o[ associa.Uon or 
a pri~ IJ,Ier~r, ,ot,}ias.bt "118 
1111d1lr bli"liiód debye.reií tg~t f 
n or idlat the office tô bl! te 
r~r,or~ .ofthe . eompa,nLí.;a 
ngrced.to accepL the sllare.; · 

Article 1!3. A person shall not be 
registered ns thc transferee of a sbare 
until h e bas lcft the instrumento f trans
fc•· o f the share executcd according to 
thc statute at the office to be kept with 
the records o f the eompany, but to be 
pr oduced on eTery reasonable request, 
dlld at the expense(if any) ofthetrans
fcrcr or transferee, or bis respcctive rc
presentatives, but in any case in which, 
in thcjudgement or the directors this 
urticlc ought not to be insisted on 
thcy may dispense with it. 

ArtiCJe 149. The register of 8hare
holders shall bc kept by the secrctary o r 
other officcr appointed by the board. 

Article 150. Every notice to a sha. 
reholder shall be sufficient, if signed by 
Lhe secreta•·y, and sent by po$t or other
wise, to tbe registered address of the 
shareholdcrs, and if he be then abroad, 
or deceased , and whether or not the 
company have notice ofthe fact, such 
serv1ce o f the notice shall, for ali pur
poses of these presents, be deemed 
sufficient service thereof on him and 
bis heirs, exeeutors and administr~tors 
and every oflhem. ' 

t\rticl~ .151. Wherc severa! persons 
:t ·e tbe JOillt holders o f a sbare the re
crípt ofany one ofthem, shall b~ agood 
l11scbarge for interest or dividend paya
b'e thereon. 

Cbapter ~~. 

Certificates. 

de assaciaç4o, ou copia imp~ 4eJ1es, 
11~. #·'p3V ,ti_ver aeeitado, o~:..tÇ!)D-; 
•enU.4o. ·~ aceUAr a,.AilçAo; JIIK ~~.
et:iP'O; tl6 •ua· . .-a,Q·, eQ!J:egul) .ao ~~
cr~no; 'ou.• déitadoc>lne~,. ~p~ono 
para aer giJardado-com os doeuwentos 
da Companhia.· 

Art. 148. Ninguem será registrado 
como cessionario !le buma acçAo em 
quanto ni!O deinr o. instrumento de 
transferencia da ac~ao, feito na fórma 
dos estatutos no escriptorio para ser 
archivado com os documentos da 
Companhia, mas que será npresentado 
no caso de justa ê~gencia, , e á 
custa do cedente ou do cessionario, 
se houyer despeza, ou dos seus res
pectivos representantes; porém se em 
algum caso os Directores julgarem 
que nllo he preciso insistir i,lllJtli for
malidade, podcrllo dispensa.:Ja~ 

Art. 149. O registro dos acciooistas 
ficará a cargo do Secretario, ou de 
outro Officialnomeado pela Directoria. 

Art. 1 50. Cada participação a hum 
accionista bastará ser 11ssignada pelo 
Secretario, e enviada pelo correio ou 
por outro meio á direcção dos accio
nistas, consignada no registro : e se 
e !I e estiver ausente, ou tiver fallecido, 
conhe~a ou na o a Companhia o facto, 
a participa~fto assim feita serájulfjclda 
sufficiente para os fins do pre.sente 
Regulamento em relaçllo ao acrio
nista , herdeiros , testamenteiros , e 
administradores, e a cada hum delles 
individualmente. 

Art. 151. Se ,·arias pessoas pos
suírem juntamente huma acçllo , o 
recibo de alguma dellas servirá de 
quitaç!o valida em relaçio ao Juro 
ou dividendo que se. haja df!.JIDga~ 
por ella. 

Capitulo ~~. 

Certidlícs. 

Articles 152. Thecertificatesofsha- Art. 1!>2. As certidões de acçiles 
res shnll be under tbe seal and shall be serão selladns e assignadas pelo Se-
signed by the secretary. cretario. • 

Article 153. Every &bareholdershnll Art. 153. Cada accionista terá di-
be entitled to one certificate for every rei to a hum a ccrtidHo por cada acçao, 
sbarc, specífying the number o f the especificando o numero das ll~çocs e 
share and the amount paid up thereou. das entradas (Jagas. 

At·ticle 154. If any certificate be Art 154. Se inutilisar-se ou per-
worn out or lost it may be renewed on der-s~ alguma certidão , poderá ser 
such proof as satisfies tbe directors renovada, á vista de prO\'aS que 
being adduced to tbem of its being satisraçao os Directores, e na fal~a 
worn out or lost, or in default of sncb dessas provas, mediante a indemm
proof ou sue h indemnity as the director,. da de que os Direotoreli julgarem con-
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deem adequate being given, and an en
lry of lhe proof, or indemnily shall be 
made in lhe minutes or their proceding. 

Article láá. The shareholders shlla 
bc entitled to the original crrtificatcs 
grati~, but in every other case 1 s. shall 
bc paid to lhe company for cvery ccr
tificate. 

Artirlc 1 &6. Thc ccrtificatcs o f thc 
100 shar~>s qual i f) ing c\·cry dircrtor 
for onico shall bc depositcd with thc 
secrl'lary and be kept with thc rccords 
of lhe company. 

Chapt~r ~3. 

Cal/s. 

,\rlidc 157. .\11 calls in rr,;pert o f 
shan•s shalllu•madr at thc eliscretion o f 
lhe elircclors, unel at surh tinH's and of 
snrh amounts as thc~v think tiL 

Actirlc !ilR. A call shall hc riPrmrd 
to hc marlc at the lime whf'n the rcsoln
lion authorisin~ it is passctl by a boa rei. 

.\rlirlc 159. Ali calls shall bc paid 
to such prrsons anel at surh pinces as thc 
clirrcle>rs appoinl. 

Artiele 1 tiO. Thc joint holclet· o f a 
share shall he srwrally as wrll asjointly 
liahle to thc pnymrnts ofall ralls in res· 
prrt thcrcof. 

Artirle 16!. Wbenner any call is 
marle, noticl'thereofaml ofthc time anel 
places o r payments thereof shall h e gi
\'en by at least onc months notiee hy 
adverti~ement publishrel nt least twicc 
in cach ofthedayly morningnewspapers, 
and as regards shareholders rrsidcnt in 
Brasil hy advertisrmcnt puhlishcd at 
lcast twicc in thc onidal journals o f Rio 
de Janeiro and San Paulo respcctivclv, 
a !I~ in a new~paper of each o f thosc tio 
nhes rcspectnely. 

Article IG,. After twenty-eightdays 
non payment of any calls in respcct o f 
any sharc the rlirectors may sue the dc
faulting shareholder for thc amount 
unpaid,.wilh Ls. 10 per cent. per ano um 
intcrest thrrcon from thc> day appointcd 
for paymcut thereof, and may rrco\·cr 
the samc by legal pror.erlings eithPr in 
the Uuited Kingdom, in llrasil, or clsc· 
where. 

Articlc 1G3. A shareholdcr shall not 
lote or cxercise any privilegc as a sharc
holder while any r ali duc from him is 
uupaid. 

veniente; e. nas minutas das acta~ 
fàr-se-ha mençao dessas provas, ou 
indemnidade. 

Art. !áá. Os accionistas terão rli
reito a receber gratuitamente as cer
tidões origiuaes, porém em qualquer 
outro "aso pagarão 1 shclliog á Com· 
panhia por cada certidão. 

Art. 1àG. As certidões de 100 ac·cõcs 
qualilirando cada Director para o 
lu~ar serão depositadas nas mãos do 
Secretario, c archivadas com os do
cumentos da Companhia. 

('at•ltulo 23. 

Chamadas. 

Art. 1~7. .\s chamad:ts para as 
arNrs s~r:ío feitas á discrição elos 
Dircctorcs, c nos tempos e pelas 
IJUantias que jnlf(arem conYenientes. 

Art. !58. ;\ ehamada sl'ra consi
derada como frita, quando a rcso
luciio que a autorisa for approvada 
pela Dirrctoria. 

Art. !:J9. As chamadas serão pagas 
ás pessoas c nos lugares dPsignados 
prlos Dirf'ctorrs. 

Art. 160. Os co-possuidores de 
huma arcão liearão re:-ponsavcis tanto 
em ,;cparado como conjunctamt>ote 
pelo pagamento das rrspectiyas eha
matlas. 

Art. 161. Sempre que fOr frita al
guma chamada, será annunciado o 
tempo e os lugares do pagamento 
com precetlcncia de hum mez pelo 
menos por annuncies inseridos ao 
menos duas Yezes nas folhas rliarias; 
e quanto aos accionistas residentes 
no llrasil serão a\·isados por nuuun
rios publicados duas \'ezrs ao menos 
nos jornacs oOiciacs do Rio de .Ja
neiro c de S. Paulo, c em huma folha 
de cada huma destas duas l'idadcs. 

Art. 162. Passados 28 dias sem 
que se realize o pagamento da cha
mada de qualquer actiio, os Dircctores 
poderão accionar o accionista remisso 
pela quantia qur deixou de pagar, 
exigindo !O 0 / 0 JlOr anno desde o 
dia marcado para ·o pagamento, cm
pr~gando os meios legaes tanto no 
Reino l'nido, como no Brasil, ou 
em outra qualquer parte. 

Art. !63. O accionista que não 
liHr pago a respectiva chamada não 
podc•rá 'o ta r, nem exercer nenhum 
dos prililrgios que lhe confere a 
acç;lo. 
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Dividends. 

Article 164. Ali dividendstm sbares 
shall be declnred by the ordinnry mee
tiDAS aml ( except as is othtrwisc nrran
gNI with tlw Goveroment) shall be mnde 
only out o f thc clear prolits of the com
pnny, mui ( but without prejudice to aoy 
prcfcreotial or guaraoteed divideod) no 
dividend shall exceed the sum recom
mrndcd to lhe meeting by lhe directors. 

Arlicle 165. Evcry dividend forth
wilh n{\er it is declared shn\1 be paid to 
sharebolders whose registcrcd addresses 
are in lhe Unilct.l Kiogdom by cheques 
ou lhe baukcrs lo be t.lelivcrcd ort sent 
by lhe directors to lhe shareholders 
and to shareholders whose registered 
address are not in lhe Lnited Kingdom 
in sue h mnnn1·r ns may best insure thc 
absence o f ali a' oit.lablc dclay in their 
receipt therrof. 

Article !Gü. Provided that whcn 
any sharcholder is in deht to the com
pany, o r dividends payable to him, ora 
sullicient purt thereof, shall be applied 
by the company in o r towards satisfa
ction or the debt. 

Article t 67. Thc company shall h ave 
n first and pcrmancnt lien and charge 
availablc at law and in equity ou C\ery 
shnre o f mwy person who is lhe holdcr 
o r onc of severa I joint bolders thercof 
for ali t.lebts dne from him eithcr alonc 
o r jointly with any olhe r pcrson, wethcr 
a shareboldcr or not to lhe campany, 
at auy time while he is lhe registered 
holders or onc of lhe rrgistered holders 
o f the shm·c. · 

Article !68. Ali di\·idends on any 
shares nol having a legal aod rcgistered 
owner entitled to require payment tbcre 
ofto bim, shallrcmain insusp~nseunLil 
some person be registercd as lhe holder 
o f lhe share. 

Unpaid dividends sball never bear 
interest as against the company. 

Chapter 2G. 

Transfer o( shares. 

Capitulo ....._ 

Dividendos. 

Art. 164'. Os dividendos das actOes 
serllo declarados pelas assem bléas 
ordinarias, e (salvo ajusto contral'io 
com o Governo), serilo tirados dos 
beneficios líquidos da Companhia, e 
(sem prejuízo de qualquer dividendo 
privilegiado ou garantido) nenhum 
dividendo poderá exceder a quantia 
recommendada á assembléa pela lli
rectoria. 

Art. 165. Cada dividendo, logo de
pois de declarado, será pago aos accio
uistns que no rl'gistro li~urarilo como 
rcsi<lint.lo no Reino Unido IJOr checlrs 
sobre os Jlanquriros, que serilO en
tregues ou enviados pelos Director·es 
ou acriouistas ; e áquelles que resi
direm fúra do Hcino Unido os l)irec
tores farão estas remessas de maneira 
que se evitem as t.lemoras na recepção. 

Art. 166. Se algum accioni~ta mr 
devedor á Companhia , o dividendo 
ou parte sufficiente delle será appli
cado pela Compauhia ao pagamento 
da divida. 

Art. 167. A Companhia terá huma 
primeira e permanente garantia legal 
ou equitativa sobre cat.la acçilo de 
cada indi\•iduo que a possuir, ou de 
hum dos co-possuidores, pelas IJUan
tias que possa dever á Companhia 
pessoal ou solidariamente com outros, 
seja ou nllo accionista, pelo tempo 
em que clle figura nos regrstros como 
possuidor ou hum do~ possuidores 
da acçao. , . 

Art .. 168. Os dividendos cyt acções 
que nlio tiverem lium proprietario 
le!!al c inscripto no registro, habili
tado para exigir o pagamento delles, 
licará suspenso até que alguem seja 
inscripto no registro como possuidor 
da acçào. 

Os dividendos nlio .pagos nunp 
produzirllo juros contra a COPlpanhia. 

Capitulo. 2G. 

Trans(erencia de acções. 

Article 169. Transfersofsbaresshall .Mt. 169. As transferenrias de ac-
onlybe eiTectedaccordingLo tbe.stoLute. çOes só poderão ser feitas na fórma 

dos estatutos. 
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Arlicle 170. Th~ o~~(ers J <.Ar.t .• 170. p resistro da trans~e

shall bekept by fk~I'J or;o~~ rc:nç•a 6~á ·~ ca~:d.o. ~!7Ctar10, 
omcer appoin~,i.lhe iióard. ou de ~utro;qualquei: ~·at nomeado 

. · . .. pela l>•reetol'll. · . 
Artia\e 11~. Tberegisteroftransfers Art. 171. O registro das transfe-

shall be closed during teu days next be. tencias serâ . encerrad~· durante os 
fore evcry ordinary meeting. ultimos to dias que precederem cá da 

· assembléa ordinaria. 
Article 17!. A parent or guardian. Art. 17!. O parente, tutor, com-

committee, husband, executor oradmi- missao, marido, testamenteiro, 011 
nistrator, respectively, o r any infant, lu- administrador de hum 'accionista 
natic, female, idiot, or dcccased sharc- menor, alienado, mulher, idiota ou 
ho\der, sba\1 notas such bc a sharehol- fa\lecido, não será accionista nestn 
der, buL may transfer any share o f Lhe !JUalidade, porém poderá transferir 
infant, idiot, or dcccascd shareholder qual!tucr acç1ío do accionista menor, 
respcctively, or hccomc a sharcholder alienado, idiota, ou fallecido, ou 
in respect thereof arte r pro!lucing to lhe tornar-se a~cionista nesta q~lidade, 
direclúrs sm~h proof of bis tille as reaso- depois de ter apresentado aos Pir!'c
nahly satisties them and nn entry shall torcs proya de, seu titulo, que razoa· 
he madc in their proccdings ofthc pro o f. wlmente os satisfaça, e desta pro1·a 

Article 173. An assignee of a ban
krupt orinsolYent sbarchohler shall not 
as sucb bc ashareholder, hut may trans· 
fcr any sharc o f lhe baukrupt o r insol
ycnt after producing to the dircctors 
such proof of their title as reasonably 
satisfies lhem, and an rntry made in 
tbcir procecdings of the proof. 

Articlc 1i4. Tbe directors may de
cline to rcgister any tmnsfer o f shares 
made by a sharcholder iudebted to the 
corupauy. 

Chapter ~8. 

For(eitvre o( rhare&. 

Artlcle 17 & • After forty-two days 
non paymcnt of auy rall in respect of 
any share the dircctors may declare lhe 
sharc forfciled for thc bcnefil of lhe 
company. · 

Article 176. Wherc 11ny person en
titled to claim a share, and not having 
entitled himsetr according to thcse pre
scnts to be registered as the holder the
reor, fails ror six montlls aftcr being 
thrrennto required by noticc from the 
directors 50 to entitle himself, the dire
rtors forthwith, after the expiration of 
that period, shall declare e1 cry sue h 
share forfeiled for lhe bencfit uf Lhe 
compauy. 

Article 177. \Vbere any shnrcholder 
directly or ioduectly carries or com
mences, supports or lhreatens • any 
action, suit or other proceding at law 
t•r in rquity a!!3inst thc company or 

se fará mençlio nas respectivas actas. 
Art. 173. O Administrador •h~ 

accionista fallido, ou insolvente nào 
será accionista nesta qualidade, porél'l 
poderá transferir qualquer acçlio <lu 
fallido, ou insolvente depois de aprc
sentaa· aos Directores provas de seus 
títulos que razoavelmente os satisfaçil, 
e desta prova far-se-ha menção nas 
resprctiyas actas. 

Art. 1 H. Os Directores podem re
cusar-se a mandar registrar a traos
ferencia de acções feitas por accionist as 
devedores á Companhia. 

Capitulo ~8. 

Perda d4 acfóes. 

Art. 175. As acçiles que nlio forem 
pagas dentro de 4.8 dias depois de 
huma chamada ficarllõ perdidas para 
o accionista em beneficio da Com
panhia. 

Art. 176. Se hum individuo habi
litado l;lara pretender hnma acçllo 
nan se tiver habilitado na fórma do 
presente Regulamento para ser ins
cripto no registro como possuidor da 
acção deixar de o fazer pm· 6 meze~ 
depois de ter sido para isso intimadu 
ttelos Directores, logo depois da expi
•·açao desse praw os mesmos Direc
tores declararão que a acçlio de que 
se trata fica perdida em beneficio 
da Companhia. 

Art. 177. Se algum accionista in
tentar, ou ameaçar directa ou in!li
rectamente intentar algum processo 
legal , ou de equidade contra a Com
panhia ou contra os Directores, ou 



againsi tbe directors or any of tbjm in qualquer dellllll individualmeoM na 
t~ir tapaéi,tr11f~dirt~~ ~~j~~9.'' <~:.q"'~a:.olida. de d~ . D .. irector,; . ai~qu.c 
wtthsJâlt4i:._dlfi&t*l~«jf~t- ...... 1•·-ll~Ue li;· nroeesiQ, ôs~· e ... 
P~liüédiii&''the~~~-.... ~ :. tW; pf:êeedi!li«tb~:f..ae(•o d'e+. ·• 
ctton bf'aa}lecialreaolutlon'iúq .... ,rcaoluçla.e~pecial po~declararque 
bis 'lliáreli forfeiled Cor tlie benetllt. o r 'as siiaUaétoet' ftc!Ó' eoó.liscàdat' em 
tbe emnpany ;' but in every. so.cb ·case beneti& ·,lia Cbrttpanbil; nea~ Càso 
the company sball witbin·fourteen days porém a Companhia • lbe~agai'á., no 
afier tbe perfeiture, pay to bim tbe full prazo de 14 _dias depois da confis
markct valua or the sbares at the time caçao, o inteiro valor que tiverem 
of the forfr.iture thereor, tbe value iu na pa·aça u acçoes no t;•mpo '. da 
case o f diiTerence to be ascertaiued by confiscaçllo, o no ca~ de divergeneia 
arbitration. será este valor determinado pot· lirbi-

Articlc 178. The forfeiture of 11 
sharc sball in volve tbe ettinetion at tbe 
time oUhe rorfeiture of ali interest in 
thtJ sbllllll and the forreiture o fali money 
paid up in respect thereof, and ali in
terest• or di.videntls accruing thereon, 
and ali claims and dernauds against tbe 
company in respect of the share, and 
ali other rights incident to thc share, 
cxcept only sucb of tl19se rights as by 
thesc presents are cxpressely saved. 

Article 179. Thc absoluto forfeiture 
o f a share and o f ali money paid up 
in respect thereof, and of ali interests 
or dividends accruing thereon, and of 
ali claims and demands against th'! com
pany in respect of the sbare, andor ali 
other rights iucident to the sbare, and not 
expressely saved by these presents, 
shall be the immcdiate consoquencc o f 
thc rcsolution of the board dcclaring 
lhe forfeiture, and inscrled in the mi
nutes o f tbeir procedings , and that 
without the nccessity or any athcr for
mality. 

And thc paid up money, and accru
ing interest o r diTidends so respcctiTely 
forfeited shall, by the mere fact of tbe 
resolution of the board declaring tbe 
forfciture, and inserted in the miuules 
ur their proceedings, become the abso
lute proprrty o f the company. 

Article !80. The rorfeiture of a 
share shall be subject and without pre
judice to ali claims and· demaods of 
the company for calls in arrear thereon 
(if an{)' and interest ou the arrears 
:md a I other clnims and demands of 
the company against tbe holders or the 
sharc when it was forfeited, and to the 
right o f the company to sue in respcct 
thereof. 

Article 181. Buttbe company shall 
not so sue unless thcy at such time, 
11nd in sucb manner as tbey tbink rea· 
sonable, first seU tlle forCeited ibares 

tramento. ·. 
Art. 178. A conllscaçao de htima 

accAo traz a extincçao ao tempb da 
aoófiscaçao, de qualquer intereJSe na 
mesma acçao, assim como a pflt'da do 
dinheiro já pago por ella, e de todos 
os jur01 ou dividendos com >~úe se 
tenha -IUlgmcntado, de todos iii· pre
tenç!lrs e exigcncias contra a· Com
panhia relativamente á acçllo; e de 
todos os direitos incidentes á aeçno, 
excepto aquellcs expressamente sal
vaguardados no presente Regulamento. 

Art. 179. A absoluta confiscaçno 
de h uma acçao, e do dinheiro já 
pago por ella, e dos juros ou divi
dendos com que se tenha augmen
tado , e de todas as pretençiles e 
exigencias contra a Coulpanhia a 
respeito da acçao , e de quacsquer 
outros direitoll a ella incidentes , nno 
expressamente salvaguardados por este 
Regulamento 1 ser li o a immediata con
sequencia da resolução da Directoria 
ao declarar a confiscaçao, fazendo-se 
mençlio nas ael.lls sem que sejllo ne
cessarias outras forma' .dades. 

O dinheiro já pago; be111 como os 
juros e dividendos augmentados assim 
confiscados, tornar-se-Mo pelo simples 
facto da resoluçllo da Directoria ao 
declarar a confiscaçao ' e mençllo 
feita nas netas, absoluta propriedade 
da Companhia_ · 

Art. 180. A perda de huma acçno 
fica sujeita, sem prejuízo de qualq'uer 
pretcnçno ou demanda da Companhia, 
ao pagamento das chamadas atrazadas 
( se as houver) e ao juro das atra
zadas , assim como ás outras pretcn
ções c demabdas da Companhia contra 
os poss1o1idore!l da acçno no tempo da 
conllicaçllo , c ao direito da Com
panhia de empregar os meiosjudiciacs. 

Art. 181. Porém a Companhia 
nlio e.npregará estes meios antes de 
no _te~po e >da maneira que julga: 
cou~ucnte, .W~Dder a acçno .eonfis-
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and theoet proceeds thereor are less 
than the amouot Qf their;.çlaim, ~od 
shall theo sue onlj for Ule amouot or 
hei r elaim, aod sb.tll tbeo sue ooly for 

the balance uosatisfied by thc net pro
ceeds. 

Article 18:!. Forleited shares may, 
at the discrttion of thc directors, be 
sold or disposed of hy them , or, ex
ccpt whcrc a sale thcrcof is by thesc 
prcsl•nts cxpressily required, be abso
lutely Cltinguished, as they dccrn most 
:~dvanta;;l'ous to the cornpany. 

Article 183. Pro1idcd that the for· 
fdture of any share mar at any time 
within tweh·c months aftcr lhe forfei
ture thrreof is dedared, IJe remiltcd 
!Jy lhe olirectors, at thl'ir disl'retion on 
paynwnt l!y lhe defaulter of ali 5ums 
due from him to lhe company, and ali 
•·xpensrg nrcasioncd hy non·payment 
therrof, and ali sue h a linc as lhe dire
ctors dcem rcasonablc; but the re
missiou shall uot be rlaimablc as a 
mntter of right, but shall be wholly a 
matler o f fawur. 

Articlc 184. The forfeiture shall not 
prejudice the right to any dividend 
alrcady dcclared theron. 

Articlc JSr.. The salcs and other 
dispositions o f forfeitcd shares may he 
made by the directors at such times 
and on such conditwns as they think 
lit. 

Arlicle 18G. A certifica te in writing, 
under Lhe seal and under lhe hands 
of two directors, aud couutersigned 
!Jy the secretar r, that a share has bcen 
duly forfciied in llllrsuancc of thcsc 
preseots, and stating the time whcn 
it was forleited , shall, in fa1our of 
c1ery person aftcrwards claiming to be 
a holder of lhe share, be conclu~il'e 
c~idencc of the facts so certilied, and 
au entry o f every such certificale shall 
be madc in the miontes of thc pro
ceediogs of the directors. 

Chapter ~.,. 

cada, e.se o seu producto liquido fór 
infer,or á ~mportaocia reclamada • só 
enuo pedirLem juizo &cquantia que 
deiloo dé ser~ paga . pelo' producto 
liquido. 

Art. 182. Fica ao arbítrio dos Di
rcctores, conforme julgm·em mais 
vantajoso á Companhia, vender as 
acçücs confiscadas, dispõr dellas ou 
extingui-las absolutamente , salvo o 
caso rm que a venda fôr expressa
mente determinada pelo presente Re
gulamento. 

Art. 183. Em qualquer tempo nos 
doze mczes depois da confiscaçilo po· 
tlerá esta ser perdoada pelos Directores 
a seu arbítrio, pagando os remissos 
as quantias devidas á Companhia c 
todas as drspczas occasionadas pela 
falta de pagamento das mesmas quan
tias, mais a multa que os Dircctores 
julgarem comcnicnte; porém esta 
remissão niio poderá ser exigida como 
hum direito, c será sómente consi
derada como hum favor. 

Art. !Si. A perda nlio prejudicará 
o direito a algum dividendo já de
clarndo. 

Art. 185. A venda e outras dispo
sições relatints ás acções confiscadas 
poderão ser feitas pelos Directores no 
tempo r com as condições, 11Ue jul
garem conycnientes. 

Art. 186. Huma certidão por es
cripto, scllada c assignada pot· dois 
Directores, c rubricada pelo Secre
tario , declarando que a acção foi 
dm·iclamentc confiscada, será , em 
favor de quai!Jucr individuo que em 
seguida preteuda ser possuidor da 
acção, prol'a suiUcientc do facto assim 
certiflcado; c far-se-ha menção desta 
certidllo nas netas da Directoria. 

Capitulo ~.,. 

Purchasc o( shares for thc Companv. Compra !U ac~iles pa-ra a Companhia. 

Artirle 187. Any share may bc pur
chased by thc directors for lhe com
pany from any persoo williug to sell 
lhe same, and at sue h price as the 
directors lhiok r~asonable. 

Article 1R8. l'rovided that thc di
rector~ sball not, witbout the sanctiou 

Art. 187. Qualquer ncçao póde ser 
comprada prlos Directores, por conta 
da Companhia, a qualquer individuo 
que a queira veuder e pelo preço que 
os Directores julgarem conveniente. 

Art. 188. Sem a saneçlio da assem
bléa geral os Directores nao poderão 
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óf .• __ (el)~)'il·.in~ngt~àlSbl'!i..J'dr:t~yl~_, . .pp~a. ~slc .fimiJ~llr'{,N~ma 
sue li lftt:1110~ an'fpirt,~tliJ .._ij,~t~dS'~ethttur~IAls_ da Contpanui'al 
ot'ttie''édm 'an ; · · .. . . . . 

Ártiele tf9. Y Shares so purrbüêd: ., 'Art; 11"8§-: Pódêillil os Directotes 
may, at the discretion o f tbe directors Vl'rider'. as acções assim,. compr11dlw, 
be sold or disposed "' by thmb; or be dispõr ilellas , ou absolutlwtco.te eJ.iiu
absolntely extinf!nished, as they dec1n gui-Ins, conforme julgarem iimis nn
most adv:mtageous for the cómpttny. tajoso á Companhia. 

Chnpter 28. 

Díssolution o{ the Company. 

Article 190. The dissolution of Lhe 
rompany may he determined on for 
aoy purpose whatsoen)r, and wether 
the objcct he the absolute dissolution 
or Lhe eompany, or Lhe rcconstrnction, 
or modification of Lhe company, or thc 
amalgamation of lhe company with 
any othcr company, or any othcr 
object. 

Artidl' 191. Pra\idcd that no absn· 
In te dissolution of thc company, not 
bcinl( a win!ling up by Court undrr 
the statutc, shalltake place while the 
company ha~e aoy guaraotcc ft·om, 
or t·outrart with, OI' are nnder any 
liability to the Government without 
their coosent. 

Article 192. The dissolution of thc 
<'ompany shall take place when it is 
dctrrminl'd on, according to tltese prc
scnts, and a.:rording to lhe terms ;md 
ronditions so determine() ou , and , 
exc!'pl as rcl(ards a winding up hy the 
Court, the winding up shall be elfectrd 
by thc hoard. 

Chapter 29. 

Arbitration. 

Cn1litulo 28. 

Dissolução da Companhia. 

Art. 1 !lO. A dissoluçno da Com
panhia póde ser resolvida para quaes
quer Iins, quer seja para sua absoluta 
extincção, reorgnnisnçüo, ou modili
cação , quer para sua fusn~;~ com 
qualquer outt·a Compan!fia,.!I)U. para 
fJUalquer outro objecto. · ·: '·· .,, ·-· 

Art. 1!11. A absoluta flissolnçilo da 
Comp;m h ia, <t nilo sPr resolvida pelos 
tril.nmaes na fúrma dos estatutos, 
não poderá ter luvar S('Jil o consen
timl'nto do Govemo, .se cita tiver 
garantias do mesmo Governo-, 011 
contractos, ou outras obrigações que 
envolvllo a sua rcsponsabiltdade para 
com ellc.· . .. . ·,_. 

Art. 192. A dissoluelio da'' Com
panhia terá lu!!ar quando fôr .dct~r
minado, e na fôrma do presente 
R~~ o lamento , e nos termos e con
dições nelle determinados; c excepto 
o caso de dissolução pelos tribunaes, 
será clla rlfcetuada pela Directoria. 

Capi&ulo ~9. 

Arbitramento. 

Asticle 1!l3. In cvcry case of any Art. 193. Em caso de contestaeao 
dil!'erenee betwccn the company or lhe t•ntrc a Companhia ou os Directores, 
directors, or any of them 011 the one ou qualquer destes de hum lado e 
hand, and nny of the sharcholders, qualquer dos accionistas, seus her
their hei•·s, executors, admiuistrntors dciros, Lestamentci•·os ,. ndministra
or assigns, on the other hand, or be- dores, ou curadores do outro lado, 
tween aoy or the shareholders, their ou entre algum dos acclonistas o seus 
hcirs, executors, administrators, o r as- herdeiros, testamenteiros, 11dmiuis· 
si~ns o o the one hand, and any othcr trndores; ou. curadores de hum Indo, 
of them on Lhe oLher hand, wether e 11lgum delles de outro lado, quer no 
tnuching lhe true intent ór r.oostru· tocante ao "erdadeiro espir~tó · ou 
ction ofthese preseots, or touching any redacção doste Regulamento, ou rela
thing done or omiUed, or to be dooe tivam('nte a qualquer cousa feita, ou 
or omittcd in pursuàoce or tltese pre- omittida, ou qne se deva fazer, ou 
seots, oras to any of tbe inrideots, or omittir, em vista da Clt:eeução do 
consequences of these presents or as presente Rcgulammto, ou sobre os 
to to the breach or alleged~breach ;Of incidentes ou consequencias dt>l_lé, ou 
;my o f the regulatioos o r tbe eompaily; quoJtto. á Tiolaçlio. o ti nllcgadn via-

Parte IT. · · 37 
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800. oi .... ,.@& ' . . .... o( . . - ' . - - . ~ou or •• toatt.,.t&a ........... llf.-. ~-tlf,M···. . •. . ~Cl~Coln· 
any sue ~~ , .a _ d .b~ch, P. ~'ô . . _ . tl:*'rlá 
or 18 tif ~e quill~, prmle;es, Tiola"o• ou lllle~a á elo 1. 011 a 
d-.ies er j;l)~ fif ny oi tbe sba- respeito da~. t&U~1Bea~oes, prhileglos, 
rebelden. üMir lleirt, esecutort, admi- e deveres de af8um dos Jccloid$t4tt, 
nisUa&el'll er assigns, or otherwise re- seus herdeiros , testamentelro8, admí~ 
lntiog to aoy all'airs or tlle. company, oistradores ou euradóres, ou pot 
tbe matt.er in question shall be referred qualquer outro motivft relatito aos 
to arbitration. negocios da Companhia, a materia 

em questão será su-.....&ida a arbi
tramento. 

Article 19t. Etery such reference 
~•u be made to two persons, one to 
be namN by taCh of the parties in dif
{ereoee, lbe directors actmg, when ne 
Ce&l&ry Oll beba)f of tbe company in 
nawug one penou. 

Article 19&. lf either of tbe parties 
In dill'erence shall for fourteen days after 
beiog requested by tbe otber party to 
name an arbitrator fail to do so, tben 
bol.h arbitrators sball be named by tbe 
party making tbe request. 

Art. 194~ Estes rer.u~ lerfe di
rigidos a dois individuo& nomeados 
por cada hum dos contendores, cum
prindo aos Dlrectores nomear e ubitr& 
da Companhia, quando fôr D«eJSario. 

Art. 195. Se algum elos conklll
dores deitar de nomear o HG arbitN 
H dias depo1S daquelleJ e;n que foi 
para isso requisitado pelo outro con
tendor, neste easo ambos os arbitrO& 
serao nomeados por aquelle quo titer 
feito a requisiçAo. 

Artiele 196. lf tbe two arbitrators 
shall oo& 11'itbin tbirty days next after 
tbe questioo is referred to tbem agree 
on tbeir award therein, tben it sball 
be referred to the umpirage o f sucb one 
impartial penou as tbe two arbitrator 
sball, bewre enteriog ou tbe busiuess of 
tbe referenee, nominate as their wupire 
or if tlteJ sball fail for ten daJs afler 
tbeir apPointment kl oame an ampir.e, 
theD lo lhe nmpira8e CJf saeh ene im
partial peuon u tbe es-i~llicio director, 
or i f be shall be interested, then as the 
Board orTrade shall1 on tbe npplication 
or the partiu in diiRn!DCe, or eitber 
o r tbem, appoint to be tbe umpire. 

Article 197. The award ofthe two 
arbitrators, or as tlte case may be, of 
the amplnt, if otade bt writhlg u&del' 
tllell' t>f lris llaods ., bmd, md ready 
to be delfl'ered to tbe partit8 in dile
renee wílbill tllirtJ MJS una after tlle 
ttQeStioa in difereaa 8 reftrred to t& 
arbltraWrll, or n 111e e111e llaltf IM!<, to 
the nmpire, sball k ~ 3D4t eon
clusive on ali parlles ínlerest~d aad ali 
sucb acts ad tllia~ stutll be lertlrtritlt 
there after mafH,, "-• omiHed, nnd 
satrered as tlle award requires. 

ArLide 1911. TI\« arlfitraLon and 
the umpi~e respeet fnHy shaU bave 
fali po1l'er to make if tbty and be 
tmnk lil, severa! awards instead of 
oHe award ; and every sue h award, 
tbough no' ou tbe whole matter, 

Art. 196. Se 011 dois arbitros nos 
30 dias aepünt.e!i áquenes em que 
lhes foi submettida a questllo • nilo 
too~ordarem na maneira por que deYe 
ser decidida, neste caso será submet
tida á decisao de hum terceiro indi
-yiduo imparcial, que os dois arbitros 
deverão nomear antes de entrarem 
no exame da quest.lo; ou se o nlio· 
fizerem dez dias depois da sua no
meaçao será a questJbl submettida á 
decisão de hum individuo imparcial, 
que será nomeado pelo Director eJ:
o f!lcio terceiro arbitro' ou' se elle fór 
interessado, pelo Tribunal do Com
mercio, sobre requisiçllo dos con
tendores. 

Art. 197. A sentença dos dois ar
bitros, ou do terceiro, se lwu~er 
lugar • ie&ldo por el1es escripta , • 
promph para ser communicada aot 
contendores no prazo de 30 dias desde 
que a qullltAo toi submetlid.a. aoli 
arb"~os ; o~, se hoa-fer lugar • ao 
tercnro arbiaco, será obrig.atoria e 
coucludeu&e para. todos os interes
sados; e loso serão feitos, omiltídos 
e snpporlad&s os actos e cousas ex.: 
gidôlj pela mesma sentenÇa, 

Art. 198. Os arbilros. e o terceiro 
arbitro teri8 Jflenos poderes para 
lavrar, se ~.~tsim )Uigarellt conveniente 
varias sentenças, em fugar de llum~ 
só , e cada hum a dell'aa, posto ~u•r 
o li o rewha toda a queetal), let4 
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~~e~ó'; .. 
glviilg lo · 
tbe aij)itràlors 
tlúnk: sumcienl 
ti11il s11 io proeeed. . , 

um"!t~18 ~~t~y·~r'1~t:~ ~~~ 
pówer tô lilspec:t the \Jooks. án~ à~ 
uuts of ~e I:OIDV!IDJ ;telallllil .to !he 
máUé[ln questio",. and _to .et~~ 
on oa li pr ifiinn!lbon , ot on a&atu
tort . · latatlotl hí lleú ot oatb , 
requiréd by eliber ot ihe árbltrato~ 
or by tbe umpire, ~. pa_rties ia 4ir~ 
ference aod their agents, servanis aod 
WÍlU(l3SCS. 

Article l'Ot. The umpire shall have Art. ~01. O terceiro ubitro terá 
full power by writing under bis baod, pleno poder, por escripto de suas 
from time to time, to extend the mlios, para dilatar o período de 30 

r.eriod o f thirthy days withio which dias, dentro dos quaes deve . proferir 
is award 11 to, be tnadt!, atld i f it be a sut Mmtent;a, é lê eJtiftt lavrada 

made and ready to be delivered as e prompta para ser communicada , 
:ofor"•"irl within the éxteadcd veriod. como . fica dito, .lle~trq. do peri~do 
lt Sll<lld íJ<t. 'iVl:ôlitlli.í!:'§. aüú w.~"-·lu~J:ll-0 di.-. ""' .. ~''""'u""...;,' .sL~, .. ~""""'··t'""' ~."'"AA --~~~ 
i f mado wilhin the tbirty days. dente, wmo se fosse feita dentro doa 

ao dias. 
Artiele !ffi:l. Thé eoata úr thfl atbl- Art. !02 As custas d9 etbltt•• 

tratioo &ud or the awahl shall be in hiênto e ~a senttfut;a *eflo _iJ«gas 
tbe discretion of the arbittators and como 4\\t détêtttlin~lt ~o'S üeft lt• 
lll»Pire mpMhelt. bitroS e peíu terteiN reJI*;tiva-

• mente, , 
Mtide fó~. 1'he submissioo to Art. !M. O arbitramêllto esbhe-

ret'erenb! tnllde bj théle }lhiSilt'lú mAJ lécido liMe Reguláblertto pod~ éni 
ai ímy tini~ W lrladt! I túle ot tnt qtlll)qtlêt \iempo ~tw't de ~. 'ft 
court of law , or equity , on the ~lquet Ttibanal h!pl " dé ~~ 
application o f aoy party interested , dadé, sobre reqvisil;llo de quálquer 
aod tbe courtshall ba)"e full power to interessado, e o Tribunal tná pleno 
rcmit the màtter 'to lbê ãtbittâtm, m- pode't ~ara ~et- o ~o aos 
• lu• nmnire wif.h such directions as arbitros, ou ao tercei_r·o._arbrt!"o! ~om 

i ~onl-enie~te. ' 
Articlc ~04. Full elfect shall bel'' Art. 20t. As clausulas do presente 

,riven· Hdor IM! t!lMH\nl\ Líl._ Pro.;.· ~t.IIIMfttb ~ 1f!jtNI _. .._ 
cedurc Act, 1854, arid everr _ odler pten. !l~O ás disposições da lei 
Act from time to time in torce , ap- comi'áum, do acto do processo de 
plirable in that behalf to thc provi- 18M, e de qualquer acto em vigor, 
~íons of these preseots. . qUê ibo seja applicavel. 

- -- -- ~ . .-. " .,.,.,,... 'I '1"_1....,,........,. l),....,.nr-.nJ1 A~ P-.Qf•l'lo C">.f QA 

Ki~g ~si~~ét; MaÓtiÍester:. · - 'J Kmg Street, Manches~. 
Robert A. Heiltb, ~l óld Je.wty. . Robett. A. Heatb, ài, Old Jewrr. 
Beoj. Cohen, New Court, St Swi- Beni Cohen, Newe-court, St SwJ-

th\n's úine, . . . tlllll's L.nré. .. · 
Martid Ri~J Smitb-, I-, .tfmllard « .M~ 8idile1 Blbitb • ' • l~ 

<;:tr..nl · ~ktlet. 



John Sainttel, 8!, Patk tane M, B. 
Sampson, 13, Lombi.rd Street. 

Stepben Sleigh, South Norwood. 
Stepben. Busk, 1!, Pancras Lane, 

Fredk de Liste, 1, Gresham House. 
M. S. Collings, 1, Gresbam, House, 
Witness to tbe signatures o f Joseph 

Henry Reynell de Castro, Benjamin 
Cohen, Jobn Samuel, J\larmaduke 
Blake Sampson. 

Stephen Sleigh , South Norwood. 
'Vitness to the signatures o f Stephen 

Sleigh , Stephen Busk, Frederick Wil
liam de Lisle, and Manger Smith Col
lings. 

J. Brend Batten, Solicitor 32 , Great 
George Street. Westeminister. 

'Vitness to · the signatures of Ro
bert Amadeus Heath, and Martin 
Ridlv Smitb. 

J. Brend Batten. 

John Samuet, :h; Park tane. 
:U. B. Sampson, 13, Lombard Streec;, 
Stephen Sleigh, South-Norwood ; 

Stepn, Busk, 12, Pancras Lane; Fredk 
de Lisle, Gresham House; M. S. Col
lings , l , Gresham House. 

Testemunha das assignaturas d6' 
Joseph Henry Reynell de Castro, Ben
jamim Cohen, John Samuel, Mar-
maduk, Blak Sampson- . 

StPphen Sleigh, South-Norwood. 
Testemunha de assiguatura de Ste

phen Sleigh, Stephen Busk, Frederick 
William de Lisle , e .Manger Smith·. 
Collings-

J. Brend Batten , Adwogado, 32" 
Great George Street, \Vestminister •. 

Testemunha de assiguatura de Ro-· 
bert Amadeus Heath e Martim Ridler 
Smith-

J. Brend Batten. 

-·_., 
DECRETO N.0 2.602- de 9 de Junho de 1860. 

Approva os Estatutos do Imperial Instituto Sergipano de A,gricultura. 

Hei por bem Approvar os Estatutos do Imperial InstitutO' 
Sergipano do Agricultura, assignados pela Directoria e Conselho
Fiscal do mesmo Instituto. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Mi-· 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperi<t, assim· 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro· 
em nove de Junho de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nonO> 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Es~tu-tos para o Imperial Instituto Serglpali.t 
de Agricultura. 

CAPILULO I. 

Do fim do Instituto e sua organisação. 

Art. 1.0 O Imperial Instituto Scrgipano de Agricultura·,· 
fundado na Capital da Província de Sergipe por Sua Mages
tade o Imperador, sob a Sua immcdiuta protecção, tem por finr 
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anim~t~ dt!$êt1~olfe~,;,~~~&: ~:~J'~Yfnci#, j~ ~ree~en~-' 
pe~ ~~ips,.:a,~: !f.Í~J~In~br~~~eute. auXl.han~o -~ ful0. 
vemo, Geral e Protl.nclaliem.tudo >Quanto possaêco&Mrrer 'Pata
ICSte fim. 

Art. 2. o O Instituto deverá em proporção com os seus re
~ursos: 1. o, fundar escolas e estabelecimentos normaes em que 
se ensinem os princípios, e se ensaiem os systemas ·mais con
venientes de cultura da terra e sua preparação, os methodo~ 
<tue possão melhor concorrer para aperfeiçoar o fabrico dos 
productos agrícolas, fazendo á expensas suas a introducçiio de 
machinas e instrumentos, que facilitem o trabalho, e melho
rem os processos até agora empregados; 2.0

, estudar por si , e 
po1· meio de commissões suas nos differentes pontos da Pro
víncia os meios de facilitar o transporte dos generos para seus 
principaes mercados; tendo em attenção a commo"-idacle · do 
preç.o da conducção, e sua menor morosidade, e l"epresentar· 
ácerca daquellr.s meios ao Governo Geral e Provincial, indicando 
a conwniencia de leva-los a effeito; 3. o, formar e rever an
nualmente a Estatística rural da Província, acompanhando-a de 
huma memoria, em que se exponha o estado da agricultura, a 
marcha favoravel ou prejudicial das estações, o receio ou esperança 
das colheitas, a escassez ou abundancia dos generos alimentícios, 
as coosas a que se possa attribuir a sua decadencia ou pro
gresso, a natureza dos novos processos introduzidos, quaes as 
suas vantagens ; as providencias que se devão tomar para com
bater as cpizootias, e outras molestias do gado, animaes, e aves 
domesticas, quaes os rcmcdios applicados , que melhores resul
tados praticos apresentárão: o abandono, decadencia e pro
gresso dos estabelecimentos ruraes mais importantes, o estado 
de administração dos que pertencerem a orphãos, ausentes, e 
as pessoas legalmente impedidas de por si mesmo dirigi-los: 
as causas permanentes ou transitorias da decadencia ou pro
gresso da agricultura nos tres annos anteriores: finalmente tudo 
quanto possa interessar a lavoura; ~.o, crear e manter hum Pe
riodico á expensas suas, que exclusivamente trate da agricul
tura, no qual, além dos trabalhos proprios do Instituto se pu
bliquem artigos, memorias, traducções e noticias importantes 
para a lavoura, e que exponha em linguagem accommodada á 
intelligencia da generalidade dos lavr_adores os melhores meios 
de cultivar não só os generos mais usuaes e conhecidos no Pai z, · 
e os novos que devão ser introduzidos, como o tratamento e 
criação de gado, e de animaes pouco ou não conhecidos de 
melhores raças, e aves domesticas; 5.0

, cnidar da substituição 
dos braços necessar~os á lavoura, já por meio de machinas e 
instrumentos aproprilldos, estudando e ensaiando o systema de 
colonisação nacional e estrangeira que pareça mais proficuo, já 
auxiliando o Govern9 .neste. ~empenho; 6.0

, mandar vir novas 
sementes, renovos de plan14S,já· ®ltiudas.na Provinci!l, e de. 
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pbtru que. ~-lt&mdllllint ~aillm-.a pu popeo ,... 
abooldoi · M •wlhoret R9&1t• • dlllb1~los tte181f f'B~~det"' 
e llvradore.t 't.•, promover a expoliot& ..eotJúlil 'dos pr~uetóS 
da iavoura, animando-a por meio de premios e faeiUtagdo o 
'MIIIpOrta e venda dos mesmos produ~. 

Ãl't. 8. • Os 1100los do ln&tituto serão em numero illhnf
kdo e dJstribuldos em tNs classes com a denomlna~o de etreeti-
1'01, oorrespondentes e honorarios. · 

S t.• Só podem ser socios eftCctivos os fazendeiros, lavradores, 
propril!tarios, capitalistas ou negociantes matriculados, resi~entei 
na Província que se tenhão lnscripto oomo soolos do Instituto. 

§ 2.11 Os &OOios correspondentes devem reunir as mesm11s 
oooditlles estabelecidas no § 1. o com a diiTerença de terem a 
sua re&idenola fóra da Provinola. 

§ 3.- Sooios honorarios 116 podem ser os que, embora nfto 
tendo as condições dos §§ 1. 0 e 2. P , tenhfio ooncorrido á bem 
da Juoura, já por meio de escriptos importantes que tratem 
de melboram•ntoa relativos á agricultura, e já pela invençilo e 
introdueçiO de novos prooessos e ~aehinas que facilitem o tra~ 
balho da oultura, e do fabrico, e de quaesquer melhoramentos 
tendentes ao beneficio da agricultura, nos seus diversos ramos. 

Art .... " Os soeios eiTootivos e correspondeniu pagarilo no 
actQ da inseripçlo h uma joia, quo nilo serli nunca meMr de 
duzentos mil réis. 

Além da jola, concorrerão os soclos 6(Tee~i'f()l rom h uma 
pm;taçio •nnual de cem mil réis. 

CAPITULO 11. 

Do fundo 1ocial. 

Art 5.q O fundo social oon~;istirá nas jolas e annuldades 
dos sooios : em quaesquer pre!>taçOes, ou donativos quo o In~ 
tituto rooeber do Governo Geral e do Provineial, e dos partt
cu(flms, dá renda do cl)pital do Instituto e de tudo quanto 
este \'Jftr a adquirir por outroa mei~ . 

.A.rt. 8.11 o fundo IOC!lal, quando nli.o tiver applicaçllo er~ 
fectiva, Hl'i poste á jui'OII na ooixa filial do Banoo do Brasil nestlJ, 
Capital, ou em outro Bltabelooimento lgualrpeQte aeredttado. 

CAPITULO 111 . 

. Art. '1.• Todos os nesooiol do Instituto, que nllo s~o eJ· 
pressamente reservados por estes Estatutoa á Assembl6a a.ral· 
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fit:iôtt~Ç~bu-Dil'88t.M'ia de·•t~:'P.IIMil-

~};;~~.~·.~~t-fóJ~·.~êtw;·=~~·~l 
~fib nomeados d~ pi'tfD~·'l'ée pót&a .Ma~ Q, lm~nuloi, 
e $ubsequentemepte ~~l}~id~ *'* Prõthteia> &'11ft~ iJS cso-
l:Jos eiTectivos. · 
. . Nas vagas ou impedimentos por mais de seiS mt'%88 · aflS 
membros da Directoria e do Conselho Fiseal, serfo ~ liUbs
tltuidos dentro dos primeiros dous annos contttdos da dAta das 
primeiras nomeações por _quem o Imperador deJignar; ;t pas
sados os dons ano os pelo Presidente da Provineia .. A ette: ®m
pete tamberil a nomeaçflo dos substitntos, sempr& quo 6 ltnlle'-
dlmento fôr menor de seis mezes. ' , 

Art. 9.0 As funcções quer de bons~ quer de outros mem
}Jros durarão dous annos, podendo todavia ser DGV&mMte no
meados se assim o entender conveniente o Presidente dfl,,P,ftllliq,ia. 

Art. 10. A Directoria e o Conselho Fiscal, W6«t ~ptesi
didos por hum de seus membros que Sua Magesta.de o Imperador 
Dignar-se de nomear, excepto quando o Mesmo Augusta Senhor 
Hotiver por bem Designar para presidir a Dircctoria o Presidente 
da Provi nela, porque neste caso será o Presidente quer da DirtJc
toria, quer do Conselho Fiscal. Nos seus impedimenoos ou 
faltas os Presidentes da Directoria e do Conselho J.lis.Qal serão 
snb~ttitutdos pelos seus respectivos Vice-Presidentes;' e,"Pii .ftlta 
destes· por quem designar o Presidente da Província. · · · 

Art. 11. A Directoria terá além do Pfemlente e do Vice
Presidente, que são de nomeação do Imperador, hum Secre
tario; e o Conselho Fiscal além do Presidente e do Vice-Pre
sidente, que sliotambem de nomeação Imperial, dousSeeretarios 
com a designaçlio de 1.0 e 2.", sendo este e aquelle escQihidos 
d'entre os seus membros pelos respecth·os Presidentes. . 

Os Seeretarios servirfto por dous annos, e nos llf,US impe
cUmentos ou faltas serão substituldos por quem delig.wrom os 
!'residentes da Directoria e do Conselho Fiscal. · 

Art. 12. Compete á Direotorla: 
J 1. o A gereocia de todos os negocios do Instituto , quo 

nl!.o pertencerem a Assembléa Geral ou ao Conselho flsCllJ, 
§ !.• A nomeaçfto e demlsslio dos empregados do que tratão 

os arts. · 49 e 50, 
§ 3. o Apresentar ao Conselho Fiscal, quinze dias ante~ do 

anniversario da insto.llaçllo do Instituto hUm relatorio minu
cioso do estado da assoclaçllo, de todos Oi seus actos e de tudo 
quanto possa interessar a marcha e progresso do meemo Ins
tituto. 

§ 4. • Organtsar o or~;amento da receita e deip81:a para o 
anno seguinte, e envla-lo quinze dias antes do anntvert~ario da 
instaltação do lrnítitttw ; ào Gol\i61ho Fiscal com o balanço , 
documontos eomptdbàteff~JdU ·tGMtall*'fMIWimtu ao tn.W. 
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§ 5. o Prestat :ad ·meiMM Conselho todos os·esçlarccimentos que 
por este forem exigidos , tanto no que coóçer~e aos .objectos 
de que tratão· os ~ 3.• c '~--· deste artigo, coíno no tocante 
aos outros assumptos de sua cornpetencia. 

§ 6.• AprcsrntM a assrmblóa f(eral os livros, relalorios, c 
orçamentos impre~sos com os pareceres, additamentos c obser
vações do Conselho Fiscal, que parn este fim lh'os devolverá 
com a prPci~a antrcPdencia. 

§ 7.• Comorar a asscmbl(·n grral pnra as srssõcs ordina· 
rias c exlrnonlinarias. 

Art. t:3. A Direrlorin celebrará scssiio, sempre que ftir 
convocada pelo respccliyo Presidente por assim o exigirem os 
negocias a sru cargo, c pelo menos llllma ycz em cada mcz. 

As delihcraçürs da Dircctoria scriio tomadas por maioria 
de ''olos, lenrln o !'residente o de qualidade nos casos de empate. 

Art. 1 r,._ Ao Presidente da I>irrctoria cahe executar c fnzct' 
executar as delibernçôcs desta ; assitrnar corn o Secretario as 
actas das !"essõcs e toda a correspondeneia c expediente, excepto 
as representa~ões dirigirias aos Poderes Geraes , a Assembléa 
l'rovincial, ou no Presidente da Prm·incia, as quaes serão assig
nadas por todos os Directorcs (lUC tiverem votado sobre a 
materia. 

Art. 15. A J)ircetoria pOI' si, por algum de seu'> mem
bros on TIO!' Delegndos, yisilaní os cstalJelceimentos rurnes mais 
11diantndos, e procnrar<i aniwa-los, já por meio do Instituto, 
j;í solicitnndo n 1:ooperat;flo do (;overno Geral c l'rovineial quando 
entender qtw n lgum delles a mcr«'ee c carece de prolccçiio es
]Jccial pnra seu mnior e mais mpirlo desenvolvimento. 

Art. 16. 1\ão sô pnra o fim deel:uado no artigo antece
dPntc, como lamheru para auxilin-la no desempenho das func
çürs a seu cargo nos municípios de fóra da Capital, a I>iree
toria nomnari\ commi~~i'il's dP tres a cinco membros d'cntre 
o> socios ctTeetivos, residentes l'lll cada rnunicipio, com a de
nominar:üo de Com missões munieip;ws de nrzricultura, c com 
as nttribuições dcr.lnradns nos arts. 39, r~o e U do Capitulo 4. • 

Art. 17. A Dircctoria procumrá corresponder-se com a 
Sociedade Auxiliadora da lndustria Nacional do Rio de Janeiro, 
c com outras deste genero Nacionaes ou Estrangeiras. Assigna
ní tambem a Hcvista e os Periodicos mais interessantes de 
Agricultura publicados no lmperio e fóra dclle. 

Art. 18. Ao Consrlho Fiscal incumbe: 
1." Tomar conta a Hirrcloria e examinar as propostas do 

orçamento. intrrpondo sobre e lias seu parecer por escripto , 
antes de serern presentes á asscmhléa geral. 
~ 2. o Autorisar as despczas extraordinarias que a Dit·ectoria 

tiver necessidade de fazer, sendo como taes consideradas todas 
as que, não tendo sido determinadas no orçamento em vigor. 
forem todavia reclamadas urgentemente ; nesta disposição nao 
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se Íl)clue·:a faculdade· d~uwr.isat:-.fi~IJAer emp~ümo sph ~ 
respoo~ilidade-do;Jnsti\lttf).~;;,_ .. ,.~ ,.;.r. , '.•í·o> - ·. . .. , •• ~,-~ · 

§ 3; O.tl: ·Aconselhar, a Jlhl,c&oria· em tudo ;que fôr por .. e.lla co~ 
soltado.· 

§ 4..• Chamar a attenção da Directoria em termos conve:
nientes para quaesquer actos que lhe pareção prejudiciaes ao 
Instituto. • 

§ 5.• Representar ao Presidente da Província contra as me
didas em que insistir n Directoria a despeito de suas observa
r;ücs, quando entender que dcvão ser desde logo suspensas. 

§ 6. • Exigi!· da Dircctoria, c quando esta o não attenda, 
solicitar do Presidente da Província a convocação cxtraordinaria 
da asscmbléa geral. 

Art. 19. As deliberações do Conselho Fiscal serão tam· 
bem tomadas }JOr maioria de yotos, tendo o Presidente o de 
qualidade no caso de empate. . 

As representações que o Conselho julgar conveniente di
rigir aos Poderes do Estado, á Asscmblúa Provincial, ou ao Pre
sidente da Provinda, serão assignadas pelos membros do Con
selho que tiverem votado sobre a deliberação tomada, sendo 
toda a mais corrcspondcncia assigv.ada pelo Presidente e pelo 
Secretario. · 

Art. 20. As actas e todo o expediente c correspondencia, 
quer da Directoria, quer do Conselho l1scal, e da assembléa 
geral, serão feitas pelos respectivos Sccretarios ou sob sua im
mcdiata direcção. 

Art. 21. Tanto a Directoria, como o Conselho Fiscal de· 
verão presta1· promptamcnte os esclarecimentos ou pareceres 
que forem exigidos pelo Presidente da Província ácerca de oh
jcctos concernentes a agricultura. 

Art. 22. A assembléa geral rcunir-se-ha sob a dirccção 
do Presidente da Directoria, ou de quem suas vezes fizer, em 
sessão ordinaria no anniversario da installação do Instituto. 

Ueuni r-se-ha além disto extraordinariamente sob a mesma 
presidencia, sempre que fôr convocada pela Directoria com 
accordo do Presidente da Província, ou por designação deste. 

Art. 23. Compôr-se-ha a assembléa geral de todos os 
socios e!Tectivos, honorarios e correspondentes, que quizerem 
comparecer. 

Dclla farão parte a Directoria e o Conselho Fiscal, á cujos 
membros dar-se-hão lugares separados, e bem assim aos so
cios honorarios e correspondentes. 

Todos os socios poderão propôr e discutir. mas sómente 
os errectivos votarão. 

Art. 24.. Na falta ou impedimento do Presidente da Di
rectoria servirão para a direoção de todos os trabalhos em subs· 
tituição doi mesmo Presidente: 

1. o O Vice-Presidente, da,,J>ir~ctpna. 
Parte II. 38 
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a• . o P~.do Coaa!ielbo: FUoai. 
3. o , · O . Viee-Presidente do me!lmo Coruelbo., 
4,.0 Q ~membro da Directoria ou d(J'(]oll!Jelho qtte fór desig

nado pelo Presidente da Província. 
Art. 25. A assembléa geral terá hum L o e hum 2. 0 Se

cretario, que ierão nomt•ados pelo respectivo Presidente na ses
;são anoiversaria, c servirão por dous annos. 

Art. 26. Todas as declarações da assembléa geral serão 
tomadas por maioria de votos, tendo o Presidente o de qua
lidade, lançando-se a votação na acta , c publicando-se sem 
demora no poriodlco do Instituto, c em outro da Capital da 
Província. 

Art. 27. A' asscmbléa geral eompcte: 
t.o A approvação definitiva das contas c dos actos da Direc

toria e do Conselho Fiscal. 
2.• A decretação das dcspeza:>, e o modo do satisfazê-las. 
3.• lteprescntar aos Poderes Gcracs, á Assembléa Provincial 

e ao Presidente da Província sobre tudo quanto possa concorrer 
para melhoramento da lavoura. 

4..• Fazer as alterações que a cxpcriencia aconselhar nos 
presentes Estatutos pelo modo indicado no art. 57. 

Art. 28. Nas sessões ordinarias podcr-sc-ha tratar de to
dos os assumptos comprehendidos no artigo antecedente, sendo 
absolutamente prohibida qualquer discussüo sobre materlas 
alheias ao fim do Instituto. 

Nas cxtraordinarias tratar-se-Ita exclusivamente do objecto 
especial que tiver motivado a convocação da assembléa geral. 

Art. 29. Na sessão ordinaria de cada anno, depois de 
proceder-se a nomeação dos Secretarias, quando esta deva ter 
lugar, começarão os trabalhos pela distribuição dos relatorios 
da Directoria, o do Projecto de Orçamento com os Pareceres 
e observações do Conselho Fiscal, seguindo-se a apresentttçilo 
das contas c do respectivo parecer do Conselho Fiscal, e a dos 
trabalhos das Commissões Municipaos de Agricultura de que 
trata o Cap. 4.. o, as propostas que os socios quizerem fazer o 
a discussão de qnaesqucr assumptos concernentes aos fins do 
Instituto. 

Art. 30. A assembléa geral poderá trabalhar e delibe
rar com qualquer numero de soei os elfectivos, que eompare-
ccrem no lugar e hora designada, com tanto que nas convo
cações para as sessões extraordinarias tenhão sido todos avisado!l 
com a precisa antccedencia, por annuncios impressos nos Jor• 
naes da Capital, e nos Municipios da residcncia dos soeios, ou 
por cartas, quando ahi não haja Jornacs. 

Art. 31. A sessão annua da osgembléa geral poder& do· 
rar mais de hum dia se clla assim o resolver , tendo em at
tcnção a amuencia e importancia dos ncgoclos qoc bouver de 
decidir. 
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t\r&. ~ >Se a~JQm••~~o ·da • 'l!Ufllhlóa 'lêral fór 
coutfaril ae pa~~dhtM~êGioria ··• do:· Co~lbo .. J7isçal·~ o 
.enf;lt~em amb(Jt.~diJeM· s~r·.-o aeu 'oto · JuJpqdo 
prejudicial aos intere8&es do Instituto a · delibeti.çt~ ·$ómada• 
fJMt'Í esta suspensa tf l!er4 a que11tllo · levada ao oonheeimento 
do Governo Imperial com informação do Presidentl da Pto
vincia para final soluoão , podendo todavia dá .. Jil proYi&ôria .. 
mente o mesmo Presidente noa casos urgentes. 

Art. 33. Nas actas da assembléa geral IBr-se-ba expressa 
mepoiio do~ sarviços notaveis feitos ao Instituto, e dot ·nomes 
das pesi!oas, ·que os tiverom pre11todo com ~elo , e~iduidJdfl o 
dedicação, não vulgares, e os votos da agradecimontos qne por 
CS&ft motivo 11 aasembléa geral )bl'ls tiver dirigido. 

A.s copias destas actas seril.o pltlo Prosid6nto tralll~ida& 
ao Governo Imperial. 

Art. 34-. O Presidente da Provinciat quando Pio •Hja ef
fcctivo , l:te sempre Presidente honorario do IJJatituto, ·e tanto 
n'hum como n'outro caso poderá assistir as lietsõel da auem
bléa geral, da Directoria , ou do Conselho Fiiival , tendo as
sento igual ao respectivo Presidente, e a direita deste, e tendo o 
direito de sustar até definitiva decú;ão do Governo as delibe
rações, que entender prejudiciaes ao fim para que he creado 
o Instituto. 

Art. 35. As vezes que cadB &oelo poderá fallar mis sessões 
da assembléa geral, o modo de votar-se, e a ordem das dis· 
cltll!lie8 aerãp regulados pelo ll.egimento intnrno de que trata 
o art. 56. 

Art. 36, O Instituto terá hum Thesourelro, quo terá no
maado por Decreto, a quem incumbirá a arrecadação das jofas. 
annuidades, e o recebimento de qualquer donativo ou quantia 
que por qualquer titulo pertença ao mesmo Instituto, Q o pa
g~Jmento dos vencimentos dos empregados e das d~ au-
torjfiadali por ,ordem eseripta da Directoria. - . · 

Art. 37. Qualquer quantia qu~ o TbosoureirC) r.eoeber terá 
no primeiro dia util depois do recebimento o deltino reGOm
rnenc:tado no art. 6,P do Cllpitulo 2." 

Art. 38. O Amanuen~a de que trata o art. 50 senir' sob 
a dir4Wção do Thesourairo , regulando-ia no tocante á es
crip~praçãQ pelas normas que forem J-rescriplal no ltelrimento 
inlerno da Directoria., 

CAPITULO IV. 

Das .Cpmfl)~IÕf!l ]lfunicipaes d11 Agrif141tura. 

Art. 39. Ai . ~anis!lGe8 Muqicipaea de Agricultura~ de 
que flll mençlo o orL iO, iQliJo JIOl1 'dever.: . r • 



t.rr Estudár as neéeasidades· da lavoura nos l'êspMtivo~ Muni• 
cipios, e de seis em seis mezes infol'ÍJlar-'á D~rectorià em r~ 
latorfo circtrmstànciado sobre todos os· asslioiptos comprehen
didos no § ~.· do art. 2.• 

2.• Organisar a Estatística ruml dos Municípios a seu cargo. 
3.• Representar á Directoria ácerca do estado das estradas, 

e da navegação dos seus respectivos 1\lunicipios, das obras, e 
outras medidas, que julgarem nccessarias para o desenvolvi
mento da agricultura. 

Prestarão, além disto, os esclarecimentos que forem dellas 
exigidos pela Directoria ácerca de quaesqucr assurnptos con
cernentes aos fins do Instituto. 

Art.. r~o. Os relatorios destas comrnissões servirão de base 
ao que a Directoria tiver de apresentar á assembléa geral , c 
serão publicados pela imprensa á expensas do Instituto .• 

Art. r..t. O Presidente da Província enviará todos os annos 
ao Governo , depois de ter obtido informações da Directoria , 
huma relação dos nomes dos membros de taes commissões 
com especificada menção dos servi~;os que tiverem prestado. 

CAPITULO V. 

Disposições geraes. 

Art. /~2. O Instituto, logo que seus recursos o permittão, 
tratará de obter huma casa com as accommodações necessarias 
para celebração das sessões da assembléa geral da Directoria, 
e do Conselho Fiscal, para guarda e conservação das machinas 
e utensis da lavoura, dos modelos c desenhos, de instrumentos 
uteis á agricultura, e para a sua bibliotheca. 

Art. 43. Em quanto o Instituto não puder realizar a dis· 
posição do artigo antecedente, solicitará a Directoria do Pre
sidente hum edificio para os fins no mesmo artigo declarados, 
e em ultimo caso o alugará. 

Art. 44.. Todos os annos a assembléa geral, sobre proposta 
da Directoria e parecer do Conselho Fiscal, consignará huma 
quantia Jlara se ir formando h uma bibliotheca, composta do 
livros apropriados aos fins do Instituto, e que constarão de h uma 
lista previamante organisada pela Directoria. 

Art. 45. VotarA tambem annualmente a somma que pa
recer neccssaria, c tendo attenção ao fundo social, para a com
pra de machinas e utensis, sementes e plantas, modelos e dese
nhos adequados aos misteres da lavoura. 

Estes objectos serão preparados e collocados de modo que 
possão ser facilmente examinados por quem o desejar. 

Art. 46. O Instituto publicará no seu Periodico as me
morias e descripções das machinas e modelos, e além disto fará 
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constar. soa aistene,t~t, ~~-fazt~delrOfi•,e,,Javrad(jr$ da Prótlncfa 
por ptei() das Com~~'"~tijltcip~ •.. 

. -.Art~ 47. Aos S9Cio(qU~->forem· ,r.,zen .. etros ou lavradoresr 
poderfto ser cedi(Jas algumas das niachinas ou instrumentos,, 
que o Instituto mandar vir, ·mediante indemnisação de ·seu custo, 
e das despezas feitas com a sua conservação, podendo o. paga
mento realizar-se por meio de prestações pela fórma por que 
convencionarem com a Directoria, e precedendo as cautelas ne
cessarias para o effectivo reembolso .. 

Art. 48. A Directoria poderá, com tanto que não exceda 
as forças do orçamento, mandar buscar quaesquer da~. ditas 
machinas ou instrumentos por encommenda dos fazendeiros e· 
lavradores, mediante as cautelas recommendadas no artigo 
antecedente. 

Art. 49. O Instituto terá hum Porteiro, a quem será con
fiada a guarda, e asseio do edificio, e os moveis, machjpas o 
mais objectos nelle existentes. O mesmo empregado serVirá o 
lugar de Continuo nas sessões da assembléa geral da Directoriil 
e do Conselho Fiscal. 

Art. 50. Terã tambem o Instituto h•tm Amanuense que 
coadjuvará o Secretario em seus trabalh~s , e fará a escriptu
ração da receita e despeza sob a direcção do Thesoureiro, e cui
dará da bibliotheca. 

Art. 51. Os vencimentos deste empregado no primeiro 
anno serão marcados pela Directoria, e nos annos seguintes pela 
assembléa geral. 

O numero dos empregados e a creação de novos Iusarcs 
só poderão ser determinados pela assembléa geral sobre pro
posta da Directoria de accordo com o Conselho Fiscal, .ficando 
todavia dependentes da definitiva approvação do Governo. 

Art. 52. As escolas e estabelecimentos normaes, de que 
trata o§ 1.0 do art. 2.0 só serão fundadas pela Directoria, de
pois de terem sido approvadas pelo Governo as .iostrucçõe~, QS
peciaes, por que ·se de vão regular, propostas pela Directoria , 
depois de ouvido o Presidente da Província. 

Os projectos contendo taes instrucções serão acompanhados 
de orçamento dus respectivas despezas, e de h uma exposição decla
rando os meios com que conta o Instituto para leva-los a efl'eito. 

Art. 53. As exposições de productos de agricultura a que 
se refere o ~ 7. o do art. 2. o dependerão de ·hum programma pro
posto pela Directoria e approvado pelo Governo Imperial. 

Este programma prescreverá o modo da distribuição dos 
premios com que houverem de ser distinguidos os productos que 
mais se recommendarem por sua superioridade, raridade, e ou
tras circumstancias, e regulará a organisação de hum Jury es
pecial que deve concedê-los. 

Art. 54. A redacçii.o do Periodico do Instituto será con
fiada pelo Presidente ·daDirectoria a algum dos socios de q~:~al· 
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que~ das tres claNi ~diante tallOnVelJ retribuiçlo peeuntllria; 
se elle exigir. : . . 

Ea&e perlodictt oecJipar-&&-ha exclueinmente tlê dbJectos 
concernen~eM aoa fina do Instituto, sendo ab~dlutamente \'eda
do ao seu redactor oooupar-se cotn quaeequllr aMurnpttJ• · Alheios 
' qrieulU)r_a, . 

Att, M. O Presidente da Pl'ovincia terá o direito da reu
nir a birectoria e a Conselho Fiscal !IOb sua Presidehcia • a 
fim de ouvi-los sobre qualquer medida importante pa_ra o Ins
tituto ou para a lavoura da Província; sempre que júlgar con
veniente. preferir este meio ao da reunião extroordinaria da 
assembléa seral. 

Art. õU. A Directoria formulará hum Regimento interno 
para regular as suas sessões c as da assembléa geral~ e do 
Conselho Fiscal. 

Este Regimento só terá execução depois de approvado peló 
Presidente da Província, que poderá fazer as modificações, que 
entender necessarias no projecto, que lhe deve sei' a{ltestmtodo 
previamente pela l>irectoria, tendo-se crrt attençiitl, que niio 
contrarie as disposiçiJes dos Estatutos. 

Art. 57. Os presentes Estatutos só poderão ser alterados pela 
a~~~embléa geral, precedendo proposta da Dircctoria, de parecer do 
Conselho Fiscal. As alterações, porém, não serão executadas 
em approvação do Governo, ouvido o Presidente da Prdvincia. 

Setgipe ern 31 de 1\Iarço dl.l]1800. 
(Seguem-se as assignaturas.) 

bECRETO N.0 2.603- de 13 de Junho de 1860. 

Dltauneu o termo de Flores do de Ingaz~ira na Provlncilt lle Péroáliibllto, 
e trêa oeste o lugar de Juiz Muuiclpal e de Orphllos, 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. Fica desannexado o termo de Flores do de 

In@Jazeira na Província de Pernambuco, e crendo neste o lugar de 
Juiz Municipal.que accumulará as funcções de Juiz do Orphãos. 

João Lustosa da Cunha Jlaranaguá, do :Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro aos treze de Junho de mil oito
centos e sessenta, trigesimo nono da Indepcndcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Joüo Lustosa da Cunlia Paranaguá, 
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DUETO N,o 2.004- de 23 de Junho de 1860. 

' . . 

Âppto•4. ~i ttsjâuuos. para a c;rqçio cÍti b~. Oai~-' Fili~tl , ~o. ~neo dâ 
liHUt lia CidAde d:~ Fol'tilleia, 'tâpitaf <li! 'Provlbcia. if9 (4arj, . . . 

' ' ' ~ , •' . '• 7 I ' ' • ' 

tJgatJdo da autorisação éórifetida aoGo\rêrno rio § :i.." do 
art. t. a da Lei n. o 683 de õ de Julho de 18~3, e 'feQdó 
ottvido a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei 
por bem Approvar os Estatutos, que corri este baixão, cl'eatido 
Jmma Caixa Filial do Banco do JJrasil na Cidade da Forta-
leza, Ca}Jltal da Província do Ceará. . 

Angélo Moniz da Silva Ferraz, do lUetl Comelho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, :Ministro 
e Secretario de Estado dos Negodos da Faz~Jhda, e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vfnte; t,es 
de Junho de mil oitocentos e sessenta, trigesimd bano da th
dependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Moni," dâ Silva Per1·az. 

Estatutos da Caixa Filial do Daneo do BrAsil 
na tiidade da Fortaleza, Provlnefa do 
Ceará. 

CAPITULO I. 

l>A CAIXA FILIAL E SUAS OPERAÇÕES. 

Art. 1.• Fica creada na Cidade da Fortale:~:a, Capital da 
Província do Ceará, huma Caixa Filial do Banco do Brasil, 
que será regida em conformidade com os presentes Estatutos. 

Art. 2.0 O fundo disponível da dita Caixa será por ora 
do \lalor de cem contos de réis , realizavel pela venda de 
acções do :Banco do Brasil, podendo o mesmo capUal ser 
elevado até á ímportancia de mil contos de réis quando a 
Direcção do mesmo Banco o julgar conveniente, emittindo para 
esse fim seções, ou prestando fundos pela Caixa Central. 

Art. 3.• A Caixa l<ilial do Cem·á fica autori~ada a filzer 
ai seguintes operações : 

f,à · Descontar letras de cambio c da terra, e outros títulos 
commerciaes á ordem, o com prazo determinado, não maJor 
de quatro mezes , garantidos por duas assignaturas ao menos 
de pessoas notoriamente abonadas, residentes no lugar em 
quo se fizer o desconto ; . c bem assim escriptos das Alfan
dee;as, e letras das Thesourarias de Fazenda Geral e Prolin--
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cial. Como excepfítO de regra, poderá huma das assígnaturas 
ser de pessoa residente sómente no lugar do descanto, mas 
a importancia dos títulos assim descontados nunca excederá 
a decima· parte do fundo elfectivo da Caixa. 

2.• Encarregar-se por commissão da compra e venda do 
metaes preciosos, de Apolices da Divida Publica, e de quaes
quer outros títulos de valor; @ da cobrança de dividendos, letras, 
e quaesquer títulos a prazo fixo. 

3.a Receber em conta corrente as sornmas que lhe forem 
entregues por particulares ou Estabelecimentos Publicos, e 
pagar as quantias de que rllcs dispozrrcm, até a importancia 
recebida. 

4.• Tomar dinheiro a prPmio por mnio de eontas correntes 
ou do letras, a prazos uiio nu•nores de GO dias em arnbos 
tl!l cnsos. 

:S. • Cornprar o \entlt>r por l'onta propria melaes pre
dosos. 

6.a Fazer cmpmslimos sobre prnhor de omo c prata, de 
Apoliccs da Divida Publil.!a, de titulos particulares que 
representem legitimas transacções commcrciaes, c de mer
cadorias não sujeitas á corrupção, depositadas nas Alfandegas 
ou armazcns alfandegados, devendo taes emprestimos limi
tar-se ao prazo maximo de quatro mczes. A Caixa não póde 
emprestar sobre penhor de acçõcs do Banco do Brasil. 

7.a Fazer movimento de fundos de hurnas para outras 
Províncias do Imperio. 

s.a Elfectuar operações de cambio para importar metaes 
preciosos, ou impedir a exportação delles. 

9.a Emittir notas não inferiores a 10:t~OOO, pagaveis á vista 
c ao portador em moeda corrente. 

Art. 4.• A ])ircctoria do Ranco do Brasil poderá, quando 
julgar conveniente, suspander ou restringir algumas das ope
rações mencionadas no artigo antecedente. 

Art. 5.• Em nenhum caso, e sob nenhum pretexto, po
derá a Directoria da Caixa Filial do Ceará fazer operações 
que não estejão autorisadas pelos presentes Estatutos. 

Art. 6.• As notas emiltidas pela Caixa Filial terão pri
vilegio exclusivo de ser recebidas em pagamento uas Es
tacões Publicas da Provinda. 

• Art. 7.• A emissão de que trata o art. 3.•, § 9.• hc 
limitada pelas seguintes disposições. 

1. a A Caixa pódc elevar a emissão de notas a mais do 
duplo do fundo disponível fixado no art. 2. • , representado 
por moeda corrente, ou barras de ouro contrastado pela Casa 
da Moeda do lmperio, com tanto que seu valor corrcsponda ao 
ouro afinado de 22 quilates. 

2. a A emissão de que trata o paragrapho antecedente não 
deve tambem exceder <í importancia dos descontos autorisados pelo 
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art. 3.•, §§ t.• c G.•, em quanto. o contrario 11ão ft\1: deter
minado em conformidade com o dtsposto no art. 17 dos Estatutos 
do· Bánco do Brasil. · · · 

Art. 8. • Por cxccpção · unica do artigo antecedente a 
CailCa Filial poderá fazer qualquer emissão addlcionaJ, trocando 
notas por moeda corrente ou ouro em barra contrastado pela 
Casa da l\Ioeda do lmpcrio, correspondente a ouro afinado de 
22 quilates, com tanto que .conserve em Caixa a moeda cor

. rente e barras que receber em troco dessa emissão addicional. 
Art. 9. • As notas que a Caixa Filial cmittir terão dous 

l~lões, hum dos quaes ficará no Banco do Brasil; serão por 
Pile fornecidas com as assignatnras e particularidades que a 
1lircctoria entender ncccssarias, e não entrarão em circulação 
na Província sem que sPjão tambcm assignadas por hum ou 
lllais Hiredores da Caixa. 

Art. 10. A Cnixa tení hum cofre de depositas voluntarios 
para títulos de credito, moeda, ouro ou prata em barras, por 
euja conservação receberá hum premio na proporção dos va
lores dos objectos depositados. Este valor será estimado pela 
parte, de accordo com a Hiroctoria da Caixa, a qual dará re
eibo dos depositos, designando a natureza c o valor dos ob
jectos depositados, o nome e residencia do depositante, a data 
l)fll que o deposito fôr feito, o o numero do registro da ins
cripção dos mesmos objectos. Taes recibos não serão transfe
ríveis por via de endosso. 

Art. 11. Nfio serão descontadas letras ou títulos que fo
rmn assignados por qualquer dos Directores da Caixa que es
tiver de sPrviço como membro da Com missão de Descontos, 
ou que sú tiverem firmas de Dircctores. 

Art. 12. Nos emprestimos de que trata o § 6.• do art. 
:l.o a Caixa exigirá, além do penhor, lelms, que nesta hypo-
1 hese poderão ser assignadas unicamente pelo mutuario. 

Art. 13. Se a letra proveniente do emprestimo sobre pe
nhor nao Wr paga no seu vencimento, a Caixa poderá tratar 
da venda do penhor em leilão mercantil, na presença de hum 
dos membros da Directoria, e precedendo annuncios publicos 
por tre~ dias consecutivos; mas o dono do penhor terá o di
reito de resgata-lo até o começo do leilão, pagando o que dever 
e as despezas que tiver occasionado. Verificada a venda, liqui
dada a divida com todas as desp11zas e juros, e deduzida a com
missão de 1 ~ o/o, o saldo será entregue a quem de direito fór. 

Art. 14. Se o penhor consistir em Apolices da Divida Pu
blica, o mutuario deverá transferi-las préviamente á Caixa. 

Art. 15. Se o penhor consistir em papeis de credito ne
gociaveis no Commercio, ou em ouro, prata c outras mercadorias, 
a Cnixa exiginí consentimento por cscripto do devedor aulo
risando-a pnra negociar ou alheiar o penhor, se a divida não 
flit· paga no seu veneimento. 
~~ll ~ 

' 
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Art. 16. As llijlfcadorias que tiverem de servir de penhor 
aos ernprestimos feitos pela Caixa sera~ previ~mente avaliad~s 
por hum ou mais Corretores, ou per1tos designados pela Dl
rectoria. 

Art. 17. Os emprcstimos com penhor sPrão feitos sobre 
as seguintes bases: 

1. a Com abatimento de 10 "/o, quando o penhor fôr de ouro 
ou prata, sobre o ,·ator verificado por pcrilus nomeados pela 
Directoria da Caixa. 

2.• Com abatimento de 10 "/o ao menos do valor do mer
r.ado, quando inr feito sobre títulos da llivida Publica ou sobre 
letras de duas lirmas a prazo maior de quatro mezes. 

3.• Com abatimento de 25 o/o ao menos, quando fôr sobre 
outros tilulos commerciaes ou mercadorias. 

C.\PITULO 11. 

DA AmiiNISTRAÇÃO IlA CAIXA. 

Art. 18. A Caixa será ndministrada por huma llirectoria 
composta de tres membros nomeados annualmcntc pela Direc
toria do Uanco do Brasil, a qual designará d'entre elles o 
Presidente. N<1 falta ou impedimento do Presidente, fará suas 
vezes o Dircctor que estiver immcdiato , segundo a ordmn 
em que forem collocados os llirectores da Caixa na lista 
que fizer a Dircctoria do Banco do Brasil. A Directoria 
da Caixa nomeará d'cntrc os Directorcs o que deve srrvir de 
Secretario para escrever c ler as Actas das sessões, nas quacs 
serllo consignadas todas as decisões que tornar. Não podendo 
haver accordo entre dous membros ao menos da Directoria 
para tal nomeação, será ella feita pelo Presidente. 

Art. 19. A llirectoria do llanco do Brasil nomeará lam
bem annualmcntc trc~ supplentes para substituírem os Dirce
toros em seus impedimentos ou faltas, pela ordem em que 
fôrcm collocados. 

Art. 20. Nenhum membro da Dircctoria poderá entrar em 
exercício sem possuir c depositar na Caixa vinte cinco acçõ~s 
do llanco do Brasil, as quaes serão inalienavcis em quanto du
rarem suas respectivas funcções. Quando se houver de elevar 
o fundo da Caixa Filial, o numero das acções depositadas será 
de quarenta. 

Art. 21. Compete ;I Dircctoria da Caixa: 
1. o Deliberar sobro a emissão c annullaçiio das notas. 
2. o Fixar semanalmente as quantias que podem ser empre

gadas em descontos c crnprcstimos sobre penhores. 
3.• Determinar a taxa dos descontos, c do premio do di

nheiro que ~c receber n juro, e o maximo dos prazos por 
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que se farão os mesmos descontos, observando todavia o dis-
Jtosto ·no final do ~ 1. • do art. 3. • · 

4. • Organisat' a l'elação das firmas que poderão ser admit
tidas a desconto, e o maximo da quantia que poderá serdes· 
contada sob a garantia de cada huma, em conformidada com 
os limites prescriptos pela Directoria do Banco. 

5. • Dirigir e fiscalisar todas as operações da Caixa. 
6. • Nomear e demittir os Empr·egados que não forem 

da nomeação da Directoria do Banc9, podendo todavia sus· 
pender os da nomeação da Directoria do Banco, dando im
mediatamente conta dos motivos por que assim procedeu, para 
tJUil á vista delles resolva a Directoria do Banco o que julgar 
conveniente. 

7. • Propôr á Directoria do Banco as alterações ou modi
til:açües que julgar neccssarias nos Estatutos. 

8. o Urganisar o regimento interno, e executa-lo provisoria
mente em quanto niío ltJr approvado pela Direct~Jria do Banco. 

U. • Approvar o relalorio das operaçoes do estado da Caixa, 
c o balan•;o que semestralmente deverá ser rcmettido á Di
rectoria do Banco. 

Art. 22. A Directorla reunir-se-ha huma vez ao menos 
t~ada semann, c poderá deliberar estando presentes dous de seus 
membros, sem cujos votos concordes as deliberações não serão 
'álidas. Para as operações porém indicadas no art. 3.•, ~ 8. 0 , 

e nos (~asos que forem especificados pela Directoria do Banco, 
ser;\ nec<.'ssaria a presença de todos os membros da Directoria 
da Caixa. 

Art. 23. Haverá c!Tactivamcnte em serviço huma Com
missão do Descontos, composta do Presidente c hum Hirector, 
crwl!Tegada de examinar os titulas apresentados a desconto, 
verificar se satisfazem as condiçües exigidas por estes Estatutos, e 
se o!Terccem a nccessaria ~aranlia. Os Directorcs alternarão neste 
serviço, conforme a ordem em que f~em designados pela 
sua nomeação, de modo que nenhum Director sirva na dita 
Cornmissão mais de hum mcz. Se sobre algum objecto na 
Commissão de Descontos o Director não se achar de accordo 
com o Presidente, o voto do Presidente resolverá a questllo. 

Art. 2''1-. A Caixa publicará de 15 em 15 dias ao menos 
o preço de seus descontos, c do juro do dinheiro que houver 
de receber a premio. 

Art. 25. He dever do Presidcn te comparecer diariamente 
na Caixa, c co .1forrnar-sc com as instrucções da Directoria 
do llanco no cxcl-cicio das attribuições que lhe são conferidas. 

Art. 26. Compete ao Presidente da Directoria da Caixa: 
1." Enviar semestralmente á Directoria do Jlanco o relal~P

rio c balanço de que_ trata o~ 9. 0 do art. 21. 
2. o 11rcsidir ús Com missões ordinarias, c liscalisar lodos oE 

lrabalhos da Caixa. 
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3. • Presidir ás se!!sõcs da Dircctoria , ser orgão della, 
examinar e inspeccionar as opcra~ões c outros ramos de ser
viço da Caixa , c fazer executar iiclmentc estes Estatutos, o 
regimento interno, as instrucções da Dircctoria do llanco, c as 
decisões da Di• el'loria da Caixa, devendo todavia suspender 
a execução das desta quando ns jnll!al' eonlrarias a estes 
Estatutos, dando immediatamcntc conta <Í Directoria do Banco, 
para que cita decida se devem ou não ser executadas. 

4. o Prop<ir ú Directorin todas as medidas que ju Jgnr van
tajosas aos interesses da Caixa. 

5. o Com oca r extr:wnlinariamentc a Dirccloria quando en
tender conveniente. 

Art. 27. A Caixa terá por ora os seguintes Empre-
gados: 

Hum Thcsoureiro. 
Hum (;uanla-Livros, que será tnm brm Contador. 
llnm l'iel, Escripturario do Thcsourdro. 
Hum Porteiro, que serviní lambem do Continuo. 
Art. 28. Se a experiencia demonstrar a ner.rssidnde ()<~ 

mais algum Empregado, a Dircr.loria da Ca[xa pmleni prop(ir 
a sua creação ;i Direcloria do Banco, que rcsohcrá como en
tender. 

Art. 20. O Thesourciro srrú nomeado pela Directoria do 
Banco, c prcstnrü fiança <Í satisfação desta, e os outros á d<t 
Dircctorirr drr Caixa. 

Art. 30. 03 vcncimrnto'i dos Emprr;:;ndos serão propostos 
pela Directoria da Caixa á Dircctoria do Banco. 

Art. 31 Os deveres dos Empregados, a ordem do trnbalho 
c expediente serão fixados no regimento interno da Caixn. 

Art. 32. Os membros da nircctoria c lodos os I~mprc
gados são responsaveis pelos abusos que praticarem no exer
liicio de suas funcções. 

Art. 33. O Presidente c Dircctorcs da Caixa terão, rm 
retribuição do seu lrahalho, h uma co1nmissão ou ordenado, que 
scrú fixado pela Directoria do Banco, o que serú posteriormunle 
elevado, se as operações da Caixa houverem de tomar maior 
desenvolvimento. 

Art. 34. ,\ Dircctoria da Caixa remetterâ ;i do Banco, 
conforme o modelo que Psta indicar, hum balanço que mos
tre as operações realizadas, c o estado do aclivo c passivo do 
Estabelecimento no ultimo dia de cada mez. Copia deste ba
lanço scní remetlida ao l\Iinistro da razenda pela Dircctoria 
do llnnco. 

Art. :Ji). A Dircctorin <la Cnixa dev<', soh sua imm,uliata 
rrsponsabiliua<IP, runttu·ir P. fazer cumprir lotlas as instrucções 
" nnkt1s da Dírcclorill du i;amo. 
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CAPITULO lll. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 3\i. No ultimo dia dos mczes de 1\laio e Novembro 
se procederá a balanço geral e c i rcumstanciado da Caixa , o 
qual com o relatorio da sua Directoria será immediatamentc 
remeti ido á do Banco. 

Arl. 37. A Caixa terá h uma casa forte com u neccssaria 
segurança contra todos os riscos de fouo, roubo, e quaesquer 
outros acontecimentos que a possão prejudicar, podendo alugar 
cdilicios para estabelecimento da Caixa, e fnzcr as despc:ras para 
sua installação. 

Art. 38. A Directoria procurar·á ultimar· sempre por meio 
de arbitros as contesluções que liC possão suscil:1r nos meneios 
dos nq:(ocios da Cai:--.a. 

Art. 3!.l. Os bens moveis, semoventes, ou de raiz, que 
a f:aixa houver de seus dcvedon·s por meios concilialorios 
ou jurliciacs serão vendidos no menor prnzo possível. 

Art. 40. A Hircctoria do Banco, sempre que julgar con
veniente, fim\ inspcciorwr o estado da C!lixa. 

Art. fd. A J>irectoria do Hanco poderá fa~ter extensivos 
;í Caixa l<ilial quaesqucr concessõe~ e favores que forem con
<:cdidos ao Banco. 

Art. fd. A Direetoria da Caixa fica autorisada para de
mandar u ser dcmandadn, c para exereer livre c g-eral admi
nistração como manrlataria da Directoria do Banco, que lhe 
C0tH't~llc para isso plenos poderes, c sem reserva alguma, mcs
tlto os poderl.'s em causa propria. 

Art. /~:l. As acçiíes que forem c~istribuid<.'\s por occasião 
da organisaç:ío da Caixa SCI'ÜO transl'cridas somente por acto 
I:HH.~atlo no n•gistro della , com a assignatura do proprielario 
ou de seu legitimo procurador. O sen dividendo semestral, 
<pre será o mesmo qtle llzcr o Banco, será pago na mesma 
Caixa. 

Art. !~4.: Os Accionista' da Caixa tem assento nas assem
hléas geraes do Banco, podendo-se fazer representar por pro
':uratlor, na fúrma dos Estatutos do mesmo. 

Art. q5, A dissoluçiío da Caixa, a mudança da sua ~éde, 
c a cessação da localisação das acçõcs só podcrüo resolver-se 
por deliberação da Directm·ia do Banco, estando presentes todos 
os seus nH'mbros, c devendo haver pelo menos dez votos con
conles. 

Art. !~6. A Directoria do nnnco poderá estabelecer huma 
ou ruais Agencias da Caixa ]<'ilial nos lugares da Província em 
quo possão melhor· ji.Hir ás nccr.ssidadcs commereiaes, sendo 
para isscJ nccessariii a condição da ultima parte do artigo an
h'cedenlc. 
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Art. 47. Serl'ío emiltidas tantas acções do Banco do Brasil 
quantas fot·cm suficientes para se levantar a somma de com 
contos de réis para fundo disponível da Caixa Filial. Estas ncçúes 
seriio emiltidas com o premio que a Directoria do nanco fixar. 

Arl. 48. As acções do artigo antecedente serão de pre
fcrencia concedidns a pessoas residentes na Província do Ceani . 
Se porém dentro do prnzo de dous ntczes não tiverem sido to
madas, a Directoria do Banco do Jkasil as poderá dispôr llllil 

outra llrovincia, deYendo prineipiar as operaçiíes da Caixa logo 
que todas as acçõcs estiverem dbtribuidas. 

Art_ 4!:1. Se a expcri,mcia mostrar que hc necessario aug
mcntnr-se o funclo disponi\·cl da Caixa, elevar-se o numero 
dns Directores e dos E111pregados, e bem assim a remunernção 
do seu trahallw, a Direetoria do Ganco do nrasil o podc~ni 
detPrminar, com tanto que nem o I'Lmdo disponível exceda do 
mil contos de rc'~is , nem o numero dos Direetores exceda dn 
dnco, em cujo easo o serviço da Caixa, será distribuído por 
Commissõcs e as delibcmçõcs serão tomadas tendo o llrcsi
tlentc voto de qualidade. 

Art. nU. Todas as medidas qnc a Hirectoria da Caixa Fi
lial tomar em virtndr, tlestes Estatutos poderão ser alteradas 
ou rc\'o~adas pela llirectoria do Banw do Brasil. 

Art. 51. A Dircctoria do Banco do Brasil poderá, quando 
cnLcnder conveniente aos interesses do nanco, allerar a ordem 
dos Uircctorcs e Supplenles, ou resolver a exoneração dellcs. 

DECRETO N. 2.GO:i- de :23 dc.Junho de 18GO. 

Concc<le a 1\aymunrlo rll' ~larr<lo Pimrn!PI priYilr!(io por rlrz annos para hum 
apparclho de sua imeaçã'' destinado a scccar café. 

Allendendo ao que l\Ie representou Haymundo de l\lacedo 
Pimentel, pedindo privilegio JlOf dez annos parn hum appa
rclho de sua invençüo destinado a seccar café: Hei por hem, 
(;onrormando-mc por Minha immediata Ucso\ução de 1G do 
corrente mez com o parecer da Secçãa dos Ncgocios do lrn
pr!rio do Conselho de Estado, exarado em Consulta d11 13 do 
l\laio proximo passado, Conceder-lhe o privilegio que requer. 

João de Almeida Pereira l"ilho, !.!o l\leu Conselho, Mi
nistro c Seeretario de Estado dos l'\cgocios do lmperio, assim 
o tt•nlla entendido c faça executar. l'alacio do Itio de Janeiro 
em vinte Ires de .Junho de mil oitocentos e sessenta, lrigcsimo 
nono da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a llubrica de Su;~ l\lag1~stade o Imperador. 

J uaiJ de Almeida Pereira l'ill!o. 
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DECRETO N. 2.606 de 23 de Junho de 1860. 

Appron as tahellas das peças de fard.1menlo que se devem distribuir ils 
praças dos diiTerentes corpos do Exercito, e dos preços l' tempo de durn
ç~o dellas, re\'ogando para esse fim na parte relativa, a que acompanhou 
o Decreto n. 547 de 8 de Janeiro de 1848. 

Hei por bem Approvar as tabcllas que com este baixão assig
nadas por Sebastião do Rego Barros, do Meu Conselho, Minis
tro c Secretario de Estado dos Ncgocios da ·Guerra, das peças 
lle fardamento, que se devem distribuir ás praças dos di!Terentes 
corpos do :Exercito, e dos preços e duraçllo dellas, revogando 
para esse fim, na parte que lhe fór relativa, a que acompa
nhou o Decreto n. 5l7 de 8 de Janeiro de 1848. O mesmo Minis
tro c Secretario de Estado assim o tenha entendido e faça exe
cutar com os despachos neeessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte tres de Junho de mil oitocentos e sessenta, trige
simo nono da lndopcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Sebastião do Rego Barros. 
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·DECRETO N. 2.007-de 30 de iunbb de-4860.. 

Crl!a ·o Impe~ial Instituto Fluminense de Agrié-ra. 

Desejando manifestar a atten~;ão que pre!llo á Agricunura, 
como a principal fonte da riqueza do Estado: Hei por bllm 
Crear nesta Côrte huma Associação com o titulo de Imperial 
Instituto Fluminense de Agricultura, o qual se regulará por 
Estatutos organisados segundo as bases, que com este baixão, 
assignadas por João de Almeida Pereira Filho, do Meu Con
selho, Ministro e Secreta•·io de Estado dos Negocios do lmperio, · 
que assim o tenha entendido e faça executa•·. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta de Junho de mil oitocentos e sessenta, 
trigesimo nono da Independencia e do Imperi .. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

J oilo de Almeida Pereira Filho. 

Bases a que se refere o ltec••eto n.o •. 801 
desta data para os Estatutos do lm"r~~l 
Instituto Fhuninense de A~•·ieultu••a. · 

t.• O Imperial Instituto Fluminense de Agricultura terá por 
especial objec...,,animar e dar o desenvolvimento á lavoura do 
Município e Província do Rio de Janeiro, já directamente pelos 
meios ao seu alcance, já indirectamente, auxiliando o Go
vemo Geral e Provincial em tudo quanto possa concorrer para: 
este fim. 

2. • Compôr-se-ha de soei os clfectivos, honorarios, e corres7 
pondentes em numero illimitado, e será administrado por humt. 
Directoria de nove membros com delegados, que a auxiliem· 
nos municípios de fóra, e por hum Conselho de vinte oito mem
bros, competindo á primeira a gerencia dos negocios do Insti
tuto, que não forem pelos Estatutos expressamente reservadws 
á assembléa geral, e ao segundo a fiscalisação dos actos da
quella. 

3. • Os membros, tanto da Directoria, como do Conselho 
Fiscal, e os respectivos Pre.;identes c Vice-Presidente strio. na~ 
meados pelo Imperador. 

4. • O fundo wcial scr4, formado das joias do:. soei os dli !C li
vos e correspondentes; das annuidades dos primd•·os, dos d'olla
tivos que o Instituto receber do Governo Geral e do Pfln,in ;ia I, 
e dos particulares; da renda do capital do lnsHuto ; e de tudo
quanto este vier a adquirir por outros meios. 

Parte 11. r,.o 
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5." O Miu.i~rq,;._ :aeq-to~de.Estt.dti l,los, Negooios do I m
Jwrio shá éonsit1erildo Presidente honorario do Instituto. 
t 6.• Serno:.,oonsidera€\os relevantes' os senii}OS, que forem 
prestados ao Instituto com z~·lo, assiduidndc, c dedicação não 
vulgares. 

7. • Logo que forem nomeados os membros da Dircctoria, 
c elo Consl'lbo Fis('al tratarão de formular sobre estas bases, c 
submettcr <Í approYação do (;on~rno, os Estatutos que devem 
reger o lnslituío. 

Palat:io do Hio de Janeiro ••m 30 de Junho de 1860. 

J o cio de Almeida Pereira Filho. 

----
J)ECRETO N. 2 üOS-d·~ :w de Junho de 1860. 

Altera a Hepartição Especial das TPrras Pui.Jlieas da Provinda do 
bpirito Sa11to. 

Hei por tem Decret:Jr o seguinte: 

Art. t.o A Ueparlição Especial das Tcrri&' Publicas, na 
Provineia do EsiJirilo Sunlo, será composta de hum .Delegado 
uo J)ircctur lieral, hum Fiseal, que será o fia Thesouraria da 
Pmvinciu, hum Ullicíal, hum Atuamwnse n hum Porteiro ur
chivisla, la:ando assim altcrutlo o Decreto de sua crcação. 

Art. 2." Estes emprcgmlos Ycncerão annualmcnte: o Dele
gado hum conto c üuzenlos tnil r(~is, o Fiscal duzentos e qua
renta mil réis, o Ollicial novecentos mil réis, o Amanucnsc 
seiscentos mil réis, c o Porteiro Archivista quatrocentos mil 
réis. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario d!• Estado dos Ncgocios do Irupcrio, assiJU 
o ll'ulla I'H!endido e liH;a executar. Palado do Hio de Janeiro 
t•m trinta dl! Junho dn mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono ela lndep!'IHii'ncia e úo lBl)wriu. 

Com a ltuhrica de s,:a :,iagcs:ade o lrnpcrador. 

Joiio de .Almeida Pereira Fillto, 
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Dli'.C&BID-lklt.fjt}-46..30.~ Jnn~~e 'tS(O. · 

Ptbfidenela a respeito l'M cà&~.~.s ~. q~e li.i,W Leí,l~~ *'~·· ~ie 
preencher o lugar de Direcior interino de huiria das F.C . '.·; ~; ·se 
fazê-lo por qualquer motivo, continuando comtudo no exercici<i':- e \'Le~; 
e em quç não queira tol]lar o seu assento de ordem. 

Hei por bem, de conformidade com o artigo 1. • do Decreto 
N. • 'it~ de 19 de Setembro ~ 1853, Decretar o seguintk ': 

Art. t.• No caso 4a que o ~te, a quem tocar a. &J~br 
tituição do Dir.cctor, re.cu:>e p.or moleil.ia, ().1,1. por (}Utf!Q ,;q\141!
quer ~otivo e~:ercê-la~ coptin~Jando porém ao mesm,o ~po 
no exercício das funcções de Lente, o Directoi: w !) .qp~ ~r 
as suas vezes, convocando immediatame.nte a Congr~a<jiQ, lhe 
submP.tterá o motivo allegado., yara ell~ tomar corwe()\~~.nto. 
Sll a Congregação não ó adm1thr, o Ducctor, ou quetrfsuas 
vezes fizer' assim lh'o participará' intimando-lhe que entre 
em exerdcto dtmtr.o de vinte e q111atro horas; 8e o Lente 'reCUsar, 
se obl'arà na .cl»!lfortnid.6de dos ~rti·gos 14~ e 145 dos Estatutos. 

Art. 2.• O Lente que em Congre~a~ao~ ou em' l,tl\ltl,quer 
neto academico, em que est.::ia ma~cal'la ~ orde!p tlos a5seiJ);o~, 
não tomar o que lhe compete, sera conviilad@ pelo'Directo~, ou 
pelo que presidir ao acto para o fazer; se o Lente recusar, o 
Director ou o ~uesideoie .ilo tlcl<il, tomando uota dissfi , não 
o considerará como presente, c mandará marcar-lhe huma falta 
na ~onform.idadc do 3ftjgo J33 ,d,os ~statutos. Se o Lente em 
outro acto academieo reincidir na mesma falta, será immedia
tamente suspenso por hum mez, se o acto fôr praticado em 
Congregação, ou em acto particular entre os Lentes; e por dous 
mezes, se fôr em publico. 

João de Almeida Pereira Filho, do :Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Esta~o dos Negocias •'(jo JmperiO,·Uil·!~ t.ênl,ta 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Jar.eiro em trinla 
de Junbo de mil oitocentos e S~JsS!lQ.ta, tr~e~fi).nono.d;lJ.uÃ~~ 
peodenda e do lmper.io. 

Com a Rubrica de Sua Magcstnde •O !lmpttadat·. 
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:bECR'f!TO tt 2.6to-de 4 de Julho dê4800. 

',_, 

Crêa ham Batalhlo de Intantaria da Guarda Nacional do a,niÇo llctivo, e buma 
Companhia avulsa da reserva no municipio da Villa de · Milagres da Pro
víncia do Cearli. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província 
do Ceará, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.• Ficão creados no município da Villa de Milagres 
da Província do Ceará, e subordinados ao Com mando Superior 
da Guarda Nacional da Comarca do Crato da mesma Província, 
hum Batalhli.o de Infantaria de oito companhias, com a designa
ção de trigesimo sexto do serviço activo, e huma Companhia 
avulsa da reserva. 

Art. 2. • Os referidos Corpos terlio as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província na 
fórma da Lei. 

João Lustosa da CunhaParanaguá, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em quatro 
de Julho de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joí1o Lustosa da Cunha Paranaguá. 

-···-
DECRETO N. 2.611-dc 11 de Julhode 1860. 

EsUbelece as condiÇ(Ies para a concessAo dos favores votados pela AMem· 
llléa Geral Legislativa para manute•o de huma Opera Lyrica Nacional. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• O producto liquido das loterias votadas pela As
sembléa Geral Legislativa para subvencionar a Opera Lyrica 
Nacional, será concl:'dido á Companhia ou Emprezn, que mais 
garantias offerccer, obrigando-se: 

1.• A dar pelo menos duas rcpresentacõcs mensaes. 
2.• A contribuir com as despczas necessarias para o esta

belecimento de huma aula de declamação e outra de canto 
aperfeiçoado no Conservatorio de Musica. 
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a.o A preferir; quanto fôr pOSSível, (jS artistas Hâciouaes 
para organisação da companhia dos artistas, não podendo ter 
nunca menos de metade .do pessoal, composto 4e artistas na-
cionaés. · 

4..• A receber os alumnos do Conservatorio de Musica 
que, terminados os estudos, mostrarem talento e vocação, e 
forem pelo Ministro do Imperio m'andados admittir. 

5.• A contribuir com huma mensalidade para o alulilno 
do Conservatorio, que fór enviado á Europa afim de se aper
feiçoar na arte de compoiiição. 

6.• A prestar fiador para a execução fiel do contracto-que 
celebrar. 

Art. 2. • O Governo pagará a subvenção por cada repre
sentação, e a Companhia ou Empreza em caso nenh,Um poderá 
recebê-la antecipadamente, e sem que tenha corrido a· loteria, 
que deve fornecer os fundos precisos. 

Art. 3.• O Governo cedm·á por emprestimo a guarda roupa 
«l o archivo da extincta Academia de Musica. 

Art. 4.• O Inspector dos Theatros subvencionados será o 
Juiz de todas as contestações que apparecerem entre os artistas 
contractados e os Agentes da Companhia ou Empreza. 

Art. 5.• Declarar-se-ha no contracto que ror celebrado 
com a Companhia ou Empreza, que não se dará outro destino 
ao producto das loterias concedidas para subvencionar a Opera 
Lyrica Nacional, em quanto não estiverem liquidadas e pagas 
todas as dividas a que seja o Governo obrigado para com os 
artistas da mesma Opera. 

Art. 6.• Se a Companhia ou Emprcza, não cumprir as 
obrigações do seu contracto, além da perda da subvenção, fi
cará sujeita á multa, pela qual será responsavel o fiador, de 
1 a 4:000~000, imposta pelo Ministro do Impel'io, e cobrada 
executivamente. Em caso de reincidencia, além 'das mesmas 
penas, poderá ser rescindido o contracto. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Nl!lt>cios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em onze 
de Julho de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeidà Pereira Filho. 
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JfflCRHTO W 2.61,"""-dttU de Julho deU~O. 

Declara de i. a Eótrantla à Cotnartll de Mont~ Alto, creàda nltim a mente 
IH\ ProYinda !la Bahia 

H~ por bem decretar o seguinte : 

Art. Unico. Fira declarada de 1. • Entraneia a Comarea 
de Monte A Ito, rrcada na Província da Bahia pela Lei Pro
vincial numPro oitocentos c nove de onze do mez proximo 
passado. 

João J,ustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, 
Ministro c St~crctario de Estado dos .1\'cgocios da .1 ustiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
aos quatorze de .1 nlho de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lndepPndPneia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sun :Magcstadc o Imperador. 

João Lnstosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N. 2.613-dc 1!~ de Julho de 18fi0. 

Declara de 1.• Entrancia a Comarca de 1\laracús, ultimamente rreada na 
l'rovincia da Bahia. 

Hei por hem lknetar o seguinte: 

Art. Unico. Fiea declarada de 1.a Entrancia a Comarca 
de Maracás, en•ada na Província da Bahia pela Lei Provincial 
numero oitocentos e nove de onze do mez proximo passado. 

João Lustosa da Cunha Paranafllá, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça; assim o t~nha 
entendido e faça . executar. Palacio do Rio de Janeirô em 
quartoze de Julho de mil oitocentos e sessenta, trlgcsimo nono 
da lndcpendcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica fiP Sna Magrstade o Imperador. 

João Lusto.~a da Cunha Paranaguá. 
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DECRETO N. 2.6tt.Tr® #~<}e Julho de 1660. 

Dando Rélffilameotq para a.. Órg&l!.iiaçllo'e' servi® dila TeleJ!rapb~s 't~etricóS 

Hei por bem Approvar o Regulamento que com esu~ ~aixa, 
para a organisação e serviço dos TeiP.graphos Eleclricos, assíg
nado por João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu CoosP.Iho; 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da JustiQa, qn~J assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do 1\io de Janeiro 
em vinte e hum de Julho de mil oitocentos e sessenta;· ·•rtge-
simo nono da lndependenCía e do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lustosa da Otmha Pat•anaguá .. 

Regulantento Geral tios 'l'ete,.rapbes 
Eiect••iC"oH. 

DO Fll\1 E ORGANISAÇÂO HAS ACTUAES UNIIAS ELECTRO
TELEGRAPlllCAS. 

Art. t.• As linhas electro-telegraphicas, actualmente es
tabelecidas nesta Côrte e Província do Rio de Janeiro, tem por 
fim a transmissão de despachos e a de signacs de inr..endio. 

Art. 2.• l'ara este fim ficarão divididns em duas Sccr.ões, 
C{ li C se denominarão L a c 2. a. 

~ 1. • A 1. a comprchcnderit ns E~taçõcs ele S. ·Christovão, Se
cretarias da Justiça c da Polida, Fragozo, Prainha c Pctropolis. 

§ 2.• A 2.•, que será principalmente destinada á trans
missão de signaes de inm·mlio, comprehcnderá além das I<::S
Iilçôes montadas nos quarteis das Secções propri:as 6' auxil'iates 
do Corpo de Bombeiri.'JS, as do Quartel do Corpo Policial c 
Castell.o. 

'I'ITIIlLO 11. 

])0 PESSOAL lc SUAS OURIGAÇÕES. 

CAPITULO I. 

Do pessottl. 

Art. !l." Para a direcção e serviço dos Telegrapbos Elec~ 
tricos haverá : 

Hum DirectM Geral~ que poderá ser Official superior ou Ca" 
pitão c!Tectivo ou honorario do Corpo de Engenheiros. 



Hum Ajudante, que tambem poderá .ser Official' de Enge
nheiros, porém de patente inferior a do Direetor Geral, mas 
que tenha como aquellc o curso eompleto de sua arma. 

Hum Enncarrcgado Geral das liuhas que será nacional ou 
e!>trangeiro, que possua habilitar,~ões seientilicas de engenharia. 
~ 1.•. Além destes haverá hum corpo de empregados com-

posto de 
Hum Eseriptnrario ; 
Hum Zelador de pilhas; 
Hum Encarregado da arrecadação ; 
Seis Estacionados c seis Adjunetos para a J .• Seccão ; 
Sete Estacionarios c sete Adjunctos para a 2.• Secção; 
Dons Carteiros. 
~ 2.• O l>irl'clnr Geral c o Ajudante serão nomeados por 

Decreto lmperinl ; o Encarregado Geral das linhas, Escriptu
rario, Zelador de pilhas, Encarregado da Arrecadação, Esta
cionarios c Adjunetos serão nomeados por Portaria do Ministro 
c Secretario de Est3do dos Negoeios da Justiça sobre proposta 
do Director Gorai, e por este os Carteiros. 

Art. 4.• Os seus vencimentos serão os que «onstão da 
tabella anncxa a este Regulamento. 

CAPITULO 11. 

Do Dircctor Geral. 

Art. 5." Ao Director (~cral compete: 
Lo Observar c fazer observar inh·gmlmcnte este Regula

mento c todas as instrucçõcs ou ordens que receber direeta
rncntc do Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça ou do Director Geral d& Secretaria deste Ministerio. 

2. • Dirigir c inspcccionar o serviço dos Telcgrapbos Elec
tricos, c providenciar sobre tudo que fór necessario á regula
ridade do. mesmo serviço. 

3.• Inspeccionar os trabalhos da auhi theorico-pratiea para 
telegrapbistas creada por este t•egulamento, presidir aos exames 
dos alumnos e passar as cartas d~ habilitação. 

4. o · Fiscalisar a conservação e melhoramento de todo o ma
terial da Repartição. 

5.° Fazer organisar pelo Escriplurario, ftscalisar e assigoar 
as folhas dos vencimentos dos empregados e orçamento aonual 
que deve apresentar ao Ministro da Justiça, c bem assim ru
bricar ac; contas de quaesqucr despezas da Repartição. 

6.• Fiscalisar a economia da Itepartição, providenciando sobre 
o mais util o economico emprego dos aeidos, &aes e quaesquer 
preparações cbimicas usadas na lelegraphia electrica, e inspec
cionar a escripluração dos livros c o archivo a cargo do . .Es-
cripturario. 



( :J21 l 
'7. • · Ptopót ao Gtwet•no tod.ss as, nte~idás ou pro'fideltc!as 

de que a Repartição carecer otl que forem de reconhecida vatt
tagmn ·para os Telegraphos. 

8. o lnspeccionar e regular o serviço de todós os empregados, 
e proceder na fôrma deste Regulamento contrà os que deixarem 
de cumprir os seus deveres, levando tudo ao conhecimento ·'do 
Governo. 

9.• Fazer subir, devidamente informados, á presença do 
Governo todos os requerimentos e reclamações dos empregados. 

10. Remetter semestralmente ao Governo hum relatcirio 
circumstanciado do estado da Repartição, com a noticia das mais 
importantes applicações, e aperfeiçoamento dos Telegraphos 
Electricos nos paizes estrangeiros e que posslio ter applicação 
ao Brasil. 

11. Fiscalisar a arrecadação da renda da 1. a Secçlio e entrar 
com ella para o Thesouro Nacional até o dia 5 de cada mez, 
fazendo acompanhar a remessa de huma conta que designe o 
numero de recados e a importancia total e a de cada hum 
delles, do que remetterá na mesma occasião huma copia á Se-
«lretaria da Justiça. · 

12. Rubricar as folhas da todos os livros da 1\epartiçlio e 
subscrever os termos do abertura e encerramento delles. 

13. Notar nos títulos de nomeação a data da posse dos 
empregados e a do dia em que entrarem em exercício. 

Art. 6. • O Directm~ poderá exigir dos empregados todas 
as informações por escripto de que carecer sobre o serviço. 

CAPITULO 111. 

Do Ajudante. 

Art. 7.• Ao A.iudante incumbe: 
1.• Auxiliar o Director Geral no cumprimento de suas obri

gações, cumprir e transmittir pontualmente as suas ordens con
cernentes ao serviço administrativo e disciplinar da Repartição. 

2. • Detalhar o serviço de conformidade com as ordens do 
Director. 

3. • Notar em livro especial os dias do falta dos empregados 
ou o não comparecimento delles a hora marcada . 

.\..• Organisar, a vista do livro de que trata o paragrapbo 
antecedente, as listas das faltas e aprm•enta-las ao Director no ul 
timo dia de cada mez. 

5.• Representar por escripto ao Director Geral sobre a falta 
de cumprimento de deveres dos estacionarios, Adjunctos e 
Carteiros. 

6.• Explicar na aula de que trata o § 3.• do art. 5.• as noções 
de Physica e Cbimica necessarias á intelligencia das leis e proprie
dades da electricidade, e a parte technica da Telegraphia Electrica. 

Parte 11. 41 
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7. • ~xaoúnar oi: ~)4nano.s 44,dita aula e. as4lignal: os. termos 
de exame.· . 

8.~ Proceder ao l~vantamento da pla~ta ttai . Ü~flS que 
forem projectadas, -explorar o terreno e indioar a m~s van
tajosa direcção. 

9." . Sul>stituir o mrcctor Geral e o Encarregado {ief'al das 
linhas nos seus impedimentos. 

CAPITULO IV. 

Do Encarregado Geral das linhas. 

Art. 8." O Encarregado (;cral das linhas lerá espccial
lllcntc a seu car~o o seguinte: 

1." Velar e pmver na conscrvaçlío c reparo das ·linhas e 
apparclhos clcctro-teleg-raphicos, fazendo que cstejoo sempr• 
(~m bom estado. 

2." Montar c estabelecer nas Estações os apparelhos telegra
phicos e as communicações que forem necessarias para que os 
Telegraphos Electricos precnchão o fim a qnn são destinados 
neste Regulamento. 

3.• Fazer na disposição destes aprHn'elhos e communicações 
as altefações que a pratic<l lhe suggerir como mais ooovenientes 
ao serviço telegraphico, precedendo sempre representação por 
cscripto ao Director Geral. 

4." Reparar, conforme as ordens do Director Geral. ot'! desar
ranjos que sobrevierem nas Estaçücs, apparelhos c linhas,· c 
concertar os que se deteriorarem. 

5." Fiscalisar e dirigir os trabalhos do Zelador de pilhas, 
ciando parte ao Director Geral dilS faltas que este e111rpregado 
eornmetler no curnprim<'nto de seus deveres. 

ü.• Impedir absolutamente a dcslocação c desmonw dos 
apparellws e conductores, c qualquer acção que ~. preju
díca-los, levando por cscriplo ao coohecime.nto, ~.J)irec\or 
Ge.ral toí\o e qualquet abuso. de que tenha noticia. 

'4.6 , Cl:lwpr.ir as o~dens do Director Geral e ~ar-lha imme
!liatamcnte por escripto conta de qualquer desarranjo qus ~re
veoba nas Esta.ç(\e~ ap~elliws. e ~nba& q® iqteHompa a com
municação telcgr~t .. l\~. 

8." Estudar ouidadosamente as inlluencias Iocaes sobre as 
baterias e r.onductores, nota.r os pllenomeno.s natu1·aes IJ!UC in
lluem na transmissão dos telegrarnmos, registrar os effeitos da 
eleetricidade atmospherica e communicar as suas obss~vações ao 
Dircct.or Geral. 

9." Ensinar a manipulação dos apparelhos c a eme~r e 
isolar os fios conductores. 

10. Examinai; os alumnps da aula.tbeoriooipfa~W.l:\ 4tt.~les•a
phistas e assignar os termos de exanw. 
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H. F.isealisar "limpeza! ~r' a~ 'dali Estações e appatel~; 
12. ·:SUbstituir: o Aju'darit~·qos'-'~r,ilu~mijutps.. · 
13.:' tRêqltisitar ·do Eri~lfrega'do ,f~J·'.Ar~W.~. }lC)Ii;:nleio jff)!· 

hum pt~dícia· esctiJlto,' a& fet'ta~.· ttl~(arifltelh~tP.l~.ía~.-:-
sorios.. de que oareoor para· l)s tl'3b&lho& q~. tpe. ~ã9&~~· 
tidos. > 

CAPITULO V,· 

J)o Escripturario 

Arl. 9." Ao Escripturario incumbe: 
1." A cscripturação dtiS livros, oorrospondencia official e. a 

nmtabilidade. 
2." Organisar as folhas dos '\leOOimentos dos empregados, 

tendo em vista a lista da& faltas de que trata o ~ 5. o do· art-. "'7. o, 

extrahir e apresenta r ao DirectorGeralas contas da reooita e..cWspeae •. 
:J." Escripturar os livros seguintes: hum para registro da corres-' 

pondencia official, hum para receita e despeza, hum para o ponto, 
hum para escripturação do material, e hum para a matricula do 
pessoal. 

4.." Archivar os papeis relativos deiignados pelo; Dire0t;r 
c;erll, e cuidar do asseio e conservação do ar.chivo. 

Art. 10. No impedimento do Escripturar.ip fará ~&. yez,es 
quem Q Gorerao deliiignar. 

CAPITULO VI. 

JJo Zelador de pilhas. 

Art. 11. O Zelador de pilhas he obrigado: 
J ." A coadjuvar o Encanegado Geral das linhas em to4~s os 

trabalhos de reparos c conservação dellalii; 
2." A .-elar espceilhneute no !Iom estedo das pilllft~•· 
3." A preparar com ~ettei11 ~· el8Bl4Jn$os & roacliyQ& 4f: . 

reserva. 
&..o A manipular as preparaql)es chimicas emptegadlt~ na 

mnaigamtçlio do :&inco o outros misterei das pilhas. 
a,P A f~r reoolher ti arreMdação eitas subst.aJicias e t~: 

o5 objeetos q11e não e»tPjão em seniço nas Esw~ .. 
6.• A substituir o Encarregado da Arrecadação n~, ~ ;.n.-. 

pedimentos• 
CAPITULO VII.· 

Do EMBrregado dii Arr.uadaf}OAJ. 

Árt. 12. O Encarregado da Arrecadação tem po.r ~1 
1 ,P Oiroar da arreca6ação e ,Q'bjeol;os .tJouo.dos á- I!Uil 1uar4B~ 

~:onforme as instrue<;õcs e!>edpta!l do Dire4t« GeraL · 
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2.* Fornecei' ás Estações, mediantl' hum pedido rubricado 

pelo Director, seu Ajudante, ou pelo Encarregado de linhas, os 
objectos nect>.ssarios· p11ra o serviço. · ~~ 

3.• Escripturar o livro de carga e descarga da Arrecadação. 
4.• Fazer as despezas miudas da Repartição conforme as 

OJ:dens do Director Geral, c apresentar ao Escripturario as res
pectivas contas documentadas. 

5.• Substituir o Zelador de pilhas nos seus impedimentos. 

CAPITULO VIII. 

Dos Estacionarios e Adjunctos. 

Secção :f.a 

Dos Estacionari9s e Adjunctos da t.a Secção de linhas 
tllegraphicas. 

Art. 13. Os Estacionarios da 1. • Secção tem por obri
gação: 

1." Observar tudo o que lhes fôr recommendado pelo Encar
regado Geral das linhas no que toca ao reparo e asseio das Es
tações e apparelhos. 

2.0 Observar e cump1·ir integralmente todas as disposições 
do Titulo 3.• deste Regulamento. 

3.• Dirigir o Adjuncto nos seus trabalhos, e dar parte ao 
Ajudante quando elle não cumprir os seus deveres. 

4.• Fornecer todas as informações que lhes forem exigidas 
pelo Director Geral, Ajudante ou Encarre~ado Geral das linhas 
c obedecer ás suas ordens concernentes ao serviço. 

Art. 14.. Além destas obrigações, que são communs a 
todos os Estaciona rios da 1 . • Secção, os de Petropolis e Fragozo 
são obrigados a recolher até o dia 5 de cada mez á respectiva 
Collectoria a importancia das taxas recebidas nas suas Estações, 
fazendo acompanhar a entrada do dinheiro com huma conta que 
demonstre o numero de despachos, a importancia total e a de 
cada hum delles. Huma conta igual será remettida ao Director 
Geral com hum docwnento da Collectoria, pelo qual provem 
que o dinheiro foi recolhido de conformidade com a disposiçlo 
deste artigo. 

Art. 15. Os Adjunctos desta Secção são obrigados : 
t.• A coadjuvar os Estacionados no cumprimento de saas 

obrigações. 
2.• A escripturar os cadernos de apontamentos das Estações. 
3. • A' remetter ao Escripturario todos os papeis que devllo ser 

archivados. 
4.• A dirigir o servente na limpeza da Estação, e substituir 

o.res_protivo Estacionario nos seus impedimentos ou faltas. 



Art. 16. Os Estacionarias e Adjunotos da 2.• ·~cçfto sJio 
obrigados : · 

1.• A cumprir fielmente as ordens do Ajudante ou Encar
regado Geral das linhas sobre tudo que disser respeito ao ser
viço telegraphico. 

2.• A transmittir promptamente pelo Telegrapho os signaes 
de incendio, conforme as disposições do Regulamento do Corpo 
de Bombeiros. 

3.• A revesar no serviço telegraphico de sna Secç:lo se
gundo as ordens do Director Geral dos Telegraphos Electricos, 
e bem assim cuidar da limpeza das EstaçGes e apparelbos tele
graphicos. 

CAPITULO IX. 

Dos Carteiros. 

Art. 11. Os Carteiros tem por obrigação cumprir o que 
lhes fór ordenado, de conformidade com as disposições do Ti
tulo 3.•, pelos Estacionarias das Estações em que servirem. 

Art. 18. O Carteiro q&e servir na Córte tambem será 
obrigado o entregar a correspondencia official da Directoria 
Geral dos Telegraphos Electricos. 

Art. 19. Nos impedimentos e faltas dos Carteiros, o Di
rector Geral nomeará quem os substitúa. 

TITULO 111. 

DA TRANSMISSÃO DE DESPACHOS. 

CAPITULO I. 

Da correspondencia. 

Art. 20. A todos he permittida a communicação pelo 
Telegrapho Electrico, sendo feita a transmissão dos despachos 
pelos empregados das Estações respectivas. 

Se porém os despachos forem oppostos aos bons costumes 
ou á ordem publica, os empregados sobr'estarlio na transmisslio 
delles, dando parte ao Director, e este ao Ministro da Justiça, 
para resolver á respeito como entender. 

Art. 21. A correspondencia particular poderá ser suspensa 
pelo Governo todas as vezes que julgar conveniente. 

Art. 22. Os despachos serão escriptos sem abreviatura, 
em letra lntelligivel e a ssignados por quem os enviar, contendo, 
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sempre que fôr possível, além· da direcção, a designação da 
rua e casa a que devão ser levados. 

Art. 23. -Antes da transmissão de despaehos notar..se-ha 
a numeração, assim como a hora da apresentação e da trans
missão. 

Art. 24.. Os autographos dos despachos serão archivados. 
Art. 25. Os despachos serão trausmitlidos seguodo·a ordem 

da numeração e das seguintes cntrgorias: 1.", os officiaes; 2.", 
os da Casa Imperial; :3.", os particulares, devendo-se em cada 
categoria preferir os urgentes. 

Art. 26. A pessoa que emiar o despacho poderá exigir 
não sú que se lhe d1i certeza da hora em que chegou a seu 
dPstino, mas tambem que o seu t h cor seja repetido pela Es
tação, que o houver recebido á attUella qne o houyer lmnsmilti<ln. 

Art. 27. Os Estacionarios entregarão hum recibo, cortado 
dP- hum talão, á pessoa que rnviar hum despacho. No talão 
hem como no recibo mencionarão o numero do despacho c a 
importaucia da respectiva taxa. 

Art. 28. Os empregados reduzirão a escripto com fide
lidade e clareza os despachos que houverem de srr expedidos, 
c authenticando-os com a sua rubrica os ~~ommunicarão ;.ís pessoas 
a quem forem dirigidos, declarando no soiJr'escripto a hora 
do seu recebimento c da entrega das cartas aos carteiros. 

Os nomes das pessoas a quem forem dirigidos taes des
pachos ,I Serão lançados em livros proprios com declaração da 
data da remessa. 

Art. 29. Os Carteiros darão infonnação escriptu acerca da 
hora da entrega. 

Art. 30. As cartas serão }(~vadas ás casas que Pstiverem 
comprchcndidas dentro dos limites das cidades do Hio de Ja
rwir·o c de Pctropolis. 

;\rt. 31. Os despachos que fm·em <lirigiiJos a pessoas 
desconhf~cidas sem casa dc~ignndn ou morando fóra dos limites 
das cidades referidas, serão lançados nos Correios em cnrtas fp
ehadas senão forem immediatamcnte procurados nas Estações. 

Art. 32. Os despachos reservados só serão entregues ás 
proprias partes ou a quem se mostrar especialmente autorisadu 
paro recebíl·los. 

. G,\PITULO li. 

na to:r:a. 

Art. 3:l. Os despachos particulares são sujeitos á taxa de 
80 rí~is até vinte palavras, além da de 20 réis por cada legou 
.tle tres mil braças. 

Art. 34. As distancias que servem de base ao calculo das 
taxas, siio tomadas em linha rccta ua Estaç:ío que transmittc i\ 
JMação que rccchr. 
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. . Art. 35. Passa11do 0; :d~HGbQ de. yintA:l palavt~s. a. taxa 
terá o ilQgllJ~to de mct~~-pele~ Pfl,lavratqJmLilioie.xccdürcrn 
ao nurp«;r,o tp~ciqnado. . _ . . 

Art. 36. As fracçõesde legua seraoconstderadas oomo legua. 
Art. 37. São sujeitos á taxa a repetit;ào dos despaclms ou 

a resposta a elles. 
Art. 38. São isentos da taxa a direatão dos despachos, 

dat11, pontuação e assignatura. . 
Art. 39. Os despachos recolhidos aos Correios em cartas 

fcch:Jdas são sujeitos ;í taxa que he marcada no respectivo Re
gulamento, e que será paga pelos interessados no acto da en
trektl dos mesmos despachos na Estação que tiver de tran~~ 
lllitti-los. 

TITIJLO llV. 

DISPOSIÇÕES CORRE:CCIONAES. 

Art. 40. Nos casos de faltas cornmettidas contra as dispo
siçües deste Hegulamenlo se procederá do seguinte modo : 

§ 1." Se a falta fór commettida pelo Ajudante ou pelo En
carregado Geral das linhas, o Director Geral a levará áo conhe
cimento do Governo para que suspenda ou exonere o que tivei· 
delinquido. . 

§ 2." Se fôr comrnettido por qualquer outro einptégado, o 
Director Geral poderá corrigi-lo do seguinte modo: 

1." Com reprehensão ; 
2." Com trabalho dobrado de 2 a 8 dias. 
3." Com suspPnsão de vencimentos de 1 a 15 dias. 
§ :J." Quando a lhlla reclamar castigo mais severo, o Director 

a levará ao conhecimento do Governo para que resolva como 
mr Je justiça. 

Art. 41. Os empregados fiéão além disto sujeitos a qj.J~Çs
qurr penas em que possão incorrer na conformida,(le -4as .. leis. 

TITULO V. 

DA AULA, ARREÓDAÇÃO E ARCIIIVO 

CAPITULO I. 

Da aula theorico-pratica de telegraphia. 

Art. 42. · Fica desde já creada h urna aula theorico--pratica 
para os qm~ se destinarem ao empr-ego de telegraphista. 

Art. 43. O Director desta aula será o dos 'felegraphos 
:Electricos c os Professores serão o Ajudante e o Encarregado 
(;Mal das linhas, sem que por este trabalho tcnhão direito a 
!lllgmcnto de vencimentos. 



Art. 44. Nesta aula se ensinará, conforme o progràmmà 
que fôr approvado pelo Governo, a theoria e a pratica da tele
graphia elec~rica e as noções de Physlca e Chimica relativas á 
electricidade. 

Art. ft.5. O Diredor organisará o regulamento da aula e 
o programma de que trata o artigo antecedente, e os submetterá 
á appronçlio do Governo. Neste programma se designará a 
duração e distribuição do tempo escolar. 

CAPITULO 11. 

Da an·ecadação. 

Art. 46. Fica definitivamente creada huma arrecadação, 
que será estabelecida onde o Governo designar. 

Art. 47. A esta arrecadação serão recolhidos todos os 
objectos que não estiverem em serviço. 

Art. 48. Nella lambem serão arrecadados todos es sobresa
lentes que forem comprados para o serviço dos Telegraphos 
Electricos. 

Art. 49. O Encarregad<• da arrecadação será responsavel 
pelos objectos nella guardados. 

CAPITULO lll. 

Do Arcltivo. 

Art. 50. No archivo dos Telegraphos Electricos, que será 
annexo á arrecadação, serão archivados os papeis e, livro.s. se
guintes: 

1. • Os Avisos e Portarias da Secretaria de Estado dos Ne· 
·gocioa da Justiça, e os pedidos ao Director dos Telegraphos Elec
tricos. 

2.• Os Avisos e officios de outros l\linisterios e autoridades 
que forem enviados ao dito Director. 

3.• Os officios e participação dos empregados com os docu
mentos que os acompanharem. 

r..• Os despachos recebidos nas Estações, ou sejão manus
criptos ou telcgrammos. 

5.• As copias das memorias e relatorios apresentados ao Go"': 
verno, e as observações c apontamentos scientificos dirigidos a0 · 
Director Geral. 

6. • Todos os livros que teu hão sido encerrados. 
Art. 51. O Escripturario he responsavel pelos papeis e 

livros archivados. 
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J>ISBNl•• GlUl.a\~~ 

Art.:, 5i. O serviço o.rdinario ,da!J,lUtaçOcs oo.lnl~t' ó' 6 
horils da manhll e termimira ás 6 da tarde no verão,,~'& será .das 
7 da manbn ás 5 da tarde no i.Dverno. 

Art. 53. Nos casoi extraordinatios de transmissão de des
pachos officiaes e urgentes, as Estações poderão trabalhar· de 
noite segundo fór determinado pelo Mioisterio da Ju&tiça. · • 

Art. 54. Em taes casos o Director, na conformidade das 
ordens do Ministro da Justiça, designará as Estações em que 
deverllo pernoitar os empregados. 

Art. 55. Os deSpachos particuláres tran&mittidos de noite 
pagarão taxa dobrada. 

Art. 56. O Encarregado Geral das linhas terá huma caval
gadura em Petropolis. 

No caso de augmentar consideravelmente a correipondencla 
particular, terão tambem os Carteiros huma conlgadura para 
poderem satisfazer a disposição do art. 37, sem prejúito do 
serviço marcando o Governo neste caso as quantias necessarias 
para compra, remonta e forragens. 

Art. 57. Os empregados dos Telegraphos Electricos são 
amoviveii e só tem dh·eito á gratiftcaçõe11 marcadas na tâbélla 
annexa, quando em exercício. 

Art. 58. He commum a todos os empregados subordinad01 
ao Director Geral dos Telegraphos Electricoi a obrigação de com· 
prirem as suas ordens concernentt& ao serviço. 

Art. 59. Haverá om todas as Estac.õe11 cadernos avulsos 
em que se lançarão as notas convenienies para serem trans
mittidas ao Director Geral. 

Art. 60. H e garantido o segredo da correspondencia telegra• 
phica como he o das cartas nos correios. 

Art. 61. O Governo poderá conceder ás Companbill$ doa 
caminho& de ferro isenção da taxa em troca de van'tagena 
equivalentes que obtenha. 

Art. 62. As chaves das Estações dos Telegraphos Elec
tricos ficarlio a cargo dos empregados respectivos, segundo de
terminar o Director Geral. 

Art. 63. Os empregados dos Telegraphos Eleb;ricos Ocão 
isent011 de todo serviço da Guarda Nacional, em quanto exer
cerem os seus empregos. 

Art. 6~. O Governo, á vista do que a pratica demonstrar 
na execução deste Regulamento fará as alterações convenientes. 

Art. 65. O presente Regulamento, será desde já posto em 
execução, ficando dependente da approvação do Poder LegislaUvo 
a disposição do art. 63 e a que se refere á despeza decretada. 
· Art. 66. Ficão revogadas as disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, 21 de Julho de 1860. -Jo® Lu•
tosa da Cunha Paranaguá. 

Parte li. 4.2 
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Tabella doM ven~lnaen'&os dos. Empa•egados doii 
TeJegt•aphos IUectrléos' a 'que ~e refere o 
De,ereto desta data. 

1\!IPREGOS. 

Dirrctor Gera 1.. .•..•••..... 
Ajudante ...••.•..•...•....• 
Enrnrregado dali linhas ( srnc 

por contracto) •....••.••.. 

F.STAÇÕES. 

Côrle •.....•••. 
)) 

)) 

)) , 
)) 

Esrripturario .•..•...•••.•.. 
Zelador da~ pilhas ••••••.•.•. 
lfnca~rega~o da Arrecadação .. 
Estacwnarao................ s. Christoyão .... 
Adjuocto ..• ' .............. . 
Estaciona rio ............... . 
Adjuocto .................. . 
Estacionario •.••..•...•...•• 
Adjuncto ..••.• · ............ . 
Estacionnrio ............... . 
Adjmlclo •.•.•••••...•.•••• 
Estaciouario ...••.•.••.....• 
.\djunr.to ................. .. 
Estaciouario ............... . 
Adjunct.o ............. "····· 

1 Esf:Bcionario ............... . 
Adjuncto .•..•••••..•••• , ••. 
Estaciona rio .............. .. 
Atljuurto ................. . 
F~lacionario .............. . 
,~djU!!clO. ~.,. .. .. ...... ., . 
Estacwnano .....•....•...•. 
Adjuncto .................. . 
Estncionario ..•••.•.......•. 
Adjuncto •••.•.•...•••.••.•. 
Estacionario ............... . 
Adjuocto .................. . 
Estnciouario ••.•.•.•....••.• 
Adjuucto ................. .. 
Carteiro ................... . 
Dito ...................... . 

)) 

Prainha ....... .. 
)) 

Secret. da Justi~a. 
v 

Sccret. da Policia. 
}) 

Fragozo ....•...• 
)) 

Petropolis •..•..• 
)) 

rosto central ..•• 
)) 

Posto de S. Christ. 
» 

Casa de Correcção. 
)) 

Arsrnal de Guerra. 
b 

Arsenal de :Mar. 
)) 

Corpo Policial. .. 
• 

Castello •.•..•••. 

" Ctlrte .......... . 
Petropolis .•••••• 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 

\'ENCIUR!'iTO 
IIENS.L. 

-r---
Orden. J GraJ. 

120ij 
809 

4011 
408 
41Jg 
sos 
608 
sos 
60g 
sos 
60$ 
sos 
GOR 
808 
608 
sog 
60$ 
4011 
2411 
408 
2~8 
408 
248 
401 
24& 
{0~ 
~ug 

401 
2411 
4!\8 
~Hg 
208 
~o~ 

308 
~os 

248$ 
lOS 
1011 
10/1 
2011 
1<>a 
~os 
1&8 
~os 
158 
208 
158 
20$ 
158 
208 
lSil 
lOS 
68 

10$ 
6J 
10~ 

6/1 
101 

68 
1011 
61 

108 
611 

10$ 
6$ 

10$ 
lOS 

Palacio do Rio de Janeiro etn :!1 de Julho de 1860. -Joiio Lulilto&a 
da Cunha Pa"anu~ruã. 
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DECRETO N.o 2.615-de.21 de. Julho de 1860. 

Manda ob.servar novo Regulamento para a,s .Çompaobin de 4PÍ',e~dlzes Artillces 
dosArieoaes ile Marinha da Córte, eProvinciu da Bahia e Pernâmbhco. 

Convindo reunir em hum só Regulamento as disp~sic;Oes 
que existem a respeito das Companhias de Aprendizes menores 
dos Arsenaes de Marinha da Côrte, e Províncias da Bahia e Per
nambuco, e hal'monisa-las com o que se acha dispüsto no 
Decreto n.• 2.583, do 30 de Abril ultimo, Hei por brm que se 
observ~ o R('gulamento, que com este baix11, assignado por Fran
cisco Xavier Paes Barreto, do Meu Conselho, Ministro e Secr<'tario 
de Estado dosNegocios da Marinha, que assim o tenha entendido, 
c faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 do Julho de 1860, Jri
gesirno nono da lndPpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Francisco X m;ier Paes Barreto. 

Be5ulanaento 1uara as Uompanhias de Ap .. en
dlzes il.••tlftces dos A.rsenaes de lllarlnha ~a 
Uêrte, e Provinclas da Balaia e Pernambuco. 

TI'I'UJ ... O I. 

DA t:OMI' ANUlA DE APRENDIZES ARTIFICES DO AllSENAI. DE 1\IARlNHA 
DA CORTE. 

CAPITULO I. 

}Jo pessoal da Companhia. 

Art. J." A Companhia de Aprendizes Arti!ices do Arsenal 
de ]\farinha dl.\ Córtc será composta do pessoal seguinte : 

Hum Commandante, Capitão-Tenontc. 
Hum Cirurgião, que será o do Arsenal. 
Hum Capellão, que será o do Arsenal. 
Hum Secretario, Escrivão de 3." Classe. 
Hum AgPnte, Commissario de 3.• t:lassc. 
Hum Professor de primeiras letras, que será o do Ars~nal. 
Hum Ajudante do dito, dito. 
Hum Mestre de musica. 
Seis Guardas , servindo hum de Sm·gento Ajudante, dous 

de Primeiros, e trcs de Segundos Sargentos. 
Hum Porteiro. 
Hum Enfm·meiro. 
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Hum Cozinheiro. 
Hum Ajudante do dito. 
Quatro Serventes. 
Dq~e~tos Aprendizes Artifices. 

CAPITULO IJ. 

])as (}/JrigaçiJes do Commandante e mais Empregados da 
Companhia, 

Art 2.• Compete ao Commandante: 
§ 1. • Velar cuidadosamente sobre tudo que fôr concernente 

ao pessoal e material da Co!llpanhia. 
§ 2. • Cuidar na educação, asseio e bom tratamento dos 

Aprendizes, fazendo frequentes visitas ao quartel, para por si 
mesmo certificar-se do zelo e actividade de seus subordinados, 
e da disciplina e moralidade dos Aprendizes. 

§ 3.• Visitar as Escolas c Officinas onde trabalharem os 
Aprendizes, para observar o seu adiantamento, c se são di
rigidos com dedicação pelos Mestres respectivos. 

S 4.• Detalhar o serviço do quartel, fazendo com que hum 
dos Guardas ronde os alojamentos de dia e de noite, aflm de 
poder manter-se a necessaria ordem c policia. 

§ 5. 0 Mandar passar revista a todos os Aprendizes antes de 
seguirem para as escolas, ou para as ollicinas. 

§ 6. o Fazer appliear aos Aprendizes castigos moderados pelas 
làltas que não forem de natureza grave, devendo dar logo 
par'te ao Inspector quando entender que elles merecem castigos 
mais severos. 

S 7. o Examinar e assignar , se estiverem conformes, todos 
os pedidos e docuin11ntos que lhe apresentar o Secretario. 

§ 8.• Fiscalisà.r a quantidade e qualidade dos generos que 
se receberem , rejeitando os que achar máos, e ter especial 
cuidado em qua a comida cseja bem feita, asseiada e abun
dante, mas .. sem desperdicio. 

§ 9.• .A.dmoestar osOfficiaes e Empregados seus subordinados 
quando deixarem de cumprir as suas obrigações, devendo dar 
ogo parte ao Inspector de outra qualquer falta de serviço mais 
grave que commetterem. 

§ tO. Mandar organisar mensalmente hum mappa do estado 
da Companhia , com as observações do que tiver occorrido , 
para ser remettido á Secretarta de Estado por intermedio do 
In[ector do Arsenal. 

11. Propôr ao mesmo lnspector quaesquer providencias 
a em do serviço da Companhia. 

Art. 3.• Compete ao Cirurgião: visitar diariamente o 
quartel, afim de tratar os Aprendizes daquellas enfermidades 
que por sua natureza dispensarem o curativo no Hospital, de-
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vendo ,por. semelhante motivo t~r a:,~lJ .. ·c;argo -4uma PMM.Qa 
ambulancia. · · . 

Ar"· 4.• Compete ao Capelllio: 
S 1. • Exercer na Compiinhia todas as runcções do seu sa

cerdocio. 
~ 2. • Cuidar na educação moral e religiosa dos Aprendizes, 

explicandfl-lhes a doutrina christã nos dias determinapos pelo 
Com mandante, segundo as instrucções que receber do Inspector. 

Art. 5. • Compete ao Secretario : 
~ t~· Fazer a escripturação di! Companhia e mais expe

Cicntc, observando os modelos a que se refere este Regulamento~ 
em harmonia com o que estivet· em uso nas Repartições· l<'is
c·tes e de arrecadação da Marinha. 

§ 2.• Organisar no primeiro dia de cada mez a folha das 
gratificações e diarias dos Empregados da Companhia, e de 15 
em 15 dias a dos salm·ios dos Aprendizes, segundo o sy•tema 
em pratica nos Navios da Armada. Estas folhas deverão,4+r a 
sua aa~ignatura e a do Commandante da Companhia, c ser ru-
bricadas pelo lnspector. · . 

§ 3.• Apresentar mensalmente na Contadoria da Mariqha 
os livros de soccorros c as folhas de que trata o paragr!lpho. 
antecedente, para se proceder á competente liqui!lação, !J tfa.., 
zer-se o pagamento, como se pratica com ns praças da Anpa!la; 
e bom assim o livro da receita e despeza do A.gen~ para os 
competentes exames. 

§ ft.. • Executar com pontualidade todas as ordens que.r lhe 
der o Commaadantc, tendentes ao serviço de que está htcum
bide. 

Art. 6.• Compete ao Agente: 
~ 1. • Tomar conta, por inventario, de todos os utensilios 

c mais objectos pertencentes ao quartel, e cuidar na sua con
servação e asseio. 

§ 2. • Receber do almoxarifado as rações c fardamentos pàra 
os Aprendizes, bem como os demais objectos necessarios ao 
serviço do quartel, mediante os competentes pedidos, paS$lndo 
os respectivos conhecimentos em fôrma. 

§ 3.• Fazer a distribuição das rações e fardamentos, e ()U.•! 

tregar aos guardas e cozinheiros os objectos precisos ao ser
viço, obtendo delles recibo. 

§ 4.• Prestar contas na Contadoria da Marinha no fim de 
lodos os annos financeiros. 

§ 5.• Cumprir com cxacção todas as ordens que reçe~r 
do CommandaRte, relativamente á arrecadação a seu cargo. 

Art. 7 ." Compete ao ProfessQr de primeiras letras: 
§ t.• Leccionar aos Aprendizes as materias contidas no§ t.o 

do art. 23, adoptando os compendios c o methodo de ensino 
!llle forem approvados pelo Inspector. 

§ 2.• Apresentar no fim de todos os annos hum mappa dos 
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alumnos que freqüentarem: a aula, com declarilça.o do seu_ Apro-
veitamento e'' ctmdactà. · . 

Art. S.• Compete a3 Ajudante do 'Pr<'fessór c_oadjdtar ao 
mesmo Professor no ensino dos Aprt>ndizes, subStituindo~ó nos 
seus imlledimentos. · 

Art. 9. o Compete ao Mestre de m usica : 
§· t. o Comparecer no quartel nos dias que lhe fôr orde

nado pelo Commandante. 
~ 2. • Leccionar aos Aprendizes os rudimentos de mpsica, 

soifejos, regras de acompanhar, & c., segundo a!i forças e a'idade 
de cada hum. 

§ 3. o Tratar da conservação dos instrumentos, o de sua 
accommodnção em lugar proprio. 

Art. 10. Compete ao Guarda que senir de Sargento Aju
dante: 

§ 1. • Velar na disciplina e no asseio dos Aprendízes e 'do 
quartel. 

§ 2.• Acompanhar os Aprendizes todas as vezos que sahirem 
do quartel debaixo de fórma. . 

§ 3. o Transmittir ao Porteiro, assim como aos oti~ros 
liuardas, Cozinheiros e Serventes, todas as ordens dadas pelo 
Commandante. 

§ &;.• Participar ao Commandante immediatamente qualquer 
falta de respeito que com Pile tenhão, tanto os Empregados de 
que trata o paragrapho antecedente, como os Aprendizes. · 

§ 5. o Coadjuvar ao Com mandante em tudo que fór con
cernente ao serviço da Companhia c do quartel, cumprindo 
com exacção as suas ordens. 

§ 6. • Percorrer, sempre que lhe ordenat· o Com mandante, 
as officinas em que trabalharem os Aprendizes, para observar 
se elles estão em seus lugar~s c se são applicados, c conhecer 
ao mesmo tempo se o trabalho de que estão incumbidps ho 
superior á sua idade c robustez. 

Art. 11. Compete aos outros Guardas: 
§ 1. o ExPcutar todas as ordens qu·e receberem directamentc 

do Oommandante, ou por interrnedio do Sargento Ajudante , 
rélativamente ao serviço da Companhia e do quartel. 

§ 2. o Fazer o seniço e as rondas a que slio obrigados, 
tanto de dia romo de noite, debaixo da direcção do Sargento 
Ajudante. 

§ 3. o Acompanhar fóra do quartel a qualquet· numero de 
Aprendizes, sempre que isso lhe fôt· ordenado. 
~ 4. o Fazer recolher e acordar os Aprendizes ás horas mar

cados, obrigando-os a que se lavem, ,·istão c estt1ão promptos 
para comparecer á revista da manhã. 
~ 5. o Obstar a quaesqucr rixas que possão dar-se entre 

os Aprendizes, e prohibir assuadas, tanto nas marchas para a 
escola e arsenal, corno na occasi11o de exercício. 
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§ G. • Velar com euidado sobro tudo que perten!'Cr aos 
Apren.~.izc!l, dando logo.P,fte J!IOtivada ao Sa~geritQ;i\J~M~ 
quabd6' baja àlguni desÇamiriho~ para, ppder,fazel:4-se. a sú"Mtf.. 
tu)c;ào~'.nrecedendo ordem <l~. CQJmnandaotQ • . , ·~tt~'12. Compete' ào Pt>rtéiro :·· · · · 

§ 1.• Permanecer no portão do quartel durante o tempo 
em quo este se achar aberto .. 

§ 2.• Prohibir a sabida de qualquer objecto pertencente ao 
quartel, sem ordem do Commandante. . . . 

§ 3. • Não consentir o ingresso de pessoo estranha ao :quartel, 
sem prévio conhecimento do Commandante. 

Art. 13. Compete ao Enfermeiro: 
§ 1." Acudir com promptidão a qualquer Aprendiz que 

adoecer, dando immediatamente parte ao Commandante para 
este providenciar. 

§ 2.• Tratar com zelo e carinho aquellcs Aprendizes anjos 
solfrimentos se puderem curar no quartel. 

§ 3. o Ser pontual nas prcscripções que o facultali v o houver 
de dar nos casos de que trata o paragrapho antecedente. 

Art. U.. Compete ao Cozinheiro e seu njudante o serviço 
proprio de sua profissão, apresentundo ás horas marcadas a .co
mida bem preparada, tanto para os Empregados que residireJP 
no quartel, como para os Aprendizes; devendo cumprir (.....,, 
pontualidade as ordens que a esse respeito lhes forem dirigidas. 

Art. 15. Compete aos Serventes fazer diariamente todo o 
serviço do quartel, conforme lhes fór ordenado, empregando-se 
nisto com zelo e submissão. 

CAPITULO 111. 

Da admissão dos Aprendizes .4.rlifices. 

Art. 16. Para ser admittido como Aprendiz Artiftce da 
Companhia he nccessario: 

11. o Ser brasileiro. 
2. • Ter a idade de sete a dote annos. 
3.0 Ser de constituição robusta e vaccinado: 
Art. 17. O numero de Aprendizes Artiflces marcado no 

art. 1. • sPrá preenchido: 
§ 1.• Com os orphfios ou desvalidos que, tendo os requisitO& 

do art. 16, forem remcttidos pelas autorida~o:::l competentes. 
§ 2. • Com os filhos das pessoas que por sua pobreza nao 

tiverem meios de os alimentar e educar. 
§ 3. • Na lalta de menores que se achem nas condiçõeS dos 

paragraphos antecedentes, com quaesque1· outros que sejão apro
sentados por. seus pais, tutot·cs, ou quem legitimamente os 
repreientar, dando-se preferencia aos lilhos dos operarias. do 
Arsenal, das pl'aças d~ pret e marinhagem da Armada. . 
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Art. 18. A pessoa que solicitar 'a admissão de algum 
Aprendiz na Companhia deverá dirigir a sua peti~!o ao Ius
pector do Atserlal , Instruindo-a com certidão de idade , t~ 
mais documentos qmf provem achar-se elle 'Irás condições do 
art. 16. 

Art. 19. Estando o Aprendiz nas circumstanci11s de ser 
aceito, a lnspecção do Arsenal fará subir a petiçl!o á presen..-a 
do Ministro da Marinha para resolver sobre a admissllo. 

Art. 20. As autoridades que enviarem menores para a 
Companhia de A predizes Artífices, os forno acompanhar dos dt)
cumentos exigidos por este Regulamento, sem o que não podel'tlo 
ser aceitos. 

Art. 21. Ordenada a admissão do Aprendiz, mandará o 
lnspector do Arsenal lavrar termo na Secretaria da Inspecçllo, 
em livro de talão, apropriado, no qual assigne o pai, tutt'l, 
ou a pessoa que estiver incumbida de apresenta-lo, devendo 
especificar-se a obrigação em que fica o mesmo Aprendiz, do 
cumprir tudo quanto lhe fôr applicavel pelo presente Regu
lamento. 

Art. 22. Preenchida a disposição do artigo antecedente, 
serâ o Aprendiz rcmettido pela Inspecção ao Commandante da 
Companhia, acompanhado do termo cortado do livro de talão, 
com as declarações convenientes, na fôrma do art. 16, a fim 
de ser matriculado no livro competente. 

CAPITULO IV. 

Do ensino dos Aprendizes Artifices. 

Art. 23. Os Aprendizes Artífices do Arsenal aprenderão: 
§ 1. • A ler, escrever. c as quatro primeiras operações fia 

arithmetica sobre numeros inteiros e decimacs, 
§ 2. o A geometria pratica e desenho linear, nas escalas 

estabelecidas no Arsenal, sómente aquelles que por soa idade 
e desenvolvimento estiverem no caso de dedicar-se a taes 
estudos. 

S 3. o A musica , sótnente aquelles que para isso tiverem 
vocaçllo. 

$ 4.0 A doutrina christã. 
~ 5.o A nataçllo, debaixo das vistas do guarda que servir do 

sar~ento-ajudante, ou dos outros guardas. 
§ 6. o As marchas, contramarchas e pequenas evoluç{'les 

militares, dirigidos pelo oficial inferior que o Commandan~e 
designar. 

§ 7.• Nas oficinas do Arsenal, os oficios para que tin
rcm mais vocação o disposição physica, sendo entregues 
aos mais intelligentes e moralisados operm·ios, que o Insprc· 
tor nomeará de accordo com o Commandantc; ficando debaiyo 



( 337) 

tia direeção dos mestres das mesmas officinas e inspeci;lt0'·<4~s 
respectivos directores. · 

· Art. 24. Os mestres e opcrarios encarregados· do ensino 
dos Aprendizes Artillces perceberão por este serviço huma gra~ 
tillcação annual que não excedera a 100~000. 

CAPITULO V. 

Do fardamento, rações e mais fornecimento. 

Art. 25. Aos Aprendizes Artifices do Arsenal se fornecerá 
(l seguinte: 

§ t.• No acto de alistar-se o fardamento gratuito constante 
da tabella annexa a este llegulamenlo sob n. 1. 
~ 2.• O fardamento de que depois precisarem, além do gra

tuito, com tanto que a sua importancia seja deduzida, em 
partes iguacs, do vencimento mensal, de fúrma q'ue o descon
to, que reverterá em favor dos cofres publicas, nunca exceda 
á metade do salario. 

§ 3. • As rações constantes da tabclla n. 2, pela qual se 
deve fazer a sua alimentação quotidiana, tendo-se em vista as 
observações da mesma tabella. 
~ 4. o H uma cama de ferro c mais pertenças, conforme a ta

bella n. 1, sob o litulo-objectos diversos. 
~ 5.• A ferramenta necessaria segundo os officios a que se 

dedicarem c o gráo de adiantamento que m01;trarern, Sl}ndo 
porém entregue aos mestres das officinas respectivas para suppri
la na occasião propria. 

Art. 26. O fardamento, rações, instrumentos do musica, 
ft~rrarncnta c mais ohjectos que forem precisos pnra a Com
panhia e serviço do quartel será tudo lornecido pelo almo-
xarifado, mediante os nccessarios pedidos. · 

CAPITULO VI. 

Da Escripturação. 

Art. z7. A escripturação da Companhia constará dos 
livros seguintes: , 

Hum para matricula geral dos Apwndizes Arlificns, confor
me o modelo n.• 1. 

Hum para soccorros das mesmos Aprendizes c para 
servir nas conferencias das folhas de pagamento, modelo n. • 2. 

Hum para soccorros dos Officiaes e mais Empregados da 
Companhia e do quartel, e tambem para as conferencias das 
respectivas folhas de pagamento, podendo servir o modelo 
o. • 2 no que fôr applicavel. 

Hum para a receita e despoza do Agente, modelo n. o 3· 
Parte li. 43 
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Hum para a conta dos dinheiros dos Aprendizes a cargo do 
Agente, modelo n. 0 4. 

llum para a receita c dcspcza dos medicamentos que se 
gastarem com o curntivo d0s Aprcndims tratados no quartel, 
sendo esse livro eseripturado conforme o systema em uso. 

Trcs para o registro das ordens do Cnmmandante, dos 
officios recebidos, dos t.lirigidos ús di\•ersas autoridades c das partes 
dadas ao lnspector do Arsenal, cscripturados tambcm conforme 
o uso nas dilfercntes rcparti<;õcs. 

TI'I'IJLO !I. 

Da$ Companhias de Aprendi:;es Arti(iccs d()s Arsenaes de 
Marinha d't Bahia c Pernambuco. 

CAPITULO L 

Do prssoal. 

Art. 28. As Companhins de Aprendizr.s Artilices dos Arse
naes de Marinha das Pro\'incias da Bahia c Pernambuco 
constnrão do pessoal seguinte: 

Cada Companhia: 
Hum Commandantc. Capitão-Tenente, ou t_o Tenente. 
Hum Capellão, servindo de professor de primeiras letras, 

que sgrá o do Arsenal. 
Hum Secretario, Escrivão de 3.• classe. 
Hum Agente, Fiel ele 1. • elassc. 
Trcs Guardas, servindo hum de Sargento-ajudante, hum 

de 1. • Sargento c outro de 2. o. 

Hum Cozinheiro. 
Hous Serventes. 
Oitenta Aprendizes Artillccs. 

CAPITULO li. 

Das obrigações do pessoal, admissão dos Aprendizes, 
fornecimento e escripturação. 

Art. 20. As obrigações do Commandantc, Capcllão, Secre
tario, Agente, Sargento-ajudante c mais Guardas, bem com() 
do cozinheiro c serventes, são as mesmas de que trata este 
Hl'gulamento no Capitulo 2. 0 do Tit. t.• a respeito de iden
ticos empregados fia Companhia de Aprendizes Artífices do 
Arsenal de Marinha da Côrtc, em tudo quanto lhes fôr 
applicavPI. 
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Art. 30. A admissão dos Aprendizes serã regulada pelas 
disposições contidas no Capitulo 3. 0

, com a ditTerençn, porém, 
de ser a mesma admissão ordenada pelos; Presidentes das 
Províncias. 

Art. 31. Para a instrucção dos Aprendizes, distribuição 
do fardamento, supprimcnto de rações c mais obj'cctos neccs
sarios, fica estabelecido o mesmo que se acha disposto nos 
capítulos 4. 0 e 5. 0

, com referencia ás tabeHas n.•• 1 c 2, em 
tudo quanto ror applicavcl. 

Art. 32. A cscripturação das Companhias comtará tam
hcm dos mesmos livros designados no capitulo G.", seguindo-se 
os modelos de n. o• 1 a fJ .• 

TITULO 111. 

Di.~posirões Gcraes. 

CAPITULO UNII.::O. 

Art. 3:1. A Companhia de Aprendizes Artífices do Ar
senal de 1\larinha da Côrte terá a denominação de t.•, a da 
Bahia de 2.•, c a de Pernambuco de 3.• 

Art. 34. Cada h uma destas Companhias terá o seu quartel 
a bordo de algum navio, ou em cdificio apropriado dentro do 
Arsenal ou proximo a elle o mais que for pos,ivcl. 

Art. 35. O uniforme dos otnciacs inferiores c d6s Apren
dizes Artífices das Companhias sení fixado pelo Govforno, sob 
informação dos Inspectorcs respectivos, continuando porém, em 
quanto não ftir alterado, o que se marcou por Aviso de 12 de 
Novembro de 1857. 

Art. 36. Os Aprendizes não poderão sahir para os Ar
scnaes nem para outra qualquer parte, ainda que seja com 
licença, sem ir acompanhados do guarda que scryir de sar
gcnto-njudante, ou de algum dos outros guardas. 

Estas licenças serão dadas pelos Commandantcs respec
tivos, com prévia autorisação dos lnspectores. 

Art. 37. Os Cornmandanles das Companhias serão subs
tituidos nos seus impedimentos por Officiaes da Armada em
pregados no seniço dos Arsenaes, precedendo designação do 
I nspeetor respeeti\·o. 

Art. 38. Os guardas que servirem de sargentos-ajudantes 
serão coadjuvados nas suas funcçõcs por hum dos outros guardas, 
que para isso estiver habilitado c fôr designado pelo Com
mandante. 

Art. 39. Os Aprendizes Artífices perceberão a diaria de 
100 rs., a I{Ual, sczundo o adiantamento fllW tiverem, s~rá pro-



( 340 ) 

gressivamcnte elevada até. 300 rs., fazendo-se-lhes os descontos: 
determinados no § 2. • do art. 25 deste Ucgulamento. 

Art. 40. No accesso dos Aprcndizrys Artífices seguir-se-ha 
o mesmo que se pratica a rrspdto dos operarios dos Arscnaes, 
devendo porem as propostas partir dos Commandantes. 

Art. ft.l. Os olliciaes inferiores das Companhias, os Apren
dizes e os mais empregados quando adoecerem, serão tratados 
nos Hospitacs ou Enfermarias de Marinha, fazendo-se-lhes os 
descontos nos vencimentos pela fôrma designada no Hegula
rnento dos Hospitaes. 

Art. 42. Aos Sargentos-ajudantes e mais guardas sn for
necerá gratuitamente, de h uma sú vez, o fardamento constant-e 
da observaçiio 5. • da ta bel la n." 1. 

Art. 43. no salario liquido que houver de ser abonado 
mensalmente aos Aprendizes dcduzir-se-ha, todas as vezes. que 
a importancia exceder a 2:ff!, huma quantia correspondente á 
metade, para ser depositada a juros na caixa cconomica, ou 
em outro estabelecimento de credito, por intcrmedio dos A
;,cnles das Companhias, sob a inspcccão dos Commandantcs. 

Estas qnantias só poderão ser lev;Jntadas pelos Apren
dir.es. mediante huma guia passada pelos Sccrclarios das Com
panhias c ruLricarht pelos Comm<llHianles, quando os mesmos 
Aprendizes por quaii(Ut'r motivo sr reli rem, ou tenhiio outro des
tino, devendo 11iio s1í e11vinr-se ü ~ecrdaria de Estado dos N!'f.(O
cios da :\Jarinha, com o nwppn mensal do estado da Companhin, 
h uma nota a respeito do rllln imenlo das som mas postas em gyro, 
mcncionan1lo o~ estabelecimentos que as houverem aceitado, 
mns ainda orgnnisar-se annualrnente, para ser lambem rcmcl
tido á mesma Sceretaria, hum mnppa especial dess:1s operações, 
com cspeciHcação da quantia pertencente a cada Aprendiz, c 
outras tkclaraeiíPS ronvr~nientcs. 

Art. !,'z.. Ü> Apn~ntlizes queantrs de completarem a idade 
do 1G annos forem cntn~gues por qual!{Uer circumstancia, 
precedendo ordem da Secretaria de Estado, ao pai, tutor ou á 
vcssôa que os tiver apresentado, indemnisarão a fazenda nacio
nal das despezas que se houvor feito com o seu sustento c 
lesluario. 

Art. !~5. As faltas de subordinação c disciplina que com
mcttcrem os Aprendizes Arlilices serão punidas correccional
mentc, ao prud.cnte arhitrio do Inspector ou do Commnndanto 
resp1~cti v o. 

Prisfío simples ou su!Haria por tempo que não exceda 
a oito dins, prhaçiio temporaria de parte da ração, guardas 
ou senti I\:' lias dobradas, silo os C<Jsligos I!Ue I hcs podem ser 
iulliu;.üdos. 

Art. 46. o~ Aprendiws Artífices flllll por seu compor
! <~rrwnln llemamlan'lll hnma disciplina mais rigorosa, e os qut> 
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se mostrarem , in babais para os officios, poderão sor pa11sados 
para as Companhias de Aprébdizes M'arinlleiros. 

Art. 47. Os Apréildi:zes Artificés que completarem dezn
seis annos de idade passarão para as Companhias de Artífices 
1\lililares, e desde eutão ficarão igualados ás praças das ditas 
Companhias, com estas excepções: 1.•, continuarão a ter 
quartel no Arsenal até á idade de 21 anuas; 2.•, vencerão, du
rante esse tempo, ração c fardamento, cujo valor será des
contado dos vencimentos a que tiverem direito nas oficinas 
do Arsenal~ 3.•, serão obrigados a servir ao Estado dez 
a unos, de rendo os da Bahia c Pernambuco fie 1r avulsos c con
siderados como operarias dos respectivos Arscnacs, em quanto 
se não organlsar nas ditas províncias tacs Companhias. 

Art. 48. O Governo poderá mandar alguns Aprendizes 
Artífices á Eu.ropa, nunca excedendo o seu numero a seis, 
com o ftm de os fazer instruir crn certas artes c officios, esco
lhendo para isso aquellcs que se tornarem notaveis por sua 
assídua applict1ção, talento especial c bom comportamento. 

Art. 4!l. A dcspcza com a lavagem c concerto da roupa 
dos Aprendizes c asseio dos quarteis será paga, na Côrte pela 
Pagadoria da marinha, e nas Províncias pelas respectivas 
Thcsourarias, mediante conlraclo, ou como lür mais conve
niente. 

Art. 50. A distribuição do tempo para as lições, recreio, 
refeição c todo o mais regimcn das Companhias será deter
minada pelos Inspeetorcs, ouvidos os Commandantcs, organi·· 
6audo-sc uc tudo tabellas apropriadas, para se colloearem nos 
lugares mais visíveis dos quarteis. 

Art. 51. Ficão revogadas as disposições em contra-
rio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Julho de 1860.
Francisco Xavier Paes Barreto. 
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l"tt. J..- Tahella do fardamento e outros ob· 
jeetos que na occasliie do alistamento se 
deve fornecer ~··atuitamente a cada hunll. 
dos llp••eJulizcs A••tificf~.'ll das Cmnpanhia~ 
dos 1\.t•scnne.'t de !llat•inha da Cârte, e t•ro• 
viueiias tlu Ualllia e t•ernaurbnco. 

Fardamento. 

nnnct do uniforme ....•..........•.... '.. 1 
J)ito para o serviço. . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
11ravata ou lenço de seda preta........... 1 
Fanll'la de panno...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Calç:J de dito............................ 1 
Dita de brim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
])i la de algodão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Jllusa de brim . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . 1 
])ita de algodão.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Par de sapatos. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Camisas de nlgodão... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Saceo................................... 1 

Di~·crsns ofjcctos. 

Cama de ferro........................... 1 
Colchão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
TravcssPiro.............................. 1 
Cobl'rtor de lfí . . . . . . • . . . • . . . . • . • . . . . . . • . 1 
Lcnçócs de algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 
J<ronlws de dito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3 
Colchüs de algodiio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Obsel'l'ações. 
1.' Alem do fardanl(}nto neima dNignado o Comman

danlc mandarú ((_n·ucecr todo o que für neccssario aos Apren
dizes, fazendo-se por(~m os descontos de que trata o § 2. 0 do 
art. 25 do Hegulameuto desta data. 

2.• Aos Aprendizes que compuzcrcm a banda de musica 
fornecer-se-h a gratuitamente h uma sobreca~aca, h uma cal~a e 
hum bonct de panno. 

3.• Na dcspeza que se houvPr de dar ao Agente, pelo 
que toca ao fardamento fornPeido, discrirninar-se-ha, em rela
ções sPparadas, o gratuHo diH[ucllc que fôr recebido para ser 
descontada a sua importaneia. 

!J:' A cama c mais objcelos a clla perlcncentcs serão 
substituídos por outros quando se acharem inulilisados. 

5.• Ao sartJcnto-ajudanl.e c mais guardas se forn<~cerá por 
h uma só wz h uma fardcta, lmma calça c hum bonet .de panno. 

P<llacio do Hio de J:meiro Pm 21 de Julho de 1860.
Fl·ancisco X aricr l'ws Barreto. 
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N.• •· -TabelladiU!J ~-.cões que devem ·ser dis
tribuid~ ao~ ,l.p~elldJJJe!i! Artiftces das Com
panlaias dos A~sc,m-.,~s ~e .• farinha da Côrte, 
e Provincia~ da Bahia e "1-ernambuco. 

:Qualidade dos gcneros. 
I 
,~---
1 Assucar branco .•••• 
; Café em grão .•.••. 
i I' no ou bolacha •.•• 
1 ~.late,. ........... .. 
i Cangtra ..•..... ••. 
:Arroz •••••.••••••. 
i Feijão ou outro 

I 

(Jna,lqncr legume. 
Farinh~ ••.•.• ·: ••. 
Bacalhau ou pene .. 

1 Azeite doce •••••••. 
I Carne verde ..•..•.. 

I 
Dita seeca ••.••.•.. 
1\lanteiga .••.•.•.•. 
Toucinho ......... . 
Sal ............... . 
'rinagrc ..•........ 
Lenha ............ . 

Verduras •••••••••• 

Quantidades. Divisão das rações. ·--~ 

1 libra para G. 
1 )) )) 24. 

ALMoço. I 
Assucar, café, pilo c mantei!!a.• 

J.\NTAR. !2 onças para cada hum. 
1 libra para 48. Generos ·variaveis. 
1 alqueire para 280. 
1 libra para 8. 1.• espccie. 2.• especie. 

Feijão ou arroz. feijão ou arroz. 
1 alqueire para 221. Carne verde. Carne secca. 
1 " " 128. Tourinho. Toucinho. 
6 onça~paracadahum. 3 .• csprcic. 
1 medula para 120. . .• 

12 onças para cada hum. FetJaO ou arroz. 
6 , " , llacalháo ou peixe. 
4 oitavas» " CEIA. 
1 onça " " a · 
1 alquuire para ~: 000. 1. cspecte. 
1 medida para 120. Assucar. 

2. a especic. 
Assncar. 
Cangica. I • f, acha para cada Pão. 

hnm. Mate. 
15 réis. para cada hum. ~lanteiga. 

Obsert~ações. 

1 a o supprimento será rei to para h•lm mez, ou quinze 
dias, como fôr mais conveniente. 

2. a Quando em lugar de lenha houver de fornecer-se 
carvão de pedra, dar-se-ha huma libra para cada Aprendiz, 
ficando porém ao arbitrio do Commandante augmentnr esta 
quantidade com meia libra, se as~im fOr neccssnrio. 

3. a Nos dias em que h ou ver cangica para a ceia dar-se-ha 
sómente duas oitavas de manteiga a cada Aprendiz. 

4. • O Com mandante, quando entender conveniente, po
derá restringir a quantidade de alguns dos gcneros para não 
haver desperdicio. 

5. a Se por qualquer circumstancia faltarem os gcneros 
para perrazer cada hum a das rações, fica ao arbitrio das com
petentes autoridades substitui-los por outros. 

6.• Para os pedidos dos generos variaveis obscrvar-se-ha 
em cada semana a seguinte distribuição: 
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Pão .........•................... 
1\late •......................••.. 
Cangica ••...•.......•.....•.•.• 
l\1anlciga .......•.•.••.••.•.•... 
Arroz ......................... . 
l<'eijão ........•.•.•.......••.... 
llacalháo ou peixe ...•....••....• 
Carne verde .•.••........••...•• 
Dita secca .............•..••..•. 
Toucinho ..........••.•....•.••. 
Azeite doce ..•.•................ 

6 dias. 
5 )) 
2 )) 
G » 
2 )) 
5 )) 
2 )) 
4- )) 
2 )) 
6 )) 
1 )) 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de 1ulho de 1860.
Francisco X avier Paes Barreto. 
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DECitETO N. 2.616- de 28 de Julho de 1860. 

1-'az nlgnmas alteraçüi'S no ponto de partida nesta Cidade da Estrada dP. 
F(~rrn tmra o morru da Boa- Vista, e na direcçao que deve seguir a mesma 
l'strnclll até o cnr~ ela Gluria; e concede mais seis mczes para a organi
sa~no ela Companhia que tem ele tomar a si esta empresa. 

Attcndtmdo ao que Me mprescntárão o Conselheiro Can
ditlo Baptista de OlivPira e Luiz lllinio de Oliveira, conces
sionarios da Estrada de Ferro entre osta Cidade e o morro 
da Hoa-\.ista no caminho que conduz á Gavea: Hei por bem 
nào só Conceder-lhes hum novo prazo de seis mezes, que se 
t:ontará da data deste, para organisação da Companhia que 
tem de tomar a si aquella empresa, na fórma do Decreto n.• 
1. 733 de 12 de Março de 1856, como lambem transferir o 
ponto de partida da dita Estrada para o Largo do Paço, em 
lugar do de 1\loura, marcado no ~ 1.• do Decreto n.• 2.142 
de 10 de Abril de 1858, seguindo a Estrada do dito Largo 
do Paço pela rua Fresca, ou por outra, quando aquella on·e- · 
reça inconvenientes ao livre transito e segurança do publico, 
e dahi até o Largo de Mourn, donde seguirá a linha mar
cada no citado Decreto n.• 2.142 até o Largo da Ajuda, c 
deste pela rua do Passeio, seguindo pelo novo caes da Gloria, 
ou pela rua da Lapa, e antigo cat's, quando. pelo novo não 
}Jossa verificar-se o lransilo da rua do Passeio para elle. Ou-
trosim fica entendido que o Fiscal do Governo, de que trata 
u condição 19.• do rererido Decreto n. 0 1.733 de 12 de Março 
do 1856, receberá dos cofres da Companhia a gratificação que 
o Governo houver de arbitrar-lhe. 

João de Almeida Pm·Pira l~ilho, do 1\Tcn Conselho, Ministro 
e Secretario de l~stado dos Negoeios do lmp('l io, assim o tenha 
entendido e raça el(ecular com os despachos necessarios. Pa
lacio do Ui o de Janeiro em vinte oito de Julho de mil oitocentos 
c sessenta, trigesimo nono da lndependcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .l\Iageslade o Imperador. 

João de Almeida J•crcira Fillto. 

DECRETO N. 2.617-do 1." de Agosto de 1860. 

Cr~a hum Batalhao de lnfantcria elo serviço nctivo no Municipio da Da-· 
talha da Pro\·incia do Pinuhy. 

Attendendo a proposta do P1·esidente da Província do Piau
hy, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. t.• Fica crendo nas Freguezias de S. Gonçalo da 
Batalha, c subordinado ao Gommando Superior dos Municípios 

Parte 11. 44 
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de Peracuruca e Pedro 2. • da Provincja do Jlianhy, hum Ba
talhilo de Infantcrià de seis Companhias, com a designaçlio de 
vinte e tres do serviço activo. 

Art. 2.• O referido Corpo terá a sua parada no lugar 
qun lhe fôr marcado pelo Presidente da Província na fórnía da 
],ei. 

Jol'ío Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faca executar. Palacio do nio de Janeiro 
Pm o 1. • de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndrpendencia c do lmpcrio. 

Com a Huhrira de Sua 1\fagesla!le o Imperador . 

.Toão Ln~tosa da Cunba Pararwguá. 

DECRETO N.• 2.G18-dr 11 de Agosto dr 1860. 

1-:stahelece os rmolnmrntos <Jnr <lnrm pagar no Thesouro Nacional os Em
prrp;ados das S:rrn~tnrias de Poliria IIOIIIrados por Portaria de seus res
J)('CiiiOS Chefes. 

Hei por bem Ordenar qnr os Empregados 'das Secretaria~ 
de Policia, cuja nomraçfio compete aos seus respectivos Chefes, 
paguem no Thesouro Nacional pelos títulos de sua nomt-ação 
os emolumentos marcados no Uegulamento de dczanove de Abril 
de mil oitocentos e quarenta e quatro para concessão de ordena
dos a Empregos não mendonados. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Cons~lho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Itio de Janeiro 
em onze de Agosto de mil oitocentos c sessenta, trigc.simo nono 
da lndep!olndeneia c do lmperio. 

Com a Huhrica de ~na Mageslade o Imperador. 

Jot7o L11stosa da Cunha Parona.(Juá. 



DJWI{ETO N." 2.619'---de l1 do Agosto de 1860. 

Autorisà a incorporação o apprová os Estatutos da Companhia denomina
da. Transportes l\lari times. 

A ttendendo ao que 1\fe requererão José Antonio Ramos, o 
Bacharel José l\laria da Silva Velho e Antonio Abelardo Ar
lhur l\Jarie, incorporadores da Companhia denominada Trans
portes ~Iaritimos,destinada a fornecei" conducção facil e economica 
para o publico, bem como para carga, descarga c reboque dos 
navios mercantc~s surtos neste porto, c de conformidade com 
a Minha inunodiata Resolução de sdc de Julho passado, to
mada sobn~ parecer da Secção dos Negtlcios do Impcrio do Co:t
selho de Est:Jdo, etarado em Consulta de vinte e seis de Abril 
do corrente anno: Hei por bem Autnrisar a incorporação da 
dita Companhia, e Approvar os respectivos Estatutós que com 
esto baixão. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\lcu Conselho, Minis
tro c Secretario de Estado dos Nt~gocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do ltio de Janeiro em onze 
de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da lnde
pendencia e do IUJperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iageslade o Imperador. 

J o ao de Almeida l'ereira Filho. 

~~~hduto~ da CmnJ•authia tlc 'l'•·uu!9pot•tes 
Jla••itinaes. 

CAPITULO I. 

Da Companhia. 

Art. 1. • A Companhia-Transportes 1\Iaritimos-terá por 
fim alugar ao publico botes e catraias pelos preços mais baixos 
possíveis e muito mai;; commodos que os actualmentc exigidos, 
de maneira a satisfazer completamente ao publico sem que deixe 
por isso a Companhia de tirm· todas as vantagens que tem em 
vista. 

Art. 2.• O fundo da Companhia será de 340:000~000 di
lididos em :J'J.. OOU acções do 10~000 cada h urna, as quaes não 
poderão ser transferidas se não depois de realizados 50 •;. do 
eapital de cada aeção. 

As acções serão pagas pm· prestações de 10 •;. com inter
vallo nunca menor de 30 dias. 

Art. :J." O accionista que deixar nas épocas designadas 
de fazer a respectiva entrada perderá a favor da Companhia 



o direito ás sua!. a~çõcs: reverterão para a Companhia as entrarias 
que já tiver feito, e suas acções serilo ventl1das pela Companhia. 

Art. 4 .. • Qualquer pessoa nacional ou estrangeira poderá 
ser accionista da Companhia. Porém sendo residente fóra 
desta Côrte, delegará seus poderes, pm· procuração especial, á 
pessoa que escolher, e que se obrigue ao cumprimento de todas 
as condições exaradas nestes Estatutos. 

Art. 5.• As operações de fundos da Companhia, pagamen
to das prestações dos accionistas, deposito dos dinheiros da 
Companhia, &c., serão feitas em conta corrente com o Banco 
ou Casa Bancaria que a direcção designar. 

Art. 6.• O capital da Companhia serfJ empregado na 
compra de botes, para conducção do publico a bordo dos na
-vios, reboque dos mesmos para os ancoradouros, e catraias 
para carga, c descarga, &c., &c., e em qualquer outro mister 
•JUC fõr necessario para o serviço do publico. 

Art. 7. • A Companhia alugará suas embarcações por horas, 
c dias, e terá 10 Estações nos lugares seguintes: Caes da Glo
ria, Cacs do Pharoux, Praia dos Mineiros, Prainha, Largo da 
Imperatriz, Sacco do Alferes, Igrejinha, Ponte do Cajú, Nic
theroy, e S. Domingos. 

Art. 8.0 A duração da Companhia serft por 15 annos, 
mas poderá ser dissohida a11lcs de findo esse prazo, se a as
sernbléa geral assim o resolver nos casos marcados no artigo 
2!J5 do Codigo do Cornmercio. 

Art. !J.• Apparccendo incendio ou fogo a bordo de qual
quer Navio, Vapor ou Embarcação dentro do porto de dia, ou 
de qoite, presta-se a Companhia gratuitamente a auxiliar a nu
toriddde competente por meio de seus botes e catraias para sua 
extincção, transportando material e gente que forem necessa
rios a este serviço. 

CAPITULO 11. 

IJa Organi.çarao da Companhia. 

Art. 10. A Companhia he dirigida por tres Directores 
eleitos d'cntro os accionistas. 

Art. 11. Desses tres Directores hum será eleito Gorente 
pelos mesmos accionistas. 

C:APITULO III. 

Da Directoria. 

Art. B. A rlirec!oria, m·ganisada conforme os arts. 10 e 
11, funreionará por t'SJI<lço de r.inco annos, c posteriormente será 
rlf'ita fl pluralidade de votos em assembléa geral e funccio-
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nará por espaço de hum anno, c assim se fôrmar;í consccu
livarnenle devendo Stlr e.xcluido da eleição hum dos membros 
que tiverscrvido, cadi•ih,um por sua ~éz. 

P11ra ser Dircctor ne preciso possuir 300 noções, seis mczes 
antes da elt'içlio. . ' 

Art. 13. A responsabilidade da Direclol'ia limita-se ás 
obrigações em que fica constituída para desPmpt•nhar o seu man
dato de conformidade com o art. 299 do Codigo Commercial.. 

Art. tt~. Compete a Directoria, a quem incumbe em geral 
zelar os interrsses da Companhia: 
~ t. o Convocar a asscmbéa geral dos accionistas ordinaria

e extraordinaria; 
§ 2. o Apresentar nas reuniões ordinarias os balanço5 an

nuaes, demonstrando exactarnente o estado da Companhia; 
~ 3. 0 Guardar o archivo da Companhia, dirigir a escrip

tunu;lio c tmze-la em dia; 
§ t~.q Prnver a Companhia do material nreessario, com

prando-o no paiz ou fóra delle como fOr mais conveniente aos 
intl'rPsses da Companhia; 
~ 5." Mandar consLruir o edilicio para ns oillcinas escolhendo 

o local mnis proprio para esse fim, assim como hum quarto, 
feito de taboas em cada Estação para servir de escriptorio ao 
l'isenl; 
~ 6. 0 Nomeare despedir lodosos empregados e marinheiros; 
§ 7.• Vigiar que todos os empregados e marinheiros con

servem tudo em boa ordem c asseio: 
% 8. o }<'isca lisa r I) mandar llscalisar tudo quanto fôr ~o 

inlerPssc dn Compnnhia; . 
~ !). • Assi~nar fJUacsquer rontns, letrns ou recibos 'para 

nrgoeiações que digfio respeilo a Companhia, os quaes serão 
passado~ com a Sl'guinlc lilflnula: Pela Companhia << Trans
portes Marítimos. )) E os documentos acima mencionados só 
obrigarão a Companhia lJUando assignatlos pelo Director Gerente. 
e o tle senwna; 
~ 10. Distribuir c fiscalisnr o serviço dos cmprrgados c ma

rinheiros, l<'ndo em vista que seja feito eom prornplidfio c asseio; 
Art. t 5. Igualmente será repartido pelos Directores o ser

viço de maneira que a cada hum caiba huma semana de 
trabalho. 

1\las devPrão reunir-se todos trcs ao menos huma vez por 
semana para deliberarem sobre object:os de serviço da Companhia. 

CAPITULO IV. 

Da Assemblea Geral. 

Art. Hi. A asscmbléa gcrnl scr:í constituída de lodos os 
<lCdonistas qne twssuircm dez aeções pelo menos. 
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Art. 17. A Companhia reunil·-se-ha em assembléa geral 
ordinaria huma .vez cada anno em qualquer dia do mez em 
que os presentes Estatutos forem approvados pelo Governo Im
perial, e extraordinariamente quantas vezes a dit·ecção o julgar 
necessario. 

Att. 18. A assemhléa ~cral considera-se constituída logo 
que se achem presentes tantos aceionistas qt-Jt\ forme o seu 
llUmero a rnct;1de e mais hum dos sorios da Companhia. 

Art. 19. Todavia não se reunindo pela primeira convo
cação, a Directoria fará nova, e dar-se-ha por constituída com 
os acci<mistas quu estiverem presentes a hora fixada. 

Art. 20. Cada dez ac~ües rcprcsentão hum voto, (assim 
o accionista de dez acções vale hum, o do vinte vale dous, 
o de trinta valo tres, e assim successivament.e) mas nenhum 
accionista terá mais de 15 votos, seja qual ftir a quantidade 
de acçõcs que possuir. 

Art. 21. S<i seráo admiltidos a votar por procuração os que 
por i.npedirnento justilicado não poderem comparecer, e aquelles 
que reprcstmlarcm seus constituintes, nos termos do art. 4.• 

Art. 22. Compete a asscrnbléa geral: 
1. o O exame das contas lla IJirectoria, a vista do relato

rio desta; 
2.• Approv<IÇUo dessas contas depois do examinadas por 

h urna com missão especial eleita para dar o seu parecer; 
3. o Eleição da l>irectoria ; 
4. • Resolver sobre qualquer duvida ou proposta da Directoria. 

CAPITULO \"1. 

Dos Empregados da Companhia. 

Art. 2:1. A Companhia terá os seguintes empregados: 
1.• Hum (;uarua-livros com o ordenado de ~:40U;lJ!OOO an

nual; 
2. • Hum Administrador rom o ordenado de 2:400:;000 

annual; 
3. • Hum Ajudante do Administrador com o ordenado de 

2:000~000 annual; 
4.• Hum l\lcstm de Construcçcro para as oficinas com o 

ordenado de 3:000~000. 
5." Hum Caixeiro do cobranc;a com o ordenado annual de 

1:200~000; 
6. • Hum Caixeiro par·a rPcados c nu1is serviços com o or

denado annual de 800;-1!000; 
7. • Dez fiscaes com o ordenado annual do 1: 200~000 cada 

hum; 
8. • Tres feitores com o erdcnado annual de 1: 000~000 cada 

hum; 
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Art. 24, Ao Guarda-)iv~os compelt> toda a escripturaçiio 
commefciâl, e todo o expediente, da Companhia, assim como 
lançar ás notas no livro cornpete'lte em que se tomar lembrançll, 
dos alugueis cneomrnendados com antecipação. ' 

Art. 25. Ao Administrador compete PXccutar e mandar 
executar as ordens da Diréctoria , c igualmente ir do' huma 
estação a outra examinar o serviço, e informar-se dos fiscaes do 
occorritl(l, e do que possa occorrer que cxi~a promptas ,pro
Yidencias, c dirigirá lodos os twbalhos das otncinas. 

Art. 2G. Ao Ajudante do Administrador compete tudo 
quanto für a cargo do Administrador, como seu auxiliar. 

Art. 27. Ao Administrador compete além do acima de
signado: 

1. 0 Vigiar que reine sempre muito boa ordem no serviço, 
que os botes andem limpos c srjão lavados todos os dias; 

2. 0 Mandar ós officinas da Companhia reparar os objectos 
que se quebrarem no scrviçli e superintender sobre tudo quanto 
lt\r a bem do serviço e interesse da Companhia. 

Art. 2R. Aos fiscacs compete cumprir c mandar cumprir 
as ordens da Directoria, do Administrador c de seu Ajudante, 
observar o serviço dos feitores, e devem estar constantemente 
no ponto que lhes fôr designado, c cscripturar os livros des
tinados ao lançamento dos fretes que receberem. 

Art. "29. O mastre de construcção das officinas, os em
pregados das mesmas, serventes, feitores e marinheiros' serão 
sujeitos a hum Regulamento especial. 

Art. 30. Qualquer dos empregados mencionados no ar\._ 
23 pôde ser despedido pela Directoria, quando seus serviços 
não convrnhão a Companhia. 

CAPITFLO Yl. 

Dos lucros da Companllia. 

Art. 31. São os lucros da Compan!lia todo dinheiro da 
receita, depois de daduzidas as despczas do l~stabelecimento. 

Art. 32. Dos lucros hão de ser descontados 12~000~000 
para a Directoria, como compensação de seu trabalho da ma
neira seguinte: 

Ao Director Gerente .•.....•..•.•..... 
Ao Secretario ....................... . 
Ao Theroureiro ..................... . 

6:000~000 
3:000~000 
3:000~000 

Além disso serão deduzido5 10 "/.para constituir o fund<t 
de reserva, e o restante será dividido em partPs iguaes para 
cada acçlio. 
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CAlllTULO YU. 

Disposições Grt·aes . 

• 
Art. 33. Alt'·m dos emprP!UHlos desi~natlos no art. 2:1 a 

Companhia \Pní mais .1quell••s t(ue a assembléa gm·al entt•n
der qut~ devão ser nomt•ados para o bom desempenho e t·cgu
)m·idade do serviço. 

Art. 3'~. A J)irPcloria conft~ccionará os Hegul;unentos para 
o ~rviço intr.rno e externo do J~;labPII~r:im•~nto; assim corno as 
tabcllas dos fretes, definindo em snn J\pgula rneulo os direitos 
e obrigações dos empregados da Companllia, dos marinheiros 
c dos alu~:ulores. 

Art. 3:.i. A Compnnhia podcrü fazer aos presentes Estn
tulos quaesquer emendas, altt•raçõPs ou additamcntos que a 
t)Xpericncia aeonselhar para mdhor conseguir~cus fins, snb
mcttcndo-os á approvação do Gov.erno Imperial para poderem 
ser postos em execuçiio. 

Art. 36. As alterações srrão feitas por propost:.t npr<'scn
tadn em reunião espceialmenle eonvocnda para esse fim e de
cidida em outra. 

Para estas reuniües deverão estar presentr,s accionistas que 
representem pelo menos as duas terças partes do capital da 
Companhia: a decisão será tomada por votação. 

Art. 37. Os presentes Estatutos serão snbmettidos á aHa 
consideração do Governo lmpPrial, para á vista dcllcs requerer
se a incorporação da Companhia sob as condições acima exa
radas. 

José Antonio Ramos.-1. 111. da Silva Velho.-A. A. Ar
thur Marie. 

DECRETO N. 2.620-dc 11 de ,\gosto de 1860. 

l'ermitte que a Companhia de seguros marítimos e terrestres- Fidelidade
possa reduzir o seu fundo realizado de vinte 11 drz por cento. 

Altcndendo ao que representou a l>irecloria da Com
panhia de seguros marilimos c terrestres- l'idclidade- es
tabelecida nesta Córte, c de conformidade com a Minha 
irnrnediata Uesolução de oito de Junho do anno passado, 
tornada sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho de Estado exarado em Consulta de treze de 
~larço do mesmo anno: 
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Hd por bflm permitJbr::que a mesma Companlliil ~· 
reduzir· ()Seu fundo reàlitàdit,de .vinte a dez por centó;' llcarid'o: 
nesta· parte aH4~rados( Qs: ~u~''.Estawtos. ', 

João de Almeida ,Pei;eira Filho, do Meu Conselho,: Mi
nistro c Secretario de Estàck> dos Negocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio dó Rio de Jlinciro 
t•m onze de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigcslmo,Jiono 
tia lndcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

J oilo de ,:{/me i lia Pe1·cira FiNto. 

DECRETO N." 2.621- de 'H de "\gosto de 18GO. 

Dú instrurNt•s para cxrcUJ;ão do Dcl'fclo n." t .08~ de 18 do cot·rcntc 
mPz, so!Jre eleições. 

Hei por bem que na ex:ecução do Decreto n. 0 1.082 dtl 
18 do corrente mez se observem as instrucções que com· este 
baixao, ussignadas por João de Almeida Pereira Filho, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do lm-· 
perio, que assim o tenha entendido c laça executar. Pulado 
do lHo de Janeiro em vinte dous de ,\gosto de mil oitocentos 
e sessenta, trigesimo nono dn lndepenrlencia o do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

lnstrueciies 1nu•a execucão do Dccreio n. • 
'(.OS2' de 'I~ do eot•rente mez, a lfliC se re
fere o Deereto n.• 2.021. 1lesta duta. 

CAPITULO I. 

Da tleição znimarÍCL 

Art. L" No processo eleitoral continuar-sr-ha a observnr 
as disposh;ões da Lei n.• 387 de J!) de Agosto tle 18Hi, d(l Decreto 
11. • ~H2 tlll 1 !) dn ~~e lembro de 185!5, e das i nstrucÇõns do Governo 
c rnais regras t:onccrncntcs ao mesmo processo, na parte em que 
nilo tiverem sido alteradas as pi·imcirns pcln Decreto n.• 1.082 
tln 18 do corrente mez, c as s,ngundas p1Jr estas instrucçííc.5. 

Parte 11. r,5 
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Art. 2.• Para formação das jt:infus de qnaliftcação e mesas 
das assembléas parochlaes não serão convocados os eleitores c 
supplentes cuja legitimidade não houver 'sido expressamente 
reconhecida pela Camara dos Deputados. 

Art. 3." O Escrivão do Juiz de Paz que fôr eleitor ou 
supplente não rica privado por esta circumstancia de votar e 
ser votado para membro da junta ou mesa parochial, nos 
termos do ~ t.• do art. t.• do Decreto de 1!1 de Setembro 
de 1855. 

Dcvení por(·m neste caso ser chamado para substi
tui-lo como Escrivão o do Subdelegado. Na falta deste o 
presidente da junta ou mesa parochial nomeará c jura
mcntará quem sirva em seu lugar nos trabalhos eleitoraes. 

Art. '~-· No impedimento de todos os quatro membros 
da junta ou mesa parochial, depois do assignada a acta de 
sua nomeação, na conformidade do art. 17 das instrucções de 
23 de Agoste de 1856, o presidente da junta·· ou mesa no
meará para formarem parte della dous cidadã0s !JU~ tenhão 
cs requisitos exigidns pHa clf'itor, e com estes ue;ignará os 
outros dous membros, votando os tres por escrutínio se.: 
ereto. 

Art. 5. • Se acontecer que, além dos quatro membros 
da junta, deixe de comparecer tambem o Juiz de Paz pre
sidente, será substituído, na fôrma da tl'i, por qualquer dos 
seus immcdiatos que estiver desimpedido, ao qual compe
tirá a· designação dos membros da mesa de que trata o ar
tigo antecedente; seguindo-se no mais o que se acha disposto 
no mesmo artigo. 

Art. 6." As mesas das assembléas parochiacs tmhalharão 
em dias successivos, dando principio aos respetivos trabalhos 
ás 9 horas da manhãa c cnceiTando-os ás 6 e meia da tarde, 
salvo se antes dessa hora estiver esgotada a lista da chamada 
do dia, ou terminada a apuração. 

Art. 7 ." Os prmidentes lias mesas parochiaes velarão 
para que em caso nenhum se deixe de organisar a relação 
dos votantes que não comparecerem á 1.• e á 2. • chamada, 
nem de proceder á 3.• no dia immediato ao em que findar-se 
a ~- • , em hora que será annunciada pelos mesmos presi
dentes uo encermrem os trabalhos do dia. 

Art. 8.• Concluído o processo da contagem das cedulas, 
e depois de cmmassadas estas, dcvcr-sc-ha fazer sempre ex
pressa menção do numero das que forão recolhidas, o que 
terá lugar em acta especial, com todüs as especificações 
exigidas pelo art. 4!1 da Lei de i 9 de Agosto de 1S4.6, c 
declarando-se na· acta da apuração o numero das cedulas 
inutilisadas, e se o lbrão em virtude do art. 50 da citada 
I.ei; ou do art. 5. o das instruceões de .21 de Setembro de 
1856. . 
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Art. 9.0 As mesas parochiaes não podem recusar-se a 
receber e . maQdar transcrever nas acta~ todos os protestos 
que forem apresentados~ pelos votantes das respeetivas ··paro
chias, com as circumstancias que t.o,nderem a esclarecer a 
autoridade competente; c fazendo asompanhar quaesquer in
formações que as ditas m~as hajão de dar, de todos os do
cumentos que forem necessarios para perfeito conhecimento 
da verdade. 

Art. 10. As disposições do at·t. 4. 0 das lnstrucções do 
27 de Setembro de 1856, exigindo que as cedulas sejão abertas, 
examinadas c apuradas huma por huma, não dispensão as 
mesas parochiacs de procederem ao arranjo o coordenação das 
mesmas cedulas, como rccommenda o art. 4!) da lei de 19 de 
Agosto de 1846. , 

Art. 11. As cedulas dos volantes podem ser escriptas 
no proprio papel de involucro, ou em papel separado, huma 
vez que em ambas as hypothescs scjão fechadas por todos os 
lados, como determinão as citadas instrucçõcs de 27 de Se
tembro, com obreia, lacre, ou outra substancia apropriada. 

Art. 12. As disposições do. art. 5 o das instrucções de 
27 de Setembro de 1856 comprehendem, para o fim de serem 
inulilisaclas, não stí todas as cedulas que se encontrarem em 
numero cxcedent~ de h uma, dentro de qualquer involucro, como 
lambem a que se achar escripta no involucro que as contiver. 

Art. 13. A cedula porém que, não tendo nomes ris
cados, emendados ou alterados, encontrar·se incluída em outra, 
com os nomes riscados, emendados ou alterados, servindo de 
involucro, será apurada. 

Art. 14. Nas assembléas parochiaes só podem apresen
tar-se reclamando, protestando, ou por qualquer modo in
tervindo na fiscalisaçãQ dos trabalhos elcitoraes das mesmas 
assembléas, os cidadãos que se acharem incluídos na lista 
geral ou supplementar da qualificação da respectiva parochia. 

Art. 15. Os presidentes de provincia designarão desde 
Jogo, c farão publicar nos jornaes, o numero de eleitores qu~ 
deva dar cada parochia, guian\)o-se pelas regras prescriptas 
nos§§ tO c 11 do art. t. o do Decreto n. o 1.082 de 18 do corrente 
mez, c expedirão as communicnções a tempo dc,constar a respec
tiva designação antes do dia 30 de Nove1aro próximo fu
turo, afim de que os Juizes de Paz que til\' e rem de fazer as 
convocações declarem nos editaes o numero dos eleitores. 

Art. 16. Os presidentes das mesas parochiacs, além da 
leitura recommendada pela lei de f!) de Agosto de 18t.6 c ins
trucçõcs de 23 de Agosto de 1856, farão tambem a das pre
sentes instrucções, c da portaria do presidente desigoando o 
uumcro de eleitores da respecth:a parochia. 

A integra da mesma portaria será transcripta na acta 
especial da apuraç.ão dos votos. 
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Art. n. As mesas paroehiaes em easo algum <fpnrarãn, 
sob pena de nlulla; OS' nomes que as cedulasr,conliverem aléin 
do ultimo dl} numero 'designado' na portaria ido presid'~nte da 
província. 

Art. 18. As mesas pnrochiars, antes de lavrar-se a acta 
da apuração, procederão ao sorteio para o desempate não só 
dos que tiwrem ignnl numero de lotos pnra eleitores, nws 
lambem dos supplcntcs ató o ntlllli'I'O correspondente ao total 
dos mPsmos eleiton~s, eolloeando o,; seus nomes na ordem 
em que lkarem depois do dito sorteio. 

Art. 19. As parochins crnadas depois da divisi'ío dos 
districtos n qne scJ prm·PdPr para execução do J)pcrclo n." 
1.082 de 18 do corrc~nte nH·z, ficarão p1~rtccendo aos dis
trictos que compmhc1Hlercm <!S paroehias de qtw forão dcs
m~mbradas, fan·nclo-se cle•sde logo a <!istribtJi\·fio do numero 
de eleitores que humas c oulrtls dcYeu. dar conforme dis
(IÔt! o ~ 12 do mesmo Decreto. 

Os votantes porém daquellns qne tiycrcm sido crcadas 
em terrilorios de:smemlH".Il\os dns parochias pertencentes a 
mais de hum distrieto, conlinuariio a ,-otar e a ser votados 
nas parochias a que perteneião, até que por ld se designem 
os dislrictos a que as noras assim cTt:adas ciPvc:riío perle,nCPI'. 

Art. 20. A disposic,:;lo do artigo <mlen•d1:11lC coml're
llende as parocllias quo, embora erradas antt·s da nova di
visiio de dislridos, uão forem ndla contempladas por não 
estarem c;monicamtm-te proYidas, ainda quando vcnhão a 
sê-lo antes da cleiçiio. 

C.\PITllLO H. 

fla e/eiçilo de lhputado.~ á A.,·srmM:rJ. Grral c membros das 
Ass('lnbléas L-·uislntiras Prnrinriacs. 

Art. 21. N•t cki\:iio <lr· lkputados á Asse•mWéa (;r,ral e 
ml:lllhros das Assemhlúas LP!.~ish<tivas Provineiltes se · obscr
wtrão em cada huma da:. l'n•~ineias do l111perio a~ tlispnsiç«ks 
dos decretos conerrncniPS ú no\'a Ofganisnção elos dislrielos 
P!e~itontcs, de eonrormidade com as · regràs prPscri[ltas nos 
Capilulos 1.", S.to c :1." do Tit. 3." da L(~i n.• :187 de 1!J de 
Agnsto de IS!J(i, e Capítulos 2." c 3.", das iuslrucçües de 
:2;; de~ Ar;os'o ele 1851i, na parte~ em que niio lor;io allt•radas 
pelo lkl'rdo 11." 1.081 de 18 de Ag-osto corrente. 

Arl 21. 0.-; f'll!l-~ios eleiloraes, ereados em virtude do 
t·ilatlo lkrrdo 11 " 1.08~, l'uucdounri'w nos cdilieios tlesig
Hatlos peln c;O\nno 11a (\lrk ~~ pl'los presidentes nas Províncias. 
"depois tk or;:;anisa<los 1111 f<ÍI'IIHI estabelecida nas leis c iniilrue
~·,-;,.s em vi,!nr pmc1•tler se- h a ;í rll'iriio dr• dous mt tres clc
P'iL1'1~,.,, n'' 'Í·' l:>~;ln-; wrmhrn' da<; As~·mhk:1s l'ro\'incitV'!ó'· 
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qnanLos dever. dar o disLricto clcltol'al rcspeclivo, \'otaudo cada 
eleitor em'. tan.tos,· nomes ·.quautos forem os deputados. cu, os 
membrQltídas . .M;s~inbléai!':PtQYÍJ\Cla~ •. em cedula não assigna<t~,~, 
esori ptá em papel foroecit'lo pelá 'nies$. 

' Art. 'i13. 1\ecolhidas, contadas c apuradas as cedu\as, se 
lavrará a acta, que será·:assignada na conformidade do .art. 78 
tia lei n." 387 de 19 de ·Agosto de 1846, e em seguida., trans
cripta no livro de notas do Tabellião da villa ou cidade, cha
mado para este fim pela mesa do collcgio, e assignada pela 
mesma mesa o eleitores que o quizerem. Não havendo Tabel
lião no lugar lnr;í as suas vezes o Escrivão de paz, na fórma da 
Lei de 30 de Outubro de 1830; sendo obrigado o dito Tabellião 
ou Escri\'ão a dar logo traslado a quem o requerer. 

Desta a c ta continuarão a ser extra h idas as tres eopias de 
que tratão o art. 79 da Lei n." 387 de t9 de Agosto de 1846, c 
~ 10 do art 1." do neercto n.• 812 de 19 de Setembro de 1855; 
sendo pon'•m rcmcltida á Camara Municipal da cidade ou villa 
tlesi;.nwda para fazer a apuração geral das aclas dos collegios do 
districto eleitoral a quo pelo dito ~ 10 era destinada 11. Camara 
Municipal da eabcça do di~tricto. 

Art. 24.. A respeito da remes!:! elas aetas observar-se-Ita 
o disposto no§ 11 do art. :l. • do Dt ereto n. 0 812 de 19 de 
Setembro de 1~5~. 

Art. 25. Trinta dias d~pois do marcado para a eleição 
de Deputados ou membros da~> Asscmbléa~ Provinciaes:o a 
Cnmam Municipal, designada pam fazm· ·a apurJção geral .das 
actas dos collegios do dist.ricto, previamente convocados os 
eleitores do collcgio da villa ou cidade respcctinJ, faní a 
apuraçrto na fórma dos Qrtigos H5, 86 c 87 da Lei n.• 387 de 
19 de Agosto de 184.6, lavrando-se a acLa, em que se faní men
ção das rt?clamações que se lizerem em conformidade do § 9. o 

do artigo 1.0 do Decreto n.o 1.082 de 18 do corrente mcz, 
sendo nssignada tambcm veios ulcilores quo o quizcrem. 

Art. 26. Serão declarados Deputados ou membros das 
Assembléas Provinciacs os cidadãos que ohli\'erem maioria 
de \'Olos nté o numPro dos que dever eleger o districto elei
toral, sendo-lhes expedidos os diplomas pela Camam Muni
cipal, na fórma do eitado artigo 88 da ~ n." 387 de 19 
de Agosto de 1816. 

Havendo empale entre os votados, o numero será precn
ehido por aquelle ou aq:,:elles que a sorte designar, fazendo-se 
mem;ão disso na a c ta. 

Art. 27. Quando o dislricto eleitoral tiver hum só col
legio, lanto para os Deputados como para os membros das 
Assemi.Jléas l)rovinciacs, seniriio de diplomas cópias. authen
licas da acta do collegio uuico, dispensada a remessa da eópia 
destinada tí Camara Municipal nos districtos de mais de hum 
follcgio. 
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CAPITULO 111. 

Da Eleição de Senadoj·es •. 

Art. 28. f'nra a elcil,:lio de Senadores os eleitores se 
reunirão nos collcgios elcitoraes novamente errados em vir
tude do Decreto n.o 1.082 de 18 do corrente mcz, obser~ 
vando-se em tudo mais o que dispõe os Capítulos 2. o c 3. o 
do Titulo 3. o da Lei n." 387 do 19 de Agosto de 184-6, o 
Decreto n." 565 de 10 de Julho de 1850, e o Capitulo 4-.o, 
ortigo 21-, §S 1. o, 2. o c 3. o das lnstrurçõcs de 23 de Agosto 
di! 1856. 

CAPITULO IV. 

Disposiçiics Geracs 

Art. 29 Serão n•pulados nullos os votos que para mem
bros das Asscmbléas Pnwinciaes, Deputados ou Senadores, 
recahirem tanto nos funccionurios especificados no ~ 20 do 
artigo t.o do Decreto n:· 8~2 de 19 de Setembro de 1855, como 
nos designados no § t:l do artigo 1. • do I>ecreto n. • 1.082 
de 18 do corrente mez, por niw poderem ser votados em todo 
o districto eleitoral de que fizer parte o territorio em que 
exerção jurisdicção, ou tiverem exercido dentro dos prazos mar
cados neste ullimo Decreto; devendo-se làzer disso menção 
motivada nas netas dos collcgios ou das Camaras apuradoras, 
com a doclaração do numero de votos que obtiverão. 

Art. 30. Serão tomados em separado nos respectivos 
colle;;ios, e não serão incluídos na apuração geral feita pelas 
camnras, os ,-oLos dos eleitores que cxcedei'Crn no numero 
marcado para a frcguezia, c nem serão elles ndmillidos a 
tomar parte na organisação das mesas dos collegios, fazendo-se 
disto menção nns actas respectivns. 

Art. 31. Os eleitores das parochias que forem desmem
bradas dos municipios, de que fazião parte na occasião da nova 
divisão dos districlos, continuarão a votar nos col!egios clci
toraes a que pertencião anteriormente. 

Art. 32. Os collcgios clcitoraes se reunirão na matriz da 
cidade ou villn cabeça do município, oü em outro edificio dc
signndo previamcJle pelo Presidente. 

Art· :J3. Os municípios que n1lo puderem formar colle
gio eleitoral po1· não estarem incluídos na disposição do § 3.0 

do art. t.o do necreto n. 1.082 de 18 do corrente mez, serão 
anncxados pelo .Presidente da Província á villa ou cidade mais 
proxima, guardando-se as srguintcs regras: 
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t.• Se a annexação fôr de hum só municipio, será desig
nada para sMe do. collegio . eleitoral a villa ou cidade ···que 
eleger maior numero de eleitores. 

2.• Se porém a annexação fOr de mais de hum município, 
Set'a', designada para séde a vi lia OU cidade mais central. 

-Palacio do Rio de Janeiro em 22 dé Agosto de 1860.
João de Almeida Pereira Filho. 

11\.IPERIO.- Aviso Circular de 27 de ScV~mbre de 1856. 

1llanda observar as seguintes Instrttcções, prevenindo o alruso 
de serem lançadas nas urnas eleitorae6 cedulas em numero 
superior aos dos t·otanles. 

t.• Secciio. Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Impcrio em 27 de ~etembro de 1856. 

Tendo chegado ao conhecimento do Governo Imperial o 
abuso de serem lançadas nas urnas eleitoraes cedulas em nu
mero superior aos dos votantes que compare..:êrão; e sendo 
neccssario acautelar a rcproducção de semelhante fraude: Ha 
o mesmo Governo por bem mandat· observar as Instrucções 
annexas. 

Para este fim deverá V. Ex., apenas receber as ditas Ins
trucções, dar-lhes a maior publicidade, e remette-las para todas 
as parochias dessa P rovincia, onde possão ainda chegar a tempo 
de serem observadas na proxima eleição primaria. 

O que se ha por muito recommendado a V. Ex. 
Deos Guarde a V. Hx .-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Sr. I' residente da Provincia de .... 
No mesn~o sentido aos J uizes•e Pat do M unicipio da Côrte. 

lustrucçiies, a que se refére o Adso desta 
data. 

Art. 1.• Os votantes, á proporção que forem chamados na 
conformidade do art. 48 da Lei n.• 387 de 19 Agosto de 181e-6, 
e que forem chegando á Mesa da Assembléa Parochial,. irão ,intro
duzindo nA urna as suas cedulas, as quaes deverão ser fechadas de 
todos' os lados. 1 '· 

Art. 2.• Sg a cedula não esti\~ fechada na fôrma do artigo 
antecedente. o Presidente da Mesa advirtirá ao votante, para que 
a feche, scrn o que não será admitida, não se chamando outro 
votante, sem que aquelle feche sua cedtiia. 
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Art. :l.• A urna deverá estar fechada iÍ chnre drti·imtP o 
rcePbimentn das ccdulas, e conter na parte superior ltumo sirnpll's 
abertura do tamanhosullkieütc, para que passe huma se) cPdula. 

Art. 4." A contagc•m c apuração serão feitas tirando-se 
ela uma as cerlulas huma por ltuma c abrido-se estas na 
occasião da apur:wiío. 

Art. 5." ()uamlo no acto dJ apura~ão se achar debaixo 
(lo nwsmo imolnrro mais do huma et-dnLa, serão inutilisadas 
todas as (IIIC forcm !'nrontradas, fazendo-se na Ada mcn~.Uo 
llt·stc fado, e todas <JS mais circmnstandas qnc occorren~m. 

Palado do Hio de .JanPiro em 27 de Setembro de 181)6.
Luiz Pereira do Coutto Ferraz. 

---
DECRETO ~- 2.ü22-dc 22 de Agosto de 1860. 

Hrr.ula o modo de• proc·rclrr->r á rlri~:lo M llrput.tcl~o~s c nwmloros das As
~Prnb1t~.1s I .Pgi!ô 1.1 ti \tlS l1nn i ndtu.•s uas Pro' ittria:; (JUI~ l'OU~tltucrn lnun ~ú 
<lislril-to l'lrit<Jral. 

Par;l exec11Çiio do DecrPto n. t.OS2 de 18 do corrente me1., 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o As l'royincias do Amazonas, E~pirito Santo, Pa
ramí c Santa Calharina elegerão dous Deputados á Assernbléa 
Geral, c vinte membros para as respectivas Asscmbléas Lrgislativas. 

Art. 2. • As Jlrmincias do .lHo (;randc do Norte, Goyaz c 
l\Jatto-Grosso •~kgerão dous l>eputados á Assembléa Geral, c v1ntc 
e dons Membros para as rPspectivas Assemblt'as Legislativas. 

Art. 3. o As Províncias do I) ará e do Piauhy elegerão tres 
Deputados ;í As~crnbléa Ge•·al, c a primeira trinta, c a segund;~ 
vinte c quatro ~lcmbros para as respectivas Assembll-as Legislativas. 

Art. !~.o As referidas Prmineias constituirão .hum só dis
tricto eleitoral; c a apuração !i na! dos Yotos, quer para Deputa
dos, quer para Membros das Assernbléas J.egislativas Provinciaes, 
será feita pelas Camaras Municipaes das Capilaes das mesmas 
Províncias, ás quars scrão remeltidas as actas das r<'spectivas 
eleit,:<ícs p611as mesas dos Collegios t>lcitora!~S. 

Jo<to de .\lnH"ida Pel'<'ira Filho, do ?\leu Conselho, !\linislro 
c Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio, assim o tenha 
entendido, c H1~a cxecular. Palat:io do Hio de Janeiro em vinte 
c dous de Agosto de mil oitocentos c sessenta, trigcsimo no.'lO da 
lndepcndcncia c do Imrwrio. 

Com a Hubrira de Sua ~lageslade o Imperador. 

}oito de A lnleida Pt'reira Filhn. 
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sujeitas ao que dispõe o artigo 10 do Decreto n. 575 de 10 de 
Janeiro de 184.9. 

Angelo Moniz d.a Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c 
Secretario de Estado dos Ncgocios da l<azenda, c !,residente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e fa~a 
executar. Palacio do Bio de Janeiro, aos vinte nove de Agosto 
de mil oitocentos e srssenta, trigesimo nono da Indcpendencia 
c do lrnJÍPrio. 

Com a Hubriea de Sua Magestad1~ o lmper;:ulor. 

Angelo Afoniz da Silva Ferraz. 

DECRETO N. 2.631- do 1." de Setenlbro de 1860. 

Divide a l'royincia de S. Pedro em doU5 distrietos rlcitoraes. 

Para cxecn~ão <lo Decreto n. 1.082 de 18 de Agosto de 
1860, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.o A I>rovincia de S. Pedro fica dividida em dous 
districtos eleiloracs. 

O t.o districto comprchcndc os actuaes primeiro, quarto c 
sexto districtos eleitoracs, menos as Vlllas de Santa Anna do 
Livramento, e de N. S. da Conceição do Passo Fundo, c terá 
por sCde a Cidade de Porto Alegre. 

O 2. o districto comprehende os actuaes segundo, terceiro 
c quinto districtos eleitoraes, e mais as Villas de Santa Anna do 
Livramento, c do Passo ·Fundo, c terá por séde a Cidade do Rio 
Grande. 

Art. 2. 0 Estes dous districlos elegerão cada hum tres 
Deputados á Assembléa Geral, c 15 membros da Assembléa Pro
vincial. 

Art. 3. 0 A's Camaras l\lunicipaes das Cidades de Porto 
Alegre, c do Rio Grande compete fazer a apuração geral dos 
votos na forma do artigo 25 do Decreto n. 2.621 de 22 de Agosto 
de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em o pri
meiro de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da Independencia c do lmperio 

Com a Hubrica de Sua .!\fagcstade o Imperador. 

João de Almeida Pe1·rira Filho. 
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DECRETO N. 2.ú32-dc t.o de Setembro de 1860. 

Dttermioa o modo por que devem ser providos os Empregos seicntilleos e 
artisUcos dà Casa da Moeda. 

llei por bem, Usando da attribuiçiío que ~'Ie confere o 
art. 102, § 12 da Constituição do lmperio, Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Os empregos de Ensaiador, Fundidor, Cunha
<lor, Abridor e seus Ajudantes, c quaesquer outros, scientificos 
ou a:rtisticos, da Casa da Moeda serão d'ora em diante providos 
por meio de concurso, salva a disposição do art. 52, ~ 1. o 

<lo Decreto n. o 2.537 de 2 ,de Março do corrente anno. 
Art. 2. o No processo do concurso se observarão, no que 

forem applicaveis, e emquanto de outro modo não se regular 
Pste serviço, as disposições do Decreto u. 2.5~9 de 14 de 
l\larço do corrente anno, com a unica diiTerença de que ser~ 
virão de presidente do concurso e de examinadores os Ern
Jlrcgados Publicas ou pessoas que o Ministro da Fazenda designar. 

Art. 3. o As habilitações nccessarias para que os candi
datos possão ser admillidos, e as rnaterias do concurso serão 
lixadas em programma especial, approvado pelo Ministro da 
.Fazenda na occasião em que fôr annunciada a inscripção dos 
concorrentes, observadas as disposições do art. 46 do Decreto 
n. o 2.537 de 2 de Março do corrente anno. 

Angelo 1\'lonii da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias da }'azenda, e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
e fa~a executar. Palacio do Hio de Janeiro f'm o primeiro de 
Setembro de mil oitocentos c sessenta, trigf'simo nono da Inde
pcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstadc o Imperador. 

Angelo Moniz da SUt:a Ferraz. 

DECRETO N. 2.633-do t.o de Setembro de 18GO. 

Dhil!c a Provinda de Pernambuco em cinco districtos clcitoracs. 

Para execução do Decreto n. 1.082 de 18 de Agosto de 
18GO, Hei por bem ])ccrctar o sc~uinte: 

Art. 1." ·A Província de Pernambuco fica dh·idida em cinco 
tlislrictos dcitoracs. 

O 1. o distriet0 comprehende os acluaes primeiro, SPgunda e 
quarto dislrictos eleitoraes, c mais as Parochins dP S. Amaro do 

Parte 11. !íS 
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Jaboalão, e de Nossa Senhora do 1\osario da 1\loribcca, e lerá 
por séde a Cidade do l\ecife. 

O ~.0 dislricto comprehende os aetuaes terceiro, quintO' c 
sexto districtos eleiloraes, c lerá por s{·de a Cidade de Nazarelh. 

O 3.0 districto comprchcnde os acluacs setimo, oitavo e 
nono dislric\os eleiforaes, menos as Parochias do Jaboatllo c da 
1\loribeca, e terá por sédc a Yilla do Cabo. 

o ft..o uistricto comprehcndc os acluaes decimo e decimo 
primeiro districtos elcitoravs, c lt•rá {}'Jf sédc a Villa de Caruarú. 

O 5. o dislriclo comprclwnde os acluaes decimo segundo e 
ll<~cimo tcreeiro distridoHieitoraes; e lerá porsédea Villa Bclla. 

Art. 2." O priml'iro, segundo e terceiro dislrictos elege
l'ão <~ada hum Ires Deputados á Asserubléa Geral, e nove mem
bros da Assemblí·a LegislutiYa Pro\·incial. 

O quarto c quiuto districlos elegerão cada hum dous 
Deputados ;í Assembléa Geral, e sDis 1\Iembros lia Asscmbléa 
l.cgislativa Jlrovineial. 

Art. 3.0 A's Camaras 1\Junicipacs das Cidades e Yillas 
designadas no artigo 1." para sóde dos districtos eleitoracs 
compete fazer a apuração gPral dos votos na fórma do artigo 25 
llo Uec:relo n. 2.621 de 22 de Agosto de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\Ieu Conselho, l\linistm 
e Secretario de l~stado dos Negoeios do lrnperio, assim o tenha 
~ntendido e faça executar. Palaeio do Hio de Janeiro em o pri
mriro de Setembro dú mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono 
lia lndllpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

João de .4lmcida Pereira Filho. 

DECRETO N. 2.634- do 1. o de Setembro de 1860. 

A utorisa a inrorporatão e approva os Estatutos , com diversas alteraçllrs 
da Sociedade Uancaria denominada- Commercio -, estabelecida na Ci: 
dat.le da Bahia. 

Attendendo ao que Me rcpresentárão Domingos Soares PerPira 
e outros, c Tendo Ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Es
tado: Hei por bem Autorisar a incorporação da Sociedade esta
belecida na Cidade d<l Bahia, denominada -Commercio-, e 
approvar os seus Estatutos, anncxos ao presente Decreto, com as 
seguintes alterações : 

t.• Ao art. 2. 0
, depois das palavras-Assembléa Geral

=.~.Cerescentem-so as srguintcs- c CO!Il approvação do Governo. 
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2.a O§ 1.• do art. 2.• redija-se assim: -0 fundo social 
será dividido, &c. -lO mais como nos Estatutos.) 

3.• Supprimão-se o.§ 2." do art. 2.•, P- o art. 3.• 
4.• O:> arts. 4 • c 5.•, {{UC passão a ser 3.•, sejão substituídos 

pelo seguinte: 
Art. a. o Os soei os actuaes, que não tiverem assentido <i 

proposta dos presentes Estatutos, ou que o não fl:lerem dentro 
do prazo de tres mezes, contados da data da carta de sua ap
provação, se reputarão desligados da Sociedade, c, como mem
bros de huma Sociedade em nome collectivo., que o são pela 
féllta de autorisação do Governo para sua incorporação, terão 
direito de retirar os fundos com (;ÃtC houverem ·entrado, de
duzida todavia a importancia de qualquer perda que se veri
ficar pela competente liquidação. 

Os demais socios que tiverem approvado a proposta dos 
presentes Estatutos, ou que lhe prestarem seu assentimento na 
fónna acima estabelecida, serãG reputados accionistas de tantas 
acções quantas couberem dentro do computo do valor das 
acçõcs que actualmente possuem, salvas as fracçõcs menores de 
100~0()0, que lhes serão entregues. 

5. a O art. 6. o, que passa a ser 4.. •, snbstitn:l-se pelo seguinte : 
Art. 4. 0 As acções que restarem poderão ser distribuídas 

pdos actuaes accionistas que as pedirem, c as que depois dessa 
distribNição ainda ficarem, por quaesquer outras pessoas. 

6. • lledija· se do seguinte modo o art. 7.•, que pa~sa a ser 5.• 
Art. 5." No prazo que a Directoria marcar se considci'Urá 

fi·chada a subscripção do resto das acçõcs; o as que até então 
não tiverem sido tomadas só serão distribuídas quando fôr de
terminado pela asscmblra geral. 

7.• A primeira parte do art. 8. 0
, que passa a ser 6.•, fica 

redigida do seguinte modo: 
Art. 6. o As entradas do valor das acções , do quo tratão 

os artigos antecedentes, serão, &c. (O mais como nos Estatutos). 
8.• Os art<õ. 9.•, 10 c 11 passarão a ser 7.•, 8.0 e 9. 0 

9.• No art. 12, que passa a ser 10, supprimão-se as pa
lavras- c tis decisões da assembléa geral. 

10. No art. 13, que passa a ser 11, em lugar das palavras 
-.\. duração da Sociedade será de mais de 30 annos-, diga-se 
-A duração da Sociedade será de 20 annos. 

H. Supprima-sc a ultima parte do§ 1.", c o § 5.• do art. 
1!~, que passa a ser art. 12. 

12. No ~ 6." do mesmo arügo, que passa a ~ 5.•, depois 
1las pa!avras-eiTectuar por sua conta-,accrescente-sc-ou por 
('Ommissão de terceiro. 

O§ 8.o do mesmo artigo, que passa a ser § 7.", seja sub
sliluido pelo seguinte: 

~ 7." Tomar dinheiro a premio, passando letras :í ordem, 
rorh prazo nunca inferior a 30 dias. 
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O § ll do mü:>mo artigo, que passa a ser § to, redija-se 
assim: 

~ 10. Ueceber em conta corrente simples, ou a juro re
dproco, os dinheiros que lhe forem entregues por particulares 
ou estabelecimentos publicos ; não devendo porém , em caso 
algum, ter lugar o pagamento d~sses dinheiros sem aviso prévio 
de 15 dias ao menos. 

Cessão uo llm deste prazo os juros que o D:Inco pagar pelas 
mesmas quantias, até serem retiradas, ou haja declaração de 
<JUC continuão em conta corrente. 

13. Substitua-se o art. 15, que passa a ser 13, pelo seguinte: 
Art. 13. Fica prohihido ü Socidade: t.•, qu<wsquer ou

tras opt~raçõr·s não previstas nos artig-os antecedentes; 2.•, re
rebcr em eauçiio, penhor, ou garantia suas proprias ac~õcs. 

Art. 14. No art. Hi, que passa a ser 14, em lugar de-
mais de nove mews-, diga-se- mais de seis nwzes. 

15. Supprimiío-se o % J.n do art. 16 c o § 1." do art. 18. 
16. Os arts. 17 a 27 passarão a ter a numeração de J 5 a 25. 
17. Art. 28, que passa a ser 26, em lugar de § 6. 0

, di~ 
ga-sc-§ 7. 0 

18. Os arts. 2!) c 30 passão a ter a numeração de 27 c 28. 
19. No art. 31, que pussa a ser 29, litça-sc a seguinte al

teração: em lugar de-pagamento exigível em prazo que niío 
e\:ccda a cinco annos-,diga-sc-pagamento exigível em prazo 
<JUC não exceda a dous Donos- ; c supprimão-se as palav1·as
sem expressa nutorisação da assemblca geral da Sociedade . 

.}~'0. Os arts. 32 a 35 passão a ter a numeração de 30 a 33. 
21. No art. 36, que passa a ser 34, em vez de-similha~ 

ção-, diga-se-simulação. 
22. Os arts. 37 a 4!~ passão a ter a numeração de 35 a 42. 
23. No art. 45, que passa a ser 43, em lugar dc-dous Di~ 

rectorcs-, diga-sc-trcs Directorcs. 
24. O art. 4!) pass<,~ a ser 44.. 
25. O art. 47, que passa a ser 45, redija-se assim: 

Art. 4:>. O resgate destas letras se effeeluará em dons 
sorteios, que se farã<o publicamente em 8 de Janeiro e 8 de 
Junho de cada anuo, perante a Dircctoria c o Fiscal do Go
verno. 

26. Os arts. 48 c 49 passão a ter a numeração de !~6 c fr.7. 
)7. No art. 50, que passa a ser 48, em lugar das palavras 

-Todas as letras resgatadas p~lo sorteio serão annulladas de
pois de terem servido para a tomada de contas-, diga-se
Todóls as letras resgatadas pelo sorteio seriio annulladas fogo 
depois com hum carimbo especial, e conservadas no archivo da 
SociedadP, para servirem na tomada de contas. 

2S. O art. 51 passa a ser M). 
:m. O arl. 5~, que passa a ser [)0, substitua-se pelo se

guinte: 
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At·t. 50. A Dircctoria publieará, até o dia 8 de cada mcz, 
hum balanço desenvolvido do activo c passivo da Sociedade, e 
das openH;ões que tiver feito no mez antecedente; c no primeiro 
dia de cada semana rcmetterá ao Presidente .da· Provincia h uma 
demonstm~ão em duplicata das operações realizadas na semana 
anterior, de conformidade com as disposições do Decreto n. 
2.457 de 5 de Setembro de 1859, c sob as penas commioadas 
no )\i !.l.• do art. 2." da Lei n. 1:083 de 22 de Agosto do cor-
rente anno. . . 

30. Os arts. 53 a 57 passão a ter a numeração de 51 a 55. 
3 L No art. 58, que passa a ser 56, supprima-se a pala

vra «annualmcnte», c no final .'lccrescente-se-Nüo serão ad
mittidos votos por procuraçi'ío para a eleição dos Dircctores ou 
membros da {~ercncia ou Administração. A l>ircctoria será 
renovada annualmente pela quinta parte, de modo que no fim 
de cada quinquennio todos os seus membros deverão ser. subs
titui dos. A antiguidade, c, no caso de igual antiguidade, a .sorte 
regulará a substituição. 

32. Ao art. 5f), que passa a ser 57, accrcsccntc-sc- Os 
Directores c supplcnte~ substituídos não poderão ser reeleitos 
dentro do primeiro anno, contado do dia da substituição, pam 
qualquer dos referidos cargos. 

33. Ao art. 60, que passa a ser 58, depois das palavras
estiverem em exercício -accrescentc-sc -o seis mczcs depois 
do terminado este. 

34.. Os arts. 61 a 63 passão a ter a numeração de 59 a 61. 
35. No art. 6'~. que passa a ser 132, em lugar de -huma 

commissão de dous Directores-,diga-sc-huma commissão de 
tres Diredores. 

36. Os arts. 65 c 66 passão a ter a numera~.ão de 63 c 64. 
37. O art. 67, que passa a ser 65, substitua-se pelo seguinte: 

Art. 65. A assembléa geral compór-sc-ha de todos os 
uccionistas que, séis mezes antes de sua reunião, e durante 
suas sessões, possuiretn livres c desembargadas dez ou mais ac
ções, salvo o caso do accionis&a as ter obtido pm· titulo de 
dote ou successa.o, no qual não se attcndcrá ao tempo de ac
quisição. 

38. Os arts. 68 a 76 passão a ter a numera~ão de 66 a 7~. 
39. Substitua-se o al't. 77, que passa a ser 75, pelo seguinte: 

Art. 75. A actual Dircctoria, dentro do prazo de trinta 
dias, contado da publicação do presente Decreto nos pcriodicos 
em que se costumão imprimir os actos officiacs, convocará n 
assembléa geral dos accionistas para resolver se deve . a So
ciedade continuar suas operações, de conformidade com· os Es
tatutos agora appwvados. Resolvida a questão pela alflrmativa, 
será a Sociedade obrigada, na ·ftírma prescripta pelo § 6. • do 
art.2." ela Lei n.1.083 de.2~de Ap;osto do conente anuo, a tirare 
rcg4strar a c"rla de confirmat.;ilo c de appt·ova~<io de seus E~la-
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tntos. Nos cas6s de f.alta de decisã1J, ou tle ser esta ncgntiva, 
não p'ldcrá a Sociedade continua.- em suas opera~;ões ordina
rias, e entrará desde logo nos termos de sua liquidação, sob 
<lS penas do § 8. • do citado art.. 2. • da referida Lei n. 1.083. 
Esta disposição hc extensiva ao cas() de falta de registro da 
autorisação dos Estatutos nos prazos marcados. 

46. Os arts. 78 a Sl pass.'io a ter a numcra~o de 76 a 7!). 
41. Additcm-sc 'OS seguintes artiggs: 

Art.. 80. A Sociedade terá hum l<"iscal do Governo com as 
altribuiçúcs man·adas no§ 7.• do art. t.• da citada Lei n. 1.083 
de 22 de Agosto dn corrente anno, e art. 47 (que passa a ft.5) dos 
pn:scntes Estatutos. Os seus vencim~ntos serão os que forem 
marcados na fórma da mesma Lei. 

Art. SI. S;fo applicavcis em todos os casos de transgrcs
si'io dos presentes Estatutos as disposições da referida Lei n. 
-1.083, e dos Regulamentos q-ue para a sua cxcGução forem 
expedidos. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Scna
(~or do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario de Rstarlo dos Ncgocios da Fazenda, c Presidente 
(.\o Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
c faç11 executar. Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de 
Setembro de mil oitocentos sessenta, trigesim() nono da !tulcpcn
dencia. c do l!nperio. 

Ülm a Rubrica de Sua Magcstade o Imperndor. 

Angelo JJfoni;; da Silva Ferraz. 

Gstatutos da Soeietlatle-Commereio-da Pro• 
"in ela da Bahia. 

TITULO I. 

DA O&GANISAÇÃO D..\ SOCIEDADE, E COJI."VERSÃO DO SEU 
CAPITAL, &c. 

Art. 1." A Associação que, installada nesta Cidade sob 
a denominação de Sociedade Commercio em 23 de Setembro 
de 1848, tem feito operações bancarias com fundo movei o 
rctiravcl, á vontade dos accionistas, pnssa a ter capital fixo 
e que só será retirado na dissolução social por meio de li
quidação. 

Art. 2. • O fundo social he de oito mil eontos de réis, 
podendo ser elevado até o duplo por dclibcraçt10 da assembléa 
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Gt?ral, depois de doos anoos do registro destes Estàtu.WS .no 
Tribunal :do Commeooic.. . 

§ L • lle dividido cmf()ltenta1lmtlf~tç~ nominativãs, ~de 
cem mil réis eada huma. · · 

§ 2... Será realizado da fórma di&posla nos artigos se-
guintes: · 

Art. 3. o As referidas acções serão distribui das em troca. 
e na razão dos capitaes actualmen\e existentes na Sociedade, 
pelos seus possuidon~. 

Art. 4. ~ Os accionistas acluaes, que não assentirem na 
conversão de seus fundos. o declararão á Direc;toria; e não o 
fazendo até o ultimo de Junho do corrente anno se1·ão 
considerados como Socios, reputando-se convertidos os seus 
capitaes, s:llvo as fracções menores de ~em mil réis. que ficarão 
á oruem. 

Art. 5. o Os accionistas que ti veTem feito a referida .'~e
ela ração ficarão desligados da Sociedade, com o direito de tia ve
rem os seus capitaes com os juros de quatro por cento ao anno. 
contados do primeiro de Outubro de mil oitocentos cincoeuta 
c nove, em del. pagamentos semestntes, <!3s qu1es o ptimcim 
terá lugar em o primeiro de Julho do corrente anuo. 

§ 1. o Nos prejuízos quo possão haver na liquidação do 
aclivo actual da So.Qiedade, não terão parte os accionistas que 
se retirarem, salvo se estes Estatutos não forem approvados 
pelo Governo Imperial. 

Art. 6. o As acções que restarem poderão ser subscriptas 
pelos accionistas, ou por outros capitalistns, ficando huns e 
outros obrigados ás entradas do respectivo "alor, conrorme o 
disposto no art. 8. • 

Art. 7. o No ultimo de Dezembro do corrente anno se 
considerará fechada a subscripção das acções, e as que até 
então não tiverem sido tomadas só serão distribuídas quando 
fôr determinado pela assembléa geral. 

Art. 8. o As entradas do fundo das acções, que não 
compensarem os valores de que trata o art. 3. o, serão na 
razão de dez por cento, mediante o espaço pelo menos de trinta 
dias de huma á outra, e Jlrecedendo annuncios nas folhas 
diarias, ao menos por quinze dias. 

Art. 9. • Na falta da entrada no prazo convencionado, 
o accionista será multado em 10 por "1. da importancia re
tardada; e se, decorridos mais dous mezes, elle não tiver feito . 
a entrada c pago a multa, perderá as respeclivas acções em 
beneficio do fundo de reserva, ao qual será acreditado o preço 
que obtiverem em leilão mercantil. Exceptuão-sc os casos em que 
occorrerem circumstancias extraori!inarias, devidamente justifi
cadas perante a Directoria, com recurso para a assembléa geral. 

Art. 10. As acções serão transferidas, sem endosso nas 
respectivas apolicl's, por meio de termo~ lançados nos livros 



da Sociedade e assignados pelos possuidot·es 011 por seus pro
curadores especialmente autorisados, e pelos Directores da se
mana, depois de pa~oto o respel'li\'0 sello. 

§ Unico. No caso de snccessão, e nos em que as traos
fcrencias tiverem lugar por ordPrn da Justiça. os termos sú 
poderãQ ser fritos em \'ista de l\Janda<los dos .Juizes competcntc~s, 
c serão só mente assignados pelos Birectorcs da semana. 

Art. 1 I. A Sociedade só considera seus accionistas aqud
les que th·l'l'elll suhserip\n :1s <H'ÇÜPS em virtude dos artigos 
antecedentes, ou aqudks a qtwm forem clias transferidas na 
lúrma acima disposta. 

Art. 1:L A posse lk hurna ou mai~ acçõcs envolve de 
pleno direito mlhl'são aos pn:sentes Estatutos e tís decisões da 
a~scmbléa gPral; dil din·ito a huma parte proporcional na 
propriedadP social c nos lucros obti<los, c sú importa huma 
responsabilidadP limilnda ao seu valor. 

Art. 13. A durarão da Sociedade será de mais trinta 
annos, contados do dia ·do registro destes Estatutos no Tribunal 
do Commcrcio ; poderá por{·m ser prorogadii por delibcra~ão 
da assembléa geral, com approvac;ão do Governo. 

TITULO 11. 

Il.\.S OPERAÇÕES DA SOCIEDADE. 

Art. 14. As operações da Sociedade são as seguintes: 
§ 1. o Descontar : J. 0 , letras de cambio o da. terra 

~ outros quacsqucr ti lu los comrncrciaes á ordem e com prazos; 
2. 0 , títulos do fioverno Geral ou Provincial, com prazo fixo; 
3. o suas proprias obrigações aos accionistas retirados em vir
tude da disposição do art. 5. o 

§ 2." }<';ucr empreslimos solJre penhores de diamantes 
e mctaes preciosos, Apoliccs da Divida Publica, e outros titulos 
do Governo Gl'ral e Provincial ; letras hypothecarias do Banco 
da Bahia c suas proprias; ncçõcs de Estabelecimentos Banca
rios approvados pelo GoYcrno, e de oulras Companhias acredi
tada!\.; títulos particulares, c mercadorias não sujeitas a dete
rioração, depositadas na Alfandega ou armazens alfandegados, 
c seguras contra os riscos de fogo. 

§ 3. e Fazer emprcstimos sobre bypotheca de propriedades 
situndas dentro dos limites da Decima Urbana desta Cidade, até 
trcs quartos do valor dellas, sob as condições que adiante se 
estabelecem. 

§ 4.o Emittir letras suas até a importancia do seu credito 
lt~·potlweario, c conforme os pr<tzos das operações desta especic, 
em troco dos capitacs que procurão cmpr~go fixo. 

~ 5." Erniltir bilhetes ao portador, pagavcis ú vista em 
metal, devendo a Sociedade ter em caix:t cincocnta por cento, 



peló menos, em moeda de ouro ou prata da importancia da 
emissão, que não poderá exceder a hum terço do capital social 
realizado. A eutra parte da emissão deverá sempre estar ga
rantida por huma importancia dupla em valores de carteira·, 
cujo vencimento não esteja a mais de tres mezes. Os bilhetes 
cmittidos nüo serão menores de dez mil réis. 

§ 6. o Elfectuar por sua conta ou ngencias, mediante 
commissão, qualquer emprcstimo ao Governo Geral ou Provin
cial da Bahia ou rle Sergipe, autorisado por Lei. 

~ 7. o Abrir Cl'editos ;ís pessoilS conceituadas, que dêem 
préviamente as garantias que se exigirem. 

§ 8. • Tomar dinheiro a premio por todos os meios 
perrnittidos em Direito. 

§ 9. o Encam'gar-se por conta de terceiro, mediante com
missão : 1. o, da compra e venda de fundos publicos o 
títulos commerciacs, da cobran~a de dividendos e de quaes
quer obrigações com prazo; 2. 0 , da rPnda de diamantes 
e pedras preciosas, que tiver recebido em sua guarda. 

~ 10. Ter hum cofre de depositos voluntarios para os 
referidos títulos e valores moveis, dos quaP~ cobrará hum 
premio na proporção da responsabilidade em que fica a So
ciedade. 

§ 11. Receber em conta conente simples, ou a juro re
ciproco, os dinheiros que lhe fôrem entregues por particulares 
ou Estabelecimentos publicos, e pagar á vista as quantias de 
que dispuzerem, até a importancia que houve1· recebido. 

Art. 15. Outras qnaesquer operações ficão prohibidall á 
Sociedade, e terminantemente lhe he ved<ldo receber em garantia 
suas proprias acções. 

TITULO lll. 

DAS CONDIÇÕES DAS OPERAÇÕES. 

Art. 16. Só serão descontados os ti tu los: f. •, que ti
veJ·em duas firmas de pessoas conceituadas, sendo pelo menos 
huma destas residente na Capital : 2. •, que contiverem 
a clausula de pagamento nesta Udade, quando sejão passados 
ou-aceitos fóra della, a de premio na falta de pagamento, a 
a da renuncia do fôro domiciliario; 3. ", c cujo vencimento 
não esteja a mais de nove mezes do dia do desconto. 

S i. o Quando os títulos forem passados dircctamente à 
~ociedade, o premio estipulado pam falta de pagamento scrà 
de dezoito por cento ao anno. 

Art. 17. Todas as letras garantidas por firmas serão in
tegralmente pagas no vencimento; poderão porém ser rafor
madas de seis em seis mezes, com a arnortisação de ao me11os 

Parte I • 49 
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dez por cento, as da lavoura, com as firmas já existentes, se 
conservllrcm o m<'smo credito, a juizo da Directoria. 

Art. 18. Nenhum emprcstimo dos de que trata o§ 2.0 do 
art. 14 se fará, senão mediante letras passadas com as con
dições do art. 1 n; podendo porém ter hum a só firma, mesmo 
ele pessoa nfio residente nesta Capital. 

~ 1. o Estas letras silo indefinidamente rcformaveis a juizo 
da Dtrectoria. 

Art. 1!!. A rada hnma destas letras deverá acompanhar 
hnma declaração, assignada pelo mutuario, na qual sejão des
aiptos os objeclos dados em penhor ou caução, o valor em 
que são reputados para a transacção, c tudo quanto mais convier, 
nfim de que não depenúa mais de acto algum do mesmo mu
tuario a realização do embolso da importancia da letra, se não 
mr paga no seu vencimento, ou pela venda do penhor e caução, 
ou pela sua adjudicação á Sociedade. 

§ 1." Ao mutuario se dará hum a copia desta declaração 
assignada por hum dos Dírectores da semana, se a exigir. 

Art. 20. Os penhores e mais objectos de garantia serão 
recebidos: 

§ 1." As letras hypotheearías da Sociedade com dez por 
cento menos de s~u Yalor nominal, e as do Banco da Bahia, 
suas letras, as das outras Sociedades Bancarias approvadas 
pelo Governo, as acçõcs de todas estas, e as de mais Socie
dades conceituadns, as Apolices da Divida Publica Geral ou 
l'rovincial, c outros titulos do Governo, e bem assim os particu
lares, com o valor que lhes arbitrar a Directoria. porém 
nunca mais de noventa por cento do preço que poderão al
cançar em leilão mercantil. 

~ 2." Os diamantes lapidados, ouro e prata, com o aba
timento aquellcs de hum terço e estes de dez por cento de 
seus valores, verificados á vista de certidão de Contrastes ap
provados pela Directoria; os diamantes brutos com o de hum 
terço, e as mercadorias com o de hum quinto á metade, con
forme o estado do mercado, dos preços dados pelos Corretores. 

~ 3. 0 Não serão admittidos á caução os títulos particula
res que não estiverem nas condições do § 1.0 art. 14, nem 
as acções das t:omp<mhias que não tiverem realizado ao menos 
a quinta parte do seu r.apital. 

Art. 21. Se, findo o prazo da obrigação sobre caução ou 
pl'nhores, não se eiT0etuar a sua solução dentro dos trinta dias 
s<"guintes, serão os titulos c pc.nhorcs vendidos em leilão mer
caÍltil, prccedt"ndo annuncios por oito dias nos Jornaes, sem 
declaração do nome do devedor, c realizada a venda se em
bolsaní a Sociedade da quantia d(•vida, com os juros da mora, 
c deduzidas as despezas; o restante, quando haja, ficará no 
corre, á ordem do mutuario. Este será admittido, até o dia e 
bora do leilt~o, a remir os objeçtos de caução ou peQhor, 
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Art. 22. Não haven.do comprador aos objectos sujeitos 
ao leilão, ficarão clles adjudicados á Sociedade pelos valores 
reputados na occasião do empresti!f10; No caso de que o de
bito não pago, com todas as despezas, seja menor do que esse 
valor, a dilferença ficará á ordem do mutuario. 

Art. 23. A' abertura dos creditos de que trata o § 7 ." 
do art. 14 deverá preceder a entrega nos cofres da Sociedade 
de valores equivalentes, em penhores de objectos ou títulos 
designados no art. 20, ou a hypotheca de bens de raiz recebidos 
por hum terço menos do seu valor, c com as cautelas e con
diçües adiante determinadas para os cmprestimos por hypotheca. 

Art. 24. E lia se realizará por meio· :lc termos lançados 
em livro proprio, e assignados pelo acreditado e pelos Directores 
da semana, devendo-se nestes termos tomar todas as cautelas 
exigidas no art. 19 afim de segurar á Sociedade integral embolso 
dos avanços que terá de fazer com todos os premios; e além 
disto designar todas as condições do contracto, com o tempo 
de sua duração, cujo maximo não excederá a dons annos. 

§ 1." No acto do lançamento do termo o acreditado pa
gará á Sociedade meio por cento de toda a quantia que se 
lhe acredita, por cada hum semestre do tempo que tiver de 
durar o credito. 

Art. 25. Dada a garantia c assignndo o termo, abrir-se
ha com o acreditado huma conta corrente, em que se lançarão 
os adiantamentos que se lhe fizerem, com os respectivos pre
mias desde as suas datas, e bem assim quaesquer entradas que 
o acreditado faça. Em 31 de Dezembro, e em 30 de Junho de 
cada anno se liquidará a conta, e para o seguinte semestre será 
contemplado o saldo com seus premios. 

Art. 26. Findo o tempo do eontracto, verificar-se-ha o 
debito, e entregue ao devedor a respectiva conta, deverá eslc 
solvê-lo dentro dos trinta dias seguintes, com os premios ac
crescidos; não o fazendo, procedor-so-ha, quanto aos penhores, 
como determinão os arts. 21 e 22; e quanto ús hypothecas, 
o que adiante no Titulo seguinte se dispõe. 

Art. 27. O credito póde ser dado pam outras Praças do 
lmperio ou Estrangeiras, nas quaes a Sociedade tenha cor
respondentes: neste caso, observados os arts. 23 c 24, se darão 
as ordens conforme tiver sido convencionado. 

Art. 28. A Soeiedade não empenhará, nas operações de 
que trata o § 6." do art. 14, além de dez por cento do seu 
capital realizado, c outro tanto na abertura de creditos. 

Art. 29. A Dircctoria estabelecerá as regras precisas para 
elfectuarem-se as opQrações dos §§ 8. o, 9. ", 10 e H do mes
mo artigo .. 

Art. 30. Não podem ser descontadas letras garantidas 
unicamente por firmas de Directores, nem as quo tiverem 
alguma firma de Director da semana. 
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TITULO IV. 

DAS IIYPOTHECAS E LETRAS HYPOtHECARIAS. 

Art. 31. As obrigações por hypotheca poderão ser ou 
I'Stabelecendo pagamento exigível em prazo que não exceda a 
cinco annos, ou pagamento por amortisação, de modo que a 
divida fique t·xtincta no prazo de quatorze annos. 

§ 1. • ~obre bypolhecas a Directoria não poderá empres
tar mais de 1 rinta por cento do fundo realizado, sem autorisação 
expressa da ;~ssembléa geral da Sociedade. 

Art. 32. No primeiro caso do artigo antecedente sempre 
serllo pago.; os juros convencionados por semestres adiantados, 
e se podení estipular a remissão da divida por quotas semes
traes, dentr' • do tempo do contrato. 

Art. 3:1. No segundo caso fica obrigado o mutuario a 
huma annuldade dividida em dous pagamentos iguaes, reali
zaveis e n :H de Dezembro e em 30 de Junho de cada anuo, 
devendo a Sociedade reter sobre o capital, no acto do em
presUmo, os juros respectivos ao tempo que faltar para o 
primeiro pa~amento. 

Art. 3'•. A annuidade comprehende : 1. • , o premio 
convencionado, que será o corrente; 2. •, huma commissão 
atú dons por cento em favor da Sociedade, pelas despezas 
de administração e responsabilidade de garantes ás letras hy
pothecarias; 3. 0

, huma somma destinada á amortisação do 
capital. 

§ 1.o A annuidade será a mesma em todos os annos, e 
calculada th~ modo a produzir a extincção da divida no sobre
dito prazo de quatorze annos. 

Art. 35. Não obstante esta disposição, o devedor fica com 
o dir~ito de remir, em todo ou em parte, a sua divida, porém 
sem deducção dos juros, c com missão do semestre começado; 
devcndo-~e. quando reste ainda insoluta alguma parte do 
emprestimo, continuar em sua cobrança na razão das annui
dades anteriormente calculadas, pelo tempo que seja preciso 
para a e.xtincção total da obrigação. 

Art. aü. A Sociedade tem o direito de exigir o reembolso 
da totalidade da divida, antes de findo o tempo do contrato: 
1. •, se não fôr pago o premio, com a amortisação ou 
sem ella, nos casos do art. 32, ou a annuidade do art. a3; 
ficando o devedor tambem sujeito ao augmento do cinco por 
cento no juro ou quantia não paga; 2. o, quando se venha 
a descobrir que houve similhação de hypothecas legaes, ou 
onus reaes que pesem sobre a propriedade; 3. 0 , quando, 
em consequencia de deteriorações sobrevindas nos immoveis 
hypothecados, deixem de ter hum valor pelo menos igual á 
divida ainda existente. 



( 3891 

. Nesto ultimo caso o devedor será admittido a lip••esêntar 
hum snpplemento de hypotheca, ou a reforçar a existente 
com outras garantias, na fórma destes Estatutos. 

Art. 31. O proprietario que pretender emprestimo da 
Sociedade satisfará as condições seguintes : 1. • , apresentat 
por escripto huma designação summaria do immovel ou 
immovcis, e dos seus ·rendimentos, com toüas as informações 
proprias a justificar os valores ; 2. •, exhibir certidão nega
tiva do registro das hypothecas, e os títulos de domínio 
e posse, ou hum acto de uotoriedade que suppra a falta des
tes ultimos; 3.•, dar por escripto huma declaração as
signada do seu estado civil, e apresentar huma procuração da 
mulher, se fôr casado; 4. •, mostrar-se quite com a Fa
zenda Provincial quanto á decima; e 5.•, provar, a contento 
da Directoria, que liObre o immovel o.u immoveis não existem 
hypothecas legaes, privilegios, ou litígios. 

Art. 38. Além disto a parte edificada da propriedade deve 
estar segura contra os riscos de incendio. 

§ t.o O seguro deve ser conservado emquanto durar o 
emprestimo, e por isso a Sociedade poderá estipular que se~ 
ja elle feito em seu nome, pagando os respectivos premios, 
que serão incluídos na quota dos juros. 

§ 2.0 A escriptura do emprestimo deve conter traspasso 
da indemnisação, e em caso de sinistro deverá esta ser recebida 
directamente pela Sociedade. 

§ 3. 0 Quando esta condição não se possa satisfazer por 
falta ou recusa de Companhias de Seguro, o mutuario pagará 
mais hum por cento accrescentado á quota dos juros, e com 
este ajuste a propriedade se considerará segura pela Sociedade. 

Art. 39. Não se fará emprcstimo algum senão sobre pri
meira hypotheca; poderá porém ser feito sobre propriedades 
já hypothecadas, quando até no acto de ser realizado f(lr pago 
o primeiro credor, ou quando a primeira hypotheca tiver sido 
feita á Sociedade, porque então o proprietario já devedor 
poderá obter segundo emprestimo sobro a sua propriedade, se 
esta fór de valor sufficiente para garantir ambas as dividas. 

Neste caso, e quando o devedor falte a ~lgum dos paga
mentos a que se sujeitára, a Sociedade tem direito a exigir 
o reembolso total, tanto da divida a que respeitava esse pa
gamentos como da outra. 

Art. &.O. Não serão recebidos como valores hypotbecarios: 
t. o, os immoveis indivisos, salvo se a hypotheca fôr esta· 
belecida na totalidade desses immoveis, com consentimento do 
todos os proprictarios ; 2. o, os immoveis, cujo dominio 
e usofructo n!lo estej!lo ligados, a menos que os interessados 
consintão que a hypotbeca comprebenda hum e outro; 3. o, 
em geral os immoveis que nao otrerecerem certeza de prompta 
venda. 
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Art. 41. As hypothecas das Fabricas e dos Estabelecimen
tos lndustriaes comprehendcrão neccssariamcnl l' 03 moveis, 
escravos, e mais semoventes applicados á sua "\ ploração c tra
balho. A Direeç<io c o mutuario regularão as e.~utclas precisas 
para tornar clfccliva esta garantia, sem prejuiz•• elos direitos da 
administração no~ hens hypothccados, pcrtenccnt· ~ao mutuario. 

Art. 'Í-2. 1\a escriptura da hypotheca s·' ')stipulará que 
o mutuario sujeita-se a todas as condições prc-5criptas nestes 
:Estatutos, com a faculdade á Sodedadc de 'cndt:r a respectiva 
proprirdadc em leilão publico, independente dt• processo ju
dicial, sempre que elle falte ás obrigações •.lc• · Pntracto. 

~ Unico. Rculizada a venda c embol~arLt inteiramente a 
Sociedade, o saldo, ~c honvrr, ficará ;í. ordem • In mutuario. 

lHS 1-ll'fl\.\S JIYPOTBI~CARIAS. 

Art. !~3. As letras hypothecarias são a r·~JJresentação dos 
capitaes adiantados a emprestimos sobre hypothecas, contrahi~ 
dos pelo prazo de quatorze annos. 

Art. la/~. As mesmas letras rcuncm a il 1ipla garantia das 
propriedades dos mutuarios, c do capital d:t :3ocicdadc. _ 

§ 1.0 O seu valor total não poderá exct·der á somma da 
divida hypothecaria contrahida com a SocindtdP, na fórma dis
posta nos arts. 33 c 31~. 

Art. 4.5. Haverá trcs scries de letras hypothecarias, de
signadas por letras alphabeticas, tendo cada lmma serie sua 
numeração especial. A primeira serie compt·t·henderá as letras 
de 600~000 réis, a segunda as de r~oo~ooo rúis, e a terceira 
as de 200~000 réis. 

Todas serão cxtrahidas de talão, c a.·~signadas por dous 
Directores. 

Art. lacü. As mesmas letras são ao porla,lor, vencem hum 
juro nnnual pago semestralmente, não têm prazo certo, mas 
conl!~riio a promessa de quo serão resgatadas dentro do período 
de quatorze annos. 

Art. 47. O resgate destas letras se faní por meio de dous 
sorteios, 1ws quaes se procederá publicarr,enh em 8 de Janeiro 
c c r;: S 11e Julho de cada a uno. 

Art. 'l:i. C 1da hum sorteio compreht'nderá o numero de· 
letras corrcspondt•ntc <Í somma que os mutuarios devem ter 
pago no scmestro proximamente findo, e Lunhern á dos reem
bolsos antceipadanlcntc feitos em virtndt) ()q art. 35. 

No caso de que parte da somma reft'fida em primeiro 
lugar tenha deixado de ser paga, a Sociellade preencherá a 
diiTcrença com o seu capital. 

Art. 49. O sorteio será rPgulado de modo que as letras 
mais antigas não fiquem preteridas, c sejfío resgatadas dentro 
do maximo tempo cstabelcvido de quatoJZu unnos. 
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DECRETO N. 2.623- de 22 de Agosto de 1860. 

Divide a Província 'de Parahyba em dous di1trictos rleitoraes. 

Para execução do Decreto n. 1.082 de 18 de Agosto de 
1860, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. • A Província da Parahyba fica dividida em dous 
districtos clcitoraes. 

O :L• compr·chcnde os actuaes primeiro, segundo e terceiro 
districtos eleitoraes, e mais a Parochia de Na tuba, tendo por séde 
a Cidade da Pnrahyba; e elegerá tres Ueputados á Assembléa 
Geral c dezoito membros da Assembléa Legislativa Provincial. 

O 2.• comprchende os actuaes quarto c quinto districtos 
Eleitoraes, menos a Parochia de Natuba, tendo por séde a Villa 
do Pombal; c elegerá dous Deputados á Asscmbléa Geral, e doze 
Membros a Assembléa Legislativa Provincial. 

Art. 2.• A's Camaras Municipacs da Cidade c Villa desig
nadas no artigo antecedente para sédc dos districtos cleitornes 
compete fazer a apuraçào geral dos votos, na fórma do artigo 25 
das instrucções que baixárão com o Decreto n. 2.621 de 2:l de 
Agosto de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho, do 1\leu Conselho, Minis
tro e Secretario de Esiado dos Ncgocios do lmpcrio, assim o 
tenha entendido c faça cxcculnr. l'alacio do Rio de Janeiro em 
''inte c dous de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de 8ua 1\Iagcslade o Imperador. 

João de Almeida P1reira Filho. 

DECRETO N. 2.624-dc 22 de Ag06to de 1860. 

Diritlc a Prolincia <~ ~grgipe rm dons districtos eleitoracs. 

Parn execução do Decreto n. 1.082 de 18 do corrente 
mcz, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. A Província de Sergipe será dividida em 
dous districlos cleitoraes com a designação de 1. • e 2, • 

O primeiro comprchcr.derá os actuaes 1. • c 4. • districtos 
cleitoracs, tendo por séde a Cidade do Aracajú ; c elegerá 
dons ])epulados á Assembléa Geral e doze membros da Assern
bléa LPgislativa Provincial. 

/'arte 11. 46 
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O segundo comprehenderá os actuaes 2.• e 3.• districtns 
eleitoraes, tendo por séde a Cidade de S. Christovão ; e ele
~rá dous Deputados á Assembléa Geral e doze Membros da 
Assembléa Lcgi~lativa Provincial. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro 
em vinte c dous de Agosto de mil oitocentos e se&scnta, tri
gesimo nono da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

JoàtJ de Almeida Pereira Filho. 

--
DECRETO N. 2.625- de 22 de Agosto de 1860. 

Declara de 2.• Entrancia a Comarw de 1\Iagé, ereada ultimamente na 
I'ro\incia do Rio de Ja11ciro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica declarada de 2.• Entrancia a Comarca 
de 1\Iagé, CI"cada pela Rcsolu~ão da Asscmbléa l'ovincial numero 
mil cento e oitenta c cinco de oito do corrente. 

João Luslosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, 1\fi
nistro o Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
aos vinte dous de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da Indepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá . 

..... 
H EC RETO N. 2.626- de 22 de Agosto de 18ü0. 

Srpara o TPTIIIO de <:anta Maria da flora do ~Jontc do de Cacbocir.1, nlt 
l'rovinria do Rio Grande do Sul, e en'a nrllc hum lugar de Juiz. Municip-.~ol 
c de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o segulnll' : 

Art. Unico. Fica separado o Termo de Santa Maria da 
Boca do :\lonle do de Cachoeira na l' ro,·incia do Hio Grande 
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do Sul, e creado nelle hum lugar de Juiz Municipal que 
accumulará as funcçõcs de Juiz dos Orphãos. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
aos vinte dous de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da Jndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Lusto.ça da Cunha Paranaguá. 

-·-
DECRETO N. 51.627- de 25 de Agosto de 1860. 

Divide a Provinda do Mnrnnh:ia lllll dous districtos eleitoraes. 

Para execução do Decreto n. 1.082 de 18 de Agosto de 
tSGO, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• A Província do Maranhão fiea dividida em dons 
districtos eleitoracs. 

O 1." comprehcndo os actuaes primeiro, segundo e tre
ceiro districtos cleitoracs, tendo por séde a cidade de S. Luiz; 
e elegerá trcs Deputados á Assembléa Geral , e quinze membros 
da Assembléa Legislativa ProvirrciaL 

O 2. • comprehcndc os actuacs quatro, quinto e sexto 
districtos cleitoraes, tendo por séde a Cidade de Caxias; e 
(Jlegerá tres Deputados á Assembléa Geral, e quinze membros 
da Assembléa Legislativa Provincial. 

Art. 2. o A's Camaras 1\Iunicipaes das cidades designadas 
no artigo antecedente para séde dos districtos cleitoraes compete 
fazer a apuração dos votos, na fórma do art. 25 das Instrucções 
que baixárão com o Decreto n. 2.621 de 22 de Agosto de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tenha 
(~o tendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte 
c cin~o de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João de A.lmeida Pereira Filho. 

I 
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DECRETO N. 2.628-de 2J de Agosto de 18()0. 

Divide a Provinda das Abgüns em dons distrittos eleitoracs. 

Para execução do Decreto n. 1.082 de !8 de Agosto do 
1860, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.• A ProTincia das Alagôns fica dividida em dous 
districtos cleitoracs. 

O 1. o comprchcndc os a c! une> primeiro, segundo e terceiro 
districtos cleitoraPs, menos o munidpio das Ala;.rôag com todas 
as suus Paroehias, tendo JlOr ,(·de a Cidade de l\Iaeeió; o elegerá 
tres Deputados á ;\ssernbléa Geral, c dezoito membros da .Asscm
bléa Legislativa Provincial. 

O 2. 0 comprchcndc o!! actuaes quarto c quinto districtos 
cleitoraes, e mais o municipio das Alagôas com todas as suas 
Parochias, tendo por séde a Cidade do Penedo; e elegerá dous 
Deputados á Assembléa Geral c doze membros da Assembléa 
Legislativa Provincial. 

Art. 2. o A's Camaras l\Iunicipaes dns Cidades designadas 
no artigo antecedente pnra sóde dos districtos eleitorat>s com
pete fazer a apuração geral dos votos, na fórma do artigo 25 
das instrucções que baixárão com o Decreto n. 2.621 de 22 de 
Agosto de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\Ieu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenlla 
entendido c faça executar. I' ala cio do Rio de Janeiro em vintc
c oinco de Agosto de mil oitocentos e se;;scnta, trigesimo nono. 
do lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o lmpCT3dor. 

JoiJo de Almeida Pereira Filho. 

DECHETO N. 2.62!)- da 29 de Agosto de 1860. 

Ap{J{"oYa os Estatutos da Companhia de nawga<;fio por ,·apor no Rio Jaeuhy. 

Attcndendo ao que Me reprcsfmtou a Dircctoria da Companhia 
de navegação por vapor no Hio Jacuhy c de conformidade 
com a l\Iinha lrnmediata Hcsoluciio de 25 do mez corrente, 
tomada sobre parecer da Secção· dos Negocios do Impcrio do 
Conselho de Estado exarado em Consulta de 16 do mesmo mez: 
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Hei por bem .\pprovar os r:Jspcctivos Estatutos que com 
este baixão. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
nove dt~ Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigcsimo nono da 
I ndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica Sua Magestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Estatutos tli• Comtmnhla de Vapores .Jacuby. 

TITULO I. 

DA COl\IP .\NJIL\. 

Art. 1. • Fiea creada na Ci·dade do Porto Alegre, Capital da 
Província de S. Pedro, huma associação, que se denominará 
-Companhia Jueuhy- c quo substitue a empresa que sob a 
mesma denowinação tinha ató a~ora existido. 

Art. 2.• O fim da Companhia Jacuhy he fazer n navegaç.ã, 
por vapor nos afluentes do Guahyba, podendo torna-la extensivo 
ü outros rios internos da Provinda, e mesmo do seu litorala 
e fúra dellc, de accordo com o Governo, se assim convier aos 
interesses da Companhia. 

Arl 3." Seu fundo capital ho de duzentos contos de réis 
divididos em 400 acçõcs de quinhentos mil ré1s, SQndo as acções 
subdivididas em 5 npolices de cem mil réis cada huma. 

Este fundo capital poderá ser augmentado segundo as 
necessidades da empresa, por deliberação da assembléa geral 
dcs accionistas, e mediante approvação do Governo. 

§ 1. • As apolices não podem isoladamente ser transferidas 
antes de se haver feito a entrada total do fundo quo ella repre
senta. 

§ 2.• Os possuidores de apolices que não completarem o 
numero do cinco, não poderão tomar parte nas discussões da\ 
nsscmbléa geral, nem votar ou ser votados. 

Art. 4. o As entradas serão realizadas em tres prestaçõos, 
sendo as duas primeiras no prazo de 50 dias contados da ins
tallação da Companhia, para a compra dos vapores. 
~ t.• A primeira entrada será de quarenta por cento ou duas 

quintas partes de huma acção realizada no prazo de 20 dias. 
A segunda entrada será de outros quarenta por cento, ou duas 
quintas partes de humi.\ acção, 3{) dias depois da primeira 
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entrada. A ultima quinta parte, ou vinte por cento, será 
realizada por chamadas, conforme as necessidades da Companhia. 

§" 2. • Os prazos para d1mtro delles ie realizarem as entradas, 
senío proviarnonto onnunciados pela Diroctoria, nos jornaes 
dosta Cidade. 

§ 3. • O accionista que nos prazos annunciados não realizar 
as entradas ou valor correspondente ás acçtJes que tiver assig
nado, entonde-sc que rcnuneiou á ellas, revertendo em favor 
da Companhia qualquer prestação que tiver realizado. 

Art. 5. • o~ pagamentos das acçües subscriptas em outras 
Cidades ou Yillas da Província poderão ser rc;Jlizadas ás pessoas 
que a Directoria commissionar, e nos prazos quo clla estabelecer, 
os quaes serão proporcionados á distancia t! difficuldadcs de 
mmrnunicaçfto eom a capital. 

Art. 6.• A subscripção de acçtie~ poderá ser feita em qualquer 
época, angmentando-se porém o premio de 11 o;. ao anno sobre 
o valor dellas, por todo o tompo que tiver decorrido desde a 
realização das primeiras, que fonío subscriptas. 

Da data do primeiro dividendo em diante, só por deliberação 
da nsscmbléa geral dos aceionislas, poderão ser subscriptas as 
aeçõrs, que o não tiverem sido até essa época. 

Art. 7. o No caso da emissão de acçües para augrncntar 
o capital da Companhia, serão preferidos os accionistas existentes, 
c na proporção das acções, que elles já possuírem. As acçõos 
que forem assim cmittidas deverão ser realizadas em chamadas 
successivas, nos prazos c pela fúrma que a Directoria annunciar. 

Art. 8.• A Companhia adquirirá desde já por compra e 
mediante avaliação feita pela Comrniss11o para esse fim nomeda, 
os vapores e mais objectos, que pertencião a anterior empresa 
Jacuhy, ficando desdB esse momento substituída aquella em
presa em todos os seus onus e encargos, direitos e privilegios, 
c os que designadamente constar de seus contractos com o Go
verno da Província, approvados pela Assembléa Provincial, 
em datas de 3 de Maio de 1858, c 8 de Fevereiro de 1859 ; 
se entende que a empresa anterior fez cessão plena e transferencia 
absoluta á actual Companhia, sem que lhe reste direito á com
pensn.ção alguma no presente, ou no futuro. 

Art. 9. 0 A Companhia pela sua parte se obriga á cumprir 
todas, e cada huma das condições desses contractos, e bem 
assim doil que a empresa anterior tivesse feito com particulares, 
ou as!iociaçües, reserrando-se todavia o direito de modifica-las 
no sentido qull as suas convcniencias lhe aconselharem, e prévio 
accordo com a parte contrarill. 

Art. 10. A Companhia Jacuhy durará por tempo de sete 
annos, contados da data de sua installação, mas poderá ser cssll 
prazo prolongado, se assim o determinar a assembléa geral 
dos accionistas por deliberação tomada seis mezes antes de lindo 
mJuclle prazo (art. 23 ). 
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Art. 11. Se a Companhia solfrer preJmzos, que absorvllo 
seu fundo de reserva, e 20 ·;. do seu capital elfectivo, poderá 
entrar em accOrdo com o Governo da Província para rescisão 
dos contractos existentes, e dos que por ventura tiver feito, e 
será dissolvida se assim o entender a assembléa dos accionistas, 
nomeando-se neste caso huma comrnissão especial de quatro 
membros, para que unida á Directori<} liquide a Companhia. 

Art. 12. Logo que hajão subscriptos oitenta eontos de réb 
em acções, se reunirá a assernbléa geral dos accionistas, para 
discutir os presentes Estatutos, c eleger huma Directoria pro
visaria. 

Art. 13. Logo que forem approvados os Estatutos pelo 
Governo Geral considerar-se-lia a Companhia installada, JIO

dendo antes de tal approvação a assembléa geral dos accio
nistas eleger o !>residente, primeiro c segundo Secretarios, bem 
como a Directoria do primeiro anno, seus supplentes, e reli
pectiva Commissão de exame, findando-se porém os poderes 
dos eleitos em Janeiro de 1861. 

TITULO 11. 

DO~ .~CCIONISTAS. 

Art. 14. São accionistas da Companhia Jacuhy todos os 
possuidores de acçõos della, srja como primeiro proprictilfio, 
ou como cessionario, huma \'eZ que os títulos cstejão compe
lenlemenle avrrbados nos livros da Companhia. No caso de 
transfcrencia, o avcrbamento será feito á vista das apolices, e 
assignado pelas partes intcressadi.ls, ou seus legítimos possui-
dores, ficando a procuração no archivo da Companhia. · 

Art. 15. Os accionistas só respondem pelo valor de suas 
acçlies, c os possuidores de apoliccs pelo nlor dellas; e tanto 
hurnas como outras poderão ser transferidas por venda, tmca, 
cessão gratuita, dote, legado, ou por outra qualquer fórma 
reconhecida em Direi te. ( salvo a limitação ·do art. 3. • ácerr,a 
das apolices) c o seu capital não poderá ser retirado antes da 
cxtinc~ão da Companhia. 

Art. 16. Justificada perante a Dircctoria a perda, extravio, 
ou destruição involuntaria de apolices da Companhia, entre
gar-se-Ita ao accionista huma nova apolice, prestando quem 
a receber a devida caw;ão. 

Art. 17. São aptos para votar na assembléa geral todos 
os accionistas, qualquer que tür o numero de acções que 
possuírem, devendo porém C!Jntar-sc os votos pela fórma esta
belecida no art. 53. Havendo accionistas com firmas sociacs, 
poderão todos os socios assistir á discussão, mas hum só 
votará. 
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Art. 18. Si• podem ser votados, flâl'a rncmhros da Di
rectoria ou qualquer outro cargo, accionlstas de huma ou 
mais acçõcs. 

Art. 19. Podem ser accionistas, c serem votados para 
qualquer emprego da Companhia, inclusive os de t•rcsidcntc, 
c os de Uii·PctorPs, os naeionaes c estrangeiros indistinctamt~nlt•. 
Os acrionislas, em igualdade de condiçües, terão prefcl'cncia para 
todos os empregos da • Companhia. 

TITCLO 111. 

DA ASS!i:\IIlti~A GEIUL. 

Art ~0. A asscrnhl{•a geral eompiic-se de lodos os accio
nistas, qualquer que fôr O IIUilll'fO de acÇÜt'S que JlOSSUirPm. 

Art. 21. A ass;cmblea geral scrú onlinariamenlc eonvo
cada pela Dircctoria duas vezes no mez de Janeiro de ~~ada 
anno, sendo a primeira reunião ató o dia 15 do mez, c a 
segunda quando a Commissào de exame tiver promptificado os 
trabalhos á seu cargo. 

Art. 22. Se na primeira reunião não Uver comparecido 
numero de accionistas qne rcprPsPntern por si ou como pro
curadores de outros, hum terço do capital cm~etivo da Com
panhia, far-sc-l1a nova connJraçiio, c nesta s<~ deliberará com 
o numero de al'.cionistas qu<~ tiver comparf'cido. 

Art. 23. As dclibera<;líl's tcn<luntcs a augmentar o fundo 
da Comp:mhia

1
, n prorogar a ~tw duração alem dos sole 

nnnos prefixados (art. 10) ou ü reformar os presentes Estatutos, 
só poderão ser tomadas, quando em assemblóa grral se reu
nirem votos concordes quo representem a maioria absoluta do 
capital ell'ectivo da Companhia. 

Art. 2/~. As reuniües cxtwordinarias tcrlio lugar qunndo 
a Dircctoria as convocar por motivos que n juizo seu as tornem 
neccssarias, quando exigir a Commissfio de exame, ou lhe ft\r 
requerido por hum numero de accionistas, que representem 
por si, ou como procuradores, hum quarto do capital eiTcclho 
da Companhia. Em qualquer des~cs dous casos deverá a Di
rectoria convocar a nssembléa geral dentro dos oitos dias 
utcis que se seguirem ao da entrega da requisição no Escrip· 
torio da Companhia. 

Art. 25. Findo este prazo, se a JJircctoria niio tiver ff'ilo 
a convocação, poderü a Commissão de exame, ou os nccionislas 
que o rcquereriio, lazê-la por ;umuncios, por tollos assignados, 
em que se declare o nunwro de acçCies, o objecto da reunião, 
e a circurnstancia de não lerem sido altcndillas pdn J)ircctoria. 
Estes annuncios serão nffixados na porta do Escriptorio da 
Companhia, e na Praça do Commer@io, e publicados no Jornal 
de maior circulação. 
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Art. 26. Nus reuniões c~traordinarias, ttuer seJao ,çom·o· 
cada,s pulá' Direetoria., qúeí: pela Commissão do exame, ,ou por 
accionistas ( arL. ~5 ), as· decisões não poderão recahir" .so~ 
.materia alheia á sua cótlVO{\Ilção• nem I!CTCJll :tomadas sem . a 
concurrencia de votos: exigidos pelo , art. 23. Podem·· ~om 
tudo nestas rcuni(h's oiTerecer-se quaesquer indicaçúcs para 
serem aprceiadas na--primcira reunião ordinaria. 

Art. 27. A nssemb!éa geral terá ·hum Presidente c dons 
Secrctario3, todos eleitos annua!rnente na primeira reunião 
onlinaria do mcz de Janeiro (art. 33.) por maioria relativa 
de voto;; presentes, em huma só lista, e por escrutinio secreto. 

Art. 28. Nos seus impcdihlCntos e faltas, o Presidente 
será substituído pelo 1." Secretario, este pelo 2." e este 
pelo irnmediato em votos até a primeira reunião. ordinaria, 
na qua! se preencherá a vaga que em algum desses lugares 
tiver havido. 

Art. 29. Ao Presidente compete: 
1.0 Abrir c fec;har as sessões, dirigir a ordem dos trabalhos, 

conceder a palavra ao accionista <{UP a p::-(]ir, e retira-la Ílquclle 
que abusar della. 

2. o Assignat· com, os Secreta rios o expediente da assembléa 
geral. . 

3.• Fazer cumprir as ordens da assembléa geral, traus
mittini'p á Directoria as que forem de sua competencia. 

A1~t. 30. Aos Secretaarios compete: _ 
1. o Fazer as chamadas, contar IH votos dos accionisLas pre-

sentes ( art. 55) e fazer a apnraçilo delles. · 
2. 0 Hcdigit• as acttJS, escrever a corrcspondcncia, c dar 

andamento ao expediente na fórma detcrmirwda pelo Presi-
dente, c segundo o que fôr decidido pela assembléa. . 1 

Art. 31. Terá prcccdencia para a palavra o acciomsla 
que tivér pedido primeiro, c a nenhum será permittidG>, mesmo 
para explicar-se, fallar mais de duas vezes sobre o mesmo 
assumpto; exceptuão-se os membros da Direcloria, c da Com
missão de exame, que por hum de s~us membros poderão 
responder as interpclJações que lhes forem dirigidas. 

Art. 32. Se ate o dià 25 de Janeiro de cada anno a 
Directoria não tiver convocado a asscmbléa geral para a 
primeira reunião ordinaria, o Presidente a convocará, fazendo 
para isso os necessarios annuncios, c declarações (art. S!5 ). 

Art. 33. Na primeira reunião ordinaria de cada a1mo, 
serão eleitas a mesa ( art. 27 ) c a Commissão de exame, que 
ambas servirão até 'á segunda reunião ordinaria do annó ~u
guintc. 

Art. 3!L Na segunda reunião ordinaria serão apresentados 
pelu Uirecloria os balanços dos dous semestres do anno, e o or
çamento para o anno futuro, e pf'la Commissfio de exame o res
pectivo purecer. 

Parl1! ll. '~i 
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Art. 35. Na mesma segunda reunião ordinaria, e depois 
de discutidos e votados os balant;os, o orçamento, e o parecer da 
Com missão de exame, terâ lugar por maioria absoluta de votos, 
em excrutinio secreto, a eleição dos cinco membros da Dircctoria ; 
podendo ser reeleitos os que jú tiverem servido hum ou mais 
annos. Havendo empate dceidirá a sorte. Immediatamente 
depois da eleição dos cinco Directores, e pela mesma fórma se fará 
a dos supplentes, que os devem substituir nos seus impedimentos; 
ou renuncias. 

Art. 3!i. Compete a assl'mbléa geral: 
§ 1." Approvar a nomeação feita tJcln Directoria, do Gerente 

da Companhia. 
§ 2. • Fixar os ordenados dos empregados do escriptorio, e 

c dos agentes nos diycrsos portos por onde navegarem os Yaporcs 
da Companhia. 

§ 3." Aulorisar a Directoria a li1zer contractos com o Go
verno Geral ou Provincial, c a modificar os existentes, quaudo 
julgar conveniente. 
~ !~. • Autorisar sobre proposta da Directoria a edificação do 

trapiches c armazens, c a compra ou aforamento dos terrenos 
que para esse ou outros misten·s da Companhia rorem ncces
sarios. 

§ 5.• Auturisar o augmento do· capital da Companhia (art. 
23) e a sua applicat;i'ío a outras empresas, solicitando-se nestes 
<:asos approv;1ção do Govemo 

§ 6. • TO!nar todas a5 medidas que reclamarem os interesses 
da Companhia, c que não se encontrem prevenidas nestes Es
tatutos. 

TJTULO IV. 

IJ.\ Dll\ECÇÃO 

Art. 37. A Companhia seni diri~ida por huma Dircctoria 
de cinco membros (art. 18) e administrada ror hum Guentc. 

Art. 38. Compete ú Directoria: 
§ t.• Organisar o regimento interno !a Companhia, pondo-o 

desde logo em execução, o qual todavia poderá ser modificado 
pela assembléa ·geral em sua primeira reunião ordinaria. 
Este regimento, além de marcar as obrigações que competem 
aos diversos empregados da Companhia, c das fianças que devem 
oiTerecér, determinará o systema de todos os serviços á cargo da 
Companhia. 
~ 2.• Nomec1r o Gcrenll! (arts. 45 P !~6) c suspende-lo de 

suas funcções até a primeira reunifío ordinaria da assembléa, 
nomeando entretanto quem o substitua. 

§ 3.• Convocar. a :~ssernhléa geral ordinaria ou extraordi
nariamr>nfc, aprPscntar-llw o,; h<llan~os. acompanhados de hum 
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relatorio explicativo, o orçamento para o anno seguinte, 6 pro
pôr-lhe· as reformas quo entender conveniente fazerem-se nos 
fu~~~- . . . . 

S 4.• Promover por todos os modos Jicitos a prosperidáde 
da Companhia, para o que fica autórisada a: representa-la pe
rante o Governo Geral c Provincial c perante os tribunacs do 
paiz ou de fóra delle. (art. 6q.,) 

§ 5. • Marcar o numero, lotação c força dos vapores da Com
panhia, autorisar a sua construcção, compra, venda, troca, e fre
tamento no Goycrno ou a particulares, por viagem, ou por tem pu 
dctPrmi[Jado, consultando sempre O'l melhores interesses da Com
panhia, c a segurança do seu capital. 

§ G. o Organisar na fórma dos contractos existentes, ou dos que 
para o futuro se fizerem com o Governo Provincial ou Geral, as ta
bellas dos fretes c passagens para o serviço do Estado ou ao publico. 

§ 7. • Marcar as vingcns ordinarins dos vapores, ua fórma 
dnqucllcs contraclos, c autorisar as extraordinarias dentro ou fúra 
da zona até aqui por ellcs p'raticada, tendo em vil'ta a aptidão 
dos mesmos vapores, c os privilegias alheios. 

§ 8. o ! dquirir por titulo oneroso ou gratuito os terrenos e 
prcdios neccssarios á Companhia. 

§ 9.• Assignar c substituir (art. 16) as acçõcs da Companhia, 
cmitti-las c arrecadar o seu producto nas épocas, c pela fórma 
que fôr mais conveniente. 

§ 10. Aulorisar o pagamento dos dividendos, c quacsqwcr 
outros encargos da Companhia. '" .. 

§ 11. Autorisar a entrada para qualquer estabelecimento de 
credito nesta cidade, ou para meio Iucratiro c de facil retirada, 
dos dinheiros da Companhia que não tiverem applicação imme
diala, inclusive os que constituírem seu fundo de reserva. 
Para autorisar este emprego dos fundos da Companhia, deverá 
h;n·cr accordo unanirne dos cinco membros da Dircetoria. 
~ 12. l~xecutar e fazer executar por intcrmedio do Gerente, 

por todos os empregados da Com panijia, na parte que lhes disser 
respeito, os Estatutos, o llegulamento, e todas as resoluções da 
Companhia, tornadas pela respectiva assembléa ~oral. 

Art. 39. Os Óirectores deverão ser accionistas de h uma ou 
mais acçõcs {art. 18) e logo que forem eleitos (ar L. 35) deverão, 
para poder tomar conta do lugar, depositar no Escriptorio da 
Companhia huma acção. Esta obrigação hc extensiva aos sup
plentes que tiverem de entrar em exercício. 

Art. 40. A Directoria nomeará annualmcnte d'cntre seus 
membros· hum Presidente e hum Secretario: aquellc dirigirá as 
discussões, e este escreverá o expediente, e redigirá as actas, que 
serão assignadas por todos os membros presentes e registradas em 
livro proprio. 

Art. 41. Haverá sessão ordinaria da Direcloria h uma vez por 
rnez, e extraordioaria, quando ella o julgar conveniente, sendo a 
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convocação feita pelo {lrcsidcntc. ·,\5 decisões serão tomadas ;í 
plnraridadc de votos; senão estiverem presentes todos os membros 
serão nccessarios trcs votos concordes para as tornar valiosas. 

Os vencidos podem declarar seu voto na acta, motivando-o 
5Uccintamcntc. 

Art. 42. .\s resoluções c eoncspondcncia mais impor
lanl~s serão expedidas em nome da Directoria, assignadas pelo 
Presidente c-Sccretarios, c Trgistradas nos livros competentes. 

Art. '~3. O Presidente da Tli rcctoria scrú substituído pelo 
Secretario c este pelo membro que a mesma Dircctoria dc
si;.mar. .\ subslituiçiio <h; Din:ctorcs pelos Supplentcs terá lugar 
quando O ÍlllpPdimcnto clr.rpTClJes tlanr maL; de 30 dias, ·c sempre 
por r.onYite do l'rrsidcnte. 

Art. !~'I.. O serviço dos Dircctores será gratuito. 

TITilLO \". 

llO GERENTE. 

Art. 45. O Gerente serii nomeado pela Dircctoria (art. 
3H, % 2.") 1l'entrc os aceionis!as da Companhia c approvado pela 
asse 111 b I é a grra I. 

Art. .w. O Gerente deverá prestar hnma garantia no 
valor de <kz contos de réis. ~iio poderá administrar por 
conta propria, ou alheia, outra empresa de Vapores nos rios 
dil l>rovincia. 

Art !~7. Silo obrigações do Gerente: 
§ 1. • Ajustar, comprar c pagar todos os objeetos nQCCS

sarios ao serviço dos Yapores. 
§ 2. 0 Propôr ;í Dircctoria os emprrgados do Escriptorio, 

P os Agentes nas outras localidades c os encarregados dos 
;a pores, c <~jnslar o serviço de qnacsque1· outros trabalha
dorl's. 

§ 3. o Dirigir a cscripturaçiio da Companhia, que de"crá 
estar sempre em dia. · 

§ 4. 0 l~xpcdir toda a corrcspondcncia, exceptuada a que 
pertencer a Directoria. 

§ 5. o Receber e ter em boa guarda os funllos da· Com
panhia. Os fundos, que não estiverem em gyro, serão guar
datlos em cofre especial de tres cha•es. das qWJes boma terá . 
o !~crente c o Presidente c o Seeretario da Di~toria as 
nutras duas. 
~ li." Executar c fa1.rr executar todas 1S ordens da Di

ret;loria relati,·as á exncta obsenaMia dos Estal\ltos, e do 
Hq~inH·nlo da Companhin . 

. \ri. 118. O lirn·nle da Companhia 
prll:;;u:;w do SPU trabalho e 
lrt·í•''''''' mil rds mrnsacs. 
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TITULO VI. 

JJA. COMMfSS:ÃO DE EX.Al\IE. 

Art. !J!J. A Commissão de exame scriÍ'composta.dc lres 
membros, eleitos em lista tríplice (arts. 18 e 33) por maioria 
relativa de votos, e os seus poderes serão annuos, podendo 
ser reeleitos. 

Art. 50. Compete á Commissã9 examinar escrupulosa
mente o rclatorio, balanços, orçamento, actas, escripturaçilo 
da Caixa c mais livros da Companhia, correspondencia c 
ordens da mrcctoria' o procedimento dos empregados' c 
I'Hcuçiio qnc se tiver dado ;ís resoluções da assembléa geral, 
interpondo <Ícerca de tudo seu parecer (art. 3fJ) c propondo 
<ls emendas ou reformas que julgar precisas. 

Art. ;;1. 1 Para o bom desempenho da Commissão de 
exame a Dirccloria hc obrigada á franquear-lhe o archivo da 
Companhia. c á facilitar-llw os tsclarccimentos e informa
ções, que clla solicitar dos nlembros da Uircctoria ou de 
!(Ualqncr em pregado sem rcserm alguma. 

Art. 52. O parecer da Commissão de exame, bem como 
os balanços, c relatorios da Directoria, serão impressos c 
distribuidm aos accionistas. · 

TITULO YII. 

DA VOTAÇÃO. 

Art. 53. Os volos em asscmbléa geral serão contados 
da maneira seguinte: de h uma até cinco acçües, hum ,voto 
por cada huma. 

Aos accionistas de maior numero de acçõcs contar-se-ha 
hum voto r:or cada cinco acçõcs, mas em nenhum caso hum 
acciunista poderá ter mais de 12 votos, qualquer que fôr o 
numero de acções que possuir. 

Art. 5~. Os accionistas ausentes, ou impedidos, poderão 
ser representados em asscmbléa geral ppr procuradores tambcm 
accionistas, c cada hum destes, além de seus votos, nunca 
terá mais que dez, qualquer que seja o numero das acções 
de seus commitcntes. Quando o mesmo accionista aceitar 
mais de huma procuração englobar-se-hão os votos de todos 
seus commitentes, seguindo-se na votação a regra do art. 53. 

Art. 55.- Nas votações por escrutinio secreto o 1. o Se
cretario procederá â chamada dos accionist.1s, c reccbcrú 
dclles a cednla, em cujo ,·crso estará o numero de votos cor
respondentes as ac1:i)es que representem, c far-se-ha a devi(la 
conferencia antes de a Janr<~r na urna . 

• 
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Art. 56. Não serão admillidos voto~ por ncções lrans
feridàs' que não tenhão sido averbadas llOS livros da Com
panhia, pelo menm; dous meze~; :,~ntes da reunião; exeptuão-s~ 
as transfcrencia por herança. 

TITIJLO VIII. 

DOS DIYllll'::'i"DOS 1-: F1JNIHlS llE UESER \'A. 

Art. 57. Os balanços de que tratão os arls. 34 e 38, % 
3." serão fechados em :m de .Junho e 31 de Dezembro de 
eada anno, c tanto clles como o orçnmento parn o anno 
futuro seriio appresentados a assembl1;a t•;eral, como dispõe 
o citado art. 34. 

Arl. 58. Dos lucros de rada scmrsln~ St) deduzirão 6 
por "/. para fundo de reserva, c eventualidades, c do. rc>to 
se fará devidendo nos me7.PS de .Janeiro e Julho. 

Os lucros que não se tiverem liquidado no semestre não 
farão parte do seu dividendo. 

Art. 59. A debito do fundo de resrrva serão IPYild<ls ús 
diYidas, qtw se reputarem prrdidas. 

Art. 60. Do fundo de rr~r:na cincoenta por cento po
dení ser :~pplicado á compra de novos vapon:~, ou n repa
raç.õrs extraordinarias dos IJIII' aetualmenle possue n Com
panhia. 

Art. 61. Na dissolução da Companhia o fundo dt! re
serva que houver será aeenmmulado ao capital, c dividido 
pelos accionistas existentes em proporção ao numero dl? suas 
acções. 

TITULO IX. 

IH~l'OSIÇÕES GER.\ES. 

Art 62. O falleeimcnto do aectonisla ou do pos>Hidor 
de apolices não obrigará a liquidar a Companhia, nem 
seus herdeiros ou representantes poderao de fôrma alguma 
embar'lçar as operações f,clla, tendo só direito á percepção dos 
dividendos, e a transfcrencia de sua:' nc<;õcs ou apoliccs. 

Art. G3. A Direc\oria procurará, sempre que fór possivel, 
ultimar por meio de arbilros as qucstõc~, que se possão sus
citr.r :í Companhia. 

Art. H4. A Dircdoria he compclcnl.e para requerer aos 
l1oderes Geracs, ou Provinciaes, tudo o que fôr a bem dos 
intercssrs da Companhia, e lieando aulori~ada a demandar, 
e ser demandada, exercem] o, para todo~ os casos de sua g~·
rencia, plenos e espeeiacs poderes, ~~~~~ reserva de a-lgum. 
ihclusive os poderes em e a usa propria. 

• 



( 375) 

Art. 65. A Dircctoria fica autorisada para começar desde 
já as operações da Companhia (art. 1:1) reclamando dos ac
cionistas a realização das acções que tivefem subscripto (arts. 
f~ e 5). 

Art. 66. Toda a pessoa que faltar á boa. fé nos seus 
tratos com n Companhia ficará excluída de negociar com 
ella, directa ou indirectarnente. 

Art. 67. Os presentes Estatutos, depois de approvados 
pelo Governo, serão lançados no registro publico do Com
mercio, e impressos para serem distribuídos aos accionistas. 

Porto Alegre em 4. .,de Março de 1860.-Seguem as as
signaturas do Presidente, do Secretario , c dos Accionistas . 

.. 

DECRETO N. 2.630- de 29 de Agosto de 1860. 

Declara qunl a intelligenria que se deve dar a alguns artigos dos Estatuto\ 
do Banco Commercial e Agrícola, relativos ás Caixas Filiaes e Agencias. 

Hei por bem, Tendo-Me Confórmado com o parecer das 
Secções de J U'tiça e de Fazenda do Conselho de Estado, por 
Minha Imperial Resolução de 21 de Abril do 'corrente anno, 
Dccratar o seguinte : 

Art. 1. o As disposiç()Qs do titulo 5. o dos Estatutos do· 
Banco Commercial c Agrícola, approvados pelo Decreto n. 1.971 
de 3t de A!;osto de 1857, não isentão as Caixas Filiaes e Agencias 
do mesmo Banco, já existentes e as que forem creadas, da obri
gaçã<' de se regere111 em suas operações por Estatutos especiaes, 
approvados nct lbrma da legislação em vigor. 

§ Unico. A falta d~sses Estatutos não poderá ser supprida 
pot· hum Regulamento interno, feito e 11pprovado pela Directoria 
do Banco. 

Art. 2. o O capital ou os títulos de garantia da emissão de 
catia Caixa Filial ou Agencia do nanco Commercial e Agricola, 
na f6rma dos artigos 15, 16, 30, 31 e 57 dos mesmos Estatutos, 
não poderão servir de base ou de fundo de garantia á emissão 
da Caixa matriz ou de ~ualquer outra Caixa ou Agencia. 

Art. 3. o As Caixas Filiaes estabelecidas em Vassouras e 
t:rn Campos s~o obrigadas a dar plena execução ao disposto nos 
artigos nnteccdent<'s, dentro do prazo de sessenta dias, contados 
da data da publicação deste Decreto, sob pena de ficarem 
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Art. 50. No dia immediato ao do sotteio serão os nu
Rleros das letras nelle extrahidas afixados na séde da Socie
dade, e publicados nas folhas diarias, convidando-se seus pos
suidores a virem ser reembolsados, com os juros vcncidc,:! até o 
dia da publicação . Todas as letras resgatadas pelo sorteio serão 
annulladas, depois de terem servido para a tomada das contas. 

Art. 51. A Sociedade poderá estabelecer premias para os 
primeiros numeras que fôrem extrahidos em cada sortr.io. 

TITULO V. 

DAS CONTAS ANNUAES 1 DIVIDENDOS, E FUI\"DO DE RESERVA. 

Art. 52. A Directoria publieará até o dia 8 de eada mez 
hum balanço desenvolvido do aetivo e passivo da Soeiedade, e 
das operações que tiver feito no mcz anteecdente, e uo principio 
de cada mez remelterá ao Presidente da Provinda huma de
monstração em duplicata das operaçües realizadas no nwz 
anterior. 

Art. 53. No fim de cada anno soeial, que scn\ o civil, o 
dentro de hum rnez, a Directoria aprescntaní ao Conselho F:seal, 
com o Relatorio dos seus tmbalhos, as contas do anuo lindo; 
c bem assim lhe communicará por cscripto as medidas quo 
houver de apresentar á assembléa geral. 

Art. 5!•. Na primeira reunião da assemhléa ge~·al, qLHl 
se seguir, a Commisst'io Fiscal dará seu parecer a n~st.eilo de 
tudo, bem como sobre o compurl:tmelllo duJ Jlembn's da 
Directoria. 

Art. 53. A lHredoria de seis Clll seis lilt'ze~. 11 prindpiat· 
em o f.o de Julho do corrente anuo, proec:lení a hum balanço, 
afim de saber-se a somma dos lucros havidos no semestre 
anterior; e tendo siào este trabalho appruvado pela Com mis
são Fiscal, deduzidos dez por cento dos mesmos lucros, o tuais 
será dividido pelos accionistas em proporção de suas acções. 
ü dividendo será sómente dos lucros o!Jlit.los por transucr;ões 
clfeclivameute co•1cluidus c liquidadas denlro do semestre a 
que pertencer o dividendo. 

Art. 56. llaque\les dez por cento, eínco pertencerão aos 
Directores em remuneração do seu trabalho, c os oulros cinco 
ao fundo de reserva. 

Art. 57. O fundo de reserva nO: o poderá sct· maior do 
decimo do capital social, e logo que chegue a este maximo 
reverterão para a massa divi~ivcl pelos uccionistas os cinco per 
cento dos lucros, que pelo artigo antecedente lhe são attribuidos. 

§ 1. • Ellc h e destinado a supprir qualquer perda que 
possa ter o capital social. 

§ 2.° Fica-lhe pertencendo o fundo do reserva ora exiSl' 
tente. com todos os seus encargos, 
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1'1Tl1LO VI. 

DA AD.\IINISTRAÇAO D.\. SOCIEDADE. 

Da Directoria. 

Art. 58. A Sociedade será regida por huma Directoría 
composta de sete membros, eleitos annualmente entre os ac
cionistas pela <lssemh!t-a L":eral, por escrutínio secreto e maioria 
dos votos presentes. 

Art. 59. Pnra substituir os Directores, em caso de impe
dimento por mais de trinta dias, ou de vaga, haverão cinco 
Supplrntes, eleitos pela mesma fórma por que são eleitos os 
Dircctores, em lista separada. 

Art. 60. Tanto os Directores como os Supplentes deposita
rão no cofr"' da Sociedade cincoenta acções de sua propriedade, 
das quaes não poderão dispôr emquanto estiverem em exerci
cio. A tmns c a outros hc prohibido accumular funcções de 
Gerentrs de outras Socied;,)des Bancarias. 

Art. 61. A l)iredoria terá hnm Presidente c hum Secre
tario, anuualmrnte eleitos pela mesma Directoria. 

O Presidente, além de seu voto con.o mrector, terá o de 
qualidade para desempatar. Na falta do Presidente servirá o 
Director mais votado. 

Art. 62. A Directoria reunir-se-ha em sessão ordinaria 
huma vez por semana, e extraordinariamente sempre que fôr 
preciso. 

Para haver sessão cumpre que estl'jão presentes pelo menos 
cinco Directorcs. De suas sessões se laYrarão netas em que os 
Fiscaes terão o direito de fazer incluir o seu parecer sobre os 
negocios que se tratarem, se estiverem presentes. 

Art. 63. A' Directoria silo concedidos plenos poderes para 
tratar todos os Negocios da Sociedade, a quem representa para 
com terceiros, c bem assim perante a Administração Publica, e 
em Juizo, para o que lhe são outorgados os poderes precisos, 
comprehcndendo até os de Procurador em causa propria. 

A clla compete : 
1." Fixar as dcspczas geraes da administra~llo, e organisar 

os ltegulamenlos que forem precisos para a boa gerencia dos 
negocios sociars; c bem assim crear os empregos necessarios, 
marcando suas attribuiçõe~ e vencimentos; o que tudo executará 
provisoriamente, até approvação definitiva da Assembléa Geral. 

2. • Nomear c demittir os Empregados da Sociedade, como 
c quando convier. 

3.• Resolver sobre qualquer proposta para emprestimos 
por bypotheca, abertura do creditos, e aperações comprehcn
didas no ~ 6. • do art. 14-. 
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4. " }'ixar os limites de todas as operaçõeS da Sociedade, 
e determinar as quantias que' poderão ser empregadas em 
descontos c emprestimos, estabelecendo a taxa de ~.ans e o 
premio de outros. 

5.o Determinar ns formulas e valores dos bilhetes ao 
portador, das letras hypothecarias, e regular a sua emissão á 
vista do capital da Sociedade, estado do mercado, e disposi-
ções do § 5. o do art. 14 e mais destes Estatuto11. . 

6. o Promover as acções judiciarias, os direitos da Socie
dade, e defendê-la em Juizo, constituindo Advogados e Pro
curadores. 

7. o Resolver sobre quaesqum· transacções que se propo
nhão para liquidação de dividas, e tomar todas as medidas 
conducentes a este fim. 

8.• Vender eD.l occasião opportuna os moveis e immoveis 
adquiridos á Sociedade por solução de transacções. 

Art. 64-. Huma Commissão de dous Dire,,tores reunir-se
ha todos os dias uteis para occupar-se dos negocios correntes 
e previstos, e especialmente das operações de descontos e 
emprestimos. 

Neste serviço alternarão todos os Directores, de modo 
porém que não deixe de fazer parte da Commissão da se
mana hum dos que servirão na anterior, nem algum funccione 
consecutivamente mais de quinze dias. 

Do Conselho Fiscal. 

Art. 65. Haverá huma Commissão de tres Fiscaes para 
inspeccionar todas as operações da Sociedade, examinando, ao 
menos huma vez cada mez, o estado da Sociedade, escriptu
ração, registro, e mais linos e documentos existentes. 

Os Fiscae& poderão assistir ás sessões da Directoria e aos 
trabalhos da Commissão dos Directores, dando sua opinião 
sobre os negocios que se tratarem . 

Além disto examinarão as contas e o Relatorio da Direcção, 
como dispõe o art. 51, para apresentar o seu parecer a respeito 
de tudo á assembléa geral. 

Art. 66. Os Fiscaes serão eleitos d'entre os accionistas que 
têm voto na assembléa geral, e servirão por hum período de 
hes annos, sendo substitui dos pelos immediatos em votos. 

TITULO VII. 

DA ASSEMBLÉA GERAL DA SOCIEDADE. 

Art. 67. A. assembléa geral compôr-se-ha do todos os 
accionistas que possuírem dez ou mais acções, adquiridas tres 
mezes, pelo menos, antes do dia da reunião, salvo o caso de o 

Parte 11. 00 
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accJonista as ter obtido por titulo de dote ou succcssão, no qual 
não se altenderá ao tempo da acquisição. 

§ 1. o Os Yotos scnio contados nas s<'guinlcs proporções: 
dez acções, hum; cincocnta, dou,;: cem, trr<;; c assim por diante 
mais hum por ealla cincorn!a act;ões qtw o accionista de maitl 
po,;suir, de modo porém tpw nnnt.:a exceda de dez. 

~ ~." Os accionislas de nwnns de dez acçOes poderão 
assistir ús reuniões. 

Art. li8. A assemhh'·a geral tcrú hum Presidente, e hum 
Yice-Prcsidcnte, c dous Secrctarios. Estes Funccionarios serão 
eleitos pela mesnw fúrma estabelecida para a nomeação dos 
Dircctorc,;, e servirão pelo tempo de trcs ;umos. 

Art. li9. A assembll;a geral ltav<'r-sc-ha por constituída 
quando acharem-s~ presentes mais de quarenta nccionistas com 
direito de voto, representando a quarta parte do capital pelo menos. 

§ Unico. Não comparecendo aquelle numero de accio
nistas, ou não representando clles aquella parte do capital, a 
sessão ficará adiada para oito dias depois, c entao se considerará 
constituída, seja qual fUr o numero dos accionistas presentes, e 
importancia do capital <rne ellt•s l'l'fH"csentem. 

Art. 70. Haverá todos os nnnos, no mez de Fevereiro, 
lmma sessão ordinaria da assemLil\a geral. 

Além desta poderão haver outras extraordinarias, rrsolvidas 
nas reuniões ordinarias, ou a pedido da Dircctoria, da Commis
são Fiscal, ou de accionistas que conjunctamente tenhão pelo 
menos cinco mil acções. -

§ 1. o A's reuniões ordinarias c extraordinarias precederão 
annuncios <:onsecutivos nas folhas diarias, por oito dias ao menos. 

Art. 71. A Directoria h e Pncarrcgada destas convocações; 
e quando não as fizer, providenciará o Presidente da assembléa 
geral, a quem recorrerão os Fiscaes ou accionistas que não 
forem attcndidos pela Directoria. 

Fica entendido que nem a Directoria nem o Presidente 
podem negar a convoca~iio. 

Art. 72. .\. assemHéa geral : 
1. 0 

• Approva as contas annuacs que lhe são apresentadas 
pela DirPctoria. 

~." Dc:;:J~ra so0rc todas as proposições que lhe são 
f,ubnt '"i .,, e <>Pb:·j· ;,. ; •; intercss~s da Sociedade. 

Hc de ma.s autorisada a : 
3. o I~stt•núcr os cmpre~timos por hypolhcca com amor

tisação, pelo prazo de quntorw etmos, com as cautelas e con
dições do Titulo 4. o, aos l~stabelccimentos ruraes e industriaes 
do .Município da Capital, e dos do reconcaYo, até metade 
do seu valor; 

rh o Decretar qualquer rcíorma ou modificação nestes 
Estatutos, determinando que a Directoria solicite a competente 
approvação do Governo. 
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Art. 73. As reuniões ordinarias são destinadas a tratar 
da administração da Sociedade, da gestão de seus negocios, 
e das medidas tendentes n melhorar os serviços e a reprimir 
os abusos. 

Todas as propostas de maior importancia, a juizo da as· 
sembléa geral, serão adiadas, podendo ser objecto de huma 
reunião exlraordinaria. 

Art. 74. As medidas comprehendidas nos numeros 3, 0 

c 4. o do art. 72 só poderão ser tomadas em reuniões 
cspeciaes, estando representado mais de hum terço do capital. 

§ Unico. As mesmas medidas deverão ter sido propostas 
e julgadas objecto de deliberação pela maioria dos votos pre· 
sentes nas reuniões ordinarias da assembléa. 

TITULO VIII. 

DISPOSIÇÕeS TR.\NSlTORIAS. 

Art. 75. Os actuaes Directores, membt•os da mesa da 
assembléa geral c da Commlssão de Exame, ficando esta com 
as attribuições marcadas ao Conselho Fiscal, servirão até a 
primeira reunião ordinaria da assembléa geral em Fevereiro 
de 1861. 

Art. 76. As cautelas que actualmente são dadas aos 
accionistas, que assentem na conversão dos seus capitaes em 
troca dos antigos conhecimentos, serão substituídas por apoli
ces regulares, depois da approvação destes Estatutos, e seu 
registro no Tribunal do Commercio. 

Art. 77. Approvados e registrados os Estatutos, e reali
zada a conversão dos capitaes na importancia de cinco mil 
contos de réis pelo menos, considera·se de facto reorganisada 
a Sociedade, c na plenitude de todas as faculdades concedidas 
por estes Estatutos. 

TITULO IX. 

DISPOSIÇÕES GERAES . 

Art. 78. O Fiel c outros Empregados da Sociedade, quan
do sejão accionistas, não poderão ser eleitos para os cargos do 
Directores, membros da mesa, c do Conselho Fiscal. 

Art. 79. A Sociedade será dissolvida de pleno uireito, se 
seus prl'juizos absorverem o fundo ae reserva, e mais vinte 
por cento do seu capital: tanto neste caso, como quando e:•
pirar o prazo de sua duração, salvo so tiver resolvido e obtido 
prorogação1 clla determinará o modo do sua liquidação • 
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Art. 80. As acções que toren1 subscriptas em virtude da 
disposição do art. 6. 0 não poderão ser transferidas sem que 
esteja realizado hum quarto de seu valor. 

§ Unico. A Directoria poderá resolver que ás acções res
tantes, depois de satisfeita a disposição do art. 3. o, que forem 
subscriptas pelos 3ctuaes accionistas, sejão applicados os divi
dendos destes, se nisto convierem, até o total pre~nchimento 
da importancia das mesmas acções, salvo as fracções menores 
de cem mil réis, que ficar<1o á ordem. 

Art. 81. A Sociedadt· poderá possuir os prcdios necessa
rios para seu estabelecimento. 

Art. 82. Ficão revogados os Estatutos com que até o 
presente tem sido regida a Sociedade, e assim quaesquer outras 
disposições anteriores. 

Bahia, 23 de Abril de 1860. 

DECRh'TO N. 2.635-de 5 de Setembro de 1860. 

Divide a Provinda d11 Ceará em tres districtos cleitoraes. 

Para execução do Decreto n. 1.082 de 18 de Agosto de 
1860, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 A Província do Ceará fica dividida em tres dis
trictos eleitoraes. 

O t.o districto comprehende os actuaes primeiro, quinto e 
sexto districtos eleitoraes, c terá por séde a Cidade da Fortaleza. 

O 2. • districto comprehende os actuaes segundo, terceiro 
e quarto districtos eleitoraes, c terá por séde a Cidade de Sobral. 

O 3. 0 districto comprehende os actuaes setimo e oitavo 
districtos rleitoraes, e terá por séde a Villa do Crato. 

Art. 2.• O primeiro e segundo districtos elegerão cada hum 
tt·es Deputados á Assernbléa Geral Legislativa, e doze l\lembros 
da Assembléa Provincial. O terceiro districto elegerá dous De
putados á AssembléaGeral Legislativa, e oito membros da Assem
bléa Provincial. 

Art. 3. • A's Camaras l\lunicipaes das Cidades designadas 
no art. 1. o para séde dos districtos competirá fazer a apura
ção geral dos votos na fórma do art. 25 das Instrucções que 
baixárão com o Decreto n. 2.621 de 22 de Agosto de 1860. 

Joao de Almeida Pereira Filho, do .Meu Conselho, Minis
tro e Secretal'io de Estado dos Ncgocios do Jmperio, assim o 
tenha entendido e faça exncutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em cinco de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trig~~Simo 
nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade ·o Imperador. 
João de Almeida Pereira F.ilho. 



( 89'1 ) 

DECI\Etd N. 2.636-de 5 de Setembro de 1800; 

Divide a. Prolintii-de Minas Geraes em sete districtos eleitoraei. 

Para execução do Decreto n. 1.082 d' 18 de Agosto de 
1860. Hei por bem D~cretar o seguinte: 

Art. 1.0 A Frovincia de Minas Geraes fica dividida em 
sete districtos eleitoraes. 

O 1. • districto comprehende, á excepção das parochias do 
Bom-fim e Piedade dos Geraes, todas a!l outras dos actuaes 1. •, 
19 e 20 districtos eleitoraes, e mais as parochias do Patrociaio, 
S. Paulo do Muriahé e Piedade da Paraopeba, tendo por séde a 
Cidade do Ouro Preto. 

O 2.0 districto comprehende, a excepção da parochia da 
Piedade da Paraopeba, todas as outras dos actuaes 2. •, 3. • e 4. • 
districtos eleitoraes, e mais as parochias do Curvello, Concei
ção,"Tapera e Nossa Senhora do Porto; tendo por séde a Cidade 
de Sabará. 

O 3. o districto comprehende, a excepçãa das Parochias do 
Patrocínio e S. Paulo do Muriahé, todas as outras dos actuaes 
13, 17 e 18 districtos eleitoraes, e mais as parochias de S. José 
d'El-Rey, Lage, S. Thiago, S. Caetano da Vargem Grande e S. 
José do Paraizo, tendo por séde a Cidade de Barbacena. 

O 4. o districto comprehende, a excepção das parochias de 
S. José d'El-Rey, Lage, S. 'I hiago e Santa Anna da Barra do 
Rio das Velhas, todas as outras dos actuaes 10, 15 e 16 districtos 
oeleitoraes, e mais as parochias da Piedade dos Geraes, Bom
:Fim, Lavras, S. João Nepomuceno, e Espírito Santo dos Co
queiros; tendo por séde a Cidade de S. João d'El· Rey. 

O 5.• districto comprehende, a excepção das parochias de 
Lavras, S. João Nepomuceno, Es}Jirito Santo dosCoqueiros, S. 
Caetano da Yargem Grande e S. José do Paraiio, todas as ou
tras dos actuaes 11, 12 e 14 districtos eleitoraes ; tendo por 
séde a Cidade da Campanha. 

O 6. 0 districto comprehende a axcepção das parochias do 
Curvello, Conceição, Tapera e Nossa Senhora do Porto, todas 
as outras dos actuaes 5. o, 6. o e 7. o districtos eleitoraes ; tendo 
por séde a Cidade do Serro. 

O 7. o districto comprehende, os actuaes 8. o e 9.• districtos 
eleitoraes, e mais a parochia de Santa Anna da Barra do Rio 
das V e lhas; tendo por séde a Cidade de Montes Claros. 

Art. 2.0 Os 1.•, 2.0
, 3.•, 4.o, 5. 0 e 6.• districtos elegerão 

cada hum tres Deputados á Assembléa Geral, e seis membros 
da Assembléa Legislativa Provincial. 

O 7. • districto ·elegerá dous Deputados à Assembléa Geral, 
e quatro membros da Assembléa Legislativa Provincial. 
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Art. 3. • Ás Camaras 1\funicipaes das Cidades designadas 
no artigo 1.• para sédes dos districtos compele f;11.er a apu
ração geral dos votos, na fórma do artigo 25 das Instrucções 
que baixárão com o Decreto n. 2.621 de 22 de Agoslo de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\lcu Con.;elho, Mi
nistro e ~ecretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim 
o tenha entendido c faça executar. l1alacio do Hio de Janeiro 
em cinco de Setembro de mil oitocentos c sessentn, trigesimo 
nono da Jndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestauc o I rnp<·rador. 

Joiio de Almeida l'en, r a Filho. 

DECRETO N. 2.637-dc 5 de Setembro d(~ 1860. 

Diyidc a Proyincia da Bahia em cinco districtos ele i I· ·rars. 

Para execução do Decreto n. 1.082 de 18 tle Agosto de 
1860, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1." A Província da Bahia fica diridida em cinco 
districtos elcitoraes. 

O 1." districto comprehende os actuaes pri llleiro e segun
do districtos eleitoraes, menos a parochia de :\ossa Senhora 
da :Madre de Deos do Boqueirão, e terá por f'Úde a Cidade 
de S. Salvador. 

O 2." districto comprehendc os achmes tPrceiro, quarto 
e oitavo districtos elcitoraes, e mais as Paroehias da .Madre 
Deos do Boqueirão, c a de Nossa Senhora do 13om Conselho 
da Amargora, c terá por st!dc a Cidade da Caelloeira. 

O 3." districto comprehende os actuaes quinto, sexto e 
setimo districtos elcitoraes, menos a Parochiu da Amargora ; 
e terá por séde a Cidade de Nazarcth. 

O 4.• districto comprchende os acluaes nono, decimo e 
dccimo segundo districtos cleiloracs, e terá por séde a Villa 
de Inhambupe. 

O 5.• districto cornprchcnde os actuaes dedmo primeiro, 
decirno terceiro c dccimo quarto districtos clcitoraes, c terá 
por séde a Villa do Rio de Contas. 

Art. 2.• O primeiro districto elegerá dons J)eputados á As~ 
sembléa Geral Legislativa, e seis membros da Assembléa J!ro. 
vincial. 
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Os segundo, terc~iro, quarto e quinto districtos elegerão 
cada hum tres Deputados á Assembléa Geral Legislativa, e nove 
membros da Assembl~a Pro,·incial. .._ 

Art. 3.0 A's Camaras Municipaes das Cidades e Villas 
designadas no art. t.• para séde dos districtos eleitoraes 
compete fazer a apuração final dos votos, na fórma do art. 25 
das lnstrucções que baixárão com o Decreto n. 2.621 ·de 22 
de Agosto de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho, do :Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos ~egocios do lmperio, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em cinco de Setembro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

DECRETO N. 2.638-de 5 de Setembro de 1860. 

Divide a Província do Rio de Janeiro em quatro districtos eleitoraes. 

Para execução do Decreto n. 1.082 de 18 de Agosto de 
1860, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• A Província do Rio de Janeiro fica dividida em 
quatro districtos eleitoraes. 

O 1.• comprehende os actuaes primeiro, segundo c terceiro 
districtos cleitoraes; e os respectivos Eleilores se reunirão no 
Paço da lllm.a Camara Municipal. 

O 2. o comprehende os actuaes quarto, quinto e sexto dis
trictos eleitoraes, e terá por sédc a Cidade de Campos. · 

O 3. • comprehende os actuaes setirno, oitavo e nono dis
trictos eleitoraes, c terá por séde a Cidade de Nictheroy. 

O 4." comprehende os actuaes decimo, declmo primeiro 
e declmo segundo districtos eleitoraes ; e terá por séde a Villa 
de Pirahy. 

Art. 2. o Cada hum dos referidos districtos elegerá tres 
Deputados á Assembléa Geral; expedindo-se Diplomas aos que 
forem eleitos pelo 1. • disb·icto pela fórma determinada no 
art. 27 das Instrucções que baixárão com o :Oecreto n.o 2.621 
de 22 de Agosto de 1860. 

Art. 3. • O segundo, terceiro e quarto districtos eleitoraes, 
de que trata o art. 1.0

, elegerão quinze membros da Assembléa 
Provincial. 
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Art. 4. • A's êamaras Municipaes das Cidades e VillM 
designadas para séde do segundo, terceiro e quarto districtos elei
tora.as compete fazer a apuração geral dos votos, na fórma do art. 
25 das lnstrucc;ões que baixárão com o Decreto n. 2.621 de 
22 dg Agosto de 1860. 

João de Almeida Pereira Filho, do 1\Jeu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça ex.ecutar. Palacio do Uio de Janeiro 
em cinco de Set('mbro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lndcpcodcucia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho . 

..... 
DECRETO N. 2.639-de 5 de Setembro de 1860. 

Divide a Provincia de S. Paulo f.'m tres districtos eleitoraes. 

Para execução do Decreto n. 1.082 de 18 de Agosto de 
1860, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.• A Província de S. Paulo fica dividida em tres 
districtos eleitoraes. 

O t.• comprehende os actuacs primeiro, quinto e setimo 
diitrictos eleitoraes, e mais as parochias do Soccorro e de Mogy 
das Cruzes, tendo por séde a Cidade de S. Paulo. 

O 2.• comprehcnde os aetuaes segundo, terceiro e quarto 
districtos eleitoracs, menos a parochia de Mogy. das Cruzes, 
tendo por séde a Cidade de Taubaté. 

O 3.• comprehende os actuaes sexto, oitavo e nono dis
trictos eleitoraes, menos a parochia do Soccorro, tendo por 
séde a Cidade de 1\fogy-:Mcrim. 

Art. 2.• Cada hum dos tres tlistrictos de que trata o 
artigo antecedente, elegerá tres Deputados á Assembléa Geral, 
e doze membros da Assembléa Provincial. 

Art. 3.• A's Camaras Municipaes das Cidades designadas 
no art. 1. • para séde dos districtos eleitoralls compete faur 
a apuração geral dos votos, na fórma do art. 25 das Instrucções 
que baixárão com o Decreto n." 2.621 de 22 de Agosto de 1860. 

João de Almeida Pereira F1lho, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em cinco de Setembro de mil oitoc•mtos c sessenta, trigesimo 
nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagastade o Imperador. 

J orio dl' A.lmeida Prreira Filhn; 
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..DieRETQ llid'.S.~W--·d~ .t» de "Setenibrodoli$50; 

Hei por bem Decret~r·o seguinte.: 

Art. Unieo. Fica declarada de t.• Entrancia a Comarca 
de Villa Viçosa ~reada na Pro'fincia do Ctlará uela Ui nuldero 
nove de vinte do mez proximo passndo. 

João Lustosa. da Cunha Paranaguà, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha enlendido o faça executar. Palacio ·do Rio de Janeiro 
aos cinco de Setembro de mil oitocentos e . sessenta:..trígesimo 
nono da lndependencia e do lmpt;rio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

,. .. 
DECRETO N. 2.6ft.f- de 5 de Setembro de 1~; 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de Villa, Vi~osa. creada 
na Pro"Yiocia do Ceará. 

Hei por bem Decretar o seguinte;! 

Art. Unico. Fica. marcado o ~.rdenado annl.Wl. deqito
centos mil réis ao Pfomotqr Publieo da Comarca de Vil)a Vi
c;osa,:oreada ultimamente na }7ovincia do Ceará. 

Jollo Lustosa da Cunha Paranaguá, do Men Coaselho~' Mi
nistro e Secretatio de. Estado dos Negocios da Just\ça, a$siln o 
tenha entendido e faça executar. Pa~a!)io.do Rio de)ao~ir;o.aos 
cinco de Sett>mbro·de mil.oitoeentos.,s~nta. ·t&lPhnqpMQ 
da lndepeodeneia~ e·dQ Im~Jil{,h 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

1 oão Lustosa da Cunha Paranaguã. 

Parte li. 51 
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DECRETO N; Sl.64j-,.de 5 de Setembro de 1860. 

Marca o ordenado do Promotor P~Jblico ·u COfll,.rca de Masé, ereada na 
Provinda do Rio de Janeiro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica mareado o ordenado annual de oito
fcntos mil réis ao Promotor Publico da Comarca de Magé, 
<·reada ultimamente na ProviRcia do Rio de Janeiro. 

João Lustosa da Cunhu Paranaguá, do 1\leu Conselho, Mi
nistro o Secretario de Esladu dos Nogocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executiiT. Palacio do Rio de Janeiro acs 
einco de Setrmbro de mil oitocentos e se3senta, trigesimo nono da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Su Mage!itado o Imperador. 

JOO.o Lu.ttosa da Cunha Paranaguá. 

--
BRCRKfO N. !U43 de 5 de Setembro do 18iQ; 

H arca os ordenado~ dos Promewres Publicus da11 Comarcaa de Monte Alto e Ala
ratAs, creadàs na ProYillcia da Bahia. 

Hei por bem Decretar o SC!fUin te : 

Art. IJnleo. Fie~ marcado o ordenado annual de oito
centos mil réi~ a cada bom dM Promotores Publioos das. Co
marcas de Monte Alto e;Maraeás, "Creadas•Uitilnameate na Pro
'ilillda da. Bahia .. · 

JtJão Lqstosa d.a Qu~fta Part1~á; do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado do5 Plegoetos da Justiça, assim o 
tenha entendido e fliça executar; Palaaio dCl Rio de Janeiro aos 
cinco de Setembro de mil oitocentn9 e sessenta, trigettmo nono 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joil.o Lustosa da Cunha Parooaguá. 
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DECB.Ittú N .. ,2 .. 644~<de IS 48 setembro d& te60. 

Créa .maia Mítl BaUihh dê; I"Ttftitlril dá GUUda. ~atfocmil no Municlplo 
· de Oelras ~• l'ro\'incia do Piau)ly. 

Attcndendo a proposta do Ptesldenle da Provlnela dp Piau
hy, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Árt. 1. • Fica ereadó no Munlcipio de Oeiras da l'rovineia 
do Piauhy mais hum Batalhão de Infantaria de seis Companhias, 
com a numeração de vinte quatro do serviço activo · . 

Art. 2. 6 O referido :Batalhão terá 11 sua pa~ada nb lugar 
que lhe fõr maroodó pelo Presidente da Pro"incta na conror
midade da Ld. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negoelos da Justiça,. assil'h o 
tenha entendido c faça executar. Palaéio ~o .Rié · tllL Jhheiro 
em cinco de Setembro do 1860, lrlgesimo Móo dá Jtidepen
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica dé Sua Magestade o Imperador. 

João LustiHá da Cunht'L Paraná!JUá. 

HECRETO N. 2.6~1).-de tS dfl Setembro de t860. 

Autorisa a inrorporarllo de bnma Companhlt ti~ seguros marítimos deoo-' 
mlnada~Nova Regellerac;llo-, e approY4 os respectivoa E&tatntgs. 

Attendendo ao que Me requererão Manoel ,Nunes Pires e 
outros, e de conformidado ~m a Mio.ha imtne~ia~a,~$9lMpo 
do primeiro do corrente mez,. to~ada sobre parecer aa Secção 
dos Negocios do lmporio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de vinto oito .de J.ulho pasudo; llci por bem au
torisar a inoorporação de huma Companhia de SegQr,os,mari
timos denominada-Nova R~genereÇllo,-e Appt·ov.ar. ·Qfi teJI)ee
tivos Estatutos, quo com este bpixão. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministm 
c Seéretario de Estado dvs ~QçiPi. do Imperio, assim' 4l teJlhil 
entendido e faça execuwt. Falado 4l) Rio de Janeiro em d~iotto 
de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo..nóno.óda In
dependencia e do Imperto. 

Com· a Rubricb:' \1() 'SU~ Magtf~Utde o l'rii\Jeratlor. 

Joao de Almeida Perefrd Filho. 
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Estatutos de.~ ,:;ompanhia de :seguros Marlti· 
naos denominada- t'Wova.· ne.;e .. er~ ~ 

·estalaeleeida no Rio .de itlA~I~; 

t-APITULO 1. 

DA COMPANHIA, SEU CAPITAL E DURAÇÃO. 

1\rt. t.• O titulo da Companhia he-Nova Rt>generação-: 
seu emblema, a barra c contornos do Rio de Janeiro ornada de 
navios; seu objccto, srgnros marítimos sobre embarcações de 
qualquer lota~;ão ou bandeira. ' 

Art. 2. • A Companhia hc representada em todos os seus 
actos e transacçõcs por huma Dircctoria de tres Accionistas, a 
•r•u•m ba~tará para tal fim a acta de sua eleição; represen
tando-a em Juizo c fóra delle por si, 'seus agentes e procura
dores, exercendo emfim line e geral administração, para o qno 
lhe são autorgados plenos poderes. · 

Art. 3.• Quinhentas acções de hum conto de réis cada 
huma formão o capital da Companhia, o qual poderá ser augmen
tado se assim G vier a deliberar a asscmbléa dos accionistas. 

Art. 4.• Haverá sempre effectivo hum fundo nunca menor 
de 10 "/• do capital, c por isso na occurrencia de perdas, e 
para não haver desfalque no dito fundo, serão chamadas novas 
cntrudns em proporção dos pagamentos a realizar. 

Art. 5.• Haverá hum fundo de reserva crcado com 10 "/. 
lirados dos lucros da Companhia até se elevar a 20 °/o do ca
pital nominal; o restante e os lucros provenientes dos fundos 
em rendimento será distribuído pelos Accionistas a titulo de 
dividendo nos mezes de Janeiro e Julho de cada anno. 

Art. 6.• O capital effectivo , o fundo de reserva e mais 
valores da Colnpanhia, serão depositados em conta :corrente no 
Banco que mais vantagens e segurança olt'erecer. 

Art 7.• A Companhia começará a trabalhar no dia 1.• de 
OUfub.ro futurt>, ou quando vier sua appl'óvação, e durará 20 
annos tohseeutivos,. fi !\dos" os qna.es será dissolvida e liquida
da 8e aSsiin ~ ó julgar conv~niente a assembléá'dos accionistas; 
e Só ·o podéJit ser antes "de ·findar esse prazo quando· lhe so
brevenbiio prejuízos qae abso"iio 30 •fé do capital. 

CAPITULO 11. 

DOS ACCIONJSTAS. 

Art. 8. • He accionista todo o que subscrever estes J:<;s
talutos, ou os cessionarios reconhecidos segundo as formulas 
aqui descriptas. 
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AJ'L. 9.0 Nenhum. aooiqnista ~erá possuir q1ai.._.dQ 10 
DCQl• meD()S de 5• ~· . . 

.·Art. 10. ·.A 'tesgónelJIH~de;~llcei.oaistfl pelas tra•c~ 
çõlltÇda Compaohià nlloJ,St1'i~d•f!l;;fllais ~o •que o val91' d~ 
suas respectivas acçoes. . . 

Art. t t. Os accionistas não podem despedir-se' da- Com
panhia, mas he-lhes permitlido traspassar, vender, ou ,ceder 
suas acçCícs; com tudo. somente ficarão desonerados de sua res
ponsabilidade, e os cessionarios reconhecidos accionistas, 
qYando estes forem approvados pela Direcção, mas não havendo 
unanimidade nesta, a approvação ficará dependente da assem
bléa geral dos accionistas. 

Art. 12. A transferencia das acçl5es será feita por termo 
em hum livro para isso destinado, em. que estejão lançados 
estes Estatutos, e se obriguem os oosslonarios a to~a~ . .sobre 
si a responsabilidade qos cedentes, assignando huns ~.,outros 
com a Direcção. .· . 

Art. 13. Os accionistas deverão realizar a sua entrada 
dos 10 •f. de suas acções, metade em dinheiro e outra meta
de em letra, que aceitarão sacada pelo Caixa a quatro mezes 
~p~m . 

Art. 14.. O accionista, que não realizar a sua entrada na 
fórma disposta no artigo antecedente dentro do prazo de 15 
dias, ou fór impontual no pagamento da letra, perderá o . di
rl'ito ás suas acções e ás entradas que tiver feito, não o,exi
miudo comtudo de pagar os P!"ejuizos que 'lhe tocarem até 
a data da sua exclusão, liquidadas que sejão por ,Juizo ar-
bitral na fórrna do art. 36. . 

Art. 15. Cessa o inleresse do accionista nos casos sc
~uintes: 

§ t.• Por morte natural e civil, , 
~ 2.• Por fallencia ou impontualidade no seu commercio, 

se não prestar fiançà idonea. . . ~- .. 
Em qualquer destes casos oa seus repres~ntantes' pooem, 

dentro de trinta dias, dispór de suas acçQes, segundo OS for
mulas dos arts. 11 e 12. Se o não fizerem dentro desse1prazo 
poderá ·a Direcção ex pó-las eni leilão, ou em mão de, C()fretor 
jurado, independenta ~de audiencia daquelles, precedendo,-~9(la
via annuncios pelos Jornaes Commerciaes, e S\)rão vendidas_ ao 
licitante que melhor preço oft'erecer e se apresentar inqhtd,o da 
approvação por escripto, exigida no art. 11.. . . 

Art. 16. O liquido ebtido pelas acções vagas segu~do o 
artigo antecedente,· será entregue aos representantes do res
pectivo accionista; porém se taes acç6es se não puderem ven
der por falta de licitante approvado, ficarão ellas por conta 
da Companhia, e se liquidará o •·espectivo interesse pelo juizo 
arbitral estabelecido no art.· 36, cujo resultado iSe sald~fá cóm 
os ditos representantes. 
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Art. 17. ·O· aeetonista que se ausentar desta Capital sem 
prestar fiança idonea á satisfaçllo da Dll'eetQria, deita de ser 
accionista, é sóas aeçõe!í serlio .-endidn ·em leilaó, od por via 
de c~rtetor jurado da praça, e seu liquido protlucto ftcará a 
sua disposição ou de seus herdeiros. 

Art. 18. Todo o aocionista tem direito para examinar 
os livros e documentos da Companhia, mas sómente dentro do 
seu arcbivo o qual sempre lhe será franco. 

CAPITULO UI. 

DA DIRECÇÃO. 

Art. 19. Os tres accionistas, que devem formar a Direc
ção, serão eleitos annualmente em assembléat por maioria 
absoluta de votos presentes. 

Hum dos Directores será o Caixa, do qual se. fará eleição 
espeCiallsada, assim como de cada hum .dos outros dous; más 
se no primeiro escmtinio algum delles níio obtiver a dita maio
ria, entrará em segundo o respectivo par mais votado. Nas 
novas eleiçi'ies podem ser reeleitos. 

Art. 20. Os Directores tem por dever zelar e curar dos 
interesses geraes da Companhia; mas cumllre ao Caixa reget· 
a cscripturação e contabilidade, promover as cobranças e elfec
tuar os pagamentos approvados pela Direcção, ficando sob a 
guarda do Caixa e a seu cargo os documentos e livros da 
Companhia. 

Art. 21. Na falta ou impedimento, por mais de 30 dins, 
de qualquer dos Directores, e no caso de sua demissão volun
taria ou forçada, se procederá á eleição de quem o substitua 
ou supra a vaga. 

Art. 22. Os Directores subscreverão as apolices e docu
mentos da Companhia, escrevendo antes de suas respectivas as
sig-natoràs a formula:..:... Pela Companhia Nova Regener(>ção. 

Art. 23. A Direcçlio apresentará na primeira reunião an
nual da as~etnbléa hum balanço das transacções·do anno lindo, 
e ttum 'relatorio ·claro do estado da Companhia. · 

Art. 24. · Nlió se tolnará sobre cada navio ou •sua carga, 
na raiilo do Mllilnl, maiot risco qué Q de 5 •j. nos naYios 
mmcantes de vela, e 7 •f, nos de guerra e a 1apor. 

Art. 25. Os Directores por suas asslgnaturas sómente con
trahem a· responsabilidade que, na qualidade de accionistas, 
corresponda ao numero de acções que possuh·em, e aquella 
em que, como gerentes da Companhia, incorrerem pela exe
cução destes estatutos. 

Art. 26. Se os Directorcs não concordarem em alguns 
dos actos de sua gerencia, o dissidente, para salvar sua res-



( 401 ) 

ponsabilidade rel•tifa, .lavrará w~re .o COJltravertido ob~to. 
huPl prGtesto. ,no ·livr~ · .W:, ~ -t o ~pbme~\erá ;í doclsJq.~~~ 
lllleJIIbllfa · do. ·acotoa.sw. . , 

· ·Att. ~, Cadq. hQ.~ ~s D~r~ctpr~, venc.era 4Jlnuann~nte.: 
pelo seu trabalho 3~600~00.0; ~· lje~pre.que. b~j~p.'~ivid.~J11los~· 
os d6US Directores à W&f.;J f}oli ~gAfOS terãO m~~ 5 °{; ·dps 
mesmos dividendos em recompenlia do: zelod)qe (tllJPfe.tltfe!D 
nos interesses da Companhia. · 

CAPITULO IV. 

DA ASSEMBLÉA DOS ACCIONISTAS. 

Mt. 28. Collstitue assem.bl~a de 11ccionista l!um JJU
mero que represente para mais de 01etade das · atÇõeJ ·~da 
Comp~tnhia; porém se algum dos dias prefixos, .e ·pai'a :o, 
Q\lill fór convocada, se não reunir o dito numeró, pO\ie set 
cmwocada para outru dia, e então se considerará constituJda 
co ... q. u. alquer llU~ero que apparecer, salvo o caso do art. 34. . 

.j\rt. ;!9. A AS!iembléa de acpionistas será apnual e com~ 
posta de hum Presidente e hum Secretario, tirados dos prcr 
prios jlccionisUJ,s. . . ··. 

A eleição ao Presldenm será feita do mesmo modo que 
a de qlJ,alquer dos l)ifectores; e a do Secretilrlo s~. RPr 
maiorill relativa d~ yp~. O!f imniediatos em voto~1ti~~s 
dua11 eleiçiJOS ~ervirãQ .r~~c;tivamente de supplentes .. Co~.: r 
pete ao Presidente wt oon~ocações dà assembléa e·· ()trigtt a 
ordem das diicussõe!l. 

Art. 30. Haverá buma commissão de exame, composta 
do SeGretario da mesa e de dous a,ccionistm; eleitos ann.ual
mente por maioria relativa de votos, á qual compete C()n
ferir e verilicar o bal<wÇo com os livro~ e diJCUIJ)entos ·cJ~,Com- · 
p;m.hia. Este.$ llous membros servirão tambetn de)eserotlna
dores, e no seu impedhnen~() servir~o os imÍJ;lediatos'eri\ 'fdl:os. 

Art. 31. Reunir~na· or(iinar.,amente a As~embiéa dos 
Acpionistas duas ve~eli .oadjl au»o. A primeit·a até o fim de 
Jnnt»r~, ~m q~o &8J'.á:.4'Jeita a çomm~ão de exame de ~IJ~s; 
a &egiJq~ ~ .<U~Ji d~PQi~, em que a· dita commissi(Utpre..:. 
sentará o resultado de seu exame, e se resolverá sclbi'«L~~e; 

Art. 32. Reunir-se-ha tambem a assembléa de . ã~o"' 
nistas todas as vezes que os Directores a requisitarem , ·ou' 
tantos accionistas que representem pelo menos a quinta 
parte dts ar.ções da Companhia 1 mas, ~e 1 cleti~w da re
quisição destes nlo kouYill' convo.,.ção dentro de tP dt.ll suc.
cessivos, elles a poderiiG eoDYocar para o dia 1 )oqeJ. que de
signarem. 

Art. 33. Todas as deeisõe~ da aSi6mbl~a: dos acciQnistas 
serlio tomadas por maioria absoluta d., votos presentes, oon-



(.WS ~ 

tando-se ·hum :,_tQtó'fP,fl:~iJ-" 'aet:ilé$.~.7 ·:A. ·'·$dtte. ,decidirá nos 
empat~ das 'idetÇ(JéS~ Não -se adniittem~ '~:~.r· pr.oo~raçAo. 

Mt. 34., ··OS p-n~es eStátutos. 56 podtde ~···'itl~rados, 
OU reformados por nielo de. propoSta ·Ofl'êretida •em • huma 
sessAo da :asscmbléa , e resolvida ulteriorm~ntt' em outra, na 
qual se reunão aocionisl.as que representem ·mais de metade 
das aeçõea da Companhia. · 

CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GBRAES. 

Art. 85. Todas as despezas de escriptorio, livros, orde • 
nados de- guarda livros, caixeiro, agente de causas e gastos 
judiciaes, são a cargo da Companhia. 

Art. 36. O Juizo arbitral que fór preciso inter·vir no 
caso de duv\dàs, entre os accionistas a raspei to do seu inte
resse .na Companhia, será composto de dous arbitr011, nomea
dos bum pela Direcção em nome da Companhia, e outro 
pelo accionista dissidente ou srm represeótante; e quando 
alguma das parles, dentro de 30 dias o não nomeie, elle será 
nomeado, a requerimento da outra, pela commissão que di
rige a praça do Cómmcrcio , sem que tnl nomeação possa 
a pretexto algum ser contestada, salvo se recahir em accio
nista da Compan)lia. Se os dous arbitros não concordarem, 
estes nomearão terceiro, e se nesta nomeação ainda não con
cordarem, elle será nomeado pela .sobredita eommissão da 
PraÇa, .a requerimento de qualquer das partes, o qual terceiro 
arbitro adoptará infallivelmente a opinião de hum delles. 
A decislo arbitral será absoluta, e della não haverá recurso 
alguri•. . · · 

Art. 37. Os acciooistas se obrfgão , por si ~ seus her· 
deiros e succcssores, ao inteiro e llel cumprimento das dispo
siç()es _ ~es~s estatutos, fatendo especial renuoda· e ~esistencia 
de qua,quel;' direito que tenhlio, ou posSãó vir a ter para im
pédi.r,a o~Se~~nci~. ~ell,es, corlc<Jrdand_o des(le )a' que quai(J~er 
contes~çiQ C(Jtre ,SI,. acerça de seu mteresse ná rc6mpanh1a, 
~~!t:~da .~r,;~r~ittos, ··~gundo ct'~s.,ooo no artig«1 ao-

ARTIGO ADDITIVO. 

Os aceionistas perceberão além da quota que lhes couber 
nos dividendos, mais 10 •j. dos premi~ dos seguros que se 
elfectuarem sobre· navios de primeira classe, e 5 "/o no$ de 
segunda, em que não se dertltn sinistro. 

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1860.-Beguem-se as as-
signaturas, representando todas 500 acçOes. - · · 
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DliCRETO N. o 2 . ü46 de 1 !J uc Se!cmhro de 18ü0 . 

. \ppro1·n os novos Estatutos <la Companhia de Navcga~ão por vapor 1l 
rstrada de ferro ele l'etropolis, amplian!lo a 30 aunos o privilegio de 10 
:umos IJllC lhe foi concc!ltdo pclt• Decreto n. 0 937 de 12 de Jnnho de 
!8~~ para a u:ncgação por vapor entre esta Cidade c o porto 1\c Mauá. 

Altcndendo ao que ~Ic rcpre5cnlou o Bai'ão de 1\Iau;i, Pro· 
sidente da Companhia de Navegação por vapor c estrada de 
ferro de Petropolis, c de conformidade com a J\linha immcdiata 
Hesoluç.ão de iü de Junho do corrente anno tomada sobre 
parrr.er da Sccç.ão dos Negocios do Impcrio do Conselho de 
Estadr, exarado em Consulta de 27 de 1\htio do mesmo anno, 
Hei por bem .\pprovm· os novos Estatutos que com este baixão 
adoptados em asscmblúa geral dos ,\ccionistas da mesma Com
panhia em 21- de Março proximo p:;~ssado, c Ampliar a trinta 
annos o priYilrgio de dez mmos que lhe feí conccuido pelo 
necrdo n.o !J8i de 12 de Junho de 1832 para a navegação 
por vapor rmll"e esta Ci!hde e o por to de J\lawi para ficar 
igualado ao privilegio, que para a estrada de ferro lhe foi 
~~OtH'cdido pela Lei Provincial n." ü02 de 2~l de Setembro de 
1852. 

João de A \meida Prreit·a J<'ilho, do 1\leu Consdho, l\Iinistro 
P Seeretario de Estado dos I'IPgocios do lmp!~rio, nssim o 
lenha entendido c faça executar. J>:llacio do Rio de Janeiro 
em deznn;)ve de Setembro de mil oitocentm e scasenta, trigcsimo 
nono da lndepcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Suo l'llagestade O Imperador. 

João de A /me ida Pereira Filho. 

Estatutos tia lmJ•ea•iai Compattlaia ele r\"avega
çiio a V aJtOJ' e F .. sb•adl• tle feJ•t•o de PetJ'OJtoli.'li, 
atn-esentados Jtelo seu Pt·esitlente lfariio de 
lllauá á ~~ssetubléa Geral dos Accionistas e tu 
3 de llla•·ço tle :IS80, e pela me.'ima approva
dos sob parecer da Cotnrnissiio tle exaune na 
reunião de 2,& do rnesano tnez e anuo. 

Art. :1.• A sociedade anonyrna organisada sob a denomi
nação de Imperial Companhia de Navegação a Vapor c Estrada 
de ferro de Pclropolis, tem por objcclo manter a navegação 
a vapor entre esta Curte c o porto de 1\lauá, hem corno o 
trafego da estrada de feno que con!>\ruio desde esse porto 
até a l\aiz da Serra da Estrella, em conlormidade doscontraclos 
cdcbrados com 03 Governos Geral c l'rovinricll, c dos priviiPgios 
que lhe lhe forão eonceuidos. 

Parte 11. 52 
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l'odcrá lalllhem a Comptmhia tomnr a si o lramporlc de 
passageiros c eargas d~sdc o ponto terminal da via ferrea atú 
" C:idado do Pctror,olis, Plllpr<'gando para esse fim os meios 
de locomoção que melhor se prestem a esse scnil:o. 

Art. 2." A duraçiio da Companhia será a dos mencionados 
privilcgios, podendo ser proro;;ada mediante nova autorisaçiio 
do (~ovcrno. 

Art. 3. • O Capital da Companhia será de dous mil contos 
de réis dividi(lo em drz mil acçõcs uc duzentos mil réis cada 
hllllHl, o s(, poderá :;c r augrnrntndo por dill'bcra~üo da assemhka 
w·ral dos Acrionistn s, !'lljPi!a (Í nppro,açfto do Gon~rno. 

Art. 4. o As acçõrs podem ser livremente vendidas, cedidas 
ou doadas ; mas as lransfPrencias só serão validns sendo feitas 
11os linos da Companhia na presença c com assignntura do 
n·drnle c do ressionario. 

Art. 5. 0 A responsahiliúarlc dos arcionislns hc limilada 
ao lalor das at·{·ões que possuin'm. 

Art. G. 0 A totalidade dos accionislas será representada 
pela assemblt'•a geral, qt~e se julgará consliluida sempre que 
por con\ilc do PH'Sidenlr, publicado nos jornars de maior 
eircnlJção, se rPunão accionistas que rcprcSl'lllem hum terço 
tlu capital da Companhia. 

Art. 7. 0 Se no dia nwrr·ndo não se ri'Unir nnmcro sum
eicniP, srrá a usscntbk·a gt•r;tl aditHla rnra outro dia, f(Ue se 
desi1-1nará por nwio fie anuun!"ios, com n lledarn~ão de que 
ursse dia se julgará consliluidn a nss•·nthU:a geral qualquer 
que SPja o numero t.k aceionialas pn·scnlc. 

Art. ~. • A <.lSSl~llthléa gwal se reunirá ordinariamtntc até 
o mez de Fevrreiro de cnda anno pal\t lllc ser presente o 
relalorio da àiraetoria hem conto o ha!nn~o e contas do nnno 
anterior, que serão submcllidas no exame de huma Cf>n.m:ssflo 
de Ires membros, Pntiio nomeadil. 

Logo que csla Commissflo tenha conc!uido seus trabalhos 
será novanwntc cmwocnda a ass~mblóa geral para lhe ser 
lido o parecer c proceder-se á eleição da dircctoria. 

Art. 9. 0 O Presidente convocaní extraordinariamente a 
1\Ssemhléa geral, toda wz que o julgar nrcrssario a bem dos 
interesses da Companhia c sempre que para hum fim designado 
lhe seja requerida cssl convocação por accinnistas que rcprcs,~n
tem llnma quinta parte do fundo social. 

Art. 10. Nas reuniões cxlraonlinarias não se pcnnillirá 
discus:;ito sohre objecto nlgum estranl10 ao da COIH'OCIH,:iio. 

Ar!. 11. A assrmbh;a geral scr<í presidida pelo Presidente 
da Companhia, ou por quem o substituir, senindo de Secretario 
o da din'doria. 

Art. 12. 05 voto,; serão contados na razão de llllm por 
cJtla cinco acçõrs nté o HUI!I('fO de dez votos, maximo que 
podPrá trr ({Ual(Jtwr accionisla por si ou como procurador de 
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onlt\'m. Em ca~o de empate terá o Presidente o voto dt• 
qualidade. Só tet•ão o direito· de votar aquellcs acdonistas, 
cuja.• acçõci liverem sido averbadas em seu nome pelo menos 
üO dias antes da reunião. 

ArL 13. 03 accionistas ausentes poderão fazer-se reprc
S•~ntar por promtradol'es que para terem voto devetilo sc1· 
lambem at~cionistas d1 Companhia. 

Art. 14. i'\ a sua primeira reuni fio ot'dinaria clcgt•rá 
annnalmente a asscmbléa geral entre os accionistas do 50 ou 
mais acçõcs a comrnissiio de exanw de que trata o art. 8." 

Art. 15. A Companhia sení adminisll·ada po1' huma 
llirccloria composta de hum Presidente c dons l>ircctorcs 
eonsullhos qnc serão eleitos annualmcnte pela :~sscmbléa geral, 
na sua sl'gnnda reunião ordinaria, á pluralidade de votos. 

0:-; membros da Dircctoria deverão ser accionislas de ccnt 
aeçõcs pelo menos, as quaus sorão inalicnaveis em qanto durarem 
S!WS funeçõcs. 

A Dlrectoria 1wrccberá pelo seu trabalho huma commissão 
dr, 5 "/o sobre os lucro.> líquidos, a qual será dividida na 
prop:m;iio dt' daas p.trlc.> para o Presidente c huma para cada 
Diredot· consultivo. 

Art. IG. A Dircctoria se reunirá sempre que o Presidente 
.inlg u· necess:~rio c toda vez que isso lhe fôr rcquel"id() 
pelos dons díreclores consultivos. 

Al't. 17. O Pt·esidcnte da Companhia sm·á substituído 
rm seus impedimentos pelo Direclot· mais votado. 

Art 18. Compete ao Presidente da Companhia: 
t.• Solicitar do Governo Imperial a approvaçiiodos prosontes 

cslalntos; 
~" NomcJr c domittir livrcmeule os cmp1·rgados da Compa

nhia, flx:mdo s:ms ordenados e gratillca\~ões; 
3.' Celebrar todo:; os contractos nccessarios para o bom 

dP,empenho do serviço c augmcnlo do trafego; 
!~. • Uctcrmínar c regular o lllf)tllOdo da c,;cripturaçi'io que 

será feita com a necessaria clarez.l e conservada rigorosamonto 
<'111 dia : 

5. • Fazer acquisição de tudo quanto possa interessar á em preza, 
incluindo bens moveis, senwvcntcs ou de raiz; bem como 
vcndl"l-los ou por qualqucl'l'lírma aliena-lo.> quando isso convenha 
aos interesses da Companhia; 

6.• Fazer o3 regulamentos neccssario3 p11.t'a a boa execução 
do scniço pondo-os logo em 'i~or; 

7.• Convoc:~t· ordinaria c extraordinariamente a assemblóa 
geral do:; aecioaistas, a 1p1c presidír<í, bem como ús reuniões 
tla~Díreetoria; 

8.• ltcprcsenlal' a Companhia em lodos os seus direitos e 
interesses, exercendo liv1·o e geral administração com plenos 
pollnrcs comprehcndidos c oulorg;u\n~ lodos sPm n•sPI'HI alguma; 
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9. o Fazer recolher diariamente a receita apuradil aos rofn'li 
de hum flanco acreditado, com o qual terá contn corrente aberta. 

Art. 19. Servirá tlc Scerctario aqucllc dos Dhw·tores 
que o J>rcsidentc para tal lim designar, eompclindo-lhe; 

1. • Lavrar ns a e tas das rcuniiks da assemhka gerài e da 
<lirectoria nos n·spectinl> li nos; 

2. 0 Aulhcnticar com sua assignatura os termos de transl"c
rencias das acçõPs da Companhi~1. 

Art. 20. llos lueros liquid(IS da empresa se dr duzirü n 
commissão da dirrctori:J, }Jelll cümo qqanlia cqniralente ü 
deterioração do ma te ri :>.I c a ctue ftir· neccssaria para near 
hum fundo de n•ser\·a qtw em raso algnrn podcrü exc<'der a 
10 "/o do cnpilal social : o resto dm lucros se di\'idir<Í semc~;
tralmcnle pelos aceionist<~s. 

Hio de Janeiro em 3 de :\brço lh~ 18GO. -fluruo de l\Iauü. 

DECRETO ~- 2.Gi7 -de 19 de Setembro de 1SGO. 

:\!anda executar u Hcgnlamruto <!Js A!fandrgJs c l\frsas tlc firndas. 

AUcn<lcndo á necessidade de reunir as dilfcrcnlcs dis
posições de Leis, Hegulamenlos e outras conccmcntPs ás 
Alfandegas, Consulados c Mesas de Ucndas, não só paru 
dirigirem os cxactorcs na sua app!icação, corno para in
strucção das partes no que toe<\ aos seus direitos c interesses; 
c bem assim de altera-Ias de hum modo conscntanco no Jwm 
do Commcrcio c á fiscalisação das rendas publicas ; e 
usando definitivame:'lte da autorisação conferida pelo art. 30 
da Lei n. • 36!) de 18 de Sctell!bro de 18'~5, art. /~6 da Lei 
n. 0 514 de 28 de Outubro de 1818, c art. 19 da Lei u." 
1. 040 de 14 de Setembro de 1859: 

Hei por bem que nas .<\lfandegas e :Mesas de Rendas do 
Impcrio se execute o ltegulamenlo que com este baixa, assig
nado por Angelo 1\loniz da Silva FciTaz, do Meu Conselho, 
Senador do lmpl'rio, Presidente do Conselho de Ministros , 
l\Jinistro c Secretario de t:stado dos Nl'gocios do Fazenda c 
!'residente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o 
tenha cntentlitlo c faça executm·. Palacio do Hio de Janeiro 
em dezenove de Setembro de mil oitocentos c sessenta, tl"i
gesirno nono da lndepcndencia c do lmpl'rio. 

Com a Rubrica de Sua 1\ltlgestade o Imperador. 

Angelo llffJní;. da Silve~ Ferra-::. 
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1\EGULAl\lENTO 

DAS 

ALFANDEGAS E MESAS DE RENDAS. 
rfiTULO I. 

Da or ganisaçiio e atlminista•açiio tios Al
funtl egas e •tesas de llentlos tio lmt•erlo, 

e suas ath·ihuieões . . 
CAPI'I'IJLtt :1.. • 

DA ADliiNISTRAÇÃO E DIRECÇ.\0 SllPERIOR CE"íTRAL. 

Secção t..• 

Do Ministro da Fa;;enda e do Tribunal do T!tesouro Nacional. 

Art. t.o Ao 1\linislro da Fazenda, c ao Tribunal do The
sonro Nacional competem a suprema administração, dirccção 
c inspecção das Alfandcgas, c .Mesas llc l\cndas do I mpcrio. 

Art. 2. • O Ministro da Fazenda cxm·cerá a suprema admi
nistração, direc':ão c inspecção de todos os negocios concer
nentes ás Alfandcgas, e l\Iesas de llcnllas do lmperio: 

1. o Ordinariamente por intcrrnedio da Directoria Gemi 
das Henllas Publicas do Thesouro Nacional ; 

2." Extraordinariamente pelo de lnspectores, ou Delegados 
espcciaes, singulares ou collcctivos, como c quando o rcqucrcl' 
o bem do serviço. 

Art. 3.• O Tribunal do Thcsouro ~acionai exercerá as suas 
funcçõcs a respeito dos negocias concernentes ás Alfandcgas, c 
l\lesas de Ucndus do lmpcrio, por meio de ddiberaçào c por meio 
de consulta, segundo a natureza dos mesmos negocias .. 

Art. 4. • Ao Tribunal do Thcsouro Nacional, como Tribunal 
Administrativo, por meio de dclibcraçuo, (~ompclc: 

§ 1. o Conhecei' dos recui'SClS interpostos das decisões do 
Inspcctm· da All'andega da Côrte, dos Administradores das Mesas 
de Henuas da Província do Uio de Janeiro, c dos lnspeclorcs 
das Thmourarias das Províncias, em nntcria contenciosa sobro 
a appliraçflo, isenção, arreead:tçiio e restituiçi'io de impos-



lns, c ma i,; n·llllas <flW se arrPt'<Hiãn pPias .\lfarHIP~a~ c rt•ft·ri!las 
l\fpsns, on sobre qaaesquer quPslüt•s da mesma nalun·za, tpu· 
Sl~ h~ran!itrem ('lllre a .\!lministt"it\'fiO c o . .; eonlrihnin!Ps a 
n•speilo das reli-ridas imrwsit;l\t•s ~~ rrndas ( IJPerPto ele ':2.0 tlt~ 
1\o\ernbro dt~ H~:jO, ar!. ~o ~ 2.". l>ecrl'!o de :w de Janl'iro 
tle 185!1, art. 3.", § t.o n." I, e ar!. 27.) 

~ 2.'' C"n!tl'<:er do,; r<'curso . .; intt·rpostos das dt~eisõ1~s das 
mrsmas .\ulorida<l··~ aclministraliras, que vcrsa!'('tll snhrn appre
hcn,;üc.;, ruulta~. ou pPnas coq,orat•s nos casos dt~ fraude, t!l's
caruinlio e routraban io, ou SPhre infraeçiio da,; LPis c lk.~ll
ltmPn!os Fi;cat•s:Hrereto dt~2(1 de \onmhro de ll'\[10, ill'!. to 
~ 2.", D:•cr.·to dt~ 2!1 1k Jat~t•iro de IS.";U, art. 3.", ~ L" 11.' 2, 
•! art. 27.) 

~ :1 " Conlic•t·cr dos JJPgorio:; rontPnciosns !lPridillns f'Pios 
Cllrl'c:-; das Ht·parti\'tit•s Fis:';H'S da C:irlP ~~ l'ro\inrins, que lll•: 
fiJI'I'III !11'\'ol\·idos Jlldo M inb•tro 1lil Fazl'tHia por lwm dos in
len•sst•s do Tht·sonro, nos ea:-os 1'111 <Jtll~ as fHirtrs mio livt'l'l'lll 
interposto l'l't'llrsu, !ldih:~l':ltHlo sohn~ Plll'S <~omo t~illender de 
jnslil;n (lknt'lo de 2!) dl' Jatwiro d1• 18;)!), art. :;O.) 

§ {Lo Üt:iSal' <IS derb<il'~ 1'111 lll:t\CI'Íil nlllll'llt'ÍO~il rroferidas 
d1•ntro da nlt;uda p!'lo~ C!l!'fl's das lh-partit;üt•s Fiscat•s da Ct\rl1: 
P l'rovincias, qtlt~ ILt• 1\Jrt'lll tll'\·ohid;~s pelo :\linistro da Fa· 
zrnda, on úe <Jl!e ;ts {lal'lt•s tilt•n•tu inteq:o,;to recurso, nos 
rnsos de incntllfli'IPnria, t'\CPsso dt' ptHit'l', \'io!<HJio da Lei, ou de 
ftJnnuras P~Sl'llci;w,; ll>t'rr!'lo dP '2!l tlt~ .latwim dt• JS:S!l, art. :-!0.) 

.\rt. i)." ,\o Tribunal do Tlie.>onro ~acionai, eomo t'Ol'J:O 
nwr;tllli'BIP eonsulti\'o, a n·slwi!o dos ncgorios eorH·crnt•nles ús 
Alfande,~as c :\lt',;a:; <.IP Hend•1~, int~tllti!H~ Plllittir o ~eu parPet~r. 
qnaudo o :\lini,ll'tl da Fa1.entla o e'ligir, deYentlo porém ~er ou .. 
YÍl(O lll'Ge,;Sill'Íilll!ellle: 

~ J .• Solm~ as qnesltíe~ de ·~omtwl(•ncia (]IIP se moven•m 
<'li tre os Empref:atlo~ das lkpartiçiit•.> dt~ Fazt•nda. 
~ 2.• Sobre os recurso;.; intPrpnstos das dt·risi'les das Aufo

ritladt•s arlminislrath'a~ c Chdt•s das Hl'parliçücs Fisral's, fJUC 

não competin~m ao llt<'smo Trihnnal, nos tPrmos do art. :.!7 
do I>Pcreto 11." 2.:Jí3 de 2!} de Janl'iro de t85!). 
~ :3." Sobre o estalwlt•Gi mento dt! regras para o arbil rn

men to das fianças. 
:; r.,• Sobre a irnposit;iío tle IIHtllas ou pena,; corponH•s, nos 

l'.nsos rm l!lJ:J as J.Pis conferirem esta altribuiçiio ao .'llinislro 
<la Fazt~tHl<1. 

~ ;;_o Sobre o qur ftlr rl'lalivo a onlenncJos ~~ wncirnf'ntos 
dos E111pregado:;, stla:> apl!:il'llliidorias c l'l'lltttncraciío de scr
vi\·o;, e ,;ohr,~ o; conlt'ilt'I•H t'<lttl a Fat.l'nda l'uhli;:a. 

§ li." :-;olm~ a l!Uantidadt~ d·· llll'l'tadurias e ohjeclos que 
l.ouvert'tll dt~ ~;·r dt'spaellatlo> !ines <le dirl'itos JH«ra quaPsqncr 
pc_,,o tS singulares 011 eollt•divas. rpu~ gozan~m de tal iselli,"'ÍO, 
t~HI'pto o~ j!Prnbro-; th <>11·po llipi•JIIliltit·o. 
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§ i.o Sobre as contlit;iics que convier cslabelrccr para os 
contraclos com a Fazl)ntla Publit:a, e conclusão rlos que se cc
lebrarmn na Ct\rln c I' rovincia do lHo de Janeiro ; e sobre a 
approvaç-iio dos <JUC rorem celebrados nas Províncias. 
~ 8. o Sohn• a uceisfto rlc quarsqucr duvidas, que possão 

occorn•r na intelligenda c exccuçtio das Leis, Itegulamentos, " 
Jnstnwçüc~ eoncerncnlt•s á Administração das Alfandegas, e 
:\ft>sas dt~ lletHia~. 
~ !1." Snhrc as Instrnc~tíC3 qnc ftil' conveniente expedir para 

a boa intelli~t·ncia c cxecut;ilo das Leis c ltrgulanwntos, e para 
exlitpar os ahnsos IJUC se IPnhão introduzido no rcgimcn das Al
l'andp~as, c .Mt~sas de Rendas. 

Da Di1·ectoria Geral das Rendas Publicas. 

A ri. 6.• A' Dircdoria Geral das Hcndas Publicas do Thc-
souro !'\acionai <:ompete: 

% l. o A tlirecção, inspecção e li!1Calisaçlio, sob as immcdialas 
Ordens elo :\linislro da Fazenda, de to(loo os »cgocios relativos 
110 regimen e seniço interno c externo das Alfandegas, c 
1\JPsas de Hendas. 

§ 2. • O ~~xame de todas as rcclamaçlícs, queixas, denuncias 
c requerimentos que contiverem materia , ou forem relativos 
ao regimen, ou serviço interno c externo das Alfandegas , e 
das !\lesas de !lendas, ou ao seu pessoal ; sujeitando-as, com o 
rci'pcctivo relatorio c seu parecer, dPpois 1las diligencias c infor
IIHJÇüPs que julgar convenientes, e de ouvido o Procurador l<'iscal 
do Thcsouro, quando exigir exame de direito, á dccisrw dv 
1\linistro da Fazenda, em Tribunal ou fóra delle, conforme a 
natun•za do assumpto, nos lermos dos arts. 1.0 c 5.u do Decreto 
de 29 de Janeiro de 1859. 

§ 3." O exame e preparo dos recursos, processos c quacsqucr 
outros pal;eis que pcrtenção ao Contencioso Administrath·o, c 
sua apresentação, depois de omido o Procurador Fiscal, ao Mi
nistro da Fazenda, em Tribunal do Thcsouro, ou ao mesmo 
Tribunal, conforme as regras de compelencia dos arts. 1.• e 3." 

§ 4.• A investigaçiío do procedimento dvil c moral de todo 
o pessoal das AJrandegas, c !\lesas de ~tendas; dando ao J\li
nistro da Fazenda semestralmente as ncccssarias inlormaçues 
sour'.) este a55umpto, c prop()ndo por eS5a occasiào o que julgar 
conn'nienle ao serviço publico. 

% 5. o Inspecdonar as Allilndegas, J\lesas de Rendas, c Es
tn~ürs a estas subordinudas, exislentrs no l\lunicipio da Córltr, 
c Capital da Província do Hio de Janeiro; r, precedendo Or
dem do l\Iinislro da l<'azcnda, quaesrtucr outras existentes nas
l'rovincias. 
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~ ().o lkpresentar, sobre tudo que fôr concernente <Í boa ui
rec':iio, do serviço e fi~c::~li~af<àO dos direitos; propondo quaes
quer proviflcncias, cuja adopção e\igir o bem do Commercio ll 

lndnslria ~acionai. 
~ 7." Heprt)s;~ntar ou informu sohm a nccJssidadc tla 

rn·açfto ou cxlincção de Alf.111degas, dll .Mes.ts de Hendas, c d~ 
portos nlfanc!Pgados, ou hahílítados. 

§ 8.o Participar C!~XJHir quanto occorrcr sobre a intl'lligrmcia 
c hoa cxccn~ào da:> LPis e H<';.:ulamentos Fiscacs; indicando o 
que paree,•r con\·cnieutll adoplar-se, não só I!C.>lc assumpto, 
como nos casos omissos, ou impi'('\'Ístos. 

§ !>." Apn•seBlar nas épo~·as I'Omp!'t,·nlt's o on;amen~o da 
I\PJ1llrtiç;1o c das que ll~c forem suhorJinadas. 
~ 10. Promon~r a exPeno;ão elas Ordens (' ln•lrucçõ~s que 

recl'lwl' do (;orerno, rclar sobre seu fiel cumprim<•nto ll 

hoa <'Xl'rnçiio, expPdindo para este fim as ord1•ns c inslrucriics 
co11vcnil•nks aos Chefes das respectivas lteparlições, c <'Xpli
cando , sendo ncccssario, o seu fim, c o modo pratico do sua 
cxceuçiio. 
~ J I. Ordenar por intcrnwdio das Thesourarias das J>rovin

cias os exames P inquf'rilos que julg;n• neressarios em quacs· 
<Jllcr HPpnrli~·,ks snhaiiPI'lla>. 
~ 12. Fiscnlisar: L", o emprego dos dinhciro9 publicos a 

cargo elas Hepnrtiç·i'ícs snhallernas, promovendo o seu aprmci · 
tamcnto; 2.", lodos os objcctos de contrabando c dPscami
nho , propondo os mPios que julgar ncccssarios para que 
estes se rwevinão, ou reprími!o. 

§ 13. To111a1' conhPfimcnlo do estado dos cofres das l\epar
tiçõcs subalternas, cujos balanços lhe serão renwtlidos pelas 
respectivas Tlwsournrias, c outras Hepartiçües, no principio de 
eada mcz; c lÍ vista dcllcs organísar hum quadro da renda 
arrecadada pelas Alfandcgas para ser presente ao l\Iinistro da 
Fazenda. 

§H. Dirigir a cscripturação desses rendimentos nos liYros 
para semelhante fim destinados, com as distincções ncco~sarias 
do producto de cada imposto, ou arligo da receita publica. 

§ 15, Pmticipar ao ~Iinistro da Fazenda as vagas que se 
forem dando, c ínformm· sobre o preenchimento das mesmas. 

§ J 6. Promover c activar os trabalhos da estatistica de im· 
porlaçiio, exportação, reexportação, transito c navegação do 
lmperio, prnpondo ao 1\linistro da Fazonda os modelos de 
mapJias que forem m1is apropriados e completos; c faze-los 
n:('cutar em todas as HPpar!içilcs Fiscaes sob sua direcção e 
inspecção. 

§ 17. Heunir annualmcntc em mappa geral os pareiaes 
dos gcnero,; iHI[lOI'tildos c exportados, wnrorme os modelos que 
mandar organisar o jJinistro da Fazenda ; offerecen<lo sobre 
Piles todas as obsenaçõe.>, que se possão deduzir a favor 
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dos interesses do Estmlo, do Commercio, c da lndustria Nacio
nal, ao mesmo 1\linistro, c communicando aos lnspectores 
toda c qualquer alteração qUll deva seguir-se em virtude da 
fl'solução que essas observações merecerem. 

Si 18. l~iscalisar tinalmcnte tudo quanto respeita á arreca
dat;iio ~~ contabilidade das Alfandegas, c 1\Iesas de Uendas. 

Art. 7. o As communicações das Ordens da Directoria 
(~era! d:ls Itendas Publicas ás Heparliçõe3 suballernas exis
tentes nas Províncias serão dirigidas por intermedio das The
sourarias de Fazenda, e vice-versa. 

Exceptuão-se: 1.0
, as Ordens c Communicaçõcs que se 

expedirem p3ra as Alfandcgas c !\lesas de Hcndas, que dcmo
rarnn em lugares distantes da séde da respectiva Thesouraria 
<lc Fazenda, como as de Santos, de Paranaguá, da Cidade do lHo 
(;rande, de Uruguayana, de Albuquerque, c da Parnahyba, as quaes 
poden1o ser remcttidas dircctamcnte ás ditas Estações, cn
viando-sc ás competentes Thesourarias copias para seu govemo 
e execução; 2.", as Communicações das mcneionadas Alfan
tJ,~gas, c 1\Icsas de Hcndas, em casos urgentes, e quando a 
Administração Central o detcrminnr, as qunes serão dirccta
mcnte feitas ao Ministro da Fazenda, ou á Directoria Geral das 
Hendas, devendo comtudo as respectivas Autoridades remettet· 
immcdiatamenle copia de tudo ás mesmas Thesoura1ias. 

tJi\.PII'IJLO ~.o 

D.\ AD:\IINJSTRAÇÃO E DlRECÇÃO SUPERIOR NAS PROVINC[AS. 

Secção t.: 
Dos Presidentes úas Provincias. 

Art. 8. 0 Aos Presidentes das Províncias, além das attri
buiçõcs marcadas neste Regulamento, compele, no .tcrritorio da 
respectiva Província : 

§ 1. • Executar c fazer executar as Instmcções concernentes 
aos negocios das Alfandegas, c 1\lesas de Rendas. 

§ 2.• Exigir dos Empregados das Alfandegas, c Mesas de 
Rendas quaesquer informações, esclarecimentos c participações 
que julgar convenientes para propôt· qualquer medida, ou pro
videncia tendente á boa execução das Leis e ltegulamentos con
cernentes ás referidas Repartições. 

§ 3. 0 lnspcccionar por si, por Empregados, ou por 
pessoas de sua escolha para este fim c.ommissionadas, depois 
de omir os Inspectores das Thcsournrias, ás Alfandcgas, e Mesas 
de Hendas da rcspPcliva l'rovinc.ia, providcnciamlo logo sobre 

Parte Il. 53 
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o que estiver na •ua alçada, c representando áccrca do que 
depender da Administrsção Central. 
~ 4.• Emittir o seu parecer, acompanhado de todos os es

clarecimentos precisos, sobre quaesquer negocios que pelas The
sourarias de Fazenda , c Estações Fiscacs subordinndas forem 
:;ubnwllidas ao conhecimento da .\dminislr<Jrào Central. 

§ 5. • Pronlr intetinamcntc, sob inform<~ção dos lnspt•cto
rcs das Thesourarit~s, os lugares nrgos das Alfandegas, c l\lc
SlS de Hendas , que não li\'crem substitutos marcados por 
Lei, ou Hegnlamcuto; submett••ndo :~s nomcu~·õcs ao ccnheci
menlo e appronrçiío do (;owrno. 
~ u.• .!.'\omear, ou uppro\·ar os Emprrgados que lhe forl'm 

r•ropostos na fúrma do presPnle Hegularuento, c dernitli-los; 
JHtrticipando ao Ministro da l'azt·nda a sua nomeação, appro
vat,:ão, ou demissão. 
~ 7. o Suspcmler, nos casos de omissão, crime, abuso, ou 

erro de ollicio, quaesqucr Empregados das referidas HPparti
{'ües; participando-o Jogo ao Ministro da Fazenda, c mandando 
fazer ciTectiva a responsabilidade dos mesmos Empregados na 
lúnna da J"ei. 
~ 8. o Promover <'Specialmcnte a e:teeuc:ão das Leis e Regu~ 

lamentos concernentes aos (lescamiolros, c conlrabandm;, e ;í 
polida fiscal dos mares territoriacs, das costas, das bahias, das 
enseadas, das lagôas, dos rios, dos portos, e das fronteiras ter
restres; ordenando que as Autoridades civis c mili lares prestem 
todo o auxilio aos J<:mprcgados l"iscacs, até com força armada, 
nos casos em que a Lei o pcrmitta, e na fórrrHI por ella decla
rada. 

§ 9.• Hepresenfar c propôr ao Governo Gerai tudo quan[o 
julgar comenicntc para a boa arrccnda1;ão c fiscalisaçuo das 
Hendas Publicas a cargo das referidas llcpartições, sobre o seu 
pessoal, c serviço interno c externo, e bem assim sobre quanto 
lür n bem do Cornruercio, c da lndustria Nacional. 

§ 10. Conceder licença aos Empregados das Alfandegas, c 
Mesas de Hcndas, na lorma da Lei , precedendo informação 
dos Chefes das Hcpartições, c ouvido o lnspector da Thcsou
rari,t. 

§ 11. Commettcr a Empregados das Alfandegas, e 1\Iesas 
de Hcndas ncgocios provinciaes, nos termos prescl'iptos na Lei 
de 3 de Outubro de 183'~, e mais disposições em vigor·, pre
cedendo todaün licença do Ministro da .Fazenda. 
~ 12. Decidir temporariarneotc os connictos de jurisdicção 

entre os Chcl'cs das l~cparti~:Ot·s de Fazenda. nos termos do 
art. t.o do Decreto n.• 2.31-3 de 29 de Janeiro de 1859. 

Art. !).o A attribuição qu9 compele aos Presidentes de 
Províncias, de inspc~cionar as Alfandegas, c Mesas de Hcnda<J, 
como Delegados do Governo, não importa, ou envohc juris-
die~fio, ou alçada sobre qmwsquer materias , ou negocias do 
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Cont.cnc'oso Administrativo, ou outra faculdade , ou podct' 
que não !'eja a de simples invest4ga~;ão, ou inquerito sobre o es~ 
tado das 1\cpaflições, para seniL· de base a qualquer medida ou 
providencia do Poder Executivo, ou para o exercício das que lhes 
são conkridas pelos s~ 6. o' 7 .0

, 8. 0
' e 10. o do artigi) antecedente. 

Art. to. A autorisação conferida, de prover interinamenltl 
os lugares (\liO não forem de sua nomeaçlio, ecssa desde que 
o lngat for pl'cenchido pela Autoridade a qnem competir a 
nomeação, quer esta seja definitiva, quer interinn. 

Art. 1t. A corrC'Spondcncia do 1\t inislro da ·Fazenda . com 
as Tltesourarias, c a de;;tas oom o mesmo 1\linistro sobre negocios 
ele Alfandegas, c .l\lesas de Hoodas se fará por intcrmcdio dos 
l,resident<.'s de Província~ podendo estes fazer ns obscrvaçilcs 
que julgarem cnnvcnientcs, ou simplesmente lançar o seu
\'islo -á margem dos r"spe1fi'iOS ollicios, ou representações. 

Art. 12. Os Presidentes das Províncias. sempre que tive
n~m de dirigir Ordem ás Alfanllegas, c l\Jcsas de Rendas, o 
filfÃil por intcrn~cdio das Thesourar\as de ·Fazenda, salva 
a disposição oo art. 113 da Lei de /t. de Outubro do 
i83t. 

Art. 1:1. Os lnspcctorcs das Alf11~gas, c Administrade:·rs 
das :\lesas de Hcndas, c qmwsquer oulrns Autoridades Fiscacs 
st~ cor responderão com o Ministro da Fazenda, com o Prcsi
flente da Pro,•inda , c com os Directorcs Geraes do Thesouro. 
l\acional por intcnncdio da Thcsouraria de Fazenda, salva 
tod<n·ia a cxcL•pçfio do art. 7. o 

Das Thesourarias de Fazenda. 

Ati. H.. Os Inspeclorcs das Thcsourarias de Fazend11 
exercem as suas fmrc.çürs: 
~ i '' No caraclcr de jurisdicção administrativa. 
% ~.~ No de lklegados do Governo nas Províncias. 

Arl. 15. Aos lnspectorcs das Thcsomarias de l<'azcnda, no 
exercido d-a jorisdi-cção admioistralh•a, compete conhecer dos 
recursos interpostos das decisões pt'Qferidas pelQs Inspcctorcs 
das Alfandegas, e Administradores das Mesas de 1\cndas sobra
o Contencioso Administrativo concernente ás referidas lte
l)artições. 

§ Unico. As decisões proferidas pelas Thesowrarias de ·Fa
zenda serão submettidas ao conhecimento do 'fhesouro, se 
algum dos Membros da Junta nüo proceder nos termos do 
artigo 4.• do Decreto de 22 de Novembro de 1851, ou se 
as partes nos prazos lcgaesuão interpo·Lercm rcc1u·so. 
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.>\l't. lG. Aos lnspcctorcs das Thcsomarias dtl fazcnd<l , 
1:omo Uelegados dil (iovcrno nas rcspedívas Ps·ovineias, além 
1las altribuiçiíes marcadas neste Hc;.;ulamcnto. compete: 

§ L" Hcsol ver lfUac,;qncr lhn-iuas que pos~ilo occorn:r 
IIOS ncgocios relativos ás Alfandegas, c ?.lesas de ltendas sobrt' 
ínlclligcncia c execução da> Leis, Ucgulamenlos c lnstrucçü('s 
concernentes ris referida:> Heparli',·fír_;;: mandando executa r pro
Yisoriamcntc a~ resoluç<"ics que to111ar, c submettendo-us ao 
conhcrirm~nto do l\1 iníslro da Fazenda. 
~ 2. 0 Estab:~lrcer as condíçiíc:; p:tra o5 conlraetos de rceeiLt 

·~ despeza, ou de qualquer outra natureza. f!lW houverem de ser 
leitos pelas Alt'andcgas, c l\Ie~:ts de !{Pndas, se não estiverem 
c.-;fabclecídas pre1iamcnte em Lc~i, ou Urdl·m do Thcsouro. 

§ :;. " .:Uandar proceder no reecnscarncnlo e halant:o da cs
•:ripluraçiio, cofres, armazens c dcposilos das AlfanJ(•gas, e Mesas 
tk Hendas, sempre que julgar eonvcnicnttL 

§ '~." Indicar ao l\linbtro da Fazenda os ponlm, tanto das 
JJPis, Regulamentos c lnsl rucçõcs gcracs, em que encontra r 
dPfl'ilos, incohcrencia, ou insu!llciencia, como dos Actos Legisla
tivos Provineiaes que ollcndcrcm oq impostos gcraes, ou os int:)
resscs da Fnzcnda, com as rnziies em que fundar a sua opinWo. 

§ 5. 0 Informar se alguns do.• impostos crParlos, ou que se 
crt•arcm, (~eraPs, Provinciacs, ou ~Iunicipacs siío noci\'oS ;í riq ucza 
da Província, c embaraçao o seu desenvolvimento c progresso. 

§ 6.• Propor todas as medidas ronduccntrs ao melhora
mento do serviço das Alfandegas, c l\Jcsas de llcndas, desen
volvimento do Commercio c I ndustria Nacional, o augmcnto lias 
rendas publicas que se arrccadão por essas Hcpartiçõcs. 

§ 7.• E);pcdir ns Instrucçücs prcci5as para o regulai' an
damento do serviço das Alfandcgas, c Mesas de Hendas, c melhor 
cxccuçiío das Leis e Hc~ulamenlos. 

§ 8. • A investigação do procedimento ci\il c moral de todo 
o pessoal das Alfandcgas, e :\lesas de Uendas, dando semestral
mente ao :\Jinislro da Fazenda as ncccssarias informaeões sobre 
csle assumplo, c propondo por essa occasião o que jÚigar eon
vcnientc ao servh:o publico. 

§ 9.• Inspcccionar por si mesmo. ou pm· Emprrgados do 
sua I'Scolha, as Alrandcgas, c l\Icsas de Hcndas existentes nas 
respectivas Províncias, quando o entender nccessario; dando 
immediatamcntc ao l\Iinistro da Fazenda conta do resultado da 
i nspt'el:fio. 

§ 10. BcpresrntaJ', ou informar snbrc a necessidade da cn·ação, 
ou c\linr~iio de Alfimllcgas, c Mesas de Hcndas, c de portos 
lllfaudc;.mdos, ou habilitados. 

§ 11. Apresentar nas épocas competentes o orçamento das 
Allilmkgas, c Mesas de llendas, qun lhes estiverem dependentes, 
n o_rdenar os exames c inqucritos que julgar neccssarios so
hrc n I'Pl!Uiaridadc e moralidade de seu serviço. 
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~ 12. Fiscalisar: t.o, o emprego dos dinheiros pulJlicos a 
cargo das Hepartit;ÕJ.> suballcl'n'H, p:·omovcndo o SPU aprovei
tamento; 2.•, lodos os objc;;to.;; de contrab3ndu, c descaminho, 
propondo os meios necc:HJrio:> para que estes se pre\'inuo, 
ou 1·epri mão. 
~ 13. 1\n·tldpat' á ))] rectoria Gt>ral das HPndas l'ub~ieas 

ns vug-ns qtw se forem dando, c iufvnnar subre o prcenc:li
llwnto das mesmas. 

§ U. Promover c activar os trabalhos da Pstalistica rJe im
pnrla:Jio, exporla~iio, reexportação, transito c nawgação do 
I mperio, propondo il Direcloria {tpral das Hendas l'ubliras os mo
do• los de :.\lallpas que Ih(} parcct~mm mais eomplelos, c faze-los exe
cutar em to :.las as Repartições Fiscaes sob sua dirccção c inspecção. 

IH .\.D)I!XlSTIUÇ.\0 L~)C.\J. E IXTE!\~.\ ll.\S .\LF.\:"!UEGAS, E MESAS 
lJE 1\E:\' lJ.\S. 

Secção -!..a 

Da organisaçao do serviço interno. 

Art. 17. Ilavcní A'fandegas, c 1\Icsas de Rendas nos portos. 
Ju;.;arcs e po:llos em (IUC o Governo Imperial julg-t~r cvnvenienlc 
para a boa !bcalisaf,'ão das rendas, ou para beneficio do Corn
tuereiu. 

Art. 18. As Allim(le~as, c 1\lt•sas de Rendas sr>riio elassi
!1cadas, nJ fOrma das Titbdlas n."s l e 2, segundo a sua situação, 
ou a importancia commcrcial do lugar em qLtc se acharem 
collol'adas. 
~ Unico. Além destas Repartições. o Governo Imperial 

pndcriÍ crcar n•gistros, ,xnardas, c posto~ encarregados da Policia 
Fiseal, sujeitos á jurisdicção das Alfandcgas do respeetivo dis
t.ricto, nos lugares em que o julgar neccssario. 

Art. Hl. O Govemo, sempre que o serviço publico c os 
inleress(}S da fiscalislçãoo exigirem, poderá.sujcitur. provisoria OLl 

delinitivamenlc, á jurisdicção de huma Allimdega, as Alfandcgas. 
Mesas de Llcndas, c outras Estaç.õcs Fiscaes mais proximas; 
marcando neste caso as attribuições dos rcsçeetivos Chefes, c 
estabelecendo a fúrma do processo administrativo até dedsão 
final, no qual se obs<Wvarão em geral as disposições dos arts. 
10, 11 c U do Decreto n.• 2./•86 de 29 de Setembro de f8ii9. 

§ 1.• Os Empregados das Repartições reunidas na fónna 
deste artigo continuarão no exercicio de seus proprios empre
gos, ou ficarão (Jddidos á Alfandega principal, c com os desta 
revezarão no serviço, conforme sua idoneidade. 
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~ 2.• Os lttgnrcs tlas Mesas de n~nd:ts de llaqní, e S. norja 
!O(~t~;ío exPrcitlo~, dc . .;de jiÍ, por Empregados du ;\ lfamh'ga de Uru
~-rnyana. O ntcsnHitt•ní lug:~r a respeito dos cmpn•gos dtts :\lc~as de 
HPntlas de J,1g11ariiu, c tk l'clntas, que serão ex~rcitlos por Emprc
R<~dos da Allandega da Cidade do H.io tirandc, conw o suo os da 
Mesa de lkndns dt1 Yilla de S. José do Not'lc, e Santa Yicto
ria do PalmM, 1~111 virtude do dtudo Decreto n. • 2.4::\6 de 29 
de Se!Pmbro de 1859. 

Art. 20. Fic<io suhsi~lindo as Alfandrgns, c Mesas de 1\rn
dils ndnalnwnlt~ existmtes' classilicadas nu li)nna das Tabell;ts 
n."• 1 c 2; mas o f!m•~rno lmpcri<~l poderá snpprimi-las, creat· 
outr<~s, c <Jltt•rm· n sua cla~sifieaçiio, quando fOr com·cnicnte aos 
in lcr•'5.SPs fisl'.a(·s, ou aos do CommNCÍQ. 

,\ri. 21. O nunwro e as classes dos EmprP,gados doscr
\it;o interno de cada .-\lfandt'g,1, c Mesa de Rendas srn1o os 
marcados nas rereridas Tabcllas n. 0 '1 c 2, as quacs só podcriio 
ser allPradas por mspoSÍ\'<ÍO Legislativa. 

§ 1.'' Jl\as Alfandcgas a cujnc<~r;;;o estiver o lam;nmcnto, c ar
rccadat;uo de imp'Ostos, ou n~ndas internas, pcrteucentt•s ás He
l'l•bcdori<ts de Hcnd<IS, poderá o ~linistro da FazPnda, conforme as 
necessidadps tio st•rviço e da llst·.alisa~ão o indicarem, nomear 
l.ançadores, llerPiwdores, ou Cobradores com os mesmos ven
cimento;; c ineumlwncias mareados pelos llegulamcntos c JJis
pnsi<;iiPs por que se re~wm as mesmas Hccebedorias. 

§ 2.fl Os Administradores de Mesas de Hendas de 2. • c 3. • 
ordem podcrãott•r Ag<~nll's, pagos ;i sua eusta, que oseoadjuvem, 
em; suh.-litniio rm suas litltas, ou impedimentos repentinos, os 
tfttat•s sPr<io nonll'ados, sob sua proposta c responsabilidade, na 
fúrma do art. 89, pelo l\1 inístro da Fazenda na Côrtc c na Pro
v·incia do Jlío de Janeiro, e pelas Thesourarias nas outras 
]'roYineías. 

Esta disposiçfto llea extensiva aos Escrhães das mesmas 
Mesas. 

§ 3." Nas Rep:ll'li<;ties em que nfio houver o emprego do 
Guarda-;\lúr, CGnfercnl<', Stercornctra, ou outros semelhantes, 
desempenharão as suas fnncçües os Empregados que o respec
tiyo Chefe designar (art. 36). 

Art. 2'!. Nenhum individuo, de qualquer classe on con
rliçiio fJUO seja poderá ser admiltido, ou tolerndo , ainda que 
pro\'isorianwntc, no cxcrc\cio das 1\mcções de qualquer luf('ar 
da Alfandrga, se não rtir legitintanH·ntc pmvido na fúrma do 
Cap .. L• do Til. 1.• do presente lkgultunento. 
~ f.• No caso de grande alllucncia de trabalho, os lns

pcctorl's das Thcsoumrias nas l'ro\'incias, sobre proposta dos 
Chefes das HPpartiçõcs Fiscaes, e precedendo approvação dos 
J>residentf' . .;, poderão admittir supranumerarios nas classes de 
Officiac~ de Descarga, c PraticaMtPs, on mandar coadjuvar o scr
\'i{o com Empregados de OLttras ltl'partíçües; devendo os mesnws 
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Pn•siôentg;~ subnielter immcdiatamenle esta providencia ao 
conhccimento do Ministro da Fazenda. 

§ 2. • Na Alfandega e ~h·sas de 1\cndas da Córtc c Província do 
Hio de Janeiro compete ao :\linislro da l'azcnda providenciar como 
julgar mais conveniente nos caws de que trata o§ antecedente. 

§ a. o Os ~uprauumrrarios a fJUC se referem os ~§ t.• c 2 ... 
dcn:r;io, pelo llli!IIOS, ter as habilitaçõcs neccssaria~ para o de~ 
scmpenho do scrvif;o a que forem a.pplicados. 

Art. 2:l. A administra~ãt) interna das Alfnnlkgns, a dirPc
':iio, ins[H'eç;io s liscalisação de SPU serviço, c o eonhecimcnto 
~~ dcdsilo dos ncgodos que por ellas correm na fónna cslllbe
lccida pelo presente H1•gulamenlo, ficarão a cargo dt.! hum Em
pn•gallo superior ::-oh a denominação de Inspcctor. 

§ Uniro. ~as l\lesas de HPndas as mencionadas funcçúPs, na 
parte que lhes fl\r applica,·cl, conforme o Sl'U destino, serão 
exPrcidas por hum .Empregado superior sob a denominação de 
Administrador. 

Art. 2í. O sPrviro interno d;,s Alfumkgas de 1.• c 2. • 
ordPm será distribuído por 4 Secções, peJo modo sq;uintc:-
1. •, de entrada c sahida , cntrerJOstos, arnwzem, trapíclws, 
depus i tos e capatazias, 2. •, de escriptunu;ão c contabilidade; 3.~, 
de re:vi~ão c cstatisliea; 4.•, do expediente, do archivo, das 
rendas internas, c do despacho marítimo. 

§ 1. o A t. • Secção se comporá de (JUatro ~lesas, a saber: t ... , 
de entrada de mercadorias; :.ta, das capatazias c armazcns in
ternos da Alfandc!'a; 3. •, dos entrepostos de quálqucr classP, 
dos armazcns, depositos c trapiches alfandegados; 4.", de ex:~ 
portação c recxporta~ão. 
~ 2.' A 2." Secção terá duas 1\!Psas: t.•, do calculo c con

tabilidade ; 2. •, de arrecadação, ou de Thesouraria. 
§ 3.• A3.• terá igualmente duas: t.•, de revisão c balanço; 2. 8

, 

de estatística. 
§ 4.• A 4.• terá trcs Mesas: 1.•, do expediente c do archiYO>; 

2.•, das rendas internas; 3.•, do despacho marítimo. 
Art. 25. A' 1.• Secção compete todo o serviço: 
1. o Da verificação da entrada c sahida, ou embarque e 

desembarque das mercadorias, seu assentamento c escripturação. 
2. o Do transporte, cooduc.;ão, arrumação, guarda, bene

ficio e conservação das mercadorias, desde a entrada nos ar
mazcns, ou depositos, até a sabida em vir\udc de ordens, ou 
despachos; e bem assim durante a sua conferencia até a vcri!i
caçi'io da entrega ao dono, ou consignatario, ou á pessoa que legi~ 
timamente as deva receber. 

§ Unico. A adtninistraçiio das Capatazias, c todo o respectivo 
pessoal licào subordinados a esta Secção. 

Art. 26. A' 2. •- Sccc;.ão compete : 
§ t." O calcul~ de todos os d ircitos c rendas n c!\Tgo 

da respectha Altt.nde~a. 
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§ 2." O exame: 1. 0
, de todos c quaesqncr rrqnerirnrntos 

de" pagamento de dcsp~za, ou pedidos de dinheiros para sen·rn
applicados a qnalqUL'I. serviço; 2. o, de todos os papeis c do
cumentos relntho:> ;í receita e despcza, que correrem pela Al
l"anlll•ga; !3.•, dt> todas as redalllll~~ões de n·stilniçãn; '•··"• de 
todas as li·rias, folhas Lle pagamento, e sua organisaçilo. 

% :1. o l'assar revista de mostra. á equipagem das cmLarca
-;ôL'S, Colli)'HIIhia, ou Secções uc Companhia dfls Guardas, c a 
qualqneroulra força a cnrgo du respectira Alfandega. 

% 1~." l~scriplurar toda a receito c despeza. 
§ 5. o Organisar os b:tlancctes c bala n~·o:; na rõrmn das Or

ut•us e lustrurçôes do Ministro da Fazenda, c conforme os 
mod!'los appnnados. 

§ 6. • Organbar, c apresentar nas devidas {·pocas ao lnspcrlnr, 
para srrem renwttidos ao Thesouro l\acional, todos os fiados 
e tuhellas n1•erssarias par:1 a organist:çilo do orçamento. 
~ 7.° Fiscalisar Indo o que lür relativo á contabilidade, 

receita, c despcza da HPpnrliçno. 
Art. 27. A' The3ourarin, ou Mesa de arrecadação compel<': 

§ 1. o A arrccndação, ou recebimento do produrto de quaes
qm·r direitos, rendas, ou \·afores, pertencentes tis Alfandl'gas, 
ua f•írma da b·gislação t'lll vif(or. 

§ 2. o O recebimento c guarda de lodos os valores, que se 
mandarem recolher, ou se depositarem para qualquer fim em 
\"irludc de J.ei, ou Ordem. 

§ 3. 0 O lançamento em carga ao Thesoureiro de todos os va
lores de qualquer origem que ellc receber. 

§ '•·o A numcraçiio de todos os despachos, e documentos 
de receita c dcspcza. 

§ 5. o A remessa ás Repartições competentes, nas precisa~ 
épocas, dos dinheiros c valores tecebidos. 

§ 6. 0 O pagamento, c cntr{'ga de dinheiros c valores a seu 
cargo, it vista dos documentos e despachos de pagamento, ou 
dcspcza regularmente processada. 

Art. 28. Ao pagamento de quacsquct despezas, ou á sa
hida, ou entrega de qualquer quantia, precederá sempre cxamo 
sobre os seguintes pontos : 

§ t.• Veracidade, ou authenticidadc das Ordens, despachos, 
documentos, e papeis respectivos. 
~ 2. o Se estão os mesmos papeis revestidos das formalidades 

exigida~ pela Legislação Fiscal. 
~ 3. o Lcgitirnitlade, c identidade da pessoa que exige o pa

gaincnto; c, sendo procurador, se está legitimamente autorisado. 
§ 4. o O Pxercicio a que pertence, c se ainda não está fintlo. 

Art. 2\l. Compete á 3. • Sccçiio : 
§ 1. o Hcvcr os ealculos dos despachos c documentos do 

rreeila, c dar pnrtc ao lnspector de quacsqucr erros, omissões, 
malversaçlio, ou frantl!•, que descobrir ou suspdtar, para que 
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srjão punidos ·os seus autores, c se promova a competente inde~ 
nisaÇiio ,rla fórma da Legislação em vigor. • 
~ 2;" · Organisar a é~tatistioo, ·tonlmerc(al, conform!} os m(>...;: 

de los approvados. - . · 
~ 3." Dar balanço aos armazcns , depositos internos o ex· 

tm:nos, aos entrepostos, c trariches alfandegados, nas épocas 
man~adas no Regulamento, c sempre que o serviço publico o 
exigir, ou rôr ordenado, dando immediatamente parte ao lns
pector de qualquer falta, exLravio, on irregularidade que nelles 
encontrar. · 

§ 4. o A revisão de que trata o § 1. o comprchende: 1. •, o .. 
exame de todas a!'l operaç.ões arithmeticas, e bem assim o da 
moralidade de cada rubrica, ou parcella de recCJta, confrontada 
(~sla com a Legislação respectiva; 2. 0

, a liquidação da importao
da da perda da Fazenda Publica, proveniente de .erro .de cal
culo, de fraude, ou de outra qualquer oriccm, com declar~o 
de seus responsaveis. · · · 

Art. 30. A' '~.' Secçüo compele: 
~ 1. • Todo o expediente a cargo do lnspector. 
§ 2. 0 O assentamento e matricula do pessoal da Repar· 

tkão. 
'§ 3. o O inventario de todos os bens, utensílios c mais objcctos 

·do serviço. 
~ rL" O preparo dos ncgocios c processos relativos ao Con-

teneioso Administrativo. · · · 
§ 5. o A guarda dos papeis de natureza confidenciai ou 

reservada, sua cscripturação e expediente . 
. § G.o A tlirccçfio do Archivo da Repartição, velando sobre 

a conservação dos documentos c papeis nellc existentes. 
§ 7. 0 A matricula das embarcações c da gente do mar, em 

po1·tos onde não houver Capitania do Porto, ou seus Delegados. 
§ 8. o O lançamento c cscripturação dos impostos internos, 

nos lugares em que esse (~ncargo não pertencer a alguma Repár
liç[ío especial, ou á Collcclol'ia. 

§ 9. 0 A c3cripturação dos termos de responsabilidade, fian
ças , coutractos, c quacsquer· outras obrigações. 

§ 10. O Ponto dos Empregados, c a remessa á Repartição 
competentfl dos documento:; c csclarecim1mtos necessarios pnra,. 
organisaçãa da folha dos seus vencimentos, quando 'não lhe · · 
competir organisa-la, conforme sua situação, e as Ot·den~~·do ..::> 
l\Iinistro da Fazenda. · ' · 

§ 11. O deSpacho marítimo. . ,. 
Art. 31. O Ajudante do lnspcctor servirá de ·Cfi~~'"'tb, ·· 

4.• Secção 
Art. 32. Nas AlfilRdegas de 3.• ordem haverá tres Secções, 

.a saber: 
A V, que romprcMnderá o serviro da 1. • Sccçl\o d<~S AU~-

• dega~ de 1.• c 2.• ordem. · · -
Parlc l1. ti~ 
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A 2.•, a cujo cargo ficará todo o expediente e trabalho da 2. • 
Secção das Alrandegas de 1. • e 2. • ordem. 

A 3. •, que desempenhará o serviço da 3. • e 4 .. • Secções das 
Alfandegas de 1.• e 2.• ordem, e terá por Cllcfc o Ajudante 
do Inspector 

§ 1. o O serviço de cada h uma destas Secções será distribuiu o 
por diiTerentcs 1\les::.s , observada a (•rdem dos artigos prece
dentes. 

§ 2. 0 O serviço nas demais Alfandegas ficará sob a imme
diata dirccção, fiscalisaçfw c responsabilidade do Ajudante uo 
Inspector, c será distribuído pelos respectivos Empregados, 
guardada em lodo caso a ordem estabelecida nos urtigos pre
cedentes. 

§ 3. o A disposição do § 2. o deste arligo fica extensiva ás l\Icsas 
de Rendas; cabendo ao respectivo Escrivão o exercicio das altri
buições que são conferidas ao Ajudante do Inspector da Alfan
dega. 

Art. 33. Ficão creados os lugares de Ajudante do Ins
pector, de Chefes de Sccc;ão, de 3."' c 4.•s Escriplurarios, de Of
ticiaes de D~scarga, de 2. os Conferentes, "• nas Alfundcgas d<~ 
t.a c 2.• ordrm, o de :\judantc dn Porteiro. 

O cmpn•go de Ajudante do lnspcctor servirão os Empre
gados de l'azcnda ou Heparliçõcs c lugares cxtiuctos, que o (~o
verno designar, os quacs em todo o caso conservarão os emprrgos 
de que forem tirados. 

Esta disposição poderá ser applicada nas Alfandcgas e Mesas 
de Rendas, sempre que.fôr conveniente, aos emprego.> de lns
pector, Chefes de Sec~ão, Administradores, c Escrivães de 

· Mesas de Rendas. 
Art. 3~. l<'icão ex ti netos os seguintes empregos: 1. o de 

Escrivães das Alfandegas, c da Descarga; 2. • de Ajudantes dos 
Conferentes; 3." de Ajudantes do Escrirão da Descarga; 4.u 
de Amanuenscs; 5." de (~uardas da 2.• Classe. 

§ Unico. Os Empregados arluaes, cujos lugares, em virtude da 
presente organisação, forem cxtinctos, e niío tiverem destino, 
ficarão addidos ás respectivas AHandegas, ou a outras Hepa r
tições Fiscaes, conforme o l\linistro da Fazenda julgar conve
niente,· com os vencimentos lixos que ora percebem, até serem 
providos definitivamente, segundo suas habilitações, em quaes
(jUer outros lugares, ou aposentados na fórma da Lei. 

Art. 35. O serviço dos 1. os c 2. "' Conferentes, do StercoJ 
metra e de seus Ajudantes hc cumulativo. 

Art. 36. Os Empregados serão distribuídos pelo Inspector 
pdas diiTercnles Secções, ou destinados a outro qualquer 
serviço interno, ou externo , segundo as suas habilitações, e 
como fôr mais conveniente á Hscalisaçiio da renda, ou boa ordem 
l.lo serviço da Repnrlição {art. 21 § 3.•). 
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§ . Unico. Etceptuão~se: o Ajudante do lnspeclor, o Guarda-:
Múr, o Thcsoureiro e SeuÃ· Fieis' os Chefes de Secçã<.!_, os Con
ferentes , o Stereomctra e seus Ajudantes, o Administrador 
das Capatazias e seus Ajudantes, e os Fids dos armazens, os 
quaes sú poderão ser incumbidos pelo Ministro da Fazenda, 
em casos m·gcntPs, de serviço extranho aos sc~s lugares. 

Art. 37. Os Empregados serão revezados nas differentes 
SecçõPs, on trabalhos de seus lu~an~s ou classes, não podendo de 
modo algum permanecer por mais de seis mezos no mesmo serviço. 

§ Unico. t<:xccptuão-se os tt·abalhos estatísticos, de inventario, 
balanço, ou de tomada de contas, c outros semelhantes, cuja 
conclusão deva ter lugnr dentro de certo prazo, e que não possão, 
sem inconveniente do serviço publico, ser interrompidos, ou 
passm· a outros Empregados. 

Art. 38. Todos os Empregados das Alfandcgas, e MPsa~ 
de Remias, qualquer que sPja a sua classe, usarão de hum 
uniforme simples c accommodado ao scniço, o qual será mar
cado pelo Ministro da Fazenda. 

Secção 2.• 

Da organisação do serviço externo. 

Art. 39. O serviço· externo das Alfandcgas, e Mesas de· 
lkndns comprehcnde: 

§ 1. o A policia fiscal dos mares tcnitoriacs, costas, en
seadas, rios, lagôas, c aguns interiores do lmpcrio, bem como 
das suas fronteiras terrestres. 

§ 2. o A guarda c defesa dos cdificios, que estiverem sob 
a administração, inspec~ão c fiscalisação das Atrandegas, e Mesas 
de 1\cndas. 

§ 3. 0 A policia dos ancoradouros, portos, cács, docas, 
praias, c dos lugares proximo;; aos cdilicios das AHandegas, ou 
~lesas de Hcndas, promovendo a inteira execução 1los seus 
nc~ulamcntos. 

§ !h~ A inspecção c fiscalisação do serviço do desembarque. 
e embarque das mercadorias importadas, exportadas, baldeadas. 
c reexportadas, ou de descarga, c carga dos navios. 

§ 5. o A prevenção c repressão do contrabando, colhendo. 
lodos os indícios ou provas de sua cxistcncia, e dando parle de 
tudo verbalmente, ou por cscripto á Autoridade competente. 

§ 6. o O exame o pesquiza das pessoas suspeitas. de fraude 
ou contrabando, ou que se tornarem tacs por qualquer motivo, 
conservando-as sempre sob a sua vigilancia. 

§ 7. • A indagação de quaesqucdactos de fraude, ou contra>
bando, que forem denunciados, ou de que houver conhc•:!mento. 
por r1\1alqncr outra fót·ma. 
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§ 8. 0 A apprehensão: t.o do; impressos a que se rclh'e 
o ~ unico do nrt. 4." do Dccrct:) 11.0 2.491 de 30 de S•~
tcmbro de 1859; 2. 0 de quaesquer genero~ c mcrcadoriag 
sujeitas a direitos, que ainda não tiverem sido (}(~spach:uJas, 
ou que não forem acompanhadas de guia da Alfandega no 
aeto de seu embarque, ou desembarque nos portos, costas, 
praias, fronteiras , e lu~ares n:io pt•rmittido~, ou que se 
achem em saveiros, botes, lanclus, c:muu'>, e em qnaesquer _ 
outras embarcações que sahire.ll, ou e;tivcrem fúra dos an<:ur:J·· 
douros respectivos, c forem suspl'itas de contrubando: 3." em 
quaesquer outros ciJsos em que, na fórma da Leg-islação em Yigor, 
tenha lugar este procedimento. 

§ 9. 0 A visita, detenção, busca, captu:·a, ou npprchensiio das 
embarcnções c vehiculos de condueçiia, que forem encontrados 
em contravenção da Legislação Fiscal. 

§ 10. O emprego de força nos casos ncccssarios p:ua a 
execução das Leis c Uegulamentos Fisencs. 

§ 11 A guarnição dos Postos, Hec;istros e Esta~õcs Fiscacs, 
escolta, e guarda de cmbarcaçiics, ou de mercadorias. 

§ 12. A direcção, movimento, applicação, ou emprego da 
respectiva força marítima, promovendo u sua disciplina, c a 
regularidade do scniço. 

§ 13. O comparecimento aos inccndios, que se derem a 
bordo de qualquer navio, ou em edifieios da Alrandcga, en
trepostos, depnsitos, trapiches, oa em quacsquer outros a ei!Ps 
conliguos, empregando todos os meios pura a sua cxtincçüo 
e salvação de pessúas, ou ohj•~dos. 

§ 14. A apprehcnsão das embarcações empregadas no tra
fico de africanos neste lmpcrio, na fúrmu da Lei n.• 5B1 de !• 
de Setembro de 1850, c Ucgulamcnto n.o 708 de f4. de Ou
tubro do mesmo anno. 

§ 15. A dctencão dos infn!clores dos Regulamentos Fiscaes, 
nos casos nellcs marcados. 

Art. r.o. O seniço externo será desempenhado na fónna 
dos Hegulamentos, c IBstrucções que estiverem em vigor, sob a 
immcdiata direcção c inspecção do Chefe da Alfandega, ou da 
Mesa de Hendas : . 

1. o Pelo Guarda-Mór c seus .\judanles, nas Alfandegas, c 
!\fcsr~s de Ucndas em que houver estes Emprcgndos ; e, na sua 
faltn, pelos Empregados designados pelo respectivo lnspector, 
ou Administrador (art. 21, § 3. 0 c nrt. 3G). 

2. 0 Pela força de t~uardas que fôr orgnnisada. 
3. o }leia força de Vigins, onde a houver. 
4. o PPio pessoal mMitimo que demandarem ns embarcações 

c cscaleres em pregados no serviço marítimo das mesmas Repar
tições, conforme suas lotações. 

§ Unico. Alem do pessoal de que trata este artigo, o Inspector 
da Alfall':!Pga, ou o Administrador da 1\lcsa de Uendus d<:signará 
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O!i Empregados de e:>criptur;u;.ão- que forem nect>!'.sarios para o 
expediente a cargo do tiuarda-Mór. 

Art. H. A força dos Gaardas set·â organisada em Compa
nhias, ou Secções de Companhias, na pt·oporçi•O que fôr marcada 
pari\ cada huma Allande:.w, ou l\Jesa dtl Hcndas, conforme os 
planos annexos soh n.•• 3 e 4. 

§ 1.• l\os lugares em que não hon,·cr numero sum
eientt·, ao menos para huma Secç.ão de Companhia, serão toda\·ia 
inwrporados sob o com mando de hum Official inferior, ou 
Cabo de EsttmHlra. 
~ 2." 0:; acltHIPS Guardas de 1.• c 2.• elassc das .Alfan

tll't\as, 1\Jesas de HPnllas, ~~ !\lesas do Consulado, que <'ShVC'rem 
nas condi\iius exigidas pdo nrt. !~7, SPI'iio incorpon•dos á l'on:a 
dt~ qnt~ trata o prt~s,mtc artigo: os demJis terão o destino que 
l'ôr conveniente ao serviço publico. 

Art. ld. A força dos Guardas terá quartel, c no seu serviço, 
economia, e dis1:iplina ob.-;crvar-se-hiin as lnstnw.:ões ospccincs 
do :Ministro da Fazenda, c pod••r<i ser dissolvida quando a 
ordem, ou o serviço publico o exigir. 

Art. IJ.3. Os Gut1rdas, e os Com mandantes c Officiacs terão 
o seguinte uniforme: 

Para os Guardas: sobrecasaca de panno azul ferrete com 
vivos de cth- azul celeste, gola direita do panno da mesma côr 
dos vivos, botiie:; de metal branco, ~ravata preta, bonet com 
galão nzul, calça azul ferrete no inverno c branca no verão, 
sapatos, ou hotins de uso ordinario. 

No serviço do quartel ou de bordo poderão usar de blusa de 
linho, ou de al;.;odão, de côr escura. , 

O uniforme dos O!liciaes e Officiacs inferiores será o mesmo 
dos Guarda;, com a unica dilTerença dtl que usarão no bonet de 
galão de prata, c as divisas serão de galão da mesma qualidade. 

Art. 4'•· Os objectos de equipamento, armamento e cor
rcamc, seu valor c tempo de duração, serão regulados por huma 
Tabclla especial, c fornecidos á custa da Fazenda Publica. 

§ Unico. As peças que forem extraviadas, ou deterioradas 
por incuria ou dclcixo, a juizo do competente Chefe, serão substi
tuídas, ou concertadas á custa das respectivas praças; as que 
o foretn, porém, em acto de serviço o serão á custa da Fazenda 
Nacional. 

Art. 45. Nas Alfandegas, c Mesas de Rendas, onde não 
houver em numero sufficientc Officiacs de Descarga, os Guardas 
que se distinguirem pelo seu bom comportamento poderão ser 
interinamente incumbidos do serviço daquclles empregos; P em 
todas as demais Alfandegas, em caso urgente, se poderá proviso
riamente proceder do mesmo modo. 

Art. t,.G. ÜJ Guardas, salvas as disposições dos arts. 41 
§ 2. 0 c 8}, podem s~r alistados ou contractados por. tQmpo 
certo ; e tanlo estes como os seus Officiacs inrcriorcs poderão 
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ser demitlidos ou despedidos pelo Inspector da Alfandega, on 
Administrador da Mt>sa de Rendas. com approvaçlio dt~ 1\li
ni~tro da )<'azcnda na C!'rte, e dos Presidentes nas Províncias. 

§ 1." Os contractos não poderão ser celebrados por tempo 
menor de b annos. 
~ 2." l'\ão se co~tan\ como tempo do contracto: 
t.u O de cumpnmento de sentença; 
2. • O de snsp!•nsão, ou prisfio ; 
3. e () de deser.-:.ão ; 
!~.· O dP. licença. 

Art. 4.7. l)ara ser nlistad(}, ou conlractado Guarda he mistt-y: 
t.• TPr de 18 até 1~0 annos de idade; 
2. • Sabl'r ler e escrever; 
:J. • T<'r boa conducta, e niío hnver commcttido c;rime pelo 

qual trnha soll'fido pena infamanl!~; 
r~. • Ter vigorosa sande, e conformaçrio physica robusta. 
§ Unico. SPriio pn•l{~ridos os indivíduos que tiverem servido 

na .Marinha, ou no l~xercito. 
Art. 4R. O Guanla-)lút•, SPHS AjudantP!I, Gnarda:i •~ seus 

omciaes, •· Officiacs inli·riores, •· as pessoas da equipa~mn das 
•~mbarcilt;óes das Alfamlegas serão dispensadas do serviço da 
1:uanla J'1111cional, precPdmdo a competente rcttuisiçfio. 

:\ rt. .í!J. Além dos Empregados, c Guardas de que tratão 
ns Tabellas annexas, haverá, nos lugares em que o Ministro 
da Fawnda julgar ncccssario, Vigias encarregados da prevenção, 
011 repr!'ssão do contrabando, ou extravio de direitos, sob as 
ordens do respectivo 1:uarda-Môr, ou do Empregado t!IIC pre
enchct· suas vezes nas Alfandegas onde não houver este lugar. 

§ 1." O seu numero será marcado pelo Ministro da Fazenda, 
sobre informação dos respectivos lnspectores, ou Administradores; 
c poderão ser organisados na fórma estabelecida para os Guardas. 

§ 2." Os Vigias formarão huma força auxiliar do serviço 
externo. 
~ 3." Para ser Vigia são nccessarias as mesmas condições exi

gidas para a admissão, ou conlracto dos Guardas. 
Art. 50. Os Otficiaes, Officiaes inferiores, Guardas, e Yigias 

responderão por quacsqum· faltas, ou descaminhos das merca
dorias c objectos postos sob sua guarda, ou vígilancia ; c bem 
assim pelos riam nos que causarem na fórma do art. 162; ficando 
sujdlos a todas as penas civis c criminaes pelas mesmas fttltas, 
t!Pst'<HUinhos ndamnos, e por quaesquer abusos, extorsões e delic· 
los qtw commctterem no serviço em que estiverem empregados. 

Art. 51. As faltas, omissões e dclictos dos Officiaes inferio
res, e (;uardas, c os dos Vigias, quando estiverem em eiTectivo 
serviço, serão punidos com as seguintes penas disciplinares, 
pelo lnspcctor da Alfandega, ou Administrador da Mesa de Rendas. 
al{om das mais em que incorrerem conforme a Legislação em vigor: 

1. a RPprchensão; 
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. 2. a .. ' Serviço dobrado al~ 20 dias; . 
3.11 ,.'-Suspensão até 1 mez, com perda dos vencimentos; 
,4.• l't·isão até 15 dias; . 
. 5.• Domissão, rebaixamento do posto, ou baixa do serviço, 

com approvação do Ministro da Fazenda na Côrte, e dos Pre· 
sidenlcs nas Provindas. · 

Art. 52. O Guarda-Mór poderá impôr aos Officiaes infe
riores, tluardas, e Vigias as seguintes penas nas primeiras faltas, 
om issõC$, ou quebra de disciplina, com recurso cx-officitl para o 
tespecti,·o lnspector, ou Administrador: 

1 . a H.eprehensão; 
2. • St~rviço dobrado até 1 O dias; 
a. a Suspensão até G dias, com perda de vencimentos; 

Art. 53. O Commandante de Companhia, ou Secçlio do 
Companhia, poderá impór aos Officiaes infel'iores, Guardas, o 
Vigias, nos casos do artigo antecedente, as seguintes penas, com 
recurso ex•olllcio para o respectivo lnspector, ou Administrador: 

1. • Ht~prehensão; 
2. a Sei'Viço dobrado at6 4 dias. 

Art. 54.. Os Commandanles t• Officiaas ficão sujeitos ás 
mesmas disposições penaes que neste Regulamento se estabelecem 
para os Empregados das Alfandcgas, além das mais em que in
conerem em virtude da Legislação penal do lmperio. 

Art. 55. Os Com mandantes e Officiaes da força dos Guardas 
revezarão com o Guarda-Mór e seus Ajudantes no se•·v~o das 
\'isitas, da policia, ou ronda dos ancoradouros , e os poderão 
substituir em casos urgintes, quando assim o ordenar o Chefe 
da Repartiçi\u. 

JJas embarcações das Al(andegas, e das Barcas 
de vigia á vela. 

Art. 56. Nos portos e rios em que o Governo julgar con~ 
v-eniente haverá as ba•·cas, lanchas e cscalcres necessarios para 
policiar c rondar á vela os mares territoriaes, costas, ens~adas 
e bahias, afim de prevenir, ou rep1·imir o contrabando; de
vendo as mesmas embarcaçõcil ser armadas e tripoladas com 
o annameAto e numero de praças que fôr fixado, segundo sua 
lotaç!o, e sob a direcção dos respectivos lnspectores das Alfan
degas, ou dos Administradores das Mesas de Rendas. 

Art. 57. Os Commandantes das embarcações e escaleres 
das Alfandegas, e Mesas de Rendas são autorisados para 
chamar á falla, fazer visitar, exigir os manifestos, passaportes 
e outros papeis de bordo; ,dar busca, deter, escoltaJ; as em
barcações nacionaes c estrangeiras, que avis~arcm nos rios, 
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bahius e costas do lmperio, ou forem suspeitas de tentarem 
fazer o contrabando, ou de o haverem já e!Tcctuado; e pam 
apprchendc-las nos casos permiltidos pela Legislação Fiscal, co111 
tanto. porém, que as embarcações estrangeiras l'St('jão dentro 
de 3 milhas das costas, c as nacionaes até 12. 

§ Unico. Quando n<io 1\'wcm obedecidos pelas cmbar
çõt~s, que chamarem <Í falia, ou quizrrcm visitar c deter, poderão 
os Cmnm:mdantcs das barcas lle vigia atirar snbn~ cllas, pri
meiro com I;olvora secca, e depois cnm bala ; c nPm o 
Commandantc, nem outra pessoa de bordo será rcsponsavel 
pelos damnos causados. i\t·stes caso.;; Llvrar-sc-ha a bordo 
termn cin:nrns!anciado de todo o oceorridn. 

Art. 58. !\o caso dtJ simple:; sn:;peita d:) tentativa, o~ 
Commandantes tias b~H·ca5 vigiar;io rpw as f)mbarcaçiks sig<io 
seu destino, alongando-se das costas do lir.perio, ou entrando 
no::; portos a que !'C dirigirem; c, no caso dll contr<J.bando 
etTcctuado, procurarão tlcswbrir as mercadorias extraviadas, en
tentlcndo-sc com a:; Antnridalll~' locac ;, que lht's pre:>tanio todo.<; 
os precisos auxilio . .;, c condur.irdo, ou rcmcltt~rão com segurança 
ao Inspcctor da Alfan<lcga do dislricto a em!Jareaçiio ou em
b<II"Caçõc; que apprchcntlcrem por lerem praticado cs:>c con
trabando. 

Art. 5!>. ,\s embarcações das Alfandcgas, c l\Iesas de 
Hendas, alóm da Jnndcira n:1cional e liam mula , quando o 
Commandante ft!r Oficial de ~larinha, ns.nrão, eomo distinclivo, 
de bandeira azul quadrada, a qual terá no centro huma es
trclla de ctk branca, cujos raio:.; tocarão nas linhas extremas do 
seu quadro; c a trarão içr~da, ou não, conftlrmn fôr mais con
veniente ao serviço ou diligcncia em que forem empregadas. 
Quando, poróm, pol' occasiiio de caca, c approximação a qual
que!' embarcação, quizerem fazer deter, visitar, ou exercer a 
respeito tlclla qualqnrr ueto de autoridade, içarão primeiro sua 
bandeira c distinctivo, firmando-a com hum tiro de pecn, se 
fOr estrangeira a rmbarcação á vista. 

Art. 60. No caso de resistencia, poderão empregar a for
ça para tornarem elfectiva a diligencia de que forem incumbidos, 
ou para o bom desmnpenho de sua commissão c .do serviço a 
seu cargo. 

Art. 61. As embarcações particulares, que se arvorarem 
em vigins da Alfandega, usarem de seu distinctivo, ou corno 
taes exercerem a c tos de jurisdicção fiscal, serão apprchcndidas, c 
rnultndos o Com mandante c pessoas de sua equipagem de 100~ até 
1:000:;1 cada hum, além da satisfação do damno causado, a que 
serão obrigndos, c da punição dos crimes que por esta occasião 
forem commettidos. 

Art. 62. Os Commandantcs das harc:1s de vigia, c mais 
pessoas de sua tripolação responderão pelos abusos, omissiJcs 
e excessos, que commrttcrern no cxereicio de seus deveres, c 
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serão julgados mililannentc, segundo a gravidadr. dó càso ; 
ficando n'este ponto assemelhadas estas barcas ás embareal,i6Cs 
de guerra, e sujeitos os seus Commandantes, Officiae:l, e pessóas 
de·sua tripolaçãO á m~sflla disciplina. . , 

Art. 63. As embarc;ações de guet·ra não porão embaraço al
gum ás barcas de vigia no desempenho de suas com missões, sob 
responsabilidade dos Commandautes ; e tanto estes, corno as 
Autoridades locaes lhes. prestarão todos os auxihos que estiverem 
a seu alcance, ou lhes forem requisitados como nccessa~iO!; ao 
serviço das barcas. 

Art. 6't. Na lotação das embarcações do serviço das Alfan
dcgas , seu al'mamento, economia c disciplina, e no alista
mento ou contractos de suas praças, ou equipagem se obsrr
varão as Leis e Regulamentos da Marinha de Gtierra. 

Art. 65. O unifol"llH~ dos Cc.mmandantes e Officiaes das 
embarcações das Alfandegas, quando não forem Officiacs de Ma
rinha, será o mesmo de que usão os OIIiciacs da força dos Guardas. 
O da equipagem eonsislini em camisa branca com gola ou colari
nho cahido, c peito c punhos de panno de cllr azul lcrrcle, com a 
letra-A-feita de panno, ou de linha branca nas f"xtremidade;; 
da gola, ou vicr.-vel'sa, camisa de panno azul ferrete com gola 
flU collarinho cabido, c peito e punhos de côr branca, com a 
letra -A - feita de panno, ou Jin ha azul ferrete nas extrf"
midadcs da gola, calça branca, ou azul com galão de panno 
azul, ou branco, conforme a cor da calça, jaqueta de pann 1 

azul ~errcte com vivos de panno de côr azul Ct'lcste, lenço 
preto ao pescoço, e chapéo de palha, ou de panno envernizado, 
com hum a fita onde se inscreverá em letras brancas o nome da 
embarcação e Repartição a que pertencer. 

CJl.PI'I'IJLO <1.• 

DAS NOl\lEAÇtíF.S, SUBSTITUIÇÕF.S', LIC~NÇA~, APOSENTADORb.;, 
SUSPENSÕES, DEMISSÕES E VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS 

DAS ALFANDEGAS E !IlESAS DE RENDAS. 

Secçao •·n 
JJas nomeações. 

Art. 66. O provimento defhdtivo dos empregos das .Al
fandegas, e Mesas de Rendas, guardadas as di~po~ições do.'art. 
33, hc da exclusiva competencia do Governo Imperial. 

l~xceptuão-se: .' . , 
§ t.• Os lugares l}e 1.• e 2.• entrancia, os de A1udante 

do Porteiro, os de ,Admnistrador, e Escrivão das M ,.;as th~ 
Renda!>, não comprehendidos na disposição do nrt. 19,,~ de 

l'nrte 11. 55 ' , 
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Fieis de ArfAa!Clna, e o!l de Corumandantes, e Officiáf.S da força 
maritima , ou dos Guardas, cujo pro•lmettto terá lugar por 
Portaria do Ministro da Fazenda. 

§ 2.0 Os de Fieis dos Thesourclros, ú!l do Ajudantes do Ad
ministrador das Capatazias, que o serão, na Cdrte por Portaria 
do Ministro da Fazenda, e nas Províncias dos respectivos Presi· 
dentes, mediante proposta, e sob a responsabilidade dos Thesou
reiros, ou dos Administradores das Capatazias, é informação 
dos respectivos lnspectores das Alfandrgas, ou Administradores 
das Mesas de !tendas. 

§ 3. o Os de Continuos, e Correios, que serão providos pelos 
respectivo> Inspectores, ou Administradores, com approvação, na 
Côrte do Ministro da FazPnda, e nas Províncias do respectivo 
Presidente, com informação do Inspector da Thesouraria. 
~ 4.0 Os titulos de quaesquer Empregados de nomeação, ou 

approvação dos Presidentes de Províncias serão passados pela 
Secretaria da respectiva Thesoura1ia, e por ella expedidos de. 
pois do assignados pelo mesmo Presidente. 

Art. 67. São lugares de 1. • entrancia: 
t.o Os de Praticantes, ou os da ultima classe de Escriptura

rios em cada Alfandega onde, conforme a sua organisação, não 
houver a classe de Praticantes. 

2.o Os de Offieiaes de Descarga. 
3.• Os de Ajudantes do Guarda-I\fór, ou do Stereometra. 
§ 1." São empregos de 2.• entrancia: 1. 0 os da ultima classe 

de K~cripturarios em cada Alfnndega, onde, conforme sua orga
nisaçãd houver a dasse de Praticantes: 2. 0 os da penultima 
tlat>Sé de Escripturarios de cada Alfàndega, onde não fôr 
crPada a de Praticantes. 
§ 2. • São lugares de 3. • entrancia todos os empregos de ac

~so independente de concurso. 
Art. ti8. O provimento dos empregos de t.a e 2. ~ en

trancia, e o dos 2. os Conferentes só poderá ter lugar me· 
diante concurso, e exame, na fôrma estabelecida nos artigos 
73, 7"' e seguintes ; o dos mais empregos pot aceesso gradual, 
independente de novos exames. 

§ 1.0 Exccptuão-se os lugares de Inspector, de Ajudante do 
lnspector, de Chefes de Secção, de Guarda-Mór, de Thesoureiro 
c seus Fieis, de Administrador, e de Escrivão de Mesa de Ren· 
das, de Administrador das Capatazias e seus Ajudantes, de 
Fieis dos Armazl'ns, de Porteiro e seu Ajudante, de Conti
nuo, de Correios, de Com mandante e Officiaes da força maríti
ma ou dos Guardas, os quaes não silo de accesso. 

§ 2. • Nenhum Empregado poderá entrar em concurso seru 
que tenha pelo menos dous annos de e!Tectivo ex!'rcicio, e 
pratica no lugat• que exercer; excepto os praticantes, que po
derão dépois de hum anno de elfectivo exercicio ser admit· 
tidos a clmcurso. 



( t.35 ) 

Art. f/9f ·No 'CffC.SSO serão sempre preferidos os Empregadot 
da J:;la• ~nre)iot· dQ qQalqqer Repartição de Fazenda, que :-.e 
tiverem· distinguido pelas sl}g_~Jjntes ·qualidades: intelliseneta,.' 
pr«;~bi!l~t!le, exalll}ão, .activi<lade, zelo e assiduidade no cumpri
mento 4e seus dever.es, e serviço& prestados ao Estado, easo 
tenhão sido plenament~ approvados em concurso nas materlas 
marcadas no art. 74; e, d'entre os Empregados que estiverem 
nestas circumstancias: 1. o, os que tiverem obtido approv&çã~ plena 
nas materias do curso do lnstituto Commercial da Cól'te, ou 
da Escola Militar; 2.0

, os que forem versados nosestud06 de Direito 
Administrativo, ou de Economia. Política; 3.•, os que souberem 
fallar correntemente as Línguas ingleza e franceza; 4.•, os que 
tiverem o curso de algebra até equações do 2.• gráo; 5. 0 , os que 
forem approvados eJU stt>reometria, areometria, theoria e prac
tica dos methodos e uso dos instrumentos modernos de ar
queação de navios. 
~ 1.o A antiguidade dará preferencia somente em igualdade 

de circumstancias. 
§ 2. • Serão reputa(}os empregos do classes inferiores os 

que tiverem vencimentos immediatamente menores ao que es· 
tiver vago. : ,. 
~ 3. • O acccsso qQ~ r,mprcgos de 1. •• Conferentes, }lffl" ex" 

cepçiio da regra do art. 68, terá lugar entre os 2. •• Conferen
tes, c empre:.mdos de qQalqu~r oqtra classe, que tiverem ap. 
provação plena: 1. o, das ma terias exigidas no art. 74l 2. •, do 
steroometr;fa e areomet.ria, o practica dos methodos e uso dos 
instrumentos modernos de arqueação dos navios, o pelo m~ 
tws tres annos de etor~icio 0\1 practica do lugar de Conferente; 
observando-se, em todo o caso, a disposição da 1.a parte do 
presente artigo. , 

Art. 70. No accesso poderão ser promiscuamente consi
derados os Empregados de humas para outras Airandegai. As 
vag~s exi!;ten~es em h umas poderão igualmente ser preeuebidas 
com Empregados de outras, por meio do remoção , quando o· 
serviço publico o exigir. 

Art. 71. A disPQSição do artigo antecedente fica extensiva 
aos Empregados do Tbesouro . e Tbesourarias, e aos de outras 
Repartições de Fazenda, que tenhão as habilitações exigidas 
pelos arts. 69 § 3.0

; 74 ·e 76. 
Art. 72. Os lugares de Stereometra e seus Ajooantes ces-

sarão . logo que houver Conferentes habilitados 11a fórma do 
art. 69, § 3. o 

No seu provimento seguir-ie-ha os tramites e regra!P 
marcadas para o concurso, e nomeação dos demais Empregados; 
sendo necessario além d'isto a approvação plena nas IIUI'Ierias 
que , lhe são especiaes. 

Art. 73. Os exames de que trata o art. 18 serão :rwe~ 
sididos, no municipio.da Côrte, por hum dos Directores, o•i ~ 
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tadores do Tbtlsonro Nacional, que o Ministro da Fazenda de
signar, e nas Provincias onde sua abertura fôr ordenada , pelo 
Inspector da respectiva Thesouraria, ou quem suas vezes fizer; 
a se regularão pelas instrucções especiaes, que expedir o Ministro 
da Fazenda. Emquanto, porém, estas não forem publicadas 
seguir-se-hão os Regulamentos que estiverem em vigor para 
os concursos do Thesouro e Thesourarias. 

§ Unico. Quando em alguma Provincia houver escassez de pes
soal idoneo para os exames, ou sentir-se falta de pessoas habili
tadas para o concurso, e sempre que o serviço publico o exigir, 
poderà o .Ministro da Fazenda mandar abrir concurso na Côrte, 
ou em qualquer outra Província , precedendo os competen
tes annuncios. 

Art. 7 4-. As ma terias sobre que devem versar os exames 
siío as seguintes: 

t.• Grammatica da língua vernacula, leitura, e escripta 
correcta e corrente. 

2. • Theoria da escripturação mereantil por partidas simples 
e dobradas, e suas applicações ao Commercio, e á Adminis
tração de Fazenda. 

3. • Arithmetica, e suas applicações ao Commercio, com 
especialidade a reducção de pesos e medidas nacionaes e es
trangeiras, calculo de desconto e juros simples e compostos, 
theorias de cambios e suas applicações. 

4. a Noções de algebra. 
5. a Traducção correcta das línguas ingleza e franceza, ou pelo 

menos da ultima. 
6. • Princípios geraes de Geographia, de Bistoria do Brasil, 

o de estatística commercial. 
Art. 75. Para os lugares de Guarda-mór e seus Ajudan

tes he indispensavel traduzir e fallar correntemenba, pelo 
menos, as línguas ingleza e franceza. 

Art. 76. Nos primeiros quatro annos depois da data da pu
blicação do presente Regulamento poderão ser dispensadas dos 
exames as materias marcadas pelo art. 74. sob n.o• 4 e 6, 
excepto as do n.o 4 para os lugares de Stereometra e seus 
Ajudantes, e quaesquer outras que forem especiaes a estes 
empregos. 

Terão, porém, preferencfa em igualdadedecircumstancias afJs 
empregos vagos: em 1. o lugar os que ainda durante esse periodo 
entrarem e tiverem sido approvados em concurso nas materias 
dos referidos n.o• 4 e 6 do art. 74.; em 2.0 lugar os que 
tiverem sido plenamente approvados nas materias de que trata 
a art. 69. 

§ Unico. Nas Provincias em que, por falta de estabeleci
mentos de instrucção secundaria, não fôr possível encontrar 
pessoa s que tenhiio as habilitações exigidas por e&te Regula
mento, poderá o Governo dispensar do exame huma ou mais 
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das seguintes ma terias: inglez, geo~rapbia, historia do Brasil; 
e a)gebra: _ 

Os Indivíduos, porém, que forem assim .admittidos não 
poderão ter accesso para às outras Repartições, em que se exi
girem taes habilitações; salvo mostrando-se primeiro habili
tados nas referidas materias. 

Att. 71. No concurso para os lugares de Praticantes pode
rão ser admittidos, independente de exame das materias exi
gidas: 1." , os indivíduos que tiverem sido appi'Ovados nas 
materias que formão o curso do Instituto Commercial da Córte • 
2. •, os Bachareis em Letras do Collegio de Pedro 2. o ; 3. o, os' 
alumnos das Escolas Militares que tiverem o curso completo 
de seus estudos. 

Art. 78. O concurso uara os lugares de 2. •, entrancia s6 
poderá terlugar: . 

t. • Entre os Praticantes, e os Escripturarios de 1. • entrancia. 
(Art. 67 § t.•). 

2. • Entre os demais Empregados de lugares de 1. • entran
cia que se quizerem inscrever , tendo o tempo de exercício 
marcado no art. 68. . 

3. 0 Entre os Praticantes e outros Empregados do Thesouro, 
e 1'hesourarias, e de quaesquer Estações Fiscaes , que tiverem 
sido nomeados em virtude de approvação obtida em concurso 
das materias prescriptas no art. 74, salva a disposição do art. 76. 

Art. 79. Não havendo concorrentes, pelo menos em nu
mero duplo, ao lugar de 2.• entrancia em concurso, habilitados 
na fórma dos artigos antecedentes, ou não se querendo estes 
inscrever, ou, tendo sido inscriptos, se por seu abandono, ou au
sencia não se poder realizar o numP-ro marcado, serão admittidos 
quaesquer indivíduos, que reunão as condições exigidas pelo 
artigo seguinte. 

Art. 80. Para ser inscripto, ou admittido a concurso dos 
lugares de t. • entt·ancia, he mister que o candidato prove : 

1.• Que tem de idade 18 annos; 
2. o Que està livre de pena e culpa ; 
3. o Que tem bom comportamento. 

Art. 81. Para a inscripção no concurso de 2.• entrancia 
he mister que o candidato prove : 

t.o Que tem 20 annos de idade; 
2.8 Que exerce algum dos lugares de entrancia inferior nas 

Alfandegas, ou Mesas de Rendas, ou no Tbesouro, Thesou
rarias, ~u outra qualquer Estação de Fazenda, por ter sido ap
provado em concurso na fórma da Legisla~ão respectiva. 

Art. 82. A inscripção do Empregado no concurso a que 
tiver direito, na fórma do art. 68, para preenchimento dos lu
gares da classe superior he obrigatoria, excepto : 1. o, em caso de 
molestia reconhecida, e provada a juizo do Ministro da Fa· 
zen da; 2. o, a respeito dos Empregados a que se refere o § 2. o 
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do at·t. 68; 3. •, a respeito dos actuaes Amanuenses, Escriptu· 
rarios, Ajudantes do:> Conferentes, Ajudantes do Escrivão' da 
Descatgll, e dos que forem providos em virtude do al't. 84, 
os quaes todavia, salvo o previsto no mesmo art. 841 não po
derão ser promovidos a emprego de classe superior sem que 
se habilitem na fôrma dos artigos antecedentes. 

§ Uníco. A falta de insrripção , o abandono, ausencia, ou 
fuga depois da inscripção, ou a reprovação em dous concursos, 
importará necessariamente demissão. 

Art. 83. Os actuaes Amanucnscs, Praticantes, Guardas, 
Collaboradorcs, e Fieil'l de Armazens podrrão ser providos nos 
lugares de 1.•, ou de 2. • Pntrnncia habilitando-se por meio de 
concurso, na fórma dos artigos antecedente~. 

Art. 8&.. As primeiras nomeações de Empregados de qual
quer classe ou condição, que se fizerem em execução do presente 
Regultlmento, para reorganisação das Alfandcgas, e Mesas de 
Rendas, poderão ser feitas pelo Governo, ou pelo Ministro da Fa
zenda, conforme dispõe o artigo 66, independente de concúrso 
ou de proposta, cxcrpto as de Praticantes. 

Art. 85. A rrspcito das l\Jesas d(~ Rrndas de t.a c 2.a 
ordem se observarão, sempre que fôr possivel, as disposições dos 
artigos antecedentes relativarn(mtc ao provimento de seus lu
gares, com exeepçfio dos de Administrador, os quaes não são 
sujeitos ás regras de concurso, ou de accesso. 

Art. 86. Os Empregados das Alfandegas, e de outras Repar
tições Fiscaes, que por commissão forem nomeados lnspectores 
de Alfandegas, Ajudantes destes, Chel'es de Secçiío, Adtninistrado
res, e Escrlviíes de l\Iesas de Rendas, conservarão seu ultimo 
lugar, e o direito ao accesso que lhes competir. . 

Art. 87. Os lugares de Inspectores, de Ajudantes de Ins
pectorcs, Chefes de Secção, c Confl~rentes das Alfandegas, c os 
de Administradores, e Escriviíes d~ l\lesas de Rendas, que 
no futuro se crearem, sempre que fôr possível, serão preen
chidos por Empregados de out1·as Alfande;.;.as, e Mesas de Hendas, 
ou de quaesqucr outras Repartições de Fazenda, por accesso, ou 
remoção, ou por eommissão; cons(•rvando nrste ultimo raso o 
lugar d'ondo sahiretn, e f.!Uardando-se o 6eu dtreHo ao accllsso, 
na fórma do artigo antecedente. 

Secção ~.'' 

Das substituições. 

Art. 88. Nos impedimentos ou faltas repentinas, a substi
tuic;Ao entre os Empregados das Alfandegas terá lugar do modo 
seguinte" 

§ t.o O lugar de Inspcclor, em quante de outro modo o Mi-
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ni~trQ da ~ilzenda não r~solver, será interinamente occt,tpado 
pelo seu Ajudante; no impél;\ime~to deste pelo Empregado de 
Fazenda que o respectivo Mjllfstro n;t Córte, ou os Presidentes 
nas Províncias desigoàrcm ; é, emquanto qllo ft)r este designado, 
na ausencia ou falta daquP.Ués, pelo Empregado da Alfandega 
mais antigo, da classe mais graduada. 

§ 2. o O de Administrador das Capatazias por quem, sob sua 
responsabilidade e proposta, fôr approvado pelo respectivo lns
pector, ou Administrador, e, na falta desta, por pessoa diJ. es.
colha do mesmo Inspector, ou Administrador, e appronção da 
Thesouraria respectiva nas Províncias. e do Ministro da Fa-
zenda na Côrte. · 

S 3.0 O de Thesoureiro pelo seu Fiel, sob sua responsabili· 
dade, com audiencia e expresso consentimento de seus fiadores. 
Na falta simultanea de hum e outro, e nllo havendo pes~oa 
afiançada para substitui-los, o lnspector nomeará para servir 
interinamente de Thesoureiro hum dos Empregados que mais 
conHança lhe merecer, com approvação uo Ministro da Fazenda 
na Côrte, ou dos Presidentes nas Províncias; podendo em caso 
de urgencia, por tempo breve, ser dispensada a fiança, ou outrll 
qualquer caução. Nas Alfandegas em que o Inspector fôr ao 
mesmo tempo Thesoureil·o, servirá de Thcsourciro o Empregado 
que o substituir na Inspectoria. 

§ 4-. o Os demais lugares serão substituídos pelos Empregados 
que o lnspector designar, da mesma, ou dilferente classe, se
glutdo o seu merito, preferindo-se em todo o caso o mais 
antigo da respectiva classe; e, no caso de lguàldade de antigui
dade nesta, o mais antigo em serviço. 

Art. 89. Nas Mesas de !tenda~ reunidas a alguma Al
fandega será, nas suas faltas ou impedimentos rep~ntinos, 
o Administrador substituído pelo Escrivão, este pelo Emprc~ 
gado quo. fôr mais antigo da classe mais graduada, seguipdo-so 
os outros por ordem de classe c antiguidade, havendo-os, em 
quantu de outro modo não fôt· providcnciauo pelo respectivo . 
Chefe da Estação principal, ou Central. Nus demais serão substi
tuídos os Administradores e os Escri,·ães pelos seus Ajudantes, 
nomeados sob sua responsabilidade, na fórnta do art. 21, § 2.•, 
<~m quanto de outro tnodo não resolver o l\linislro da Faz~nda, 
ou o Presidente da respectiva Província. 

Das licenças. 

Art. 90. Aos Empregados das Alfandegus, e Mesas dn' 
Rendaii, que obtivel'em licenças, não sendo por motivo d~ mo~ 
leitia, far-se-ha. bum desconto no ordcnádo, o q l,l,Q\ ~Q{á i da 
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5.• pat·te, até tt·es mezes de licença; da 3.• parte, por mais de 
tres até seis mezes: e de metade, por mais de seis mezes até hum 
anno; cessando dahi por diante todo o ordenado. 

Se, porém, a licença mr concedida por molestia devida
mente justificada, terão dirl'ito ao ordenado por inteiro até 
seis mezes, c unicamente á metade do ordenado de seis 
mezes atú hum anno; cessando completamente dalti em diante. 

O desconto assim feito rrverterá em beneficio dos cofres do 
Estado. 

O tempo das licenças concedidas, 0:1 reformadas dentro de 
hum anno, será junto ao das antecedentes para fazer-se o des
conto da 3.• parte, ou da metade do ordenarlo, desde o primeiro 
dia que exceder o prazo de :J, ou de ti mezes. 

Art. 91. As licenças por molestia consenariío aos Empre
gados das Alfandegas, e l\Iesas de Hendas a sun antiguidade de 
classe, por inteiro até 6 mezcs, c por metad1~ passando deste 
prazo até hum unno; não se levando em conta todo o tempo 
que decorrer de então em diante. 

Art. 92. Nenhum Empregado poderá obter lir;ença antes 
de haver entrado no etTectivo exercicio do seu lugar. 

Secção .f.3 

Das Aposentadorias e reformas. 

Art. 93. Os Empregados das Alfundegas s<Í poderão ser apo
sentados no caso de se acharcrn inhnbilitados para o desempenho 
dos seus deveres por avançada idade, ou molestia, ou quando o 
bem do serviç~ o exi~ir; observando-se as seguintes regras: 

1 § 1. • Será ;aposentado com ordenado por inteiro o Empre
gado que contar 30, ou mais annos de serviço, e com o ordenado 
r•roporcional aos a unos o que tiver menos de 30; levando-se-lhes 
em conta o tempo de serviço prestado em outros empregl'ls de 
nomeação do Goyerno Imperial, e estipendiados pelo Thesouro 
Nacional. 
~ 2.• Nenhum Empregado será aposentado tendo menos de 

1 O annos de seniço. 
§ 3.• O EHPlregado será aposentado no ultimo lugar que 

servir, com tanto que nelle tenha 3 annos de elfectivo exercicio, 
pelo menos; <'em quanto os não completar só o poderá ser com o 
ordenado do lugar que tiver anteriormente occupado, conforme 
as disposições do § t. • 

Estas refr• as são tambem applicaveis aos actuaes Emprega
dos das Alfandegas, que continuarem a servir em virtude de 
nova nomeaçlo. 
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~ &.. • Não se contará para aposentadoria o tempo excede!•( é 
a 60 dfas em cada anno em que o Empregado faltar ao servtço 
por molestia, sem motivo justificado, ou em virtude de licença 

Art. 91.. Nenhum Em pregado poderá perceber ordenados de 
duas aposentadoriàs. O aposentado que servindo nas Alfandegas, 
ou Mesas de Rendas adquirir direito á nova aposentadoria, po
derá optar entre os dons vencimentos aquelle que mais lhe convier. 

Art. 95. Aos Empregados das Alfandegas, e Mesas de Ren
das. que forem aposentado!!, e contarem 30 annos de bons serviços, 
poderá o Governo Imperial augmenlar o ordenado que lhes com
petir pela aposentadoria até mais 50 °/o do seu vencimento fi :to. 

Art. 96. Na aposentadoria dos Empregados das Alfandegas 
poderá o Governo Imperial levar em conta os serviços que os mes
mos tenhiio prestado nas Repartições de Fazenda Provinciaes, 
com tanto que o tempo de taes serviços não exceda de hum terço 
dos prestados na Repartição Geral. 

Para este fim o Governo Imperial exigirá documentos au
thenticos que provem : 

1. o A efTectividade e qualidade desses serviços. 
2. o Que não forão ainda remunerados por aposentadoria, ou 

outro beneficio. 
Art. 97. Os Officiaes e praças de que se compozer a força 

dos Guardas, e os Officiacs c indivíduos da equipagem das 
embarcllções do serviço das Alfandegas têem direito á sua refor
ma pelo modo, e com os mesmos vencimentos por que se regulão 
as aposentadorias dos Empregados das Alfandegas unicamente nos 
seguintes casos : 

t.o Tendo 30 annos completos de efTectivo serviço, contados 
na fórma dos §~ 1.0 e ~.o do art. 93. 

2. o Em qualquer tempo, com seu soldo por inteiro, no caso de 
inutilisarem-se em virtude de mutilação, ou lesão adquirida no 
serviço respectivo. 

~ Unico. A disposição do n.• 2 deste nrtigo fica extensiva 
aos Vigias, os quaes terão direito á reforma com o soldo dca · 
Guarda. 

Seeçiío $.• 

Das suspens6ts e demissões. 

Art. 98. A suspensão dos Empregados das Alfandegas, e 
Mesas de Rendas terá lugar: 

t.o Por negligencia, desobediencia, ou falta no cumprimento 
de seus deveres. 

2. o Por falta não justificada por 8 dias uteis consecutivos, ou 
por 15 interpolados durante o mesmo mez, ou em dous seguidos. 

3. • Se forem condemnados, e estiverem cumprindo pena de 
Parte li. 56 
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prisão, ou outra de diversa natureza, que os prive do desempenho 
das funcções do seu emprego. 

r..• Pelo exercício de qualquer outro cargo, ou emprege, 
cujas funcções sejão incompal i v eis, ou não se possão accumular 
com as do seu lugar; ou de alguma industria, ou occupação, que 
por sua natureza os in habilite, ou distraia do exacto cumprimento 
de sens deveres. 

5. 0 Estando pronunciados por crime inafiançavel, ou de furto, 
e falsidade, ou presos por !JUalquer outro crime ou delicto. 

ti. • Em qualquer caso em !JUe a suspensão se torne neces
saria como medida prerentiva ou de segurança. 

7. • Estando pronunciados por crime de responsabilidade. 
A suspensão nos casos dos ns. 1.", 2.•, 3.• c 5.• pódc 

ter lugar por acto do ChPic da Hcparlição competente; nestes 
e nos demais casos, nas Províncias pelo lnspector da Thesou
raria, ou pelos Prcsidenlrs, c em todo o lmperio pelo Ministro 
da Fazenda. 

Art. 99. A suspensão nos !"asos dP que tralão os ns. L", 
2. o' a. •, !~.o c 5. o do artigo anleecdente importa a perda de 
todos os vencimrntos. 

Nos easos elos ns. 6. • "7." são nnt·itos da suspensão: 1.• a perda 
da porcentagem, e gratificação; 2. o a privação de metade do orde
nado até ser o Empre~ado a final condcrnnado ou absolvido, nos 
termos dos arts. 1ü5, § 4. • v 17 4 doCodigo do Processo Criminal. 

O onknado suspPnso nas duas ultimas hypotheses só poderá 
ser restituído dada a improcedencia da accusa~;ão, ou a absolvição. 

Art. 100. Todos os empregos de Alfandcgas, c Me~as de 
llendas são amoviveis, c os seus serventuarios podem ser 
delles exonerados: pelo Governo Imperial os de nomeações por 
})ecn'to; pelo :Ministro da ·Fazenda os de sua nomeação; c nas 
Jlrovincias pelos l1residentcs, ou lnspectores tlas Thesourarias, ou 
das Alfandl·gas, ou pelos Administradores das 1\fesas de 1\.endas, 
aquelles cuja nomeação, ou approvação lhes competir. 

Art. 10 I. Os Empn~gados providos interinamente, e os que 
estiverem exercendo algum lugar por commissão, poderão ser 
cxom·rados de tacs empregos, ou commissões pelas Autoridades 
que os houwrem nomeado. 

Secção e.a 

Dos vencimentos. 

Art. 102. Os vencimcalos dos Empregados das Alfandegas, 
e Mesas de Hcndas se regularão pelas Tabellas n.•• 1 e 2. 

ArL. 103. Além das gratificações marcadas nas referidas 
Tabellas, o Governo poderá conceder ao Empregado, que, com
pletando 30 annos de serviço, não estiver para elle inb~Wilitado, 



( 44.3 ) 

h uma gratifioaçllo aonual não excedente á terça parte de: seus 
vencimentos. 

§ Unico. A parte desta gratificação correspondente á poroea· 
tagem será calculada em cada mez pela quota quo couber ao Em
pregado, conforme o rendimento do mez. 

Art. 10'i. As gratificações e porcentagens, qualqu~r que 
seja sua natureza, fundamento, oú origem. só são devidas pelo 
ciTcctim cwrcicio dos empregos, salvos os casos de impedimento 
por serviço gratuito, a que os mesmos estejão obrigados por Lei, ou 
Ordem superior. 

Art. 105. Os vencimentos dos Commandantcs, Officiaes, 
Officiiiel infPriorPs, e praças da força dos Guardas, serão regulados 
pela Ta beiJa n. o 5. A etapa dos Officiaes inferiores, e Guardas 
será arbitrada em cada semestre, na Córte c Provinciu do Rio 
de Janeiro pelo Ministro da Fazenda, e nas demais Províncias 
pelas respectivas Thesourarias de Fazenda. 

§ Unico. Os vencimentos dos Officiaes, e da equipagem das 
embarcações c cscaleres, sPrão abonados na conformidade das Leis 
que rcgulão os vencimentos do pessoal da Marinha de guerra, con
sideradas para esse fim as mesmas embarcações como Tr~nsportes. 

Art. 106. A porcentagem, que, conforme as Tabellas n.•• 1 
c 2, compete aos Empregados das Alfandegas, ou Mesas de Rendas, 
será calculada á vista do producti• da renda arrecadada, deduzida 
a importancia dos seguintes artigos: 

§ t .• Rrstituições de direitos cobrados em qualquer época 
pela respectiva Alfandega, ou Mesa dé 1\endas, que forem etTec
tuadas no tempo correspondente aos vencimentos. 

§ 2.• Despeza de expediente. 
~ 3." Depositos e cauções. 
§ 4. 0 Receita extraordinaria, c o producto de qualquer im-

posto, ou rendimento pertencente a quaesquer outras Repartições. 

I 
ã.• Premios de assignados, ou bilhetes~ e letras .• 
6.• Multas de qualquer origem. 
7. o lndemnisações e reposições. 
8. • Contribuição das Casas de Caridade. 
9. • Depositos e cauçOes prescripto5, ou veneirlo<~, e o producto 

de letras de reexportaçúo c semelhante~ em ~:aurao de direitos de 
consumo. · 

§ 10. Qualquer imposto, ou contrih.uição quo não perLonça 
á renda geral. 

Art. 107. A porcentagem das Alfandcgas, e Mesas de Rendas 
reunidas será calculada pela importancia total da renda arreca
dada em todes ellas, salvo todavia a disposição do art. 114, § 3. • 

Art. 108. A despeza com a arrecadação dos impostos, de 
que trata o art. 106, § 10, será indemnisada á F:~zenda Nacio
nal em propprção da que esta fizer com a Alfandoga respecth'a, 
deduzindo.-se do r<llldilllento do imposto , ou contribuiçio do 
mcz segmnte. 



Art. 109. Os Empregados despachados i ou t'emovidos dlr 
humas para outras Províncias, ou mandados em commissão para 
qualquer lugar, perceberão huma ajuda de custo calculada na 
conformidade das lnstrucções e Tabellas que regerem as ajudas 
de custo dos Empregados do Thesouro, e Thesourarias. 

§ Unico. Os Empregados dPspachados, ou removidos a seu 
pedido, não terão direito á ajuda de custo. 

Art. 110. Nenhum Empregado tfe Alfandega, ou Mesa de 
Rendas entrará no exerci cio do lugar para que fôr nomeado sem 
prestar juramento de b1•m seryir, sob pena de nullidade dos 
actos que praticar, além dos declarados no Codigo Criminal. 
~ t .0 Esta solemnidade constituirá tambem o acto de posse, da 

qual datará o direito á percepção do vencimento que lhe competir. 
§ 2. o Exceptuão-se os Empregados sujeitos a fiança, que só 

pode1·ão entrar no exercício de seus empregos depois de prestarem 
a competente caução (art. 121). 

Art. 111. Os Emp1·egados, que forem promovidos nas Al
fandegas, ou Mesas de Rendas em que servirem, ou removidos 
para outras existentss nos lugares em que residirem, prestarão 
juramento, tomarão posse, e entrarão em exercício no prazo de 
8 dias, contados da data em que lhes fôt· eommunicada a pro
moção, ou remoção. Os que residirem em lugar differente, no 
prazo que fôr marcado a cada hum pelo Ministro da Fazenda. 
A falta de cumptimento deste preceito importará renuncia da 
carreira que tiver seguido. Em ambos os casos, porém, não 
será incluído nos respectivos prazos o tempo de molestia de
vidamente justificada. 

Art. 112. Os Empregados que, sendo promovidos na Rc~ 
partição em que servirem, ou removidos para outras, não po
derem por si prestar juramento, e tomar posse dos seus novos 
empregos, por se acharem occupados em commissão do Governo, 
ou com exercício no Corpo Legislativo, deverão faze-lo por seus 
procuradores nos prazos marcados no artigo antecedente, e entra
rão em exercício no prazo que, depois de cessar o impedimento, 
lhes fôr marcado pelo Ministro da Fazenda; entendendo-se que 
renunciou a carreira se o não fizer dentro do referido prazo. 

Art. 113. Contar-se-ha a antiguidade dos Empregados pro
movidos nas proprias Alfanúegas, ou l\Iesas de Rendas, ou re
movidos para outras, da data dos despachos, se tomarem posse 
nos prazos marcados. 

Aos que o não fizerem contar-se-ha unicamente da data 
da posse. 

Art. 114. Os Empregados que forem nomeados para com
missões fiscaes continuarão a perceber os vencimentos dos lugares 
que tem('lorariamente deixarem, até que entrem no exercício dos 
que forem servir; e desde que cessar o exercício até voltarem 
a seus lugares, com tanto que o fação no& prazos marcados pelo 
Governo. 
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§ t. • Os Empregados ile que trata este ai'tígo, que consena .. 
rem durante o exercicio da commisslio os seus lugares, na 
ftirma do presente Rego,amento , poderão optar os ordenados 
destes, e sómente ter direito á gratiftca".<ão e porcentagem do 
seu novo emprego, se lhes convier. 

§ 2. 0 Se os referidos Empregados forem promovidos, e con
tinuarem na commissão em que estiverem, abonar-se-lhes-ha, 
como gratificação, a ditTerença entre os vencimentos do novo 
lugar, e os que em tal com missão estiverem percebendo, se estes 
forem inferiores áqoelles .. 

§ 3.0 Ao Empr~gado que servir de Inspector de alguma 
Allimdega, ou de Administrador, ou Escrivão de alguma 
Mesa de Rendas que estiver reunida a outra , na fórma do 
art. 19, se abonará, além do ordenado e gratificação do seu 
emprego , a porcentagem do lugar de lnspector, ou de Adminis
trador, ou de Escrivão, e terá direito á ajuda de custo. 

Art. 115. Os Militares reformados, e os Pensionistas do 
Estado, nomeados para servirem qualquer emprego, ou com
missão nas Alfandegas, ou Mesas de Rendas, terão o direito de 
accumular os vencimentos da refórma, ou pensão, com os do 
novo emprego, ou commissão. 

§ Unico. Os Empregados aposentados, porém, dequalquerMi
nisterio, que o forem, não accumularão os vencimentos do novo 
emprego, ou com missão com o da aposentadoria; mas terno 
direito de optar d'entre os dous vencimentos, pelo que mais Conve
niente lhes fór, ao qual se a,ddicionará metade do outro. 

Art. 116. Os Empregados das Alfandegas, e Mesas de Rendas, 
el\carregados de commissões alheias ao Ministerio da Fazenda, 
perderão o direito aos vencimentos de seu emprego em quanto 
estiverem no exercício dellas, salvo se forem chamados a desem
penhar funcções gratuitas, ou tiverem opção em virtude de LeL 

Art. 117. Os vencimentos dos Empregados das Alfandegas, 
e Mesas de Rendas, nos casos de substituição, e exercirio in
terino, serão regulados na forma prescl'ipta pela Legislação de 
Fazenda, que em identicas circumstancias vigorar a respeito dos 
Empregatlos do Thesouro Nacional. 

Art. 118. Os actuaes Praticantes não poderão perceber 
os vencimentos marcados na Tabella n. o 1 sem que sejão de no\'O 
providos por meio de concurso. 

Art. 119. Aos Vigias se abonarão: 1.•, os vencim~ntos mar
cados para os Guardas, quando estiverem em servic.o de des
tacamento ; 2. •, h uma gratificação, quando applicados a ser
viços extraordinarios, conforme a qualidade destes. 

Art. 120. Os Empregados das Alfandegas, qualquer que seja 
a sua classe, os OHiciaes, OHiciaes inferiores, Guardas e Vigias, 
Olliciaes e indivíduos da equipagem das embarcações do serviço 
das Alfandegas, e Mesas de Rendas, além dos vencimentos marca
~os nos artigosjlntecedentes, terão dirl'ito: t.•, ao producto das 
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apprehensõesq1,1efizerem; ~.o, a dU\lS terças parte~ das multas que 
forem impostas em virtude de participação, ou diligel}cia sua, de
pois que estas se tornarem irrevogaveis, e forem liquidadas e co 
bradas; excepto nos casos em que expressamente de outro modo 
fôr determinado no presente Regulamento; 3. •, ás ajudas de custo, 
e gratificações concedidas em virtude da Legislação em vigor. 

Dos empregos cujo exercicio depende de fiança o14 caução. 

Art. 121. r\ão poderão entrar no exercício de suas func.o 
ções sem prestar fiança : 

1.• O Thesourciro da Alfandcga, o Administrador, c o Escri
vão da Mesa de Rendas ; 

2. o O Administrador de Capatazias; 
3. o Os Administradores, c Fieis dos armazens, entrepostos, 

depositas, e trapiches alfandegados. 
~ Unico. Os Fieis dos Thesourriros prestarão fiança aos res

pectivos Theso~ueiros, se estes a exigirem para sua segurança; 
e esta regra h e applicaycJ aos que forem nomeados pelo Adminis
trador das Capatazias para os trabalhos bra(}<leS das Alfandegas, 

Art. 122. A fiança do Thrsourdro será arbitrada e prestada 
na fórma da Legislaçlio em vigor. A dos Administradores de 
Capatazias c dos seus Ajudantes serú a seguinte: 

§ t.o Na Alfandcga da Côrtc: 

Do Administrador ......•.•......•....•...... 
Do Ajudante .........••......•...•.....•... 

§ 2.• Nas da Bahia c Pernambuco: 
Do Administrador ......................•... 
Do Ajudante ....•.........•..•.•.•........ 

12:000~ 
4:000~ 

9:000~ 
3:000~ 

§ 3. o Nas do Pará, Maranhão c Rio Grande de S. Pedro do 
Sul: 

Do Administrador ....••..•...•.•.•.••.••.•• 
Do Ajudante ......•.•.......•...•...••...•• 

§ 4.• Nas demais Alfandegas: 

6:000~ 
3:000~ 

Do Administrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 4:000~ 
A dos Fieis e outros rcsponsaveis será arbitrada pelos Inspcc

tores das Alfandcgas, conforme as regras prcscriptas nos termos 
do art. 5. 0

, § 3.• 
Art. 123. A' prestação de qualquer fiança nas Alfandegas 

precederá habilitação do fiador, ou fiadores, na conformidade das 
Leis de F1.1zenda 7 ouvidos o Ajuctante do lnspector, o Ibesourciro, 
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e os Chefes de Setçlo, osqtiaes ser-:to responsaveis, bem como o 
Inspector, pelos pareeeres que ernittirem, e deliberações quo 
tomarem sobre o àrbitramento e aceita ~ão das fianças. 

§ 1. • As fianças arbitradas pelo presente Regulamento, ou que 
o forem pelos Inspectores das Alfandegas, serão tomadas nestas 
Repartições por termo em livro proprio, e assignadas pelo 
fiador, ou fiadores. 

§ 2.• Em lugar de fiadores poderão os Inspectores das AI· 
fandegas admittir que os responsaveis fação hypotheca especial 
de bens de raiz livres e desembargados, que tenhão maior valor 
que o da fiança, ou deposito do mesmo valor em moeda, Apoli
ces da divida publica, ou objectos de ouro e prata, ou pedras pre. 
ciosas devidamente avaliadas. 

Do Ponto. 

Art. 124. Haverá em cada huma das Alfandegas, e Mesas 
de Rendas hum livro chamado-Ponto-no qual os Empregados 
assignarão seus nomes ás horas marcadas para começar e findar 
o trabalho, sendo encerrado e guardado pelo respectivo Chefe, 
e contada huma falta ao que não comparecer para assignar 
durante o primeiro quarto de hora, ou que se ausentar antes 
do tempo, afim de se lhe (azer no ordenado o desconto cor
respondente ás que tiver sem•motivo justificado. 

Não serão consideradas justificadas as faltas provenientes 
de serviço de cargos, ou empregos policiaes, do exercício de Juiz 
Municipal, de Juiz de Paz, e Verc<tdor da Camara Municipal, e de 
prisão por motivo da Guarda Nacional. 

Art. 125. O ponto dos Guardas consistirá na chamada a 
que diariamenle se procederá de conformidade com os estylos e 
usos militares. 

CAPITULO 5. o 

DAS ATfRIBUIÇÕES E DEVERES DOS E~IPREGADOS. 

See~ã'o t.."' 

Do lnspector da Alfandega, e Admintstrador da Mesa de Rendas. 

Art. 12G. Ao Inspcctor da Alfanrlcga, ou ao Administrador 
c:Ia Mesa de Rendas, além das aUribuições e obrigações cspeciaes 
que lhe competirem na fórnm do presente Regulamento, é da 
Legislaçilo em vigor, incumbe: 
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§ 1. • Dirigir , inspeccionar ~ fiscalisar lotlo o déspacbo t 
expedieAte, escripturação e serviço da sua Repartição ; provi
denciando de modo que tudo se faça e corra conforme o de
terminado na Legislação e Ordens em vigor. 
~ 2. o Pr(Jftlover e fiscalisar a arrecadação dos direitos e 

rendas publicas a cargo da sua Repartição, de modo que sejão 
devida e integn1lmente satisfeitos, c sua importancia recolhida 
aos respectivos eofrcs. 

§ 3. o Visitar a miudo os armazens, depositos, entrepostos, 
trapiches alfandegados, mesas, estações, ancoradouros, regis
tros, portos , docas, pontes c cáes sujeitos á sua direcção, ou 
inspecçlio. 
~ 4." Assistir, sempre que f«ir possível, e em hora não espe

rada, ao d!'spacho c conft>rencia das mercadorias, e a qualquer 
outro serviço de escripluração, ou contabilidade ; mandando 
corrigir, ou reformar o que não estiver nos devidos termos, ou 
proced!'r aos exames ou conferencias que julgar convenientes. 

§ 5. o Assistir em hora incerta, ou occasião inesperada, aos 
inventarios e balanços a que se estiver procedendo nos arma
zens, depositos, entrepostos e trapiches alfandegados, sempre 
que a boa liscalisação das rendas publicas o exigir, ou lhe fôr 
possiVel. 

§ 6. o Dirigir, superintender e fiscalisar o serviço e policia 
do porto, ancoradouros e dócas , promovendo o exacto cum
primento dos Regulamentos respectivos, e representando sobre 
seu melhoramento c execução, na parte que não fôr de sua 
competencia, ás respecti,·as Autoridades superiores, ou requi
sitando das que lhe forem iguaes, conforme o julgar conve
niente. 

§ 7 .• Dirigir, inspeccionar e fiscalisar o serviço dos Guar
das, e velar sobre a boa ordem , economia e disciplina das 
respectivas Companhias, ou Secções de Companhia, e bem assim 
das embarcações e gente do mar a cargo de sua Repartição; 
fazendo cumprir e tornando effectivos os Regulamentos em 
vigor. 

§ 8.• Yigiar quo os Empregados seus subalternos cumprão 
ex&ctamente os seus deveres, procedendo na forma da Legislação 
em vigor contra os que se mostrarem omissos, negligenteil, e 
que tiverem máo comportamento; punindo-os na fórma 
do art. 128, sendo responsavcl pelas faltas e delictos de\les, e 
damnos resultantes, caso os não faça punir estando dentro 
de sua alçada, ou não dt~ conta do facto á Autoridade superior. 

No caso de desobediencia , ou de qualquer outro delicto, 
com certidão do Continuo, mandará antoat· os Empregados de
linquentes; remettendo o auto que se lavrar, com os documen
tos c informações necessarias, ao Juiz compet~nte, para lhes 
mandar formar a culpa na fórma do Codigo do Processo Cri
minal. 
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§.Q.~ .. Promo.v~r- .. a,~çãp qas:Ordens e lnsla·.ucçc'J,t~J ,que 
lfl4t.~~9'1 tr~iW~~~/~!~;waQ-.. adminis~í•· 
~~-~~~~~.sa~ptsp,uáilii .. ·_ 
~·.~;~~a~~~M;~~~~~:~~:f~t~;~~;~t~-d:,':~~s ~ 
cqfré;J, e fazer eiTe~·as O~enuobre a: remessa do.,~tos 
que ;nellos existirem.;o Repartiçii() corupetente. · , . ~ (i.• 

§ 11. Participar a e.~ishmcia de vagas nos lugQres • R e~ 
partição, remottcndo ao .. DJe~IJ)o paSSQ as necessarias infb~a
çõcs sobre os Empregados que julgar dignos de preeneM-4as. 

§ 12. Fuzcr 9rganisar os :Mappas dos geoeros expPr~os 
c importados, que e~trarem para entreposto, ou trarut~PirclíD. 
assim como. os de navegação, conforme os modelos ·dpqos; 
remcttendo-os á Autoridade' superior ~s époens determi~da!i 
cou~ as .observa~õcs que lho suggerirom'-.os inter~~oEs~, 
do Commercio, e da lndu3tria Nacmnal. ,,.,.. .•, ~í · 

§ 13. Dar immediatamente parte á Autoridade su~ de 
quae.sque.· occurrencias exiraordiualias, que interessem ao ier"iço 
da Repattição. . 

§ 14. Examinar se os passaportes, manifestos e mais doeu~ 
mcntos, que os C01i1mandantes das embarcações 01.1 vchiculos 
de conducção, são oltrigados a apresentar, se achão na .qevida 
fórma, lançando no I~ o s~ -Visto- , salvo todavia o disBQsto 
110 art. 497, §~~o; e parijcipando á Directoria Geral d,a$<1\e~as 
Publicas quaes os Corisules, ou .EmpregadQs que.de~.9<•4~ 
cumprjr a Legislaçijo respootiva, quando. nos llJ~()Il;f#)oou-
mentos -encontrar alguma jrreguJaridade. . · .. ·' 

§ 15. Deferir juramento aos Empregados seus 6ubord ... ados, 
c a quacsquer outras pessoas, nos casos e pela fórrna prescripta 
na Lcgislac;:ão em vigOI'. . · · ' 

§ 16. Conceder prorogação de franquia, nos termos .e pelo 
modo marrndo no presente Regulamento. . ;:;<:·"'·· 

§ 17. Conhecer c julgar os.caso11 dc,descamiooo;><::~ra
bundo ou apprehensões; formar os processos respectivosj•~épro
cmlet· na lorma da Lei contra os cxtraviadores. 

§ 18. lmpôr PllJitas aos jnfractores da Legislação, ou dos 
Uegulamentos em yigor, e Ptomo7t'er a sua ·liquidação, c e~ctiva 
cobt:;Jnça~, . ~:1. , . 

S 1!L Encenar diariamente o Ponto dos Empregado~. e re
metter a no~ respet:tiva á Direetoria de ContabilidadeJna Córte, 
c á Thesourat:ia de !<'azenda nas Províncias, no prín~io -49;~a 
mez, para que os nmpt·egados possão perceber seus vencilll~qios. 

§ 20. Dirigir a'B l\linistro da F~cuda; ordinar~am~ no 
principio de cada semestre, e extraordinariamente lll\S -~ppcas 
mn que este o determinar, informação reservada .do procedi
mento civit e moral de wus subordinados, sua. intelligenéi(l,: e 
capacidade pr'ofissiona,; assi,Quidade, actividade e zelo :l.'"}1é}ll 
dos interesses da Fazl''nda, • 

I, arte li. :.17 
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~ 21. Distribuir· o serviço dos Officiaes de Descarga, c da!> 

eoufcrencias-tlos manifestos, 'assignar o expediente, e rubricat· 
todos o~ doeúlfientos, dn paf>els eujtt' autMtiilcidàdc :}he eom.: 
petir, ou se tornat· ~cccssaria. · . 
. ~ 22. ~lándar fazer· em casos urgentes, ou exlt·aordinm·ios? 
os pequenos concertos c reparos que exigirem o edificio e ar
mazens pertencentes :í. 1\epartição, ou sob sua administração, 
e bem assim as pontes; dando logo ('Onta á Repat·tição su
perior, pàra que seja approlado o seu procedimento. 
~ 23. Fazer remessa dos balan'=os, Tabellas do orçamento t! 

)lappas nas épocas mareadas, segundo as ordens· 'C tuodclos 
q1w lhrs liwem transmittidos. · 

§ 2'L Renwttcr, no principio de cada semPstrc, ao l\Iinistro 
da Fazt•tHla, hum relalorio do estado da Hepartição, dt~ SI'U 

pt•ssoal. do valor da importação, Pxportat:ão1 e ret•xportação, 
da renda arrecadada no semestre ant<'rior, com observação 
sobre o proePdimcnto dos Empr<'gados, as causas que inlluiriio 
para o maior ou menor rendimento c despczils, e de tudo quanto 
houver occorrido a respeito da execução da Tarifa e dos Regu-
1 a mentos. 
~ 25. ConcPder, noii lermos do presente Hegulamcnto, liccn

t;as a Negociantes, ou a outras l[tllW~quer· pessoas para irem a 
bordo de embareat:ões t[Ue pPrmanccerem nas dóeas, ou anco
radouros, ou sujeitas ú jurisdicção liscal, e para lisita, ou entrada 
nos entrepostos, armazens, dcpositos c trapiehcs alfandegados. 

§ 2H. ~landar fechar as escotilhas das embarcações que es
livPrem no,; ancoradouros quando o julgar conveniente. 
~ 27. Propt\r, de uecordo com o Capitão do Porto, onde 

~~xistir creado este emprego, a relorma ou alteração. do 1\egu
lamento do Porto, sempre que a expcriencia indicar sua ne
cessidade, submettendo-a á upprovação do (iovemo Imperial. 
~ 28. Conceder licença para a descarga, dispensando algumas 

formalidades, e att~ mesmo a apresentação do manifesto, ás 
embarcações que transportarem colonos, tropa, e presos, ou 
euja carga em grande parte, ou no todo rõt· de animaes vivos; 
ou ás que em casos ur;.;entes, e nos termos dos Hegulamwutos 
sanitarios forem indicadas pelas Autoridades competentes. 
~ 2\J·. l'crmiltit·, nos casos em que a sau<le publica o exigir, 

c à reqnisiç/\o das Autoridades competentes, que as embarcações 
anc.orem, e permaneção l'óra do ancoradout"O, em lugar esco
lhido para rste fim, com as necessarias cautelas llscaes. 
~ 30. Desi;.{nar os Ernpn~gados, ou Officiaes para a conferPn

da das nwreatlorins t'lll todos os casos em que est;~ <leva ter 
lugar. 
~ at. Julgar, á vista dos documentos exhibidos' a perda 

tias caUl:ões, ou sua restituição, ou a cobrança, ou annulla~ã" 
das letras respllt~tivas, no3 C"asos em que pelos ltegulamentos 
liscacs tal's rauçürs SI' pre,;lart'lll. 



( ~51 ) 

$ 32. .Admittit', na fórllla do ~rt., 739 , á matricula dos 
Assigqantcs, .mediante, as Cll\ltell!s .e~idas pelo presenw .. ~t. 
;;ul,arponlo, -~; C..olDQJt!i'çiru.,~qAC •• MJi se~~ha~r(l!l, idoqflií. 
dadc e 6ança. que prcsta~Cillt' ~tivere~nas fàrcumstanGias de 
go:~;ar deste. ptivilcgio •. , " ·,. . . . • . . . 

§ 33. Mandar riscar da matricula o Assignante impontual;, 
o que fôr suspeito de fraude, ou nella fôr achado ; o que houYer 
l'nllido, ou mudado de condição e estado; c bem assim o que 
mr, ou tivet' sido cor.demnndo por crimes contra a prof>riednde, 
o de banca rota. 
~ 34. Mandar annunciar por Edilaes publicos o consumo das 

mercadorias e generos abandonados, ou demorados nos armazens 
e deposilos da. Alfandega, nos rntrepostos, depositos, e trapiches 
alfandegados, além dos prazos fixados no presente Hcgnlamcnto. 
~ 35. Promover a arrecadação, c o aprovcilamenlo dos sal

vados, na fórma do Codigo Commcrcial c seus respectivos Urgu
Iamenlos; podendo delegar· o serviço respectivo a Empregados 
de sua confiança. 
~ 36. Admittir deposito de mercadorias em armazens c trn

piches alfandegados, ou em entrepostos. 
~ 37. Conhecer c decidir com brevidade as reclamações das 

partes contra o procruimento c cxigencias dos Empregados, c 
as questões administrathas que se suscitarem: L •, no processo 
dos despachos, conferencias. de mercadorias, sua classificação, 
asscmelhação c qualificação; 2.•, sobre damno c a\·arias das 
mercadorias; 3.•, sobre a intclligcncia, c applicação das Lds 
e Hegularncntos l•'iscaes, ou de qualquer outra natureza ; inter
pondo ou facultando os recursos que no caso couberem, c fa
zendo-os seguir seus termos com :1 celrridadc possin~l. 

§ 38. Determinar o serviço ordinario, ou extraordinario das 
Barcas de Vigia, dando aos seus Commandantcs as precisas ins
trucçües para o bom desempenho das com missões de que os en-
carregar. . 

§ 39. Distribuit' os Empregados pelas diiTerentcs Secções. e 
serviços, conforme sua idoneidade, ou capacidade profissional, 
de accordo com os interesses fiscaes. 

§ 40. 1\Jandai' t·umprit' as Cartas l'rccntorias Hogatorias, 
expedidas por quacsquer Autoridades, nos casos em que csll' 
procedimento dcm ter lugar, conforme os artigos 208 c seguin-
tes do presente Uegulamcnto. ' 

§ U. ]>render c fazer prender quaesqucr indivíduos quo es~ 
tiverem nas circurnstaucias marcadas pelos artigos 200, 207 c 
mais disposições do presente Hegulamcnto. 

§ !~2. Perrníltir, mediante as cautelas que julgar ncccssarias, 
a descarga, ou embarque de mercadorias de lilcil exame c fis
calisação, fóra do respectivo ancoradouro, em qualquer ponte, 
ou lugar proprio para cargn, ou descarga, mas sempre ao -al
cance da fiscalisação da Alrandega. 
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§ 43. ltegular 'o modo da desraq:a, '·xamc, deposito e con
ferencia da bagagem dos passag1•iros. 

§ IM. ~der tempora•·ianwnl' o .\dministrador de qual
quer entreposto particular, depn~it". armazem, ou trapiche 
alfandegado, ou cas-;ar-lhe provi..;o,,a•u·~nt'' a autorisação, nos 
oosos marcados pelo presente Ht·gulatHiliJtu, (' sempre que ~ 
'YeriOcar fraude, ou abusos conlPrio..; ú flscnllsatiiiO. 

§ 45 .. l\fandar despachar lin• ~ de direitos os objectos dcsli
ni\dOS aos Membros do Corpo liiphnu:,tico na fórrna do art. 
512, ~S 7.•, 8.• c 9.• c do I>ccrdll n.' :l. 0~.!2, d1· 11 de No'\'embro 
de t8!i'f, ou que gozarem de i~''tH;; o de direitos em· 'Virtude da 
Tarifa, de Lei, ou do presente ll<'~UL11ne1Jto. 

§ 46. Conceder a isen{'iio d" ;wcnt tgem, conforme o Cap. 
s.· do T. o 5.• do presente Hc~ULIItiCt11•), (' art. 26 do Decreto 
n.• 2.168 do 1.' de Maio de 1Ki8. 
~ 4.7. Desempenhar as funq·'"'s ':onfcridas pelo Codigo Com

mercial, pelo Decreto n. • 2. 16'; d< · I. ' d{· Mn lo de 1858, e por 
quaesquer outras disposições Pl''terior~>~. 

S 4.8. Participar diariamenl~: q J<tl a i mp()rtancia da renda 
arrecadada, os pagamentos fcil"'• 3 s.ddo d!• dia antecedente, 
ao Ministro da Fazenda na O!rt··. c ;;> Thes"urarlas nas Pro
'Yincias, quando a A lfandega, ou 'tl1·,a d ·) lkndas estiver collocada. 
no mesmo, ou em lugar proxir110 d;t ~édc dt·ssa Repartição. 

§ 49. Promover a repressiín d· · co:ttrnba11do no juizo com
petente, quando não lhe COIII[ll ti r o julgamento; podendo 
autorisar os Empregados apprl'ltensl,ms, {)U interessados, a que 
assistão aos diversos termos d1' pro1·,·-;so. 

§ 50. Nomear peritos par:1 org;u:isa<ão da P.auta Semanal 
dos preços dos generos de ex I •orla•;i••). 

§ 51. Conhecer das rcclam;tç<n~s ,.;obre c•s preços lesivos da 
Pauta Semanal. 

§ 52. Authenticar os manifestos ' ~didões dos navios que 
sahirem paraquaesquer pc!ftos,' ,,m c;trga,. ·)U t·rnlastro, c dos que, 
tendo entrado, tiverem ou não rlr~.can·egndo, ou recebido carga_ 

S 53. Arbitrar as fianças, ,. a<'·~iL1r o-; fi;,dores nos casos de 
. sua competencia. 

§ 54. Promover a matriwla d,,, cmbareações, e da gente 
do mar nos portos em que não houvl'r Cnpitiío do Porto, ou seu 
Delegado. 

§ 55 Expedir os pnssap0rtes cLH embilrcaÇtjes, observada 
a disposição da V·i n." 58t 1k 4 ck Scl·]m!Jro de 11:150. 
~ 5G. Promover c aetivar o !arwam·~nl•• e arrecadação das 

rendas internas, que estiven·tP a c·;"·~o 1la \lfandcga, ou Mesa 
do R1J11das, nos termos da L, .. .:i~Ja.-ii,l mn 'igor. 

§ 57. Approvar os conlrados d• ,, flttard 1s, c dos indivíduos 
da equipagem das emharea~-,~~ iJ, · Sl'f'Vic:o das Airandcgas, 
demitti-los, e puni-los na fátlllil .jp, ;ui;. '16, 51 e fi'•, c mili.."
disposições do pn·scntc RPg:ltlaillt'lllf' 
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[ 
.. 58.", .Despedir·· ós opêràrios é serventes das CaPataziÀs:• 

59. Velar na cotiserva(ii1o da· OrdtHh ti policia da 'RMr.;.' 
Liç . ~; f~zêndo'Q'oé':'dst"Emp,tégadt>s 'se;'rtJà~tetibao ~"ná ~rbitã~~e, 
ouàs· tibrigaÇ(JéS ~ ~Ir 1'6spelt~m ''Ir tlrdlt'emJ>bedien~li' aoS'· *êd§· 
mperiores. · · ·· 

§ 60. Presidir aos leilões, ou delegar esta attribtdçiio a bum 
Empregado de sua cohliança. . • . 

§ 61. Convocar os Chefes de Secçilo, conft'renciar' com 
elles, com o Guarda Mór e com os Conferentes sobre o ffifllhm· · 
andamento e dlrecção dos negocios a cargo das mesmas SecçÕes. 

Estas conferências deverlio ter lugàr pelo menos huiha' yez 
por mez. · ·. 

§ 62. Mandar fazer pelo Porteiro , e á vista dos pedidos 
das respectivas Secções, e do Administrador das Ca_pataziâs, a 
compra dosobjectos precisos para o respectivo'serviçoeexpcdlente. 

§ 63. Rubricar todos os documcnt&s de despezá.' ·.· ' 
, § 64.. O desempenho do quaesquer outras attribuiçáes e 

obrigações impostas pelo presente Regulamento. 
Art. 127. O Inspcctor, quando julgar conv•~niente. po

derá dele[lar, para fim especial, algumas das funcçõus acima 
marcadas ao seu Ajudante, ou a qualquer outro Empregado de 
sua confiança. -

, Art. 128. Ao Inspector compete igualmente punir as faltas 
dos seus subordinados não compreheru:Jidas nas disposi~ões dos 
arts. 51, e 98, §§ t.· e 2.•, com as seguintes penas: r. 

1. • Reprehensão verbal, ou por escripto. 
2.• Suspensão até quinze dias, com perda do todos os ven

cimentos, ou simplesmente com a das gratificações, portenta
gem c metade do ordenado. 

3.• l\lulta de 10~ até 200~. 

Secção 2.• 

[lo Ajudante do lnspector _ 

Art. 129. Ao Ajudante do Inspcctor, além das attribui
çõcs que exercer como Chefe da Sccçãc.- do expediente c do 
archivo, compete : · 

§ t.o Substituir o Inspector em todos os casos de impe
dimento repentino, ou ausericia temi}Oraria, ou motnentanoa. 
na f6rma do art. 88, § 1. • 

§ 2." Inspcccionar o ft!!calisar .• sob as immcdiabts ordens 
do lnspccLor, todo o expediente, cscripturação, c serviço da Rc
parliç:lo, c assistir, quando fôr conveniente, ,. quaesqucr actos, 
e processos da descarga, exames , vistorias, peso, medição. 
fleSpacho, conferencias, embarque, c sabida das mercadoria~, 
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~ 3. o Desempenhar todo c qualquer serviço, que por de
legação lhe fôr. incumbido pelo seu Chefe. 

S 4. o Prorno,·cr c nctivar a conferencia dos mnnifcstos pelo!> 
1~scripturarios, c flscalisar o seu trabalho, ou exame, de modo 
que se faça em boa c dc,·ida fúrma, c com a maior cele
ridade possível. 
~ 5. 0 :Fazer a c:>cala do scr\"iro dos Officiaes de Descarga. 
§ G. o Hcprt>scntar, ou pro pôr· ao 1nspector o qnu.lhc pa

recer acertado para o bom andamento dos negocio~ <;oncer
nentcs <Í AJr:md('ga, sua csrripluração c serviço. 
~ 7. 0 Assignar, depois dl' suhscriptas pelo Chd1~ da rcs

pcetiva Secção, ou pelo Ollirial que sPrvir de Archivista, as 
ccrlidiics qne forem pedidas ~obre o lflle nflo olli~reeer inconv('
niPuiP. 
~ 8." Acliyar os trnhalhos das Sccçiíes, e o seni1;o di!s dcs

l"argas e das ronf(~rcncias. 

§ 9." Promo\'el' a exccuçflo "das Leis, Ikgulamentos, Ins
trucçõcs, c Ordens da Autoridade l'iscal compctenk. 
~ 10. Advertir aos l~mprcgados de suas faltas, e tia r conta 

dcllas ao lnspcctor. 

S ... "l!• 
cc~:to .;,. 

lJisposiçücs communs aos Chefes de Secçfio. 

Art. 130. .<\os Chefes de Seeçflo eomp('tc em gPral: 
~ t.o Dirigir, na eonformidad1• do prcsPntc Jlcgulanwnlo, c 

ordens do Inspcclor, e sob a inspee~ão e fiscalisuç<io de sen 
Ajudante, o serviço a cnrgo da l"Pspectiva Secção; 

§ '2. o Aetivar o cxpNlientc a cargo da Secção, c velar sobre 
a boa marcha, c ordem do st·rvlço. 
~ 3." Jlistribuir o serviço pelos respcctiws Empregados, 

e vi;.riar que estes nflo se distraião de SPU5 trabalhos, c os des
empdlCrn com p1)ff«'ição. ' 
~ !~.o Advertir c reprehmder os seus subordinado' nas 

faltas leves que comnwttercm, c dar parte ao lnsrector das, 
que possão prejudicar o srrviço, ou qnc forem contrarias á 
disciplina c policia da t\cpartição. 
~ 5.° Convocar extraordinariamente os Empregados da res

pectiva Secção, que forem Jlrecisos para qualqur,r serviço ur
genh·, prcc~>dendo autorisação do lnspcctor. 
~ 6. • Proplir c representar " que fôr wnvenicnte para o 

bom andamento do serviço da St·cção. 
~ 7 .o J)csempcnlwr conjunclanwntc com o5 1. os Escriptu

rarios 05 trabalhos que lhes forem cornm<'ltidos. 
§ 8.• I~xaminar c inspec:cionar todos os trabalhos a cargo 

das l\lcsas, c dos Empregado:; resp•~divos, c corrigir todos os 
defeitos, on erros que nelles rnron trarern. 
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§ 9.0 •'iscalisar o hnpósi.D do sello, c quaesqucl' talas a 
que estivea·em sujeitos. os: papeis, c nçgocios que correrelta,'~)a. 
Hepnrtiçllo. .· '· , ' . • . · , 
~ 10. Fazer observar os Regulnmenlos, lnstrncÇÕes, e Or.~ens, 

que forem relativas ao serviço a seu cargo, c em geral as Leis 
de Fazenda, na parto que lhes competir. 
~ 11. l>ar o sPu parecer sobre o_ arbitmmcnlo, c uccilação 

das fianças. 

110: ""' ,. a o::»eeçao ... 
.... 

Do Chefe· da 1.• Secção. 

Art. 131. Ao Cherc da t.• Secção, além das attribuições 
conferidas pt•lo presente Uegulanwnto, compete I'Specialmente: 

§ t.o UiriC~ir, inspcccionar, liscalisar, c assistir a miudo, 
e sempt't\ que ft\r possível, em hora inesperada, ao sprviÇo de 
carga, descarga, recebimento, c 1\tubarque das mereadorias nas 
docas, cáes, e pontes; podendo extraordinariamente delegar a 
Em pregados de su;t confiança o l':O.:l'rcicio destas funcçües em certos 
e determinados lugares, quando hun1a on nutra vez o não possa 
fazer por si mesmo, ou estiver ocrupado c•m outro serviço. 
~ 2. o Fazer tomár CO !li toda a clareza· c individuação, nas 

conferencias da descarga e mubaa·qtu•, os numeros, marcas, 
contramarcas dos volumes, a quantidade~ e qualidadn dos ge
•u·a·os a granel, e que em cada hum ddles se lanec a nota 
da época de sua enta·ada para o armazem a que f!lt• desti
nado, com o nome das embareaçóPs que os tivet'f'lll transportado. 

§ 3. • Inspcccionar e nscalisar o _ sen·iço das Capatazias, 
c dos annazcns, proanolcndo a boa guarda, arrumação, c con
servação das mercadorias, c aclivando o ,\drninistmdor·, seus 
:\judantes, Fieis, c mais Ernpre~ados c operarios no desem
penho de suas obrígaçõ••s. . ' 
~ !h o Dirigir c nscalisar a bcripturação das folhas de dPS

carga, dos linos dos arrnazcns, c dos da entrada c sahida dos 
volumes das mercadorias, c toda e qualquer outra a cargo d;t 
Secção das Capatazias. 

§ 5.0 Assistir c prcsidit· a todos os _!\X<tmc•s e vistorias a 
que, udmioistraliva 011 judídalmenlP, sé procedc•r nas merca
dorias em descarga, billdeação, 011 em deposito, na Allànde
ga, ou fúra della; mdf1dando lanar, quando taes diligencias 
!'orem a(lmínistrativas, os competentes termos, que serão por 
elle mbricados. 

§ H. o Todo o c~xpedient.e rclat.iw: 1 :•, ~1n deposito, guarda 
c sahida de merc:.~dorias; 2. o, aos armazPns da :\.lfatidega, 1'11-

trepostos, c trapiches alfandegados, sua inspecção, ~~ tiscali
..,;açi\o do rPspccliHI serviço, l' l'Scripturação; :J:, :í e\porlaçãu, 
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ou rccxporl.açuo e embarque, ou &ahida dos gcncros, c merca-
dorias despachadas. . 

§ 7." Hcmelter á Secçlio do c:qwdient.•·, crn tempo, todos 
os papeis relativos á conferencia dm lllHnifestos dos navios. 

Secção õ.' 

Do Chr{c da :l. • ."~cçrio. 

Art. 1:12. Ao Ch•~fc !h 2.' s, , ,_ãn. alúm das obrigaçi•<·s 
que lhP si'io eonli•ritlas pPio P''''"~'·· l:t>gul:urwnto, cnmpek 
PSJH'cialmcntc: 
~ 1." ~Jandar f!IW se calc~ll•·''' '. <lin·itos, taxas, e arma-

7.cnagcns a que as mercatlonns illl: <li'~pacho ••slão sujl'itas; 
rever e fazer n~ver os mesmos l':tkil(o,;. 

§ 2.• Dirigir, insp1~ccionar, 1: I!·C<lli>aJ' a cscripturação a 
t:argll das respectivas !\lesas, on do' Et11pregados della encar
regados, de sorte que nm!c senqm· ~~~~~ dia, c se faça de hum 
modo claro, conforme os modl'l<•s "PIH'ovados. 

§ 3." HcYer por si mesmo :J'i c~>: ta,, as fcri:ls, c documPn
tos de pagamentos. 

§ 4.• Apromptar. e fawr np1 'llll:•llll", nas l:pocas mareadas, 
os bal:mçQs, balancetes, e as T:1b1·: las do orçanwnlo da fl'-

cPita e 1.1t'sprza da Hepartição. . 
~ 5. • Verilkar diariamente, nn · uu do expediente, a rcct:i

ta l' dcspeza clTectuada, c faz,.,. ti lia carga ao Thcsourdro 
no livm J'Pspectivo. 

§ G." Assistir, como clavicll!ar.i,., á abertura, c encerro 
das c'lsas fortes, c dos cofres da t:'·parl.ição. . 

§ 7." ]<'azer escripturar, e <'1)11" 1·var em dia as contas wr
renles dos Assignantcs pelo dl'ldlo c ncdito de seus bilhetes, 
letras, e resvonsabilidndc; fazt~ndo • xlrahir no lim de cada mez 
hum balanç.o para ser prestm\1· "" In~peclor, c velando quu 
os ereditos abertos a r.ada lm!il u:<o '"jão excedidos. 
~ 8.• Inquerir, e dar parlt: ao lnspector do eslado de se

gurança de quaesqucr rcspons:IV<.'\' da Alfandega. c de seus 
fiadores. 

Sec~·ao 8.• 

Do Chefe ,;.J :3. S··+1o. 

Art. 133. CompPtc cspp1 i.tln: ·nt1: ao C!11•fc da:~.·· St~cç;io, 
all·m das obrig!lçürs l(lll' lhe ·;ii11 impostas (ll\lo prPsmltr Bc
R"Hiamcnto: 
~ 1.• Ht:rcr, e rawr l'l'Vl'f lndos os despachos, I' guins de 

recl'ila, 1kpoi,;; dl' l'll'Pduatla :1 l'íll :·:ul~t ou p:l~arnt•nlo dos res-
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pcctiVOi direitos, , e renda, in~tituindo hum rniDUClOSf> '.elfrne, 
não ~ "Dl . relaQliP ~. qterAÇôes, qi'ithUJetjpas, , e que conlj.ye
rem r~dWlÇi!.~ àe, p~, o~ m4l4l4l\&:t. <JeducçjiQ ou abatimén"'
to , mas tambem no tooanm á veracidade das aS6lignaturas, e 
ao preenchimento das formalidades exigidas pttlo Regulamento i 
participando ao Inspector quaeaquer faltas quo encontrar, afim 
de ser indemnisada a Fazenda I,ublica. 

§ 2. o Organisar a estutistica commercial na fórma dos mo· 
dclos approvados, de modo que no principio de cada semana 
se conhPça o movimen!o da Alfandega, ou Mesa de Rendas 
em relacão: 1. o, á entrada e sabida de cmbarcacões ; 2. o, á 
importatÍcia, ou valor das ~ercadorias despachadas para.con
sumo, por via de reexportação, e baldeação, ou exportadas, 
com distincção de sua p~ocedencia, ou destino. 

§ 3. o Dar balanço, rias épocas que forem marcadas pelo 
presente lle;;ulamcnto, ou por Instrucções, e Ordens doMiobwo da 
l<'azenda, aos armuzens, depositas internos o externos dá ,A.l
limdega, entrepostos, e trapiches alfandegados. 

§ 4. u Tomat contas aos Administradores dos entrepostos, 
depositas, c trapiches alfamlogados, ao Administrador das 
Capatazias, c aos :Fieis dos armazens, o a J quaesquQl' oQlro.ll. 
responsavcis da mesma qualidade. 

Do Chefe da 4. a Secção. 

Art. 13~.. Ao Chefe da r,..• Secção, além das demais obri
gações que lhe silo impostas pelo presente Regulamento, com
pete especialmente : 

§ 1." Trazer em dia: t.o, a corrcspondencia do lnspeotorr 
c seu registro; 2.o, o assentamento, ou matricula de todo o pes~ 
~o ai; 3. ", o inventario de todos rs bens, e do material do ser~ 
viço: 4.", a escripturação dos contmctos, dos termos de respon
sabilidade, das obrigações, fianças, cauções, e depositas, c de 
quacsquer termos, c actos em que intl'rvenha o Inspcctor ; 
5. ",em geral todo o expediente a cargo do lnspector, e das Secções. 

§ 2. o Designar o Emprrgudo que deve __.servir de Escrivão 
dos processos administrativos, c dos leilões; c inspcccionar 
c liscalisar diariamente ri) serviço c escripturação, promoven
uo o seu promplo andamento. 
~ 3. • A guarda de todos os papeis de natureza C®fic:\t.ln

cial ou reservada. 
§ 4. 0 A dirccc;ão, guarda, c fiscalisação do Archivo. 
~ 5. o l<'azer passar com presteza as certidões, e as licen

ças que forem requeridas e concedidas, as quaes serão au. 
tltcnticadas pelo respectivQ Inspcctor, ou Administrador. 

farte li, 513 
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§ 6. • Colligir e encadernar em separado as Leis, Decretos, 
Regulamento~. lnstrucçües, Ordcn~. ~~ Decisões relativas às Al
fand!'gas, c Mesas de Hcndas, J'll'I'!Pucc·ntcs a cada anno. 
~ 7. 0 Todo o expediente: Lo, do lan(:unwnln, c fbcaliS<H,"ÜO 

dos impostos inlt'l"llOS, a \'ili';W ua Heparlít;iio, na !úr!llU da L:.~
gislação respcrtha; 2.", da lll:J.Iricula da gente do mar, nos 
portos em qw) uão houycr Capitão do Porto, ou seu Delegado; 
3. •, do despacho maritimo. 

Do Thesourúro. 

Art. t:J:i. Ao Thcsoun)iro compPtr.: 
~ 1." A nomeu~,;ão dn SI'US Vids ·~ pr!'poslos, na fürma do 

art. 66 , § 2.o 
§ 2.• O recebimcnlo, c guarda de todos os valores pl'rteu

cm;tes á Fazenda Publka, ou dPpositados nos cofres a seu cargo, 
na fôrma rlo presente Hrgulauwnlo. 
~ 3.• A \'nln·ga <10 CJI!al'Síflter quantias, em Yirtude de 

Ordem da respectiva Anloridade, e na Jürma do art. 28. 
§ r~." Rcmellcr no lirn de C'ada semana os dinheiros ar

recadados, na Ciirlc ao Thcsouro Nar:ion:.\1, c nas Províncias 
ás Thcsourarias, estando estas situadas no mesmo lu~ar em 
que estiver a Alfandcga, ou ~!cs:.1 de Bendas, c nas demais Provín
cias nas {•pocas marcadas pciJ. Thesouraria, com approvação 
do Ministro da Fazenda. 

§ 5. • Intervir com o seu parecer, pelo qual será respon
savcl, na admissão dos Assignantcs, c no arbitramento ,~ 
aceita~,;ão de quaesqucr fianças. 

ArL 136. O Thesourciro hc solidariamcnteresponsavel pe
los actos de seu Fiel, ou pH•posto. 

Do Fiel do Thesourciro. 

Art. 137. },o Fit·l do Thcsoureiro rnmpl'tc: 
§ 1.• Substituir o Tlwsourciro nos seus impedimentos, ou 

faltas moml'ntancas, ou repentinas. · 
§ 2. • Coadjurar o Thesonrciro em lo1los os seus trabalhos 

ou serviço a seu carg-o. 
§ 3.• Desempenhar as obrigações do Thcsoureiro em todos 

os actos de rcccbímenlo, pagamento, remessa, ou entrega de 
dinheiros, quando por l'stc lhe fnr1·m faes funcções delegadas. 
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SeeçH:o te.• 

Dos Escripturarios . 

. \rt. rJS. Os Escripturarios formão hum::1 só classe, a que 
illClllli!Jf': 

~ t ." ~:r,;t·mpt>nhar· com wlo, dili;~et]cia, cxadit!fío, nsseio, 
P [H'rl"••!t;:··,o to:~os <l.' í raL::lltos úe C:icriJ:turar.Jo t] mntahilidadP, 
qnt• llw; [iH!'iH distr:bnidos, ou oni<~narlos ;•Pio JnspPclor, ou 
po!' quPEt snu:; Y<'Z<'S Hwr. e pt>lo C!ttJ:~ da Secçfto :1 que per
l<'llf'erem; e sat:!;fawr <Ís requisiçilt~S dos demais Empregados, 
qtw \'Pl'S<tre:n su!Jrc serviço cia Hnparlição · que não cslrja 
ro:n rnl'ttiuo a oulm. 

~ :.!." reta:· que os pap<~is sujeitos a 51'11 exame, ou quo 
rorrilo por su;:s ::lfl11.', estej;lo t~!:t tl<~\·itla ordem, c ro~cstidos 
d::s Lll·ma!id.ades e:d~·.idas pt·I;t Lt·:ci.;l:H;itl) t'!ll Yitwr. 

:~ :~." Pre<~tH:hé:t' co:n zelo, inleii't•za e diligeneia ;:s com
missuPs extraortlitwrit:s ·~m que ron~m en1pregados. 

~) 4 .. " Velar ;w guarda dos livros c papeis a sPu cargo, e 
responder pm· ell:!S durante o tempo em que estiverem sujei
los ao seu exame. 

S$ ::>." :Exp:)r, c .dar contas a s<~Os rcspr~cLivos Chefes de todas 
as t!uvid::s qcw o!l'erecercm os npg·oeios, do:;umentos c papeis 
a s12u e:1r;;o, (]8 qu;lcsqner vicins que ncs!Ps cneontrarcm, o 
do,; abnsoc; codrarios á boa ordem do sení1;o, que chrgarem 
<lo :;eu eollil:•cimcnlo. 

~; li." C:tardar inviolavel se~n~do, não só sobre todos os 
nP;;ot:ios n·~;;•r•i;:do:> de qtw l>r' l:alar na rcspceliya Hcparlit;fio, 
aii;da qnan<!o 1~i:o cs~t·jiio dei !c; incmnl.Jít.!os, como <.lo tudo que 
nclla coustar sol:re •1nalqw~r a,;:_u11p1o que por sua natureza o 
exigir, ou sobre t!uac.,!JUer dcspactws, dr)cisõe11, ou providencias, 
Plll quanto ll<io fon:m expedidos, ou pn!Jlieauos, assim dentro da 
Heparlit;ão, collio !'(íra della. 

Dos Prnticantes, c Supranum~1·arios. 

Art. 1:1!). Aos llra!.icnntes, c Supranumerarios cumpre: 
~; 1.." Coadjuvar. qs. Emprrg;;dos nos S<'US traiJalhos, confur· 

nw o snniço a que forem applieados. 
§ ~.'' De.>cmpenhar com zelo, diligencia c inteireza as nbri

~:;çues que lhes to rem impostas, e fiUalqu\'r serviço d-e (}lle forem 
ifwumbido5. 
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Seeç'ão ••·· 

Dos Olficines ele De_çrargo. 

Art. 140. Os Ollidacs de Drsrarga 1' ~~m por obrigação: 
§ 1." Proceder <Í descarga, embarque, e coudll<:I,.'Jo das mer

cadorias nas horas marcadas pelos ltcgulauH·ntr,~, !nstmcç•les, ou 
Ordens relativas & c~tc serviço. 

§ ~-· Observar no scniço da desrarp:a, , . .-mbarquc a Ol'

df'm marcada no Regulamento, e lnstrurr•íes 'liiC receberem. 
§ 3.• Tomar nota dos volumes que SI' dt•.,rarregarrrn, ou 

carregarem, mencionando suas marcas, contralllareas e nu meros, 
para do conformidade com eslns se orga11isan•m as listas de 
dPscargas c proceder-se depois á sua eonf,TPn,·ia. 

§ r,_.. llar Jlarte de qnnesquer volunw,; qur cstivcr•·m ar
rombados, ou com imlicios de tcrmu si<lu aberto,;, ou de es
tarem avariados, ou em máo estado; e dl' qnaesquN ott;Urren
cias que poderem interessar á fiscalisaçiio. 
~ :1. • nesponder por quacsquer mercadoriníi que conduzirem. 
~ 6.• lndcmntsar todas as perdas que as Capalazia,, ou os 

cofres da Alfandega solfrercm por não dan~m p:1rtc das aynrias, ou 
ruina ~~ quebras dos volumes, ou n.crcadoriao., c por quaesquer 
faltas ou omissões na conferencia de desc:1rg:1. 

§ecç'ão 'I:J.a 

Dos Fiscaes dos entrepostos, armnzen.~, e trapit·hes alfandegados. 

Art. 141. Os Fiseacs dos cntl'Cposlos, nrmazens, deposi
tos, c trapiches alfandegados fiscalisari10 ns entradas c sn
hidas dos gPneros sujPitos a quaesquer dirdl11s •~ impostos que 
se arrecadarem para o Estado, cumprindo a~ determinações 
do Jnspector, c observando as Instrucçc,..s ., Ordens que forem 
relativas a este serviço, c cspccialmcnlP o Cnp. 4.• d11 Til. 3.• 
d<>sle Hegulamento. 

Secção 1.<1. a 

Dos Conferentes em _g;~ral. 

A1t. 142. Aos Conli•rcnt<>s, além d;H demais obrigações 
qn1~ lhrs s'io impostas pelo pn·scntc H~.~guJ.wwnto, incumbe: 

') 1." FazPr a Pauta Semanal dos Pfi'\O~ dos I{Oneros do pl\iz. 
:,) 2." Contar, qualifiear·, e elassitil'.ar as mercadorias su

jeitas a de•pnehn, verificar c <:alcular seu pe:;o, quantidade, 
JnedidaJ c tara; fazer abrir os volumes conbtantes do despacho, 
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e conrerir com elle -os eeus~numetos, marcas, e contramarcas, 
c as mercadorias nos cas~ marr.ados pelo presente ltegUla-
m~~. - . . . , 

S a. o Servir de peri~s, sendo para este fim devidotnenta 
nomeados, em quaesquer exames, c vistorias a que tHltninis
trativamnntc se proceder sobre quaesqum· mercadorias, ou objec
tos, c em quacsquer outros casos marcados pelo Regulamento, 
ou que occorrerem. 
~ ~ .. • Heprescntar sobre a necessidade de quacsqw•r nw

didas tendentes á boa fiscalisação das rendas, c melllonuhcnlo 
do processo dos despachos e serviço da Alfaudega, c a cxtir
pnção dos abusos que se houverem introduzido no mesmo ser
,· iço, ou administração. 

§ 5. • Pro pôr o que julgarem acertado sobre o mdhormnento 
da Tadfa; indicando: 1.0

, os nrtigos cuja avaliaçilo fôr incxacta, 
ou prejudicial á .Fazenda Nacional, ou ao Commcrdo; tt. •; as 
mercadorias que devem ser tarifadas com taxa fixn; 3. o, os vlcios 
na Tabella das taras, c nas disposições relativas aos abatimentos 
de qualquer natureza. 
~ 6. • Impugnar os preços. das mercadorias sujei las a di

reitos ad ·valorem, indicando no mesmo acto o verdadeiro preço, 
para proceder, segundo as disposi~·ões relativas, ao despacho 
por factura. 

§ 7. o Indicar c;j arligos a que dcvt~m ser assemelhadas as 
mercadorias não contempladas nn Tarifa. 
~ 8." Dar seu parecer sobre quaesquer ma lerias a l't'speilo 

das qnnes forem ouvidos. 
§ !J. o Vnrificar q uaesquer cxce~sos, ou faltas cncoui.l't.Hlas 

nos volunl('s despaelwdos. 
~ lO. Hesempenhar as obrignçôL'S elo lu;sar de Slercomdra, 

logo que para isso se achem lwhilitados. 

Do Stereometra, c seus Ajwlantcs. 

Art. U3. J\o 8tPreornPlra cofll(ldc ~. 
~ t.o Vcrilit:ar, c d<'t(a'ruinar: 1.", a eapacidatle tios eascos, 

f~ vazilhame de qualquer Qlllllidade; 2. n, 11 quantidade dos li
quidos quo c1les contem; 3. 0

, o gráo de densidade dos liquidos 
alcoholicos. 

S 2. o V crillcar quaMquer medidas de oxtensno, ou de pro
fundidade, conforllf6 ltte ror ordenado, 
~ 3.~ Medir as embarcações para o calculo dó!~ direitos 

respectivos . 
.J § 4.0 Verificar as "il!Cârnstandag neccsMriaS para a ma~. 
tricula das embarcações. 
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Art. H~-. Aos Ajuil.mt!'s dtl Slnn~muPtt·a compctP: 
§ 1." Subsliluir o ~tc·:·po~lH'Íi"<l ~~l)] v~~li'S os Sl'tlS impcui

lllClllos, ou <HIS'~llt'ias kmp:ll'<Jria:i. 
§ 2." Empn·;rar-se ril!nctlati\;tm<'ll:,~ ·C"Iil o Slercomelra 

c os Conferentes no scn i~o l]!ll' a esl:',; t:om:wtc·. 

Art. 1 ~:.> ... \o ~\dPl:it~.<~· tdni' di!~ C ;;":;·.Jz:.~s_, ~;{,~)a inspe(',
çfio t~o Cf~t'Í{' d.l n'sp:·:·~i\"tl ~:!·:·~·;·,,,., f'!i;n~~ct(': 

~ ! . 11 ]_j;·:;..:;:· o ~:cr·, ;(o d:l~; C(l;'td:l/;: ~, \ ;r:i;H' <' fi.~c;:1!~;1r o 
f'Oillp0i'lili11PtlÍO f!~~ Sl'lf'.) ~!1 1 Jii:':1~iliH!n.~, t!~'~:;:~t~int~l) ('·; (1~: ~i!i.l 

nona'iHJ:o logo (rue s<; ~nn1ar· ':~~ :.;'.: .;p··; t~>:-J, n~1 p( :nto d ;n.~.·{~nl e .. ", 
I' d;nHio parte <lO S"ll Owfe c!:• trdw; a'; fidl:t~ quD J(J"em por 
clles c:ommd.Ullas, p~:n; :·,!'i'C'!ll pu;Ji(luc;, rnuf,H'mc sua gra
vidml('. 

§ 2." D~r!~ir, C fiscrdi:-~:!" O S<'rrÍ(O fl;~ clCS(~ti'f!a ÜIC.lHll1J~dn 
aos opcrar!os e serv,·nlcs, f> n;idar n:1 cons:·rrnr:fio, c s<';wran
ça dos guinrlast!~~, ann;rJ.·'i~:~, l~'~h;~(lO:-', f"di1n·;, (~ pavi:ncnio do 
cdiflcio da Alfandt>g:l c ~~·t::: ;:r;n;;z,•n·.;: d'I:Hin immediulameniP 
rarlc ;;o SCil CltcfP do qnc~ ('IICU'Üf<ll' armi 1<1(l0 c em mcío ('~
tado, e l'<'CJil!'l'l'IHio o.; cnncr•rlc,s e n,:·:;:·os que forem !ll'CI'ssario.', 
af:m de r:ri!ilr ~in;s!ros P :n ·:r:,,s nn:; me:·c:idori:ls dcposil.adas. 
~ 3 u C!l!IS!'I'\'''(' -~,,,., ... , ;; "')')'' ,,. ''''I'J'I''i'\1~ noc[li."S C'l"ao ~)l . ~ LI. • .. • • l'. \ • I • I I t · 1 , , ,1 I' l , ! l '' .• , J ,, _. U. ' ~(_ ."J .J 

do expediente, pat<~O':, ~' d:•:,:•n(~c:wi;ls (;o Pllifieiu, n ela Hepar
tirão. 

§ '~- 0 llcecbr:r to:!:):; Oê. YOlUllJí',; f{Ui' de:iCilffegarmn il~iS pon
Í"S c dcs, faz•)-ioc, coní(•r:r, P dc:;i;•:nar, de <H:cordo com o Ciw!'c 
da r0:=:p~·cUva S~~c:_::i:), O 'i.nllnZCil! cndp d~\V!~In ser dcpositadc~. 

§ ~Í.° Fazer n~n;orq·, er:nllu;~:r, <~ nrrmnar os \·olumes, Úl: 
nwtlo que a entrada de ilcm:; :1Jo embarace a pmmpta sahida 
de outros. 

§ 6.' Designar os opera rios qun devem conferir as nwr .. 
cadorias, ou empregar-se nos demais SL'rriços; admiltin!lo o nu
lllero necessnrio para o prompto expediente das Capatazias, con
forme as onlPns do SPU rcspe~.tivo ChPfl', e po<lcndo t)xi;:lr rle!lPs 
as fianças qnr lhe~ pa;'<'c:nrcm ncccssarias para a 5lla S<'[.mr:mça. 

§ 7." Com;J:F~T:~r C',•m o~ opcr:Jrio:.; '' sen-entcs á ho:·a <·m 
rpw se d()\·c abrir a porl:l da E~·;•:\rl!(~o, a cujo acto tkn:rú 
a:;sistír, para principiar logo o tr:l'balho (lo st>u expediente: 
distrihnindo-ns de fll()(lo que findo l':itü P~l!•jiio recolhidos ao;; 
respectivos armazcns torlos os volunws qtw se tiverem descarre
gado n'cssc dia, sob pcn:1 de pagar a mul<a de i~ por cada 
hum que fôr cueontrado no cües on ponte depois de "findar o 
mesmo expediente. · 
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§ S. • Fechar com o Porteiro as portas do cdificio na horà 
competente, depois de' dar busca eteconhecer que dentró delle 
não existe pessoa alguma. 
~ !J. o Fazer a chamada de todos os opera rios e serventes, 

antes n clrpois de 11mlar o trabalho do expediente, ou quando 
liir eonn•nit·nll', revistando-os na sua entrada ou sabida, c sempre 
ljlH' o jnl:;ar lil'l'cssario. 
~ :íO. [nspcl·einnar os arrnazcns, marcar o numero dos opc

raril•s necc~sario para o scniço de cada hum dellcs, os quacs 
S!'r;ln da <~'!'olha dos re~pect;vos Fieis. (art. Hí, ~ !J.") . 

;\rl. HG. O Ajudante do Administrador o coadjuvará em 
I udo que mr de sua compctencia c obrigação, seguindo as ins
true<,·ões c ordens que dclle receber, tanto vcrbacs, como por 
cscripto. 

Dos Fieis dos armrt.:::cm. 

Art. 1 ':.i. Os Fie:" dos nrmazcns são obrigados : 
§ L" ,\ receber todos os volumes que pelo Administrador 

das Cnpatazias forem dcsi1~nadas para os um:azens que estiverem 
sob sua g-uiln.la. 

§ 2." A lançar diarinmcn~e, com promptidão e clareza, em 
seu livro os numeros, marc:1s, conlraman:as, c qualidade dos 
volunws, com dcclm·ação do dia, mcz c anno, numero da lista 
da tl.esearga, nome do navio que os conduzia, c porto rle sua 
prol'cdcncia. ' 
~ 3." ,\ llar pnrtn no sru rcspcdivo Clwfe, c ao Adminis

trador das l.~aj'ctlazia:; l1a falia dos volamrs, qw~, l<mdo sido 
1ksignados para s1m amwzr~m , niio tircr recebido dentro do 
pram de .2'~· horas, dr~pois dn sua dcs\'<ll'f;a, sob pena de rcs
J>Onder por tacs fal:as, S~\ passado aquPik prazo, não se acharem 
semdllantcs yo\nmc~ recolhidos ao armazcrn a seu cargo. 
~ t. .. " ~\ faz•·~· arrumar os volumes em boa ordrm, com se-

paração dos qtw tiV<'rcm a mesma marca, c d1~stes os que per
tencerem a cada nnvio, com os numeros c marcas para fóra, 
de modo que sn possão ver fadlmcnte; ohscrvamlo as disposi
çõc~s do Cap. fho do Tit. :3.", na pnrlr;--,·claliva aos armazens, 
sua polieia, arrumação, ~uardn, beneficio, c conscrvaçiio dos 
ohJ Pctos dP- positado'l. 

~~ !). o A cuidar na conservação das mcrcodorias depositados 
no ilrmnem para que não soll'rão avaria; avisando immcdiata
mentc ao Administrador das Capatazias de qualquer· principio 
d\' rui na do armazem, para que, dando este parte- ao respectivo 
ChcfP, sem demora se possão fazer os concertos nccessarios. 

§ 6." A recusar o recebimento do volume arrombado, ou com 
suspeita de havê-lo sido, ou com signacs de avaria, quando não 
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se tenha procedido ao competente exame, ou vistoria; notando 
no seu livro, e ao lado do assento do volume, esta circu.msla~cia, 
sob pena de responder por quaesquer faltas, ou avarias que se 
verilicarem. 

§ 7. 0 A entrrf(arcom presteza, á vista de ordem legitima, os 
volumes qne se prdendcrrm despachar, whmndo recibo, de 
quem de dirdlo hir. 

Toda a <lt'mora não .iustilie<lda, a juizo do Chefe da Hc
partição, alem da n~para~·iio dos prrjuizos que <lesse facto pro
vierem de entreg-a dos volumrs, ou m"readorills, por mais de 24. 
horas, dará lugar ú multa tle :2;') até 5:?000 por volume. 
~ S.'' .\entregar ao Administrador <le1~ Capatazias, para rc

nwlll'r ao Chefe da ncparlil:uo, no principio de uda scmcslrf', 
hum IHtlanço extrahido do livro do ~;:•n arm:twm, d'onde con~l~J 
a qnanli<la<l<l, qualidade, marc~1, c clmlramarca dos volumes 
nclle cxistcnll·s, data da descar;.w, nom<J do navio, c do porto 
da sua procedencia, e huma relação dos volumes ou merca
dorias quo estiverem HI\S circumstancins do serem arrematadas 
por consumo. . 
~ !J." A escolher os op<~rarios para o serviço do armazem a 

seu cargo. (art. Ut>, % 10.) 
~ to. A propllr ao ChcfD da ltcparti<;ão a pessoa quo o d!•ve 

substituir nos seus impedimentos , sob sua responsabilidade. 

JJo Uuarda-Mdr. 

Art. HS. O Guarda-~lór he o ChPfe de todo o pessoal 
do serviço externo; c, além do que lhe for especialmente incum
bi!}o pelo prçsente Hegulamento, compete-lhe, por si c pm· 
se{Is Ajudantes; J~mpre:z;•dos , O!Ilciaes, Guardas, c subordi
nados: 

§ J.o Dirigir c ncli\ar o srniço <'X(erno, naconformi<ladc 
do presente Regulamento, o das ortl<~ns que lhe transm i! I i t' o 
seu respectivo Chefe, c velar sobro sua marcha e hoa ordt•m. 
_ ~ 2. 0 Inspeccionar o serviço da descarf(a, ou dcsPmharqun, 

carga, ou embarque de merradorias, que tiver sido ordenLido 
pelo r<'spcclivo Inspt>ctm-, nn Administrador; Yt~ril1rar!!lo: 1.", se 
houve permissão, ou Onicrn por rseripto; 2. 0

, s~: o Olllcial cnear
ICIW<lo da descarp-a, OI! Pll:ln:·'jiH' rni dt'~Í)!011<!o para semelhante 
serviço; :1. ", se este st· f;! i. lt:t t:('\ ;{]a oni<'Hl, e confol'PlC as dis
JlOSiçücs do Hegulamcnl.o, e íu~lnu;t,'(ies re:.1Jecth as. 
~ 3. o Fazer escoltar as emb;m:a~:Cíes mindas que se empre

garem na descarga, ou carga, at,~ o lu:,:ar do s<m destino, e velar 
sobre u guard.a c scguran~a das mercadorias ncllas transportadas. 
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~ 4." Vigiar que os_ càes e pontes estejão sempre deseinba• 
raçadas para o serviço da descarga dos navios. 

§ 5.• Alistar, ou contractar, gente para o serviç.o do mar, 
c para a força dos Guardas, e Vigias ; ficando _os contrnctos e 
a admissão dos alistados dependentes da approvação do Chefe 
da Hcpartição. 

§ G.• nar emprego á força marítima, c aos Guardas, e Vi
gias, conforme as ordens que rceebcr do Chefe da Repartição; 
e velar sobw a sua economia, disciplina e moralidade, na 
J'(írma prrscripta nos respectivos Regulamentos. 

§ 7. • Prorer as embarcações do serviço da Repartição do 
material nccessario, e velar sobre turlo o que diz respeito á 
sua ordem, serviço,_ conservação, cmpmgo, ou applicação. 

§ 8. • Prestar força nos casos necessarios para a execução das 
Leis, e das Ordens superiores, e requisita-la a quaesquor Au
toridades, quando as circumstanc!as assim o exigirem. 

§ !).• Histribuir o serviço a seu cargo pelos seus Ajudantes 
c subordinados, guardan~lo na sua di:;tribui(:ão o principio do 
igualdndc. 

§ 10. Representar sobre a eonvcniencia de qualquer me
dida, quo lür relativa á exacta fiscalisação das rendas publicas, o 
á 1JOa m;:~rcha do serviço, ou que tender á cxtirpação de abusos 
que se tenhão n'ellc introduzido. · 

§ 11. Guarnecer as embarcações sujeitas á fisealisação, fe
ch:H, pregar, e sellar suas escotilhas, e quaosquer repartimentos. 
ou aberturas que tiverem, em todos os casos em quo o presente 
Rc3ulamento o prescrever, os interesses da Fazenda o exigirem, 
ou o Chefe da Repartição o ordenar. 

§ 12. Policiar os portos c ancoradouros, cumprindo e fazendo 
cumprir os llegulamcntos, 1 nstnw:ões, c Ordens cp1c forem con
cernentes a rste ramo de serviço. 
~ 13. Guardar as costas, praias, enseadas, e mares territo

riaes, afim de prevenir a carga, ou descarga do mercadorias seln 
ordmri, ou licença; e provêr por todos os meios a seu alcance 
sobre a repressão do contrabando, na fórma da Legislação em 
vigor. 
~ 14. Ptwnov<'r a defesa, guarda, c seg-nrança dos edificios 

a cargo da Administração da Alfandt~g-a, ou Mesa de Hendas, o 
elos Pntrepostos, depositos, armawns, e tr·>piches alfandegados. 
~ 15. Examinar se os volumc3 condu;;itlos para embarque 

são identicos aos mencionados na g-uia; ou despacho, e so estes 
se aelliio r•~vcstidos das fnrmalitbdt)S legaes; c especialmente 
se as mer(':tclnrias forão confcri(las. 
~ 16. Vbital' as ernbnrra~~ll()S entmclns, lOf(O.((llO estiverem 

ues()fllharaca'las pela Autoridade enearregada da Policia Sanitaria. 
§ 17. Exigir, no atto da visita da cnttalla dos Com mandantes. 

ou MestrPs tias embarcações, os manifestos, e papeis que estes são 
obrigados a exhibir na fórma do presente ltegularncnto; acoitar as 
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drclaraç<irs que houverem de faz,~r na mesma occasiuo, c cxigil' 
if(nalnH'Iitc a entrega das amostra:-;, c prc1uenos volumes de faril 

drscaminho. % 1~. lhr hnsn n·1s Pm1Jareaç:1cs entradas, em franr:uia, 
cill drscnr;ra, u~t t'lll •·ar:~.:, c-"!l:Jl:'t' qn<' .itd:!.nr <'/HJYt'ni··nL<', on 
houver stHp··il:t tk fr.tu•.;,., o11 eo;;lrallélc1::o. 
~ l~l. ( lhri·:::r as I'Htb:tn·;H:fit'~ a toman't:l o nncornclonro que 

ll;e~ ('onqwtir, oH a ai.rat·:J··:·m ;\ poiltn, ou dws, para :ma dl's-

c<ll'ga. í.\rl. ':~1.) ~ :20. .\cuili:· :10~ :::mrr:1:'i:>c., J:ar:> ;::TI':~aclar e faz:'!' t·on-
1l1Ízir para a .\:Lll:tlc::a <h ;;l:·r:·at:r:'.·i::' :m:l•;(as a 1lircitr;s, h·mlo 
1'!11 ·,i '.la .. ~ <lisposii:Úl':i (ll'sl:: nc:c u!::rn:•:,.l:>. 

§ li. S:·n ir 1k inierp!l'i:· para qu:W:ií\ll':r aclos n·lalivos ü 
Ji.rpart:<;ii<', 1n falta d·.~ í:•:rr:·lon·.,, c sc:;;[:rP r1ue o seu ~c:·viço <> 

~ 2:!. Examinar, qua11'o0 liw m:· ()l'denado TJClO Chefe (ta r·\i;.::ir. 

lkpnrlic:iío, ~·~as íradncçõ··s elos 1:1anifcstos se adaão confornws 
ao orif(inal, c lanç:ar ndl~s a ,..-rha (k sua ronfcreaeia. 

§ 2:1. Exigir do;; ComaHIB'Iant:·;;, ou :\k~tr<''i das embarca
C:iii~S, on dr SI'IIS OlHei<!''', a ,•ntn·.~~.l ll:b nt::l:1~ <lo Correio; e dos 
Sl'llS passai!ciros P lH'''''l<i~ 11:! ''t'lli:l:t·;;·;:t. :1 <i::s ear:::~; ;1\l!l::.:•s 
qnc ct>tHlmirl'lil, ::11;·,, ,.,,,,,.,,, · -!;1; ·;,::·nr<i:;ial'l'':.lt' ú ltc;·:!:·tic:::o 
conq){'ltnlt', ou enlrc;:a·L·'' ;\'l •.:111\1: ·:.;::::o n':'p:·ciilo; e d;u· has::a 
nns io:..:~n·~ 1'!11 qn1~ csii•,i·r:'''' w·n::dir·io:~:tüns, m: fi('CUlla:;, ap;n·e-
hcndt'll~ln :1:-\ q::t' en'·t~::: r:: r_ ~ 2!:. 1 'n·c' de:· ,·t 'is:1 1 c~:~ c:,•.:e:ll'fL', na f:;•·:;~a c~tal:dccida 
n',•sl': !lc~u\amcn\q, (.\r'. '<)7.) % :!5. Yi:,:;i:n· qu:· ,;:·u; s:dwniir.nc1ns ~:e cm;sec;em em seus 
JlOSto;, c <õpplic:tdn·> '"' :."1'\ !f:'' rk <FW fol'l'lll inemr:~Jidns, e 

IJUC' tlelle H' ni\•J dl~l!'aiiio. ~~ ~li. Ob~:::ry:;r, e fa::f'r o~:s,nar os l',e;_;u\amentos, Insiruc-
l:fi(~,;. I' Onl(•;·.; reL1tiv<l~~ ;;:1 '''!''.iço :1 s:•u c:\r(:o, e á Lrgislação 
de l•'azem!a, n~~ pnrte q1w llle comp!·ti ·. 

Dos Commandante~ c Of!i.ciaes da força dos Guarrln~. 
Art. 119. Cnmpclo aoCommcmrlarÜi' da fllrça do~d;uardas: 

~ J ." Oh,;c•rnr. ~~ f::ZI'l' t>h.;t'rn>r todos cs Ht•!Inlanwnlos, lns
truc<:úf'S, O;·d•':l·:, " !;,·c.:·:•s cln sr•f\'i!;n milita;. sobre a es!'ala, 
onlt'llt , disci;,lina '' p:·!n::nnia da !ürn u1• s1:11 <·omntamlo. 

§ 2." · Co:Hijuvm· o s1:niço " earp;n (:o t;uarda.-Mór, e seus 
Ajudantes, P com estes n·-.rzar 110 de rond:1:;, patrulhas, visitas, 
c 1:e Coruman1lo dos re4i:;lros ou ancoradouros. 

§ 3. o Dar excru<'ão üs ordens que receber sobre o emprego 

da força de SPU CoJÍunundo. 
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§ '•·o Fiscalísar o emprego, c uso do material a se11 .cargo, 
c provêr sobre a sua conservação c melhoramento. 

§ 5." Punir os seus subordinados na fórma estabelecida no 
arl. 5:l. · 

§ 6. o D<'sentpenhar tmlas as obrig-ações communs aos Em
pn·;Iadns das _\ll'andc;,("ns, na partn <IUC H1~s fôr applicavPl. 

;\ rt. ~ :)(). Aos omciaPS ('O!Opde: 
§ 1." Cumprir as ordens que lhPs forem tt·ansmillidas pot· 

interme<lb ele seus CnmmatH!é~III<~S. 
~ 2." ]};•scmpenitartlllln qnanln na C:Juformidad<J dosRegu

Jarur~nlo:; fi\r de sua obr!ga<:uo, pdo que to<'a ú disciplina da 
fon:a a que pertr)ncercm, Colll:nandos de postos, rPgi!ilros, 
<' d'~:;Lt<'éiTtll'nlu:;, I' ao respeito e obedicncia a seus superiores. 

% 3." Ci!mnrir ;;s obrigações c deveres pn·scriptos pelos§§ 
::!.", 3." !1." !' Ü." do nrti;:o anlc<·r·rlente. · 

A r L U:iL Aús OITicitws inl'n;·iores, quando Com mandantes 
flp qualquer lbrça, ou r\P~!ac<~nH'lllo. incumbr) ns obrigaç,ôcs de 
qu~ !ratfio o,; i'lltigos <lil[Ceedcní.l•s; (', l~;n f{l!:~Jqurr outra eon
di<;iiO, as que, conforme as Leis c·csljlos mililan·s, são inhc
rcntes á sua praça. 

/Jo Porteiro, c seu Ajudante . 

. \ i't. 1 :_;2. ,\ n Porteiro <'nlllp:;te: 
~ 1." },lJ:-ir, f'o:n o ,\rim;nisli'arlor das Capal.azia,:, as porla~ 

do cdiíicio ~Jd tll'fi<ll'lit:iio mt>ia hora antes dr; prin0ipial' o cx.pc
dicnlP, c li~cl!a-l;;s ás horas 1nareac;:1s no presente Hcgula
llWnto. 

§ :!. o A ssis!i r constem tcmcntr na por la da saliida da ll.eparli
ção, e ter particular aUt:nçâo sobre as pcssons que eutrão c sabem; 
tianrlo log-o parte ao luspcetor, ou Administrador das que fo
rem suspeitas. 

§ 3.o :t'ião deixar sahir mercadorins que não cstcjão despa
chadas c conferidas, c nas circnmstaneias exigidas pelo pre
sente Regulamento. 

r § !h o Verificar a identidade dos YOhllllPS despachados, para 
que possa ter lugar a sua sahida; dando immcdiatamcnte parte 
ao seu Chcf·~ do que souber, ou veriíicar, para se providcn
ci:J r na mnna da Lei. 

% 5.0 I\ão consentir que na porta se arrume, ou accumule 
grande) numero de volumes, de que provenha confusão, e prc
dpilação na conferencia ; admiltindo sómcntc, de accordo com 
os Conferentes, a porçao que se puder convenientemente con
ferir. 
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§ 6." Não fochar as portas sem que estrjilo recolhidos aos 
annazens todos os volumes que se acharem l't\ra delles. 

§ 7.• Cuidar do asseio da easa, c rrspondcr pelos moveis 
c utensilios della, os <JU<Ws receberá por invrntario, assig
nando disto a rarga em livro proprio. 

§ 8." Compmr, conforme as onku~ do n·;prt·tiHl lnspector, 
ou Administrador, o~ objeetos Il!'ees~arios !'ara o expediente, 
e pam o Sc'I'Vi<:o da~ Capatnzias; IP!-(alisan•l" IH despezos com 
n·cibo, excepto as do i•ttpurLltH'ia lltcnor ,;o 17\, <tUe todavia 
fieariío dPpPwlcntPs da approv;t~·iio <lo C!tt+ tln H r-partição. 

§ 9.• .:l!aat<'l' a ordP!tl G poiil'ia intPn .. t d 1 Hcparlição, e 
ohs<!rvar ,, f;:z\'t' observ<~r IH Ht•:.;u!.:lmL·nto:, e ortlens quo lho 
forem tr:Jn:<lltitlübs. 

§ 10. P<·nn·r a3 :'.1:-.>:l:' Lh hs·J<'<'lor, on do .\dminislrador., 
<' das :-;,.c,.,-~~~~. d1~ totlo:; os objcdns pl'l·d~o; para o expedicnlP. 
~ 11. Hi.,lrihuir o S\'I'Vi1:n aosContinnos, ,. Correios, c inspr.c

cioiJa-los pam que cuHtprüo st~ns Lltwun':;, r• [ll't'~·clltando contra 
elles mn caso de omis~;ão, ou dt•;,obPdiz'nd :. 

§ 1St .'.íanter u ()!'(]('!11 e n·,;pei[IJ Pilll'' [\3 rwssnas quo 50 
achan:m nas portas, palPo.i, t: r~ldtia"•, ou d"ntr" tia l~epurlição; 
requerendo ao n·spPelivo Clid1: <b prel'i·;:\s [nl\<,lencias, <JUando 
aronfrccr qne sn des!iscnt <1e sea~; llt'Yt'l'I'S. 
~ 1:~. Cump:-ir as ordt•ns L{lll.' ltw li1re::l tlarla~, c satisfazer 

<Í~ requisiçües tJUC Ih<· for" !li ft:itas por r )li! l'()j Empregados, 
sobre o serviço que cslin:r a ~eu rnrp·t•. 

§ tr~. Tt>r sob a sua guanl:1, c eonS<.'r·:ar feehada a caixa 
onde as parl<.'S devem lant:nr os rcquerilll•'nto.s; abrindo-a no 
decurso do dia as vezPs l{IIP forem tweesssa,·ias, pura dar o com
pc!Pntc destino aos papeis <JUe nl'lla em·ont:·ar. 
~ 15. Prender as pt·ssoas lf!IC lim~m en•;ontradas dentro, 

ou 11:1 porta da n,•part it;:lo commPlten :lo algum delíctn , 
ou fraude , ou flUi), per~l';~lli!las pelo claiJior publico, prn
lendcrcm entrar no edific1o da mPsma Itcpartição; e bem 
m;sim as que anclan·m nelle armn.das, Oll forem suspoittts 
de fraude, remnltctJ(!o-as lo!.'o ao seu Chef". 

Art. 15:J. Nas All'antlf';.ras, e :\lesas ~~~' R•~ndas mn qun nftll 
lumycr Conferentes, oa u s:·u numero fdt· muito limitado, o 
l'orldro, eonforme a sua itloneidadP, a juizo do Inspcclor, 
on .\dminbtrador, potlncí S"rvir, nas p•H'tn~ em <JUe estiver 
eollot·at!o, tio Conf,·:·entt• da.; mereadoria~. ou volumes dcspa
ehados, !las a!Hthfra::, ~~ da ha!.(:JC:•'IIl do', pas,;a){ciros . 

. \rt. !:i'L ,\o ,\jad;utit~ 1!:• l',li'1;·iro incumhe: 

~ 1.• Salhlitair o Pni'l:'im e:11 ~:~11s i1npedimcntos e faltas 
rnp<mtinas, •:u momcnl:m:·a.;, em qnanto de outro modo não 
pro\·idcnciar o respectim Ins[H't:lor. 
~ 2. • E'tercor cumulativamente com o Porteiro, e sob suas 

ordens, as funcçõcs que a cslc competem. 



( li70 l 

A parte m:~ltratada, ou que se julgar aggravaua, ou prc
ff'riua no seu dDspacho, poderá queixar-se verbalmente ao res
pPdivo Jnspndor, ou Administrador, o qual, ouvindo o Ernprc
;..rado aq.;uido, " r·~r:lll;li:ci:Ll a jt:.;i:;_:a da quc·i!.:a, dará a 
dPvida S<llht'a(io at!Yt!l'lindo, n·;:n•l!endt•lHio, on suspendendo 
o Empreg;1do, e'nt!iJrlllc n ~''' ,., JWdir. i);u:il'lo ;H:n·~m a •rw·b:a 
l'ôr contra o C1Je:'e da lk~:<irli(\o, ;1~ p:l!'tes n:l'orreriio por 
escriphl, n:t Ctlrte ao ~·~li:l~j~ro tl.~ Ftlz,~n(\~l, P ILt~ Proviia:fa.J 
aos Presidt•Jl!t'~. para provirle:J•<:Ir~~::t co;no iür d(• ju;tit;a. 
~ .i. 0 J)C~Pillpenhar ro~n z:'~o, diU.~enc1:!, e:~:F·.lilião, intr::

l't'Zll e ppi'!hç;1o o S~':'Y'•:'' 'l ~::::: t'.ll'!' .. 'l, ot! m :r::lJa!hns fle qun 
fon~tu int'Ui~l!Jidu~:; p,)!n s·.'u C!~~·.'~_\:'<~~< ~nrP:\~- _;,ti"-; ~~ut~ l:!CS fore!n 
l:<'llli;u:;\,;, 

~ 3. 0 Prn;!~oyrr {~ :;t~:,·, ;~· -::-.~ partP, a:J~;r[~;a!Jo pc•lu IIL"Ft'•"
for l'l'~pt•cii\ o, ern quah:tH'l' J u::~o, UOS r:·oce:-i.;:;3 dP C:H1U'i;

ban:lz: ;· nJ:l ptl.~~·antL), J;n~·,'·:;;, {~:L·,~LU, a:;{ítllU'S <·-~i'.-t'l'fi 1_) ~;Dr co;~ta 
do5 eofrcs da:i Cniuar~l~ ~IuniciJ.J:tc· .. ~, su o i~ri~:):'e;;·;u]o dec•~h~r. 

% G.o Kq1·lr a S<]U~ r<'~p·,•cLv,b Ch,j>s todas <:s davidas qt!~ 
o:rerct~'r0!U os ne~~ncio~, dovua~Pnlo . .,, e p~!pe~.~i a seu cargo, 
tjlléW:il!llP!' vícios qm~ lwsl:·, :·n,·o:,t;·:t;·:':n, c o,; a!lllsm coninri1•s 
ú boa on1ent do scr\'ii'O (:c !H~t' i: \·cre:n rD!liH•·:Ln<'nto. 

§ 7. 0 C:llilp~ll'CCé't:n:l ~:,:n:tr:: .,,., Ú:i lwr<lS Dl'dinaria~;, ou ;Ís 
cxÍraonlinarias que f(E'c':n m'.,r;.·:uL:,;, C' n:·H:t jWI'HElller.r:r apllli · 
eado ao f:·:~lJa!!J() t[<t•1 !:1:~ :·k ,i;:;tr;!;ai;h, o:t csUw·r a st•n 
car,c.;n, salvo o c~aso de lil:':H:a d:~ '"··:t Cli:;!':'. 
~ fi.o Apprelwndrr q:IaeSf(li''l' gea,:ro:i 0:1 mr1rcarlnri;)s, ou 

cml>arc:.H:õe:;, que fore;n e:Jcu;llr::dos em L'onlravent:ão ;ís LPis 
FiscaPs. 

Art. 1S8. Ficn proltilúrlo a toc1o e 1;ua!:pwr Emprq~ado: 
1.", tirar, Oi! levar to:nsi:.\'il qunlqn:'r Flpr•l prrtcnfcnlr1 ao .\r
cltivo, ou qnJ corra por :ru!·:tinl' d:1~ diff;:rentcs Srcções; '2. ", 
t•nlrt'lcr-se e;11 eonvcrsa('flo {:~~I'.:\nt<~ o t''\{J~\tiPUt!~ da i~~·partit;i!o 
(:()!11 outro qanl.!llCI' E::iprq;:\Jo' ou CO!ll <\'parte>, Ol! r·. ;;;uas 
exlranllas, q~te nilo S!'j<t rdaíiYa ao t':c.;mo e:qwdi1:ntc, ou ao tra
balho do que estiver incum!Jiuo; ou falia r alto, ou alwrtar 
razões, ou tratar com as partes sobnJ m::;oeios da l'IJs;JeeUva 
l~staç~o, ou outra qualquer , sem positiva ordem, oH liu;ul
dade tlo superior que cstircr presente, ou fiiJS casos permilli
dos pelo Hc~ulamcnto. 

Art. I 59. Fica i;.\nalmcnte p!·oltib!do. solJ p:~na tlu demissão, 
alt'JIIl dP outras em qu0 po::s:~o incorrer l!il fúnna f!a !r•;.:·ish11;flo 
peilal em ,·igor, nrr; E1npn• ... H!() . .; fh~ .\lf'anc!t•;":ls e da:; ?ü,·sas de 
HPIH!as: 

§ 1. • Receber cmolu•lwn tos, Li'<1Ça;.o:ens, ou t'sporlulil {]() qual
quer n:1turt>:~a, ou ontm q:nlíllllll' r··neimcil!o uão ~!l!lc'risado 
veJa l-P~islat)1o e:n ligor. 

§ 2.• Aceitar qualquer ofi'erta, doaçuo, ou dadiva de valores, ou 
ohJcctos fJlte cstPjão f'~IjPilf's á iisntli:<açfío, ou de dinheiros c 
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qUllesqQer. outros \laloras-· que o não estejão, da ttliió de Des-
pachante, ou" pessoa de qualquer ordem, que trate, ou tenha 
n<'.g-ooios nas Alrandegas, ou Mesas de Rendas.· · 
~ 3. o Receber, ou pedir por emprestirno dinheiro, ou quaesquer 

vnlores á' referidas pessôns, ou ])espachantes. 
~ !~.o Com rnerciar em grosso, ou a retalho, clandestinamente 

ou ás c!arc\S, por si, ou por pessoa de sua família que lhe seja su
jeita; c ter parte, ou ~ntercsse em qualquer negocio commercial, 
ou empregar-se em objectos de protlssão mercantil. 

§ 5. o Ter parte em sociedades commerciaes, excepto corno 
Accionista nas Companhias, ou Sociedades anonymas, oa Socio 
Cornmanditario nas Sociedades em Commandita; 

Art. 160. Nenhum Empregado poderá' ser Procurador de 
partes em negocias que, directa ou indirccla, activa ou pas
sivamente verlençiio, ou digão respeito á Fazenda Nacional; 
sendo-lhe, porém, licito substabelecer a proeuração. DIJ prohi
bição da Procuradoria exel)ptuão-se os negocios de interesse 
dos ascendentes, ou descendentes, irmãos, ou cunhados dos Em
vregados, fúra dos casos de deverem ser por estes despachados, 
'011 expedidos. (Art. 66 do Decreto n. 0 736 de 20 de Novembro 
.de 18f.í0). 

Art. 161. Todos os actos, papeis, calculos, ou quaesquer 
cscriptos de seus olllcios, feitos pelos Empregados da Alfandega, ou 
Mesa de Hendas, serão por elles assignados, ou rubricados, afim 
de se fazer c!Tectiva a responsabilidade em que possão incorrer 
JlOr taPs actos. 

Ai"t. 1 ü2. Os Empregados das Allandcgas, c ;\lesas ue Rendas 
S;io responsaveis: 1.", portodososdanmos, oupn·juizosquedire
da, ou inclireclaHH~nte eausarcm ú Fazenda Public:J, por fraude, in
curía, deleixo, ig·norancia, ou culpa, uiuda que leve seja, ou pelos 
que, podendo prevenir, deixarem de o fazer, ou pot· qualquer des
caminho das rendas, para que concorrerem de qualquer modo, 
prestando serviços, ou consentimento, ou deixando de participm· 
á Autoridade competente o que chegar ao seu conhecimento, 
ou presenciarem; 2.•, pelas-faltas, damnos, avarias, e quacsqucr 
prejuízos que sotl'rerem as mercadorias em sua guarda, ou su
jeitas a seu exame, provando-se que forão occasionados por 
facto, culpa, ou negligencia sua, ou p:.;,.r causa que poderião 
ter evitado; 3. ", pela falta de liel entrega, ou por não darem 
conta no tempo e prazos devidos dos valores e objçctos a seu 
rargo, ou em sua guarda; :L", por qualquer erro de calculo, 
ou rPducçfio contra a ·Fazenda Nacional; ficando sobrogados no 
direito da mesma Fazenda contra a parte que recusar satisfazer o 
prejuízo do mesmo erro. 

Art. 16U. Os Empregados das Alfandegas, qualquer que 
seja a sua classe; os Olllciaes c praças da força maritima dos 
,;uardas, e os O!liciaes c pessoas da equipagem das embarcações 
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não podem ~J:,d~lddos d,o serviÇo por qualquer Autoridade, 
sem pQrmisSil<niQ' 'ieô respectivo Cbtlfe~ u quem se far<i requisi
ção ,nos .ter~c'Js"d()D~creto· n}'' 512, de 16 da Abril dé 18~'1. 

S Umoo, Nesta d1sposlcão não se comprehendom os casos: 
1." De sorteio para a composição do Tribunal do Jury. 
2.• De ~rviço da Guarda Nacional, ·.oãf> estando delle dis

pcniiados. 

TITULO 11. 

Das Leis flue t·e~ualã~ ii~ ~er-.·~ço c ueA·ocios 
que eot•t•eua pela~ Jl.lfantlega~, e .llf~."ins de 

Rendas, sua f)Ublicação o exeeu~iio. 

Art. 164. No regimen c serviço das Alfandegas, c Mesas 
de Rendas do lmpllrio observar:sc-hão as 'disposições do presente 
Regulamento; e no que fôr relativo ás Alfandegas c mais Estações 
das fronteiras, e no f<'gimcn lbcnl dos rios, mares, lagôas c 
aguas interiores do Impcrio, os Hcgulamentos cspeciacs expe
didos pelo Governo, os quaes poderão ser reformados, ou altera
dos, sempre que a cxpericncia o aconselhar. 
~ Unico. Na disposição da 2." parte do presente artigo se 

acha comprehendido o Decreto n." 2.486, de 29 de Setembro 
de 1859, sobro a navegação da Lagôa-merim, c Estações Fiscacs 
da Provincia do S. Pedro do Sul. 

Art. 165. A percepção dm direitos, ou impostos a cargo 
das Alfandegas, e Mesas de llcndus se regulará pela Tarifa, e mais 
Regulamentos em vigor, na parte em quo não forem alterados 
pelas Leis annuas do Orçameuto. 

Art. 166. A Tarifa das Alfandegas não poderá ser alterada 
em nenhuma do suas partes senão por Lei, ou em virtude do 
autorisação Legis!ativa; mas será annualmente revista: 

S 1.0 Para serem addicionados os artigos, ou mercadorias : 
1.•-, · qúe forem assemelhados; 2. o, os omissos, ou JÍÔyos que 
tiv~refll '.valor mais ou menos fixo; 3.•, os sujeitos a direitos 
ad valorem, que pelo decurso do tempo se acharem nas cir
cumstaneias mencionadas no numero an~ccedentc. 

/ ~ 2.~ Para a altcrJçiío dns taras Jagaes, se a necessidade 
da sua reforma mr indiéada ywla experiencia. 

§ a.. As addições, e altcrii\"ÜlJS de que tralão os§§ anteceden
tes serão reunidas, c publil;adas em suppiemcntos á Tarifa. 

§ 4. 0 As alterações parciaes da Tarifa coniprehenderão uni
camente artigos cspcciaes, conli.mne sua numeração; não de
vendo-se jamais entender que interessem, ou regulem sobre 
outro qualquer que expressamente não tiver sido mencionado, 
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Art •. 16'7. A disposição· dQ. nrt. tti6 não limita item extln~ 
«Uta·auWisaçAo ~ao Govemo~pelo art.•29 da Lei n. • 861 
de tB··de Setembt0'de1li8Ur"ei;att8~"29 e 46da Lei n,• 514, 
de· 28 · Olllnbi'é d& ts.e,.. e prorogilda ·jlelás Lefs do Orçamento 
posteriores, e Let·n:~; t.04t .dé 1.4: ·de Setembro de·1859, em 
quanto o mesmo Governo não usar definitivamente dessa facul
dade, ou pelo Poder competente o contrario não fór determinado. 

Art. 168. Na applicaçlo da Tarifa e na cobrança dos direitos 
nenhuma distincção se fará sob qualquer pretexto, ou privilegio, 
quer em relação às mercadorias, quer aos portos de sua pro· 
cedencia, ou aos seus donos, ou importadores, que não se ache 
estabelecida por Lei, ou Decreto expedido por força de autorisa
ção do Poder Legislativo. 

-Art. 169. Os Regulamentos relativos ás Alfandegas, e Mesas 
de ll.endas, e as alterações da Tarifa, salvo qualquer disposição 
especial em contl'ario, principiarão a ter vigor oito dias depois 
de sua publicação nas folhas ou periodicos em que se publica
rem na Côrte, ou nas Provincias, os actos do Governo; ou do 
dia em que fôr ma1·cado, ou annunciado pela Repartição com
petente a sua execução ; e, na falta de t~e~ folhas ou periodicos, 
naquelle em que, pelo Ministro da Fazenda na Côrte, ou pelos 
Presidentes nas Províncias, fOr ordenada a sua publicação. 

§ 1. o As mercadorias depositadas em quaesquer ~rmazcns, 
ou depositos estão sujeitas ao pagamento dos direitos que vigora
rem ao tempo em que forem postas em despacho; considerando-se 
taes desde que fôr apresentada a respectiva nota ao lnspector 
da A lfandega, ou Administrador da Mesa de Rendas. 

§ 2. As que estiverem em despacho no momento da exe
cuçno de qualquer Lei, ou Regulamento, estão sujeitas aos direitos 
que se cobravão na data em que tiver•principiado o processo 
do mesmo despacho. 
, § 3.0 As disposições dos §§ antecedentes ficno enensivas 
as nlterações que se fizerem nas Tabellas dos preços de arma
zenagem , das taras, e em quaesquer t:uas, ou impostos. 

Art. 170. Nos casos de modificações de taxas, taras, ou 
armazenagem, as homs do expediente serão prorogadas, e o serviço 
progredirá sem interrupção todos os dias, ainda que santos, ou 
feriados sejão;· para se receberem as notas dr. despacho desde a 
data da publicaçllo até o dia da execução das rereridas alterações. 

§ Unico Nlio serão aceitas reclamações, ou declarações ante
cipadas dos donos, ou consignatarios, a respeito de mercadorias 
que não possão ser postas logo em despach'o' para o fim de que 
trata o presente artigo. · 

Art. 171. Todas as Leis, Regulamentos, lnstr.ucções, Ordens, 
e _Decisões relativas 'ao serviço, e regimen Fiscal das Alfan1legas, 
e Mesas de Rendas serão logo publicadas, e communicadas ás 
1\epartições Fiscaes, e annualmento colleccionadas para· serem 
distribuídas pelas meso1as Estações, 

Parte 11. 60 
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Art. f'72. Nu disposições do pres!lnle 1\egulmento, rela
tivas ~ organiSllçio e serviço das Alfande~u, serão t,mi~mente 
co~sideradas materias Legi11lativas •• que iião cllpeojaes: · 

1.• A' taxa dOs direitos de consumo, r•~exportaÇ!lo, e expor
télção; de expediente, e outros impostos internos, e aos preços de 
armazenagem. 

2.0 Aos quadros dos Empregados, suas nomeações, acces.<;os, 
vencimentos, aposentadorias, e penas. 

Todas as outras disposições poderão ser alterada~ por Decreto. 
Art. r73. A leitura, e consultadal.t>p:íslaçãodasAlfandegas, 

*' das Mesas de Rendas será franqueada nas Repartiç<J95 com
petentes a todos 01 Capitill's, ou 1\leslrtl' Qe navios, seus con
signatarios, ou donos das mercadorias, tJ uando o exigirem. 

TITULO 111. 

Do t•eglruen eeonomico, e policia iuiet•na das 
Alfandeaas, e Uesas de Jlendas, e seus arma
zetllt, e fios entt·eposto8, dt"po.siios, e it•apl• 
ehes alfandegados. 

CllPITULO :t • 

DO RDIFICIO E AIUIAZENS INTERNOS DAS ALFANDEGAS, E 
DAS MESAS DB RENDAS. 

Art. 17-i. As Alfandegas, e as 1\le,as de Renda& devem ser 
collocadas em lugttres de desembarque os mais proximos do 
r.eotro do Commercio, em edificios independentes e seguros, 
e sem contacto com qualquer outro particular, ou communica
ção para fóra, senão pelas portas e poub·:;, os quaes terão as salas 
e accommodações convenientes para os trabal)Jos do expe
diente, e os armazeo11 e depositos interoos que forem neces
sarios, bem como as pontes, docas, gtlindastes~ machinismos, 
trilhos de ferro, e vebiculos indispensa vcls para que se fação a 
descarga e embarque das merclldorias, SU4 conducção, arruma
ção, 011 ooondicionamento, e beneficios que necessitarem, com 
seguran~a e promptidão. · 

Art. 175. Os armazens internos s•:r1lo construitlos de modo 
quo sejão claros e arejados, e cad& h una delles possa conte•· 
hum • numero tal de volumes quo haste hum só Fiel para 
u seu expediente. 

Art. 176. Cada huma das port.Ls externas da Alfandega 
terá duns chaves desencontradas, huma das quaes ftcará a cargo do 



Administrador das Cap&taUu. eu· do respectivo empl'tlfteiro, e a 
outlll!~do J,:!otta;rov~ pP- tP ..-inazoaa teriio Í8UIIPMtnte 
duas ,.cba'fel ICieiteDCI.OD~t d-..quea fbuma • ·perteuee.rá ,fiO,~ 
ferido Adminiakad~e:::tt;pukla '" resptoÜ•o •• q~ • depoSi
tará em· mão dl) Mol'MMrc,p na' horà · «ta • 8ahi~ e ~~UWrramento 
dos trabalhos, depois de fechado o ~u armatem. : , . , 

Art. 177. Acabado o expediente do dia, e fecbadali !li portas, 
não so abrirão estas 5eniio no dilk.tteg\linte, na hora competente, 
salvo ordem, ou mn presença do re&pecti\'o Chafe da Repartição, 
ou de quom suas vezes fizer; toas nos casos extt·aordiua~ios de 
incendio, ou do roubo<1 se a Autoridade Policial competente. 
julgar neccssaria a sua abertura, não oomparecendo lqgo o 
referido Chefe, o Adminiswador das Capatazias, ou o Portçirci, 
mandará pratica-la pelo modo que fór mais conveniente, 
tomando prirheiro as cautelas, e medidas que forem nooes
sarias para seguradça das meroodorias e l'alores depositadOJi. 

C&PITULO ~-· 

DO REGIJ\Illti ECONOMICO E POLÍClA lNT~RNA D:AS AtFANDMOAS, 
MESAS DE RENDA~, BESTAÇÕ~S Qtrf!j LiiES SÃÓ DEt'Er;ümtr!tl. 

Das Capatadas. 

Art. 178. O serviço das C4potazias ~erá feito por admlnis
traç&o, ou por empreitada. 

Este serviço consistirá: 
t.• Na descarga, reoebimento,conducção, segurança, ooposito, 

fiel guardá, acondicionamento• bene6oio , aproveitamento e 
entrega de todas as mercadorias e nlores a ~argd da Alfandega, 
ou da Mesa de Rendas. 

2.• Em todo o serviço e trabalho braçal quo demandar are
moção e movimento dos volumes ou mercadorias; para seil 
despacho, exame e quaesquer outros Uns, na fórma da Legislação 
Fisetl, desde a sua descarga até a sua sabida. 

Art. 179. No caso de ordenar-se que o serviço seja1 feito 
por empreitada, a adjudicaçlío terá lugar lileditmte OOMnmo. 
na fórma da Legislação em vigor. ·, , 

Art. 180. 'Adjudicado o serYiço, e pre~tada tJelo tUnprfiteiro 
fiança idonea a todas as obrigações a que por si, e pelos ~~~eus 
prepostos ficar sujeito, ·tomará o mesmo empreiteiro conta• 
.por inventario, de todàs as metcodorias e valons deposi
tados, e bem · assilfi •oo·todo ·o ·material pertencente 'do mtstno 
sentço. 



( 4'16 ) 

Art. 181. · O · p~ da ~rremataçfto ou· cont:racto poderâ. 
consistir em ·qoántia Ou; oiJ em lluma· cetta 'poreentagem ba· 
proporção do· 'ftllldimento mensal, que :senir ·de base para o 
calculo da porclmtagem que competir aos·Empregadol. 

Art. 182. Por conta, e á custa do empreiwiro correrão: 
§ 1.0 O fornecimento de todo o material preci~o para o ser

viço a seu cargo. 
§ 2.0 A substiluiçlio de todo o material que SP inutilisar, ou 

que receber inutilisado, ou em estado que demande concerto, 
inclusive os guindastes, carros, trilhos do ferro, correntes, c mais 
objectos necessarios para a descarga c transporte dai mercadorias, 
sua arrumação, acondicionamento, guarda c ~t·gurança. 

§ 3. o Os concertos que o tccto, ou telhado, ca11os c pavimento 
do cdificio demandarem; c as obras ncccssarias pa m o bom acon
dicionamento, arrumação c guarda das mercadorias. 

§ 4. • Toda a despcza que requerer : t. o, o pessoal a seu 
cargo; 2. o, a limpeza e asseio da casa da Alfandega, ou Mesa 
de Hendas, seus depositos , armazens, patcos, eochias, c suas 
dependcncias e frente. 

Art. 183. O empreiteiro terá o direito de n< mcar, admittir 
c demiUir os operarios c serventes que julf"ar necessarios, 
precedendo o devido accôrdo com o respectivo Chefe da Re
partição ; e será obrigado a satisfazer quaesq uer exigencias 
que este fizer para a despedida dos operan)S, e serventes, 
a bem da fiscalisação da renda, ou da mordidade, ordem 
c respeito, que cumpre guardar e manter em qualquer Ucpar
tição, ou no serviço publico. 

Art. 184. Nos contractos respectivos se t>.stabclecerllo as 
condições nccessarias de accôrdo com as preSI'IItes disposições, 
c quaesquer outras que Sfl julgar convenient~s para o bom 
desempenho do serviço, c segurança da Fazenda Nacional; 
marcando-se penas pccuniarias pflla falta de exa<:ção dos deveres, 
além das em que incorrer pela infracção do presente Regula
mento, na parte que lhe competir. 

Art. 185. O serviço das Capatazias por administração, nas 
Alfandcgas a que se refere a Tabella n. o 1, li<::ará a cargo dos 
Empregados marcados na mesma Tabella. 

Nas demais Repartições em que o Mini.'itro da Fazenda 
julgar conveniente haverá hum Administradnr, e tantos Fieis 
quantos forem os armazens; havendo, J>orém, hum só 
armazem o Administrador servirá igualmr-!l.te de Fiel, ou 
vice- versn. 

Art. 186. Além dos Empregados de que t.rata o artigo ante
cedente, haverá os operarios c serventes que forem necessarios, 
para conducção c arrumação das mercadorias, os quaes serão 
da escolha do Administrador das Capatazills, que poderá 
exigir dellcs fiança, com approvação do Chefe da Repartição. 
O seu numero será fixado pelo Ministro da F'tlzenda na Côrte, e 



( 4'T"' ) 

pelas 'l'besourarias 088t:,Rfn'rincias ; ten~ em attençlo as 
n~es do ,e.._,"&•IJ• prompto-expedieote da Repartição., 
Os seus ·vencimentos \ serlo ~esignlldoe, pelC) mesmo Minil!tro~ 
na Côrte, e pelai Thesou-.nas Pro.riooiaa, ~!do. o lnspector 
da Alfandega respeo&iva;.> . , · · · · . · · . ·. · .. 

Art. 187. Na falta, ou impedimento do Administrador 
das Capatazias, fará as suas vezes o Ajudante que o lnspector 
designar , nas Alfandegas que tiverem mais de bom; e nas 
que não tiverem Ajudante, o Fiel que o lnspector nomear; na 
dos Fiéis, o Mandador, ou Conferente das Capatazias que os 
mesmos Fieis indicarem ao Administrador, ficando por elles 
responsaveis. Nestas substituições perceberão taes Emprega~os, 
além dos vencimentos do seu respectivo lugar , a gratiftcaç.ão 
que competir ao impedido. 

Art. 188. Todos os Empregados das Capatazias são immedia
tamente subordinados ao respectivo Administrador, que os poderá 
despedir quando o entender conveniente, participando-o logo 
ao lnspector, ou quando por este lhe fôr ordenado. 

Art. 189. Os Ajudantes do Administrador das Capatazias 
o coadjuvarão no exercício de suas obrigações, segundo as 
instrucções que dellc receberem, approvadas pelo luspector. 

Art. 190. O Ministro da Fazenda poderá supprimir, quando 
o serviço publico o exigir, as Administrações das Capatazias nc
tualmente creadas, ou contempladas na Tabclla n.o 1; dando 
lJestino aos Empregados, conforme o seu merecimento. · 

Art. 191. A descarga e entrada ou recebimento das mer· 
cadorias serão verificadas pelo Administrador das Capatazias, 
ou seus prepostos, que na respectiva folha, ou rol de descarga 
o declararão , mencionando a data c rubricando-a . 

.Em instrucções especiaes, feitas sobre informações do Inspector 
de cada huma Alfandega, ou Administrador da Mesa de Rendas, 
o Ministro da Fazenda regulará o serviço das Capatazias; po• 
dendo mandar crear companhias de trabalhadores para o seu 
desempenho, e marcar-lhes, além de hum modico vencimento, 
huma remuneração por cada especie de trabalho, ou serviço, im
pondo, conforme a natureza das faltas, aos infractores das refe
ridas instrucções multas até 1:~ ao Administrador, seus 
operarios, e serventes. 

Art. 192. São responsaveis : 
§ 1. o O empreiteiro do seniço das Capataziàs : pelas faltas, 

extravios, avarias, damnos, e quaesquer prejuízos que soiTrerem 
as mercadorias, desde o seu desembarque nas pontes, ou cács 
da Alfandega, até a entrada no armazem a que forem desti
nadas; c desde a sua sabida do armazem até a sua entrega, 
ou sabida da Alfandega; provando-se que a falta, avaria, & c., 
lóra occasionada por culpa, ou negligencia sua, ou de seus pre
postos, ou por causa que elle poderia ter evitado. 
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§ 2. o O Administrador das Capa&azifls : quando o servi1,;o 
das mesmos Ctlpatar.las fôr feito .. por adtnlttistração, P~'l~ 
mesmo modo do §procedente. 

§ 3.G Os Fieis: pelo mesmo modo dos §§ antecedent,·s, 
desde que as mercadorias entrarem até que sahirem de Sl'US 
respectivos armazens. 

Art. 193. A reparação, ou indemnisaçllo dos damnos, ou 
extravios será feita pelo causador ~ responsavel, na fórma do 
Capitulo 5.• do presente Titulo. 

Art. 19\.. Os damnos, c extravios, por que forem responsa
vcis os opcrarios e serventes da nomeação do Administ,·ador 
das Capatazias, não eximem i\ este, nem aos seus Ajudante~ 
e Fieis, se occorridos nos limites de sua rcsponsabili<ln rlc. 
segundo o disposto no art. 1!12; ficando-lhes porém salvo r, 
direito de requerer ao Chefe da Hcpartição a retenção do-; 'cn · 
l'imcntos do causador do damno, ou do responsavel pelas falta:; 
enconlradas, para seu pagamento, c do usar dos meios qtm a 
J.Pi lhe concede para haver a sua indemnisação. 

Art. 195. Fóra dos casos previstos no art. 192 , os Empre
gados das Capatazias não são obrigados a outras indemnisa~•íe~. 

Art. 196. As dcspczas de que trata o art. 182, no t;a'-'O 
do serviço das Capatazias ser feito por administração, correm 
por conta da Fazenda Publica. 

Secção 2.a 

Da policia interna. 

Art. 1!17. A policia interna do edificio das Alfand•Jg,ls. e 
.Mesas de Rendas será exercida pelo Chefe respectivo ··~ !'·~u 
Ajudante, ou Escrivão, por meio dos seguintes Emprcgadm!. e 
da força dos Guardas, c Vigias á sua disposição: 

t;o Porteiro, c seu Ajudante; 
2. o Administrador das Capatazias; 
3. o Fieis dos armazens : 
4.° Contínuos e Correios. 
~ Unico. No interior dos trapiches, armazens, ".nlrc

postos, depositos e trapiches alfandegados será a policia ordina
riamente exercida pelo mesmo Chefe, por meio do Fiscal •·ompe
!entc, c do respectivo Administrador e seus prepostos; c e:-;trnor
dinariamentc, }Jclos Empregados, c força de Guardas, c Vigias, 
que ml' para esse lim destacada. 

Art. t !18. A visita, ou entrada na Alfandcga será permittida 
independente de licença: 

1." Aos Assignantes da Alf;mdcga, ou Mesa de Rendns: aos 
donos, ou consignatarios das mercadorias, e aos seus cuixdros 
competen{cmcnte habilitados na fôrma do Cap. 7. 0 do Tit. 5. 0 
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2,~. Aos. pauase.ir.o.~ ,.dl.lrt.nte o . te.mpo pe~rio _p;u;a o 
dtlS\UI)~aÇQ-~ ~\li4a.~,!p!a.bQagem .. 

3.0 Ao!? Corret•ros. · 
4. 0 Aos,CaptW.es, .ou,)J.estr~ de. navíQs. . 
5. o Aos D~pachante$, seus Ajudantes, e Caixeiros Despa

chantes. 
§ Unico. A quaesquer outras pessoas só poderá ser franqueada 

visita, ou entrada no edificio da Alfandega, ou :Mesa de Rendas, 
seus armazens, e depositas, mediante licença, que será dada por 
breve tempo, a pessoas conhecidas,e de bom procedimento. 

Art. 199. O lnspector, ou Administrador poderá prohibir a 
entrada na Alfandega, ou Mesa de Rendas, seus armazens, depositas 
e trapiches alfandegados, a qualquer individuo, Corretor, Despa
chante, seus Ajudantes, Caixeiros Despachantes, ou Assignante 
que fór encontrado commettendo fraude, ou fôr disso conven
cido, ou se tornar suspeito, pelo seu comportamento, aos In
teresses da F11zeuda Publica. 

Art. 200. O lnspcctor, ou AdministJ·ador, ou qualquer Em
pregado Fiscal, fará prender toda e qualquer pessoa que fôr en
contrada dentro do edificio da sua Hepartição, ou de qualquer 
deposito , armazem, trapiche a\lande~ado , ~u entreposto , ou 
em qualquer embarcação sujeita á fisca\isação , commeltendo 
fraude, ou outro qualquer acto criminoso , ou contrario ás 
Leis e Regulamentos; e, depois de mandar lavrar auto .cir
cumstanciado de todo o occorrido, o qual será assignado pelo 
respectivo Chefe , com as testemunhas presenciaes , nos casos 
que não forem da sua competencia administrativa , o remet
terá á respectiva Autoridade Judiciaria, ou Policial, para proceder 
ulteriormente na fórma da Lei. 

Art. 201. As mesas dos trabalhos das Secções serão co\locadas 
em lugares proximo~ huns dos outros, de sorte que o expe
diente corra facilmente, os Empregados promiscuamente se 
auxiliem, e o Chefe da Repartição com facilidade os inspeccione, 
e fiscalise o serviço a cargo de cada hum, ou de cada classe. 

Nas pontes de descarga e embarque, qualquer que seja a 
sua situação. serão destacados os Empregados competentes e 
neccssarios para o serviço das conferencias das mercadorias. 

Art. 202. . O expediente da Alfandega, ou Mesa de Rendas co
meçará em todos os dias, que não forem domingos, dias santos 
de guarda, ou feriados, das 8 ás 9 horas da manhã, e findará das 
2 para as 3 da tarde, CQnforme a estação. 

§ 1. • O serviço das Capatazias, das pontes_, descarga, e 
embarque prineipiará das 5 até ás 7 horas da manhã, e acabará 
das 5 para as 6 horas da tarde, conforme a estação, e a affiuen
cia dos trabalhos ; podendo dar-se aos operarios, por turmas, 
o tempo neccssario para a sua refeição e repouso. Nos por
tos onde, por circumstancias locaes, o embarque, ou desem
barque se não puder eliectuar senão por marés, os trabalhos 



Dos' eQtttitlt;'o'S, e 'Correios .• 

Art. 155. Os Continuos o Correios, alóm do serviço que he 
proprio de taes empregos, devem : 

§ 1. o Fazer as notificações, iQtimações, c diligencias que 
lhes forem ordenadas pelo seu Chefe, passando as certidões 
que forcw precisas, para o que terão fé publica, debaixo de 
juramento de seu cnrgo. 

§ 2.0 Executar todas as decisões do Inspector, ou Admi
nistrador, c ordens que lhe forem dadas. 

§ 3. o Coadjuvar o Porteiro em seu serviço. 
§ 4,o Substituir o Ajudante do Porteiro nas Repartições onde 

fôr creado este emprego. 
§ 5.° Cumprir as ordens que lhe forem transmittidas di

rectamente pelo lnspector, seu Ajudante, c Chefes de SecQão, ou 
por intermedio do Porteiro. 

§ 6. o Levar a seu destino a correspondencia quo fôr di
rigida ás Autoridades, c mais pessoas residentes no lugar em 
que tiver assento a Repartição. 

§ 7. 0 Desempenhar as funcções de Agente dos leilões da 
Repartição, todas as vezes que lhe fôr ordenado pelo Chefe da 
mesma Rep&rtição. 

Art. 156. Os Continuos e os Correios são obrigados a com
parecer meia hora antes da que fôr marcada para o começo 
dos trabalhos do dia, c só poderão ausentar-se depois do findos 
todos os mesmos trabalhos, salvo com licen~,:a do seu Chelc. 

Nos caso,l' extraordinarios deverão comparecer ás horas quo 
lhes forem marcadas. 

Secção 22.• 

Das obrigações communs ao.ç Empregados das Al{andegas, 
e Mesas de Rendas. 

Art. 157. São commuus a cada hum früs Empregados das AI~ 
fandegas, e Mesas de Remias, as seguintes obrigações: 
· § 1. o Zelar e promover os interesses da l<'azenda Nacional 
na cxacta arrecadação dos respectivos direitos e rendimentos. 

§ 2. o Representar ao seu Chefe sobre todos os abusos o 
desvios de que tiverem noticia, ou ás Autoridades superiores, 
quando o mesmo Chefe não tome em consideração suas repro~ 
sentações. 

§ 3." 'fratar com urbanidade as partes, aviando-as Cl,)m 
promptidão, e sem dependencia, ou predilecções odiosas. 
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de carga e desçarga terllo lugar nas boras do dia oompatiyeis 
oom este serviçó, e estarão para esse flm abertos o edifioio da 
Re_partiçllo, e seus armazens, e trapiches alfandegados. . 
~ 2.• O serviço daP ·~isitas dos portos e ancoraoouros prin

cipiará ao romper da aurora, seja ou nlio o dia festivo, do
mingo, dia santo de guarda, ou feriado, e continuarA até o cahir 
da noite. 

§ 3. • O Chefe da Repartiçlio poderá prorogar o expediente 
c trabalhos de qualquer. ordem, geral ou parcialmente, por mais 
h uma até duas horas, quando hoqver amuencia de despachos, c 
no caso previsto pelo art. 170. 
~ 4. 0 No dia da chegada ou sabida dos Paquetes de Vapor 

de linhas regulares, ainda que domingo, dia santo, ou feriado seja, 
o expediente c serviço a que se referem os §§ 1.0 e 2.0 terlio 
luga'r unicamente para sua descarga e desembaraço. 

Art. 203. Haverá em cada Alfandega: t.•, os pesos e me
didas nacionaes, e balanças que forem necessarins, aferidas gra
tuitamente pela Casa da Moeda na Côrte, e pela Autoridade 
competente nos demais lugares; 2. o, o numero preciso de conta
tios, alcohomctros, tbermomctros, instrumentos stereometri
eos c areomctricos, e quaesquer outros proprios para as respec
tivas conferencias, medições, c arqueação. Além disto haverá todo 
o material de carga, descarga, conducção e arrumação das mer
cadorias, e que fôr nccessario para evitar ou apagar inccndios, o 
salvar os naufmgos. 

Art. 204-. Nos armazcns c depositos das Alfandegas, e das 
Mesas de 1\endas não poderão .ser recebidos, ou conservarem;se 
os gcneros inflammaveis enumerados na Tabella n. • 6, ou outros 
semelhantes. 
~ 1. • Antes de começar a descarga da cmbarcaçllo o Cbefo 

da Secção respectiva fará extrahir huma·relaçlio de taes vo
lumes, ou mercadot·ias, e a remetterá ao Administrador das 
Capatazias, ou do entreposto, ou trapiche alfandegado para 
que não tcnhão entrada nestes, nem na Alfandega. Ao Oficial 
da descarga tambem se dará huma relação igual para que 
não desembarque taes volumes sem ordem expressa do respec
tivo Chefe de Secção. 

§ 2.0 Quando semelhantes mercadorias · vierem manifes
tadas com direeção á ordem, e até o penultimo dia da descarga 
da embarcação se nil.o tiver apresentado na Repartição pessoa 
competente para seu despacho, ou deposito em trapiche, ou 
entreposto especial, o respectivo lnspector, ou Administrador 
as mandará arrematar em praça como abandonadas, precedendo 
editaes do trcs dias , publicados pelo menos na folha oficial; 
e, deduzidos os direitos o mais rendimentos devidos, o liquido 
sct·á levado a deposito, para ser entregue a quem direito fOr. 
~ 3.0 So o Capitão do navio, dono, ou consignatario das mer

cadorias houver feito em termos a sua doclaraçiO da existeucia 
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ele Ewncros inllanJmaveis ou semelhantes, ou na ftírma estabclecid~ 
pelo presente Regulamento, e uão obstante a mercadoria fór 
drscarregada, far-se-hão etfecJ.ivas as penas do ·paragrapho se
guinte ao Empregado por cuja omissão semelhante falta se deu. 
~ 4. • Verilleada a existencia nos annazens e depositos tis

eaes ele qualt,.ucr volume de taes gencros, ou semelhantes, 
~crá intimado o dono, ou consignutario . se fór conhecido, 
pura dentro de 24 horas despacha-lo, ou retira-lo para depo
sito (•spccial, na fúrma do arl. .231, § unico; c não o fazendo, 
ou niio sendo conhecido o dono, ou consigna ta rio, proce
<IPt'-se-lta, d!•nlro das 2'1. horas seguintes, á sua venda em hasta 
publica, na conforlllidadc do§ 2.", sendo além disto multado 
de :.Wtj~ até 100~ rs. por cada volume, ou de 10 até 50 por "/" 
do valor dos refc~ridos gcneros, a arbitrio do respectivo Ins
!Jf'c·tor. on Administrador, além da inclemuisaçào do damno 
que ~~esse f;u:lo n:sullar a outras mercadorias, ou ao cdificio 
t'lll i!IIP rslivc:rcm dl'posilados, c aniWZl'llilgem em dobro desde 
o diit da sua entrada, ainda que a ni:io dev<J. · 

.§ 5." ::\as lllf'Sillas pe11as i ncorrcr;í o dono, ou consigna
lario se o manifesto contiver a deelant<;iio !lc que os volumes 
encr~rrào outras mercadorias, n antes, ou na otcasião de sua. 
descarg;l, nno tiver feito deelara~·fio por escripto de sua cxistcncía. 

Art. 20::>. No serviço interno das A!fandcgas, c Mesas 
de Hendas não serão admillidos opcrarios, ou sencnlcs que 
/(Irem cseravos. 

c\rL 20G. c\ l'arga de hnm nnvio. pelo que pertence a 
volumes de f;tzenclas ~~ gr·neros SPccos, lkal'iÍ em hum só ar
rnawm, se fclr po:;sird. Os g-ei1Pl'o'> vnlgarll!enlc chamados 
d1~ cstil·a serno depositados em arrnnwns l'Speci;;es. 
~ Unico. Os arma:wus serfio indicados pelo Administrador 

das Capatazias, ou Administrador do <·ntreposto, deposito, 
011 tr11picl!P allitnd1:gn11o. 

Art. :207. Nenhuma Autoridadr, de qunlqurr ordrm que 
iie,ia, poderá entrar nos l'rliiir~ins das ,\Jl'nntkg<ts, !~ Mesas de 
Hcndas, seus armazrns, dr~po . .;itos, rurtos, n·;~i,tros e outras 
d!~netHlc~ai'ia s, ou nw; c• ui rr•poslus c I l'<l pkltc~s a f liltHlc>gados , ou 
aiuda uas e;nb<HI'<i~Ôf'S 'JIH' c•sliv:~n~m <:111 <'ill'g;], ou t<m descargn, 
ou fratHjuia, ou sujei In~ á liscalis<t<;<1o, nào !'Slando desemba
raçadas e rorrcnll':;, por si, ou por SPUS dcll'g-:1dos, ou ofJiciaes, 
para exercer ados de ,lurisdic<;ilo, sem permissão do respectivo 
lnsprclor, ou Administrador, e preeedencia de pedido de dia , 
e hora para esse fim; ao que se prestnrào os referidos Inspcc
tor, ou Administrador, nos termos do Dr:erdo n." 512, de 16 de 
Abril ele 18'~7. 

§ 1." ;\o caso <~f, Cii(AIIi'a rlc dc>!inqurntcs, ou ~e indivíduos. 
contra CJilell! sf' i<<lllJa o!'cll~narlo, ou dPcrelado prisão, só 
po1lerá I'S!a ler Iu.~;;tr llli'<Íiall!~' Jll'Pratol'iil, nu requisição da 
.\nloridade comp"ll'lll<·. 

/'(1,/'{C IJ. j ;t 
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§ 2. • · No OO.&O de.Aa!ranlo -delieto, em que o delinquente 1 por
sesutdo·~·-•~""llltb\trodaútl.,. ~ual~r ·modo, 
ctft. atgu~e.itd' 1tstama~(Hla\i.Mfalldega<, ·'Ou· M$1 
dé' Rel\dlll'9 ':óU'':em seus armazerts; en~postos, depositos; .e 
trápi'eheso,'alfandegados, o lnspector, ofl<>\dmintatràdor o fllrá 
PJ:ender, c remcllcr á' Autoridade competente. 

· Art. 208. As mercadorias existentes nas Alfandcgas, ou 
Mc.'\lls de 1\l'lndas, e seus armazens internos, ou externos, nos eo
t•·~poslo~. e deposilos, ou trapiches alfandegados, e nas embar
cur;ões sujeitas á liscalisnçllo só poderão ser embargadas, se
questradas, ou penhoradas, em quanto nelles peramnecerem, 
nos seguintes casos: 

t.• De execur;ilo para pagamento de dívidas da Fazenda 
Nacional. 

2. • De arrecada~·ão de bens de defuntos e ausentes, nos 
termos da respectiva LegishH;ilo. 

3. o J>e execuçno ~' que se referem os Qrligos 527, 619, e 
785 do Codigo do Commercio. 

4~o De penhora nos termos do arl. 520 do Regulamento 
n.• 737 de 25 de Novembro de 1850, guardada a disposição 
do art. 266 do presente ltcgulamento. 

Art. 209. Nas hypothcscs 3 • e !.• do artigo preccdenta 
serão cbscrvadas ns seguintes regras: 

§ 1.• Aprcscntar-se-ha ao respectivo Chefe da Repartição 
Fiscal Carla Precatori:J Hogatoria, legalmente expedida em nome 
do Juiz competente, a qual deverá conter: 1. •, no caso de em
bargo, o lhcor do despacho, ou sentenç<t que a elle tiver man
dadQrj,proccdcr, c, no caso de penhora, o theor da sentença 
prof~da contra o exewlado , legitimamente passada em jul
gado-:~ 2. •, <'111 <tualqucr dos casos wencionados, a importnncia 
da dhida para cuja seguram:a, ou pagamento se tem de fazer o 
embargo ou penhora: 3. o, especificação das mercadorias, ou vo
lumes que se hom·erern de embargar, ou penhorar. 

S 2. • Mandada cumprir pelo respectivo lnspeclor, ou Ad
ministrador a Precatoria, se procederá a exame, conferencia é 
avnlinçilo das mercadorias, pela mesma fórma que se procede 
para pagamento dos direitos ; e logo se fará o embargo, ou 

•penhora, lavrando-se o auto nos termos dos arts. 327, 328, 
511, 512 e 513 do l\egulnmento de 25 de Novembro de 1850. 

S 3.• Este auto será assignado pelo Empregado a cujo 
<',argo estiver a guarda das mercadorius, a quem os Officines 
de Justiça darllo a contra fé do mesmo auto, para se aver
bar, tanto na Precatoria, como á margem do livro das en
tradas das mercadorias, o embargo, ou penhora que nellas se 
tiver feito. 

§ j.• Effectuado o embargo, ou penhora, ficará suspenso 
o despacho das mercadorias embargadas, ou penhoradas até 
final decisão ; mas se esta se demorar, de sorte que passe .o 
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t~mpoe~por,que podem ll4H'. suardadail nos annazcns a dai>Qii~S 
li~~':14'' o~Q,:;a rospeilo. d.tt .~. os· mercn(\~.'~;'~ 
d~:~eu'-m"ulQ: .. relati•~~~on&umo . .t ,~ 
rad~rQOJ annuncios,,estai ch·cnmsw.eia; ,, pat'a q\le. :~TD?, 
teoosS~~dóS reqoeirão o- que julguem' a,.bem do ~ d~reitn; • 
havendo-se por transferido o embargo. ou penhora para a sowma 
que ficar liquida, averbando-se na Prccatoria, e no livrl't .d~s 
entradas, na fórma do ~·antecedente, e commuoicando-su ao 
Juiz competente o occorrido. . . · 

§ 5. o Quando se tiver de embargar, ou penhora1· algum 
navio, ou mercadorias existentes a bordo de alguma embar
cação sujeita á liscalisaciío da Alfandcga, ou Mesa de Rendas, 
8e apresentará a Carta Precatoria ao respt~ctivo Chefo nos casos 
do art. 208, e com as formalidades prescriptas nos paragraphos 
antecedentes; indicando-se, quanto ao nayio, o seu nome e o do 
Capitão; e dado o despacho para seu cumprimento, se procvderá 
na fórma do § 2. o, devendo ser as mercadorias lrnmedjata~onte· 
descarregadas, e o navio cnlregun ao deposita rio judiru.l, 
depois de desembaraçado e corrente. 

§ 6. 0 A entrega das mercadorias, dinheiros, ou navios om
bargados, ou penhorados, não se elfectuará sem que seja exi- · 
gida por nova Carta Precatoria Rogatoría do Juizo Commercial, 
e sem que a Fazenda Nacional seja satisfeita de quanto lhe 
fór devido. No caso dos§~ 4.• e 5.", com Precatoria do Juizo 
competente, pagos os devidos direitos, armazenagem, ou ~a~B!i. 
a que estiver sujeita, pôde a mercadoria ser removida· P.Qffl ~ 
pos~to judicial. , ·~, ~, ~~·~ 

§ 7.• O embargo,. ou penhora, que ,se fizer na for }§: 
5.", nl\o impedirá a descarga das mercadorias ·~mbar :·,,.,·OU 
penhm·adas, para os armazens ou dcposiLos das Alfa~ega~, 
nem obstará a arprehensão, que se deva fazer das-tneJ~{$Jtrias, 
ou dos navios que se tiverem embargado, ou penl)oraltô; nos 
easos, e pelo modo decretado nos respectivos Regulamentos .. ~u 
processo, julgamento e plena execução, ainda., que(lahi resulte 
i1tuülísar-se o embargo, 011 penhora, no todo, ou em part,e. 

DA D.ECLA.RAÇÃO DO CONTEUDO DOS VOLUMES, E 1\IERCADÔBJA~ 
. ENTRADAS P.il.RA OS ARMAZENS DA ALFANO'EGA, 

OU MESA DE RENDAS. 

Art. 210. O dono, ou consignatario das mercadorias' im
portadas , e na soa falta o Capitão, ou l\lestre da embar
cação que as transpettar,'he obrigado a apresentart dentro do 
llf.;no d~ doze dias. ~-que o navio du entrada, buma 



declaração, por' "'jlt~gnad;rff&:•rltlidade Q quantidade das 
mercadorias· qur~era 'ret:eher; n ·'h e do~nvio e do seu Ca'-"
pitão,. mar~úfflero•dos volumt '• é igualmente o seu vnlor, 
no caso~em q\ltJias me1·cadorias est· ·;' > sujeitas 11 despacho ror 
facturaa 

§ 1.0 Estas dcclat·ações, pelo q· i ~ pertence aos liquidos em 
caliC()s, serão feitas com nmesma t!'X«tl idão de numeros, marcas, 
tt cascos, nome do navio e do Capitfil' fica porém livre ás partes 
1·equerer vistoria c a suá mediçã na occasião da descar·ga, 
se não esth·er ainda feita por se , •1hecer que houve derra
mamento, ou quebra na quantidat;·: do liquido que os cascos 
continhllo. 
~ 2.° Feita a declarn~·iío ele qut 1, nta este artigo, sú podarã 

:oer reclificnda dentro dns primdrn • 4. hora~ seguintes, á vista 
de engano justificado perante o 1 f pcctlvo Jnspector·, ou Ad
ministrador. 
~ 3." Findo o prazo marcado s volumrs e mercadorias, 

sobre cujo conteúdo não se houv. · feito a declaração exigida, 
serão postos em boà guarda em hun ·mazem especial, onde per
manecerão até G mczes, cobrando-s · or esse tempo armazenagem 
em dobro; c se durante esse prazc' ão comparecer seu dono, 

, ou consignatario, on alguem por . ~, cons1derar-se-hão aban
donados, procedendo-se nos t.erm• ~ de consumo, na fórmu do 
Cap. 6.• do presente Titulo. 

§ 4. • Se as wr.rcadorias por · n nalur·~za forem sujeitas :i 
corrupção, o prazo de estada acim xado será de 3 mezes, pro
cedendo-se em lodo o caso de a • · a, ou corrupção nos lermo~ 
prescriptos pelos arts. 45!~, 5Hi ~ ; •, 517, 530 e scguínl6Sd0 
presen.te Regulamento. 

§ 5'.• Os donos, ou consignat<: i. •S das mercadorias assim re
eolhidas poderão comtudo recebê- I 1; dentro do pra:r.o marcndo no 
parr.gmpho antecedente, c atP. o m' 111ento de sua venda em leilão, 
fazendo as declarações determir l, lS, e justificando qoe lhes 
pertencem á Yista do conhccimen' ', faclura, ou cartas do a"iso 
que tiverem recebido, e sol\'cndo r. J: mszeuagem em dobro deqno 
trata o mesmo paragrapho, além 1 multa de 101? até 200:t!J, que 
lhes será imposta pelo respectivo I11Spector, ou .1\d rninistrador. 

Art.211. As declarações dcte r:,nadas pelo art. 210 conterão 
o numero, quantidade, c qualida• I :. peso, ou medida da merca
doria; c se noact()da verificação r '1 o seu dcspacllo ~e reconhe
eer quB as declarações são fJ!sas n. •·>pecie. ou inexactas quanto á 
quantidade, pe:m, medida, ou qu,. Jade da mercadol'ia. os que 
taea declarações fizcriio scriio r: •lltados de 10~ até 50~000: 
verificada a existencia de fraudf· ; e obsemll'á as disposições do 
art. 553, § 1.•, e da ultima parl · 'o art. ti5S. 

§ Unico. Não serão admillidr', ·leclaraçües vagas, ou de que 
ignora-se o que cont~m o volume. 1 neste caso, quando a parte o 
requerer, scr<i permi !lido, dgntr•' 11. )5 prazo!! marcados no artigo 
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. JA;U.J.I'ft~~-~lfa.d~ ... _.· ·.· . ~- . . .. · _p,~~~'~.-· ·.purt. •ç.ao._ ~a. nta 
o..p;t~:.~tf~~· .... ~~tlva&·mel'et-
·dQ~t~l-41i.fil! n:'~~;c'~~~c~~i~ !~-.~~~2;~}~o:;;;~~~s · 
§~ 2.•, 3." e 4.. o do mesrnn. arthro, c nos casos·' por éllos 
previsto~. serão. aceitm; toda~ e illlat'squer dechll·açcies sobro a 
cxiswncia de mcrcadori:ls em fundos falsos, ou occultas por-,-outro 
qualquer modo. · 

§ 1." Em qualrl'wr outra ocr.asião posterim· aos ·rcfllridos 
prazos a verificação do facto da existeneia de mercadorias em fun
dos falsos, ou 01~cult.as por outro qualqu·'r modo, com o fim1'1wde
fraudara Fazenda l1ublka, ainda que feita em virtude de de
daraçüo,. ou denuncia do dono, ou consignatario do volumc1, 
daril lugar í1 imposição das penas dos mts. 5!)6; 557 e 5fi8. 

§ 2. o As dt>darat;iies exh;idas no art. 210 sPrào estripta&rrcrn. 
papel de formato orditnrio, ronforme o 111oclelo da nota."Ypll1'a· 
despacho, rubricatLts pt~lo Cher.~ da ll•~pilt'lic;ào. numeradas, 
encadernadas, e ;m;hlv;,das para s•·rem eonfcrídns a todo o 
tempo com o conteúdo do volume em despacho, c para quaes
qucr outros effJil.os fiscaes; formando as declarações dos voht
mes pertencentes n cnrga de cada navio hum ou mais tomos,. 
em,, separado, de cada vtagPm. 

Art. 213. As declarações exigidDs neste Capitulo serão dis
pensâdas á vista da nota para despacho, apresentada dontro dos 
prazoSçJuarcadQs no art. 210. , 

· C.lPITIJLO tA. o 

DOS EXTREPOSTOS. 

Art. 2li. Os armazens, trapiches, ou edificio~ espechics, 
rlestinados para depositos de mercadorias importadas corri''Hes~ 
tino a porto, ou tcrritorio estrangeiro, denominar-se-hão :~En
trepostos.-

Art 215. Os effeitos da entrada, ou importação de mer.o. 
cadorq.s, sendQ' expressamente destinadas para porto, ou terri
to••io estrangeiro, ou para transito, ficão suspensos durante o seu 
deposito•em algum entreposto, mediante as formalidades esta·-' 
belecidas no presente Uegulamento. · 

§ Uni co. O entreposto, quanto á percepção dos direit6S 1 dê 
consumo das mercadorias importada~ em virtude desta faculdade, 
h c assemelhado a· territorió estrangeiro. . ·~ p · · · 

Art. 216. A entrada das mercadorias nó cntreposto-'{ióderá 
~er lugar nos seguintes casos: · • 

t.• De importaçãoidi·recta por mar, ou pelos riós; e aguns 
interiores das Provinciasilo Amazonas, c do Gra:o Pará, na fôrma 
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das t;:onv.co~ opa'flltadospele~ados, e dos.:l\egutamentos Fis-. 
c:ae& expedidos na ·fôrma do ar.t. 16&.. . ; . , .t , 

2. • De transferencia de hum cntt·eposlo- para outro •. 
Art •. 2t7. Os entrepostos são publicos, ou particulares. 

§ t.o Os entrepostos publicos são armazcns internos, ou ex
ternos da Atrandega, sujeitos á sua dirccta e immcdiata admi
nistraçilo e Oscalisação, mantidos e custeados pela Fazenda 
Publica, c exclusivamente applieados á guarda, e deposito de 
mercadorias expressamente importadas com destino a porto, ou 
tcrritorio estrangeiro. 

§ 2. o Os entrepostos particularos são armazens, ou tr·apfches 
estabelecidos com licen~a c approv .• ção do Ministro da Fazonda, 
administrados, mantidos e custeados por conta de particulares, 
ou de associações commerciaPs, nos portos, ou lugatcs para 
()SSC fim habilitudos, sob a immediata direcção c flscalísaç1lo 
do Jnspector da respectiva Alfundega, o applícados ao mesmo 
fim que os entrepostos publicos. 

Art. 218. A concessão dos entrepostos particulares he 
meramente pessoal, não podendo ser transferida sem autori
sa~ão do l\línistro da Fazenda; e ct•ssará nos casos de ausencia, 
fuga, fallencin, pronuncia por crime contra a propriedade, e 
por qualquer facto, ou acddcnte, em virtude do qual o indi
viduo fique por direilo privado da adrninistraçllo de sua pessoa 
e bens. 

Art. 219. A' concessão de entreposto particular deve pre
ccdt>r: 

1.0 Pedido por cscripto do dono do edilicio destinado para 
esse fim, ou do seu locatarío, ou usofmc.luario, instruido com 
documentos que pro\•crn a propriedllde, ou o uso e gozo do mesmo 
cdilicio. 

2. 0 Exame do cdiflcio sohre sua capacidade e segurança, 
feito por peritos da norncat;ão do I nspectoJ' da Alfandega, e in
formação deste, c das Thesuurarius de Fazenda nas Províncias, 
ouvida a Commissão da Praça do Cormnercio respectiva, onde 
a houver. c na· sua falta, a Camara l\lunicipal do lugar . 

. 3,0 l'lano, ou planta do t~diricio em geral, e especial do seu 
inte&·ior, o de suas ponte.\ de descarga. 

4.0 Habililaçllo do impelt·ante, por que cons111t que ha~ssoa 
abonada; podendo este requisito supprir-se com fiança ido
nca, ou caução, cuja importaneia será arbitrada na conformi-
dade das Leis de Fazenda. 

5. • Documentos que provem que o impetrante se acha livre 
de pena, ou culpa, e no gozo c livre administração de sua 
pessoa e bens. • 

Art. 220. Na carta de concossão se mencionará: t.o, o nu
mero dos annazens, cochias, ou rcpartimentos de que se com
pozer o entreposto particular, e sua capacidade; 2.•, o numero 
dg suas portas, jamdlas, oculos e aberturas de qualquer espeeíe; 
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3. •, a-oqunlidttdu dat ln~reado•1ns que exclusivamente pOdem ser 
ne~le dc~sitada~ datquat~f:id~d~olul~s, ou dos'get'le~e 
obJectosra:.gtatMI·~u~·,recebeJ' .. ··• -~ ·. ' · •. , · ,, . ~: 

~Art~: 221~ · Os éftlfepostos particulàres tcl'io o menor nu., 
mero po5sivel de pórtas~~"~otfsatitdas para a terra~· ou Jlllt'a o 'mil r;' 
conservando-se • •abertas à~ que forem destinadas 'pelo r~pec-..: 
Uvo lnspect.or da AII<Wdt•ga, ou Administrado•· da Mesa 
de Rendas, para o ~xpediente diario, unicamente· pelo. teutpo 
que este dlll'ar. Cada ''nma das portas de sabida, ou·epttada 
terá duas chaves desencontradas, que serão confiadas, húnia ao 
competente Fiscal, que a depositará, no fim do expediente, na miio 
do Porteiro da Atrandega, ou no lugm· que o lnspector deSignar, 
e a outm ao doRo, ou Administrador do entreposto; 'e·~ 
mente com O COilCUI'SO de ambos podérão ser, 00 COnSerfÍlr•'!Íit 
abertas as mesmas portas. · · .$; • 

§ Unico. As chaves das demais porLas,janellas, ou aberturas,~ 
que não forem de uso habitual, estarão sempre encerradàl em· 
cofre especial, que terá fechadura de duas chaves desencontradas, 
11 estas terão o destino acima designado para os das portas de 
entrada, on sahida. 

Art. 222. Fica absolutamente prohibida a morada, ou re
sidencia de quah.JUet· pessoa dentro do entreposto particular. 

§ Unico. Ex.ceptuão-sc a do Administrador, e do Fiscal do 
entreposto, e a dos Guardas, ou Vigias, para sua segura~t~, 
que deverá ter lugar em repartimentos especiaes, · sepàriulos, 
e sem communicação com armazt>ns, cochias, õií lugares.:de 
deposito, e guarda de mercadorias. ~ · 

Art. 223. A escolha de todo o pessoal dos en,reposto§ 
particulares, inclusive do Administrador, quando este nlio fór 
o proprio concessionario, fica dependente da approvaçiio do res
pectivo Inspector da Alrandcga, ou Administrador da Mesa 
de Rendas, que, sempre que o julgar conveniente aos inlercs..; 
ses Hscaes, poderá suspender por tempo certo , ou des~d. ir 
o proprio Administrador, ou qualquer dos seus empr-egados; 
ou operarios. 

Art. 224. O Administrador do entreposto publico será es
colhido pelo l\finistro da Fazenda d'entre os Empregados mais. 
idoneda Alflbdega, ou Mesa de Rendas, ou de qualquer outra 
RepartiÇão de Fazenda : todo o mais pessoal será tiràdo··da 
Alfandega, ou Mesa de Rendas, pelo seu respectivo Chefe;~.. . . .. 

Art. 225. Nenhuma pessoa podeni, sob qualquer pre~t&,'; :. 
ter entrada nos entrepostos sem licença do Inspector da Alfeo:. 
dega, ou Administrador da Mesa deJ\endas, a qual póde serttral 
e sem limitação de vezes, ou especiaf para algumas vezes, eni;cada 
mez, ou para h uma só' vez, ou para cet·to dia, ou ho.-a,. ás-uin
tes classes de pessoar.''i.", Assignantes da Alrandega ;-2.~, donos; 
ou comignatarioli de mereadorias em deposito, :e seus cabeil'os 
competentemcnll' hatíllitados na fórmll do Cap. 7.• do 'fit: 5.•; 
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~aS::~. . ~ .~:~~,~~~=~ 
~ Ulúm.>\\ Exd!ptuãó-sé desta proh ibiçllo~ 1. ~, os ~[H'ogados 

das· A lfandcgas, e ·A ut oridadt·s J nd iciarins, on.A dministrati v as, 
quando forem 1•m Sl·rvic,:o de seus empregos, ou cargos, prevenido 
o respectivo lnspector da Alfandt·ga, ou Adminisll·ador· •la Mesa 
de Rt'fldos; 2. •, os indivíduos empregados no SCI'viço do en
treposto, nas horas compt'lcntes, ou em que deva. ter 'lugar o 
mesmo scrvi<.;o. 

Art. 226. Os cntn•postos não poderão servir para embar
<tues,dpsembarqncs e p:rssugens de 111ercadorias que não Sl'jiio 
dcstin:rdas a seu deposito, ou estiverem nclles depositadas, na 
fôrma dos a rligos a 11 t eeeden les. 

Art. 227. As portas permanecerão sempre fechadas, em 
quanto o expediente de entrada c ~ahida, ou con!enmcia das 
mercadorias 1rJo exigir o contrario; devendo o ext~edicnte 
da sahida unicamente ter lugar em horas certa~ . 
. · § t.• · E:n quanto as portas s:1 consenarem abertas para en
trada e sabida dus mercaclorias, haverá pessoas de conlian..:a, 
ou vigias nas portas, nos armazens, cochias e lugar~s de de
.posito, quo velem sobre a guarda das mesmas morcadorias, e 
especialmente de seus rotulos, ou 111arcas. 

§ 2.• Quando seja necessario abrir o tmtreposto para 
entrada e sahida de qualquer gencro, para bendido das merea
dorias, ou para qualquer outro lim, a Administração confiará a 
chave do armazem ao Fiscal, ou a algum outro Empre~ildo, que 
será obrigado a dar parte por escripto do movimento de fazendas 
que houver nesse dia, a qual será remettida á Secção .com ... ' 
peteute para as conferencias precisas com a escripturação do 
deposito. .·· 

Art. 22S. Em nenhum entreposto se poderá entrar de 
noite, srja qual fOr o pretexto, salvo o caso de. qne_ ~rata o 
art. 177, procedendo-se na fónna do mesmo artigo. 

, .; Art~ 229. Para qualquer genero, ou mercadoria reputar
. -~--;destinado a, entreposto, e ser ahi recebida em deposito, he 

~. ·. • <Witter =~· , ... ' it 
: § t.• Que no manifesto qa embarcação que a transportar 
se faça expressa declaração: 1.•, de que se destina a entre
posto; 2.•, de sua qualidade, quantidade, numero, medida, ou 
peso; a.•, da qualidade, quantidade, numero, marca e contra
marca do volume em que v~r acondicionada. 
~ 2. • Que o dono, ou o consigna ta rio da mercadoria, dentro 

do prazo de doze dias, contados da data da entrada da referida. 
, embarcação, ratifique essa declaração, em que mepcAonará .tudo 
quanto se exige para os despachos para c.onsumo; , e qu!:. a&ijigne 
o competl'flte termo de drposito. · 
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§ ~-· No lermo de que!~: ~rograp ió;n~~~,:: o ~J 
dasitanl~ se obrigará a satisfazer todas as despezas de armazena
gem, embarque, desembarque, deposito, locação, guarda, con
ducçlio, arrumação, e beneficio que receber a mercadoria durante 
a sua estada, c direitos respectivos, no caso de ser vendida para 
consumo logo que se vencer o termo do deposito, quando o seu 
producto não cubra a importancia de laes despezas, e direitos. 
~ 4. o As declarações dos manifestos relativos ás mercado

rias destinadas a entreposto se julgarão de nenhum elfcito se 
nfto forem ratificadas na fórma do § 2.0 

Art. 230. Serão excluídas do entreposto: 
1. • As mercadorias arruinadas, ou avariadas. 
2. o Os animaes vivos. 
::1. • As armas e munições de guerra. 
4. • As mercadorias de diminuto valor, ou quantidade. 
!S.• As joias de ouro e prata, e as ped1·as preciosas em bruto, 

lavradas, ou em obras. 
6. • A bagagem dos passageiros. 
7. • Os gcneros inflammaveis e semelhantes. 

Art. 231. Nos entrepostos particulares podem ser unica
mente depositados: t.•, as mercadorias estrar:geiras eonstantes 
da Tabclla n. o 7; 2. o, a aguardente, ou outro qualquer li
qui do alcoholico acondicionado em cascos, qualquer que seja a sua 
origem, procedencia, ou destino; 3. •, os productos dos Estados 
lirnitrophcs, que tiverem convenç(íes especiacs com o lmpcrio, 
e que em embarcações nacionaes, ou dos mesmos Estados, 
sejão t.ranspol"tados pelos rios, e aguas interiores das Províncias 
do Amazonas, c Pará, destinados ao entreposto que se estabe
lecer na capital do Pará, provada a sua origem por documento 
authcnticado por Agente Consular do Imperio, ou por qual
quer Autoridade local, na fórma do artigo 400. 
~ Unico. Para a polvora, munições e armamento de guerra, 

haverá entreposto publico, para este fim especialmente des
tinado, ou algum edificio, Fortaleza, ou armazcm a cargo do 
l\linisterio da Guerra, ou da Marinha. 

Art. 232. A's mercadorias inllammaveis e semelhantes, 
que não podem ser recebidas nos armazens das Alfandegas, ou não 
forem despachadas na fórma do art. 1!.53, será facultado o depo
sito em entreposto especial, publico, ou particular, (se o houver) 
no qual se não poderá admittir outra qualquer mercadoria. 

Nos demais entrepostos observar-se-hão as disposições do 
nrt. 20.1, a respeito da recepção dos generos inflammaveis 
c semelhantes. 

Art. 233. Pódem ser admittidos em qualquer entreposto: 
1. • As provisões c sobresalentes dos navios, que não forem 

neccssarios para o consumo de sua tripolação durante sua 
estada no porto. 

2." Os objcctos saJvados dos navios naufragados. 
Parte 11. · G2 
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:J. • O carregamento total, ou parcial dos navios arribado~. 
Art. 23'•· A designação do entreposto para deposito de 

mercadorias compete ao lnspector da Alfandega, ou Adminis
trador da Mesa de H<'ndas; devendo todavia ter em ::ltençiio 
o pc>dido, c indicação do dcpositantl', sempre que lôr pos
sível c nlio offPnder os inleressPs da fiscnlisação. 

Art. 235. O deposito em entreposto particular só poclPrit sf'l' 
permitlidoaos 1\'pgocianlcs qnP forem Assignant<·s dns Alfandegas: 
ficando todavia cxceptnados desta disposição os douos, 011 eonsi~
JJalarios das rncreadorias de que !ratão os arts. 23:l, 23!1 I' :!ii3. 

Art. 2!3G. O lnspertor da Alfanrkga, ou o Administrador 
da 1\lesa de Hcndas pnd!'r<i eoneedcr transrcrcneia de ctcposito 
tlc huns para outros entrepostos, particulares ou pnblicos, situa
dos no mPsmo porto. 

Art. 237. l\enlluma merrncloria porkrü ser reccbidn 1'111 

hum entn·pnsto senão á v·ista da guia da Heparliçiio com
pl'tente, c sem que seja eonferida c verificada por hum Conft~
rcnte para este fim especialmente nomeado ; dercndo os volunH's 
ser rcpregados, c sellados de modo qui' a todo o tempo se 
possa rcconhGeer sua abertura clandestinn. 

Art. 238. Em lhros especiaes na Alfande:,rn se abrirfio 
contas correntes com cada hum entreposto e depositante pdas 
mercadorias depositadas, c sahidas; c nos entrepostos !Jawr;í 
huma cscripturação especial de entrada e snhida das merca
dorias, e volumes depositados, com referencia ao numero e 
data das guias de entrada, c ás ordens de sahida. 

§ Unico. Cada entrada ou deposito fará o objccto de lruma 
conta corrente em separado; não devendo confundir-se em h uma 
só conta as inscripções relativas a mais de hum deposito con
cedido ao mesmo depositante. 

Art. 239. Na guia de que tratn o nrtigo anteeedente se 
mencionará o theor das declarações relativas ;í mercadoria, 
Jlomc da cmbarçacão que a houver transportado, e o do seu 
depositante, data do termo de deposito, numero do livro, c 
dn folha em que este termo mr lavrado c as~ignado. 

Art. 2i0. O dcpositario, ou Administrador do entreposto 
he obrigado a rcmetter ao lnspector da Alfandega, no proprio 
dia em que se verificar, ou o mai5 tardar no seguinte, não 
sendo feriado~ conhecimento cxtrahido do livro de taliío das 
mercadorias que receber, o qual conterá: 

1. • Todas as declarações constantes da guia de que trat::t 
o art. 239. 

2.• A data da entrada, c declaração tlc se achnrem em bom 
estado, ou sem avaria. 

3.• A verba da confereneia das mercadorias, lançada pelo 
Empregado que a fizl'r. 

§ Unico. l'or este conhecimento se formará carga ao en
treposto no competente livro. 
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Al't. 241. Os volumes.·depositados terão hum rotulo em 
que se declare o seu numero, mar~, contramarca, embar
ea(ão a que pertencem e ,numero da guia ·da entrada, c 
quaesquer outras circumstancias que facilitem a procura c 
inspecção dos mesmos :volumes. 

~ t.• As mercadoria~ granel serão separadas por meio de pa
redPs de tahoas, na frente das quaes se collocará o referido J'olulo. 
~ 2.0 O dPpositario, o Fiscal do entreposto c os encarre

gados da guarda e vigilancia do entreposto velarão na con
servaeão dos referidos rolulos. 

Ãrt. 242. As mercadorias, ou volumes serão arrumados 
tle modo que torne á primeira vista facil a sua inspecção , 
n:amc e separação; devendo ser encanteirados em lugar secco, 
c separado das paredes de alvenaria, afim de evitar que se avariem; 
c não poderão ser transferidos, mudados, ou removidos de 
huns para outros lugares do entreposto sem sciencia do de
positante, e licença da Alfandega, ou l\Iesa de Rendas. 

Art. 2 ~3. As mercadorias a granel poderão ser enfarda
tlas, ou acondicionadils em envoltorios de qualquer especic, á 
custa do depositante, ou dono da mercadoria, com licençt~ 
ela Alfandega, ou l\Jesa de Rendas, mediante as cautela!\ e con
ferencias nccessarias, e assistencia de hum Empregado designado 
pelo Chefe da competente Hepartição Fiscal ; fazendo-se os res
pectivos assrntos, em que se devem notar: a quantidade da 
mercadoria que contiver cada \'OlUfi\e, sua qualidade, marcas, 
contrarnarcas, e numeros que se lhes tiver dado, lavrando-se 
de tudo termo em livro especial. 
~ 1.• Os volumes poderão ser divididos em dous, ou mais, 

compostos, ou de qualquer fórma transformados, com as mesmas 
cautelas c declarações acima exigidas, quando tenhão de ser 
retirados do entreposto para seguirem para portos estrangei
ros, ou depois de despachados para consumo. 
~ 2. o As mercadorias poderão ser. trasfegadas e beneficia

das, e mudat· de envoltorios, mediante as mesmas cautelas 
acima exigidas. 

§ 3. 0 As operações permittidas pelo presente artigo serão 
feitas á custa das partes. 

§ 4:• As marcas, contrarnarcas c nuuicros primitivos serão 
transportados para os novos envoltorios nos casos dos §§ 1. o c 2. • 
deste artigo. 

Art. 24~. Os liquidos aleoholicos deteriorados, ou enfra
quecidos pela evaporat;ão abaixo de 45 gráos do alcohometro 
eentesimal, na temperatura de 15 gráos do thermometro cen
tígrado, poderão, mediante prévia autorisação da Administração, 
e eaução dos direitos de consumo, ser retirados do entreposto para 
serem beneficiados sob a guarda e vigilancia dos Empregados. 

§ 1." A retirada se operará feita a declaração c verificação, 
em virtude de seu despacho. 
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~ 2." Dos líquidos não restituídos ao t·ntrt·posto, findo o 
termo marcado para a referida licenç<•, eobn1r--;e- h:lo os res
pectivos direitos. 
~ 3." O prazo da licença será prncefknt•·m•·nk r•·gulado 

pelo Inspector da Allimdcga, ou .\dmini,tr ad"r d:1 'Ilesa de 
Ucndas, niio podendo todavia exceder d<' l-> .ti!'~ t:) di<h. 

Art. 2í:.i. A disposição do artigo anl•~· ed•·r1t•· fif:, cxttn
siva : 1. •, a quaesquer objectos que ((1rcm i 111 p• H Lu lo., com o 
IIm de serem concertados, ou melhorados nu.; r.1!Jrit'as do paiz, 
2.•, üs vestes, decorações c objectos pt·rtt·n•·l·nth a •·on•pllllhias 
lyricas, dramaticas, cqucstres e scmPiha nk:-, 1{11\' 'IPI' 111 func
eionar no lrnperio; não podendo, em lru111 e "''tro ···I'''• ,, prazo da 
ultima parte do mesmo artigo exredcr dl' sf'i.; 11wZt ··; a.•, a 
quacsquer productos, ou artefactos que lon~m df'slitaa·I•JS a cx
posi~:iio, ou representação publica; 4.", ás we cad()ria-; l!'JC preci
sarem de beneficio. 

Art. 2r~6. Aos donos das mercador as s•~rlt I'• ·rrniltido 
tirar amostras, com licença do Inspcctor da ,\ hllld•·~.,, 011 do Admi
nistrador da ~lesa de Hendas, e na presl·n•:n de lilllll Lupregadu 
especialmente designado pura este fim; eon eu do por :onta da
quelles ·todas as despezas do abertura dos v~>IUIIle', su:1 arruma
ção, c semelhantes. 

Art. 2'~7. Do assucar nfío será pcmliftid<J tir·ar->e amostra 
além de oito libras de cada caixa: tuda a dill<:r ciii'a que se 
encontrar para mais será jndemnisada ll('io Vl~n,ft:d•rl· ao com
prador, c áquelle pelo dono, ou AdminishHior ,J,, t·ntreposlo, 
deposito, armazem, ou trapiche alfard,·garlo, <)Xt't)pto: 1.", 
quando as caixas se demorarem nos IIII'SIIIOS erd ret<ostos, de
posito, &c. por mais do seis mezes; :.!. ', qu;JIJdo o assucar 
estiver humido e melar, ou seja por s•~ ler lllt>lhado antes de 
entrar para o referido entreposto, depo5it.o, &:('., ou por má 
qualidade de seu fabrico. 

Art. 218. O deposilo em entrepost•• o·ssará, ou deixará 
de produzir em~ito, em virtude de renuncia ft:it,\ em qualquer 
época pelo depositante; ficando as mercadorLb f.lljeitas, em 
consequencia desta renuncia, e desde a d tta de ~llil entrada em 
deposito, se este se houver verificado, ao• direift>S de con
sumo, á armazenagem, c a qu<~c>squer <•ulros onth a que es
tiverem obrigadas as importadas para consurrw tio paiz. 

Art. 2i\.l. O dono, ou Administrador do enl reposto res
ponde pelas mercadorias que rccel.Jer f' !li ~ua ;.;ua rda, em nu
mero, quantidade, peso, medida, e qualido~dc, t~ 1 PIO I'Onteúdo dos 
'Volumes que forem encontrados corn indirio,; de abertura, ou 
arrombamento; devendo para Pste fim rH• orrasifw do seu recebi
mento acondiciona-los, rcprl'ga-los, c selléi-Jo;; dt} modo que 
prc\·ina a appari(:iío de lacs iudieios. 
~ 1." No aclo da entrega dos liquidt•s c ouii'<JS rnf.•rcadorias, 

nenhum outro abatimento tcrü dirl'il•3 •J tkpt•~Jtario, ou Admi-
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nistrador do entreposto, ·além dos marcados pela Secção 4. a 

do Capitulo 3.0 do Titulo õ.• do presente Regulamento. 
§ 2. 0 Na entt·ada dos liquidos em tnscos se tirarão amostras 

de cada huma partida, ou marca, ou força alcoholica, que serão 
encerradas em garrafas, ou va~os proprios, lact"ados e sellados 
com o sello da All'andega, ou l\lesa de Rendas; indicando-se 
em rotulo, que lhe será posto, o volume a que pertence. 
Estas amostras serão depositadas, e postas em boa guarda em 
Iugm· especial e fechado, cujas chaves serão entregues ao 
Fiscal da Alfandega. 

§ 3." Nos casos de falta, descaminho de volumes ou de 
mcrcildorias, damno, avaria, ou qualquer prejuízo que so!Trerem 
as rnereadonas desde o acto de sua dcscar~;a, ou desembar
que nas pontes do entreposto, até a effectiva retirada, ou sabida, e, 
vice-versa, até o acto de seu embarque, se obser\'ará o Cap. 5. • 
do presente Titulo, e mais disposições do presente Hegulamenlo. 

Art. 250. Para a sahida, retirada, ou mudança de mer
cadorias do entreposto he mister ordem da Alfandcga. 

Esta ordem deve conter: 
1. o Todos os requisitos exigidos pelo art. 239 [1ara as Guias 

de entrada. 
2.• O numero e data do despacho de consumo, quando 

tiver esse destino, e de transito, quando seguir por mar, ou 
por terra para porto, ou territorio estrangeiro. 

Art. 251. As met·cadorias que estiverem comprehendidas 
na ultima parte do artigo antecedente serão conferidas e a com-. 
panhadas até o seu embarque, como disvõe o preser.tc Regu
lamento a respeito dos despachos de reexportação. 

Art. 252. Os depositantes serão obrigados a velar na 
conservação das mercadorias, e no caso de omissão de sua 
parte, o deposita rio os convidará por escripto para cumpri-lo; 
c, sendo necessario, a Repartição Fiscal, á vista da participa
ção do Administrador do enl!·eposto, o exigirá formalmente dos 
depositantes, marcando-lhes hum prazo razoavel para que prestem 
ás suas mercadorias os cuidados nccessarios. 
~ Unico. So o depositante não satisiizer a esta requisição, 

as mercadorias serão consideradas como abandonadas, e ven
didas em leilão por consumo, na lórma do Capitulo 6. o do 
presente Titulo. 

Art. 253. Para os generos de producção, ou manufactura 
nacional, sujeitos a direitos ou impostos, ou á fiscalisação, 
h a verá entrepostos cspeciacs, publicos, ou particulares. 

§ Unico. Os enti'epostos de mercadorias estrangeiras podem 
tt·r, mediante concessão na fôrma I'Cgulada pelos arts. 217, § 2. ", 
218, 21!) e 220, annazens subsidiarias para deposito dos gcncros 
do paiz, os quaes terão cscripturação especial. 

Art. 25'~. Para que hurn volume de gencros de pro
duc~ãu c mtmufactura nacional possa ser üdmittido em algum 



l"nlreposto publieo, ou p;n tienlar he neccssario que preceda 
I icPnt;a ôo lnspcctor da A i :·;IIHIPf!:rl, ou Administrador da Mesa 
de !lendas, eoncPdida t'lll ., 1 rlut.IP dn n·queririwn{o do seu dono, 
ou eonsil-(natario, a qu;d dPvt•f;Í conter, nlóm das declaraçücs 
exigidaR nu art. 2:l!l, ~ J .". 'l."s 2 e :3, as st~guintes: 

1. o !Xolllt', doBIIrilio, ,. pro!issão do que pretende o depo
sito; ori~em da mercador ,1, ou lu~ar da sua producç.ão; modo 
c lugar por onclt~ se cll't•• I IHHI seu transporte. 

2." Entreposto para O'~tlt~ a <h'stina. 
:to O lt'lli!Hl provavPI dê~ deposito. 
~ U11ico. E~~~~ re<fUt'rit;wnlo lkve sPr instruido com a Guia da 

lllt'l't'iHinna, do lugar dt~ ··\la proel~dPnei;~, a n·speito dos genems 
~JUt• nt'ee;sitarrm dPsta !'o: ''•alidadt•, on cPrlidüo do manifesto da 
t•mbarcação que a traBSJ'•lrton, com o conhecimento ou titulo 
fio domínio, ou eonsig·u.u;ão, proeura<:iio, ou poder que tem 
sobre dia; gnanlando-s•· em tudo o mais as disposições dos 
arti;.:os antecedentes rd1!.iYos ás mercadorias estrangeiras, na 
parte que lhes forem applicavcis. 

Art. 255. To<las a~ caixas com assucnr que forem depo
sitad;~s serão pesadas na orcasião dt~ sua entrada em presença 
do Fiscal P antes que ''\ tir<'lll as amostras. 

Art. 2::i(;. Ser;í tnl "'ada a ditl'l·mnça de tara para menos 
do verdadeiro pe~o da 1 .dxa: ak iG libras, quando o seu peso 
não 1•xceder de .w arro'• lS; atú 2í libras, tendo de U a .18 
arrobas; c até 30 libr,,,, tendo de 4.8 arrobas para cima . 

. Toda a caixa com o pes·• aeima mencionado, ou superior, cuja 
differença na tara fllr Jtlenor que a tolerancia permittida, no 
caso de mat~ifcsta fraudt), ser;í apprehenditla, c em todos os 
mais casos terá lugar a lllUlta e<!'tivalente a duas terças partes do 
valm da dilft!t'e\l~o, em henellcio do Empregado que a verificar. 

i\rt.. 2:i7. Será tnmbem apprehendida toda c qualquer 
caixa que, com quanto tenha a tara exada, ou a differcnça 
tolerada, fôr encontrada, pelo exame feito, com qualquer vi
cio, como seja assucar branco nas cabeças, mascavo no centro, 
corpos heterogcneos, &c., na fórma do artigo 6\-2, § 7. 0

, 

Art. 258. Quandtl, feitos os necessarios exame$ para se 
verificar a fraudo sus11eitada, se achar a caixa nas circums
t;mcias de que trata a primeira parte do art. 256, será emen
dada a tara que tiver, pondo-se a verdadeira com a marca de 
l\1;;o por cima da antiga, c inutilisando-se esta. 

Art. 23V. Niío será porém apprchendida caixa alguma sem 
tpw primeiro seja despejado o as,;uear, e pesado este c a caixa 
Sl'paradamentc ; scndn esta operação feita em presença do 
fiscal, de dons Empregados da Alfandcga, ou da Mesa de 
Hend<Js, dos quacs hum scrü Conferente, e do dono, ou con
si;;natario, que scrú para csle lim intimado JlOr ordem do 
Chefe da Hoparliçlío, l'll ú s11a revelia, quando niio compareça 
110 llia c lwra que Jh'~ ft'1r Ill<li'C<Hlll, por si, on seus prepostos. 
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Se, a cailla estj,v~;rl'humida, .. r,or ~e ter m~lhado, ou po1·. 
ma ·qualida~o:'d!Q41'.àssm:ar, 'sera 'pesada dopms de lavada e 
enxuta, se assim o~ exi~ir o dono, ou consignatario. · A des
peza com os exames. será feita péta dec.ima parte do valor de 
todas as apprchrnsões, que será deduzida c depositada para 
esse fim em mão do Thesoureiro. 

Art. 260. Quando o peso da caixa fôr mcnm· qo que o 
designado na tara não terá lugar a apprehensiio, c emendar
se-ha esta pela maneira prcscripta no art. 258. 

Art. 261. ~tVeriflcado u domínio da mercadoria depositada 
em entreposto, ""()Jl autorisação para dis[,Ôr della, entregar-se-ha 
ao dcpositnnttt, se o requerer, o titulo de deposito, na fúrma das 
disposições dos seguintes artigos. 

Art. 262. As Alfandcgas, ou !\lesas ·de Rendas, a pedido 
do depositante de mci'cadorias ou generos, nacionaes ou estran
geiros, lhes entregará hum conhecimento ou bilhete de depo
sito, extrahido de livro de talão, que conterá o seguinte* 

1." A ·data, lugar do entreposto, ou deposito, e nome do 
seu dono, Administrador, ou responsavel. 

2. 0 As declarações de que trata o art. 229, § t.o, n.••2 e 3, 
e quaesquer outras que possão distinguir a mercadoria. 

3.• ·A clausula expressa da entrega da mercadoria ao seu 
dono ou depositante, ou á sua ordem, mediante as formalidades 
exigidas pela Legislação Fiscal. 

4. o O valor das mercadorias. 
5. o Se as mercadorias estilo isentas de arresto, embargo, ou 

penhora até a dàta do mesmo titulo. 
Art. 263. Os títulos ou bilhetes ·de depos\to não serão 

passados sem que o dono, ou o depositante da metcadoria tenha 
provado: 

1. 0 Que he Assignante da Alfandega. 
2. o Qno se acha wí livre posse e administração de seus bens, 

e que não está fallido. 
3. o Que a mercadoria h e do seu livre domínio, para o . que 

cxhibirá conhecimento de carga, ou qualquer outro titulo, ou 
documento quo pwve a propriedade. 

4. o. Qual o valo1· da mercadoria, á vista da factura. 
5. 0 Que o freto se acha pago, ou não he devido. 
§ L o Os conhecimentos de carga, facturas, c outros docu

mentos de que trata o n. o 3." deste artigo, ficarão depositados na 
Alfandega em cofre especial, sob hum rotulo com declaração do 
numero do titulo, do livro de talão, e da folha respectivo, 
até serem resgatados pelo titulo ou bilhete na occasião da en
trega da. mercadoria. 
~ 2. • Não se entregai'á o titulo, ou billwtc de deposito, ao 

fallido, ou á pessoa que por qualquer motivo legal fôr prh·ada 
da livre administração de seus beus ; e em qualquer destas hy
potheses será passado ao Administrador da massa fallida, ou-
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com aulorisação do Juizo compPtente, ao Curador da pessoa 
e bens do depositante, ou á pes~oa que legitimamente o re
presPntar. 

§ 3.• Os depositantes passarão recibo do titulo no talllo 
respectivo. 

Art. 2131.. O titulo de que trata o nrtigo antecedente po
derá compn~hender os volumes depositados, ou mencionados nos 
conhecimentos de carga, parcial ou integralmente; fazendo-se 
:~s pn•cisas averbações no~ n·fPridos conhecimentos e livro de 
deposito, c no talão; mas nunca partP de hum volume, ou 
nlgumas mcrcadorit~s pertcncentPs a hmn, ou outro envoltorio. 

§ 1.• J)os ,·olumes depositados, ou constantes de hum couhe
cinwnto, guardada a regra da ultima parte deste artigo, poderá 
a Alftwde~a dt~r hum, ou mais filulos. 

% 2." O primeiro titulo, depois df~ annullado, poderá ser 
substituído, a pedido do depositante, por outros títulos parciaes, 
observadas as disposições dos artigos antecedentes; fazendo-se 
nos respectivos conhecimentos e documentos as devidas notas. 

Art. 265. Os depositantes, ou seus successores tem o 
direito de fazer verificar á sua custa a qut~ntidade e qualidade 
da mercadoria constante de seus títulos; c toda a vez que isto 
se realizar se fará em cada h um titulo especial menção deste 
facto. 

Art. 266. Depois da expedição dos bilhetes de deposito 
de que tratão os artigos antecedentes não se poderá proceder 
:í mudança de envoltorios, transferenci3 de deposito, despacho, 
sahida, arresto, embargo, penhora ou qualquer outro acto alea
torio senão á vista do respectivo titulo. 
~ Uni co. Exceptuão-se os seguintes casos: 1. •, de substituição 

de envoltorios a beneficio das mercadorias, sendo necessaria. 
passando-se para os novos as marcas, contramarcas, nurneros e 
rotulos dos antigos; 2.•, de consumo, ou abandono, vencido o 
tempo marcado ; 3. •, de incendio, e outros de força maior ; 
4.",.de extincção, ou suspensão do entreposto; 5.•, de ruína ou 
concerto do edificio. 

Art. 267. A transferencia de propriedade das mercadorias 
depositadas se opéra na fórma da Legislação em vigor por 
força do endosso dos bilhetes do deposito, os quaes serão equi
parados, na conformidade do art. 587 do Codígo Commercial, 
aos conhecimentos de carga. 
~ Unico. A transfcrcncia deverá ser averbada nos assentos 

rcspedivos. 
Art. 268. No cnso de perda de titulo, ou bilhete de depo

sito, não poderá ser fornecido outro, e nem entregue a mer
cadoria seniio hum mcz depois de annunciada a referida perda 
nos prriodicos de maior circulação, c por editaes affixados na 
Praça do Commcrcio, ou nos lugares mais publicos, não tendo 
cornparrcido algu<>m a rer.lamar o seu direito. 
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~ l.' A entrega da mercadoria, depois de prrenchidas as 
formalidades, e decorrido o prazo deste artigo, desoncra o depo
sita rio de toda a responsabilidade, salvo ú parte o recurso legal 
contra a pessoa que a tiver recebido, ou quem de dirrito ftlr. 

§ 2. • As despcr.as dos annuncios c diligencias correrão por 
conta do depositante. . 

Art. 2G9. O balanço dos entrepostos terá lugar ao menos 
h uma vez por anno; excepto o dos que forem destinados aos 
liqn idos sujeitos n direitos, o qual terá lugar no fim de r<Hia 
scmrstre. 

Nas rt'feridas t"·pocas, o Ins;:Pdor da Alfamlegn, ouAdrninis
lr;~dor da Mesa de Hf'ndas nornrnr;i para .~sse fim !lous, ou mais 
Empregados idoncos, dando-lhes as instrucçücs que rore;ll arc('~
snrias para o desempenho de sua rommissiio. 

Art. 270. O rrcf'mramcnlo a que se refere o artigo an
tec,·dcnte se veriliearú ;i vista da <·scriplnraçiio c' documentos 
da .\lfnndr·g;a, ou :\fcsa ele RPn1!as, do enlre;,os!o, <' do i:->vPntario 
a que immediat.1HJente se~ deyc;·;i proced••r. 

% Unir;o. No qnc toc:1 aos líquidos sujrilos il din~itos, os 
Em pregados encnrregados elo rrrenseamcn lo pro:;r~:!!•riio com a 
mais rigorosa cxadidiío; c~ sobre as quantidadrs depositadas 
verilicarão: 

1." Por meio de prova, a qualidade dos líquidos. 
2 " Por meio de instrumentos apropriados c em uso, o con

teúdo dos seus cascos e a sua força aleoholit:a. 
Art. 2í I.: IndPpcmdcnt:~ das épocas ordinarias elo rcccn

sr·aliH'nlo, os Empre;;ailo~ das Alllmdcgas, enca!Trgados da 
nse.Jlisa~iio dos entrepostos, os visitarão a min:l0, e com <'spc
cia!idade os que rpcebr·n~lll liquido.; sujeitos n din·itos; e por 
oeeasião de cada visita verifkariio o <•stado das pan·dPs do 
·~dilicio, de sua'' portas, das fechaduras destas, e du tudo que 
dissrr respeito ;i sua srgurança, c a dos direitos da .Fazenda 
Publica; notando sumrnariamentt' a riuan!idade das merra!:orias, 
e dando de tudo conta ao seu respc·ctivo Chefe. 

Art. 2í2. Os Empregados cncaf!'i'['.ados do rc·rc~Ibf'illllcnlo 
apn•scntarão em duplicata seu rclatorio; hnm d:)!les scrit n~mct
tido ao Thcsouro, c o outro ficará urchiv:1do, sendo o!lvidos 
pn)viamente sobre a cxistenria <le quacsrjuPr abusos P faltas o 
Administrador e Empn·gados do "ntrepo;;lo, c proyidenciando-se 
ulteriormente corno o caso exigir. 

Art. 273. s~ pelo l'C'SU~!arlo !lO :·t·rrnc,pn:::~nto se Yerifi
earcm differenças, observar-se-hão as seguintes rr;.;ras: 

1. a Nas contas se dcbitariío os excedentes wrificados. 
2. • As faltas serão irnmediatamente liquidadas na fórma do 

Cap. 5.• deste Titulo. 
:1. • A importancia dos direitos da AlfanrJcga, ou impostos 

das mercadorias que faltarem, será immediatarncntc satisfl'ita 
sem deducção ou abatimento alí-(um, sob qualquer pretexto. 

Parte /1. G:l 
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't. • A n~speilo dos damnos se procederá n& fôrm:1 do citado 
Capitulo 5. 0 deste Titulo. 

5." O excesso Ycrilkado em hum deposito não poderá ser 
eompensado com a falia YPrificada crn outro drposito concedido 
ao mesmo depositante. 

G. a Do llll'~mo modo n~1n poclcr<í lPr lugar a compensação 
entre o excPsso c f(tlta reconhrrida nos liquidos alcoholieos 
dcposit<Jdo!l no mesmo entrPposlo. 

i. • Os volumes, ou mercadorias de qualquer natureza, encon
trados sem ordem, ou f!Uia, StTiio :tpprelwndidos, e o Adminis
trador multado na fúrma do art. :!H~~ J.•. 

Art. :li'L Os cntrqws!o~ fir:10 1)\elusivallH'llle sujeitos ú 
juri:;di~iio administrativa das auln:·idadt•s lisc<ies, não só no que 
Inca ;Í sua arlminblnH;fio t~ fiscalisJçiío, como no que respt>ita 
ü n'sponsnbilirlnde de qualt!ucr origi'rn, de seus donos ou Admi
nistradores, c liquidação de seus alrancc,;, ou faltas, o:; qtuH'S 
sprüo para c~tc fim considerados Empregados Fiscae,;, e, como 
taes, sujeitos a todns as obrigações, inrlcrnnisaçiies c penas, a 
que na fúrma do presente llegulamcnto, c mais disposições da 
Legislação de Fazenda, estão ;;ujei tos os re~ponsaveis por dinheiros 
c valores do Estado, ou de parlinllarcs em sua guarda, pelo que 
a Fazenda Publica flir n·sponsayel. 
~ 1. n As questões sobre domínio das IIICl'Cadorias serão de

d<liuas pelos Tribunncs eompclt'tltcs; c por suas decisões se 
regulará a Administraçiío da Alfamlcga, ou Mesa de Hcndas, no 
seu despacho, entrega ou sabida. 

§ 2. o Os arrestos, embargos, ou penhoras judiciarias, c 
quacsquer exames sú poderão ter lugar nos casos marcados 
pelos arts. 208 e 20!1, e tn(~dianlc as formalidades por ·cllcs 
exigidas, ~uardada todavia a disposição do art. 266. 

Art. 275. A guarda e \igilaucia do entreposto serão ex
elusiv:un!)nte conlladas ú Administrnç.ão da Alfandega, ou Mesa 
de Rendas. 

Art. 2í6. Arreradar-sc-ha nos entrepostos huma retri
buição, na razão da dimensão, peso, ou qualidade dtJ c<tda 
volume, por cada mrz, pelo seu deposito, guardJ, ou arma
zenagem, além das despezas de embarque e dt~scmbarque, 
de conducção e arrumação, e as de beneficio, se este se realizar. 
Em tahella especial, organisada pelo Ministro da Fazenda, se 
marcará o quantum da retribuição de cada espeeie destes ser
Yiços. 

§ Unico. Esta retribniçiio e desprza serão pagas no fim de 
eada trimestre. O facto da falta de st-u pagamento no fim de 
hum semPslrc, importa abandono da mercadoria, que será 
;.,rrcmalada por ronsurno por conta de quem pertencer, na 
fórnm do Citp. ti. o do prt>SCilte Titulo. 

Art. 27í. O t1m1po dP entrCfJOSto para as mcrcadori~s sus:' 
cPpliv(•is de rmTupt::ão serú dr sPis meus, P para a~ dema1s srra 



( HHJ) 

illirnilado; guardada todavia a disposição do § unico do artigo 
antecedente, no caso de falta de pagamento nos prazos devidos, 
das despezas de seu deposito, guarda. conservação c beneficio e 
semelhantes, a que se refere o mesmo artigo, e quaesquer outras 
relativas ao abandono, ou consumo. 

Art. 278. Aos depositarias lica garantido o direito de rc
tençãn das mercadorias sob ~ua guarda por todas as dcspezas 
de que trata o art. 276, salvo o caso de consumo, no qual terá 
direito de indemnisar-sc~ por intermedio da Alfandega , pelos 
particulares, de seu custeio, segurança, asseio, guarda, conducçuo, 
bens do depositante, ou de sc~us fiadores, quando o producto 
das mercadorias wndidas por consumo, ou abandonadas, de
duzidos os direitos que deverem, não chegue para o paga
mento das referidas despezas. 

Art. 279. Todo o dispendio com o pessoal dos entrepostos 
particulan~s. de seu custeio, segurança, asseio, guarda, conducção, 
arrumação, conservação e beneficio das mercadorias depositadas 
correrá por conta de seus donos, ou Administradores, salva 
a i ndemnisação prevista pelo art. 276. 

Art. 280. Os Administradores dos entrepostos particulares 
serão obrigados a rcnwtter no principio de cada mcz huma 
rlnmonstrac:ão dos volumes, ou mercadorias entradas e sahidas 
durante o mez antecedente, acompanhada de huma relação das 
que existirem, sob pena de multa de 1 00~ até 1 :OOO:tP, c na 
reinddencia de suspensão da Administra~fio, ou do entreposto. 

Art. 281. As disposições dos arts. 262 " 268 ficão ex
ttmsivas ~s mercadorias depositadas em quaesquer armazcns, e 
tleposilos internos, ou externos das Alfandegas, c Mcsns de Hcndas. 

Art. 282. A autorisação pam abertura de armazcns, tra
piches, e dPpositos allhndegados, podení ser dada em quaesquer 
portos illfandegados, ou habilitados em que houYer Allimdcga, 
ou Mesa de !tendas, e nas Estações das estradas de) ferro, na 
forma dos arts. 217, § 2. 0

, 218, 21!) e 2:!0. 
~ Unico. Nos lugares proximos aos portos habilitado~, ou 

situados uas m;Hgcns das enseadas, ancoradouros, moles, ou sur
gidouros não se poderüo estabdecer ou abrir trapiches e ar
mazens para guarda de mereadorias, e depositos de~ qnalqtHW 
I'S[H'cic~, sem autorisaçfio, ou licença ; e todos os que existirem, 
ou funceíonarern em taes Jug,m•s ficarüo snjl'itos á Hscalisaçào 
c inspect;ão das Alfandegas, ou i\Iesas de Hendas, como os 
annazens, ou trapiches alfandc~ados. 

Art. 2H3. Todas as disposições relativils no regimen dos 
cntrnpostos particulares, e mercadorias ncllcs depositadas ficuo 
em geral extensivas aos trapiches, c dcpositos alfandegados 
exdusivanwnle destinados para mercadorias estrangeiras que 
nüo tt~nhão p:~go direitos de mnsumo: P as dos arts. 21!1, 
220, 2:H , ':H2 , 223, 225, 22H, 2:JO, 231 , 2:1:!, 23'~ , 236, 237, 
238, :239, :!'10, 2H, 2ft.2, 2'~3, :!.'16, 2'~7, 2'19, 2:>0, 2Gl, 2;)2,. 
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2::i:J, 23',., 2:;5, 25:;, 257, 258, 259, :WO, 261, 2ü2, :.w:~, 2üt., 
21i5, 266, 267, 268, 269, :no, 211, 212, 273, 274, i75, 276, 
277, 278, 279, e 2S~ a quaesquer outros trapiches, armazcns, 
ou dcpositos alfandcgad os. 
~ Unico. A' entrada ou deposito nestes armazcns, trapiches 

ou dPpositos de getwros sujeitos a direitos de importação ou 
t•xpori<H;ão, ou já d~spachado~ para consumo, precederá sempre 
liel'nt:a. tcr111o de o!Jriga(·ão, ou deposito, guia e conferencia 
da Estar;üo Fiseal; c ü sahidn dos que são sujeitos a direitos, 
da BH'SIIHI fúrma desp;,cho, confcrt·ncia c ordem da Estação ' 
Fiscal. 

Art. 2:.;~. O~I:J!'.pec!i:n·,:u.JsAlfandcgas, e Administradores 
d:Js :lles:;s de l~t·nd:JS, el!l qucdqw~r ~:aso de negligencia, fraude, ou 
infn:;·::~w dos I::·~ul;ui!t•atos, c ln:;lrucçües Fiscnes, poderão admi
ni:-:L·t:!ir:n::•;tt·· ?r:1pt'1:· aos doHo . .;, ou ~\d:uinistradorcs dos Pn
Í!'<'jJ::;,l"'• ir;q,idles, c <Jfll!ilZ~·ns alt'andc~ados, e a qmte~~ctucr 
(J·'·" ::h ::t•l! ·-; r·Hwn·~~::d:ls nm!ta:; de 1U:;o at1~ 2:0()0;:;;; alélll da 
i':':;! i { !' :::i!d do:; u!i·eitos d!'St'l!C<lllli nllados, l) de qualquer Ol!Íl'O 

:•n:t·:·:'il!l''::::•, ou pl':: •, Il:i fúm:a du L('gbl~:~·iio em vi:;or. 
% i." i\D c;:õo de e:1trada du I!!Cl'>;adoria sc:n ;.!"Uin, despacho, 

r•t: o:·():•:i!, :,;·:·:'t o ,\:líl:::.~<r :lhr mu:i.,r!o (\:• :!f):;, até :wo~, alóm 
,_!:1s J11ai .. ; i·'l ;:":; ~-ni qc·· i·;:·o;·; :·:·. \!; crt.:~~ (L.· ~a \lida setn despacho 
ou cr:!:•:·:, u :liUiLt ~;t•t·:; :;..::ut:l ao triplo d()~ direitos d1~ eon~UIHO. 

§ :2." \o :·a.;; c!<: reinc.Hknci:t, o Inspt:clor da Alfandega, ou 
o .'..t>llini.~lr;~tJ;_j~· da ~ií.::)a (!t· !~~:·:1~!;~~, JHHl(•rá, tdérn das penas 
t\f'·;ft' arti.~u, n:<~ndur fl·c:1nr ~J t•nti'{'i\;i:;to, i.tl'ínazrtu, deposito, 
t'!! [rapi('iw ::l!.::<Hlt·gddo, c;n ::•wulo f:):· admiui::tn!clo pelo dono, 
t~ll ;dminislr;:r!or 'lll:: ;,:ll!\l'i' l'O!!l:twilid•l as faitas, ubusos, 
fl!! I !'illli'S \l'!'ii!·:"H;O'i . 

. \ rt. 2~·;;_; ( )·.; Fisr~H~.; do .. ; L'il tn~posltL!, ;1 r;nazcns, depositos, 
()!! t<·;lpit'!it•s ;:!i'antlt'?<Jdu.-; s•·rão ():;w!llido:; dt~ qualquer dasse 
dt~ ~-~:~l[ll'egaflLl:-; da ~\_}f,:ltt:o.~~~a, Ol! 1\J~_•S1t dl~ n~\1Hlns, da inteira COn

!i;:w·;! do; 1 (':;p:·cli\ o:> !n-;pcdor:·s, uu Atlminislradores. Os 
acln:H'.-; :\:;,•:ll••s <le trai•L;lu;:; ;t!_:·.,n(l:·gJtlos serão conservados 
t·-~l (l~l:''lt•, ht~nl ~'}fY;1.!'l 11 

.. \r[~ ;WU. " o' l.'is~a!···tle !JUrll •·n t n•poslo, amwzcm, depo
sito, on trapiche aíl'aml.·gado poderá IPr a seu curgo hum ou 
mais entrepostos, an:l<lZ~ns, depositas, oH trapiches allandc
;.;w!os, rot:!'omw sua ~iiu;;<;ão; c no l'o:so dt' allluPncia de scrvit:o 
<W :Ht'.-;:~lo t;·mpo em diyersos, poderá ser su!Jstituido por Elll
prt·;,:l:lt"; tla csco!h:1 e confianr:a do n·srwc!ivo lns(•Cctor, ou Ad
nli:ibirt~~!or. 

_'.i·:. ~~;;_ :\:); t'i!!•·v!'t;,:tos particulares, anuazen~, e lr<l-
ri:·li~'~ :t:f·~t:idt·,.:ddo.; h.:,crÚ

1 
Ü f'UStH dP SeUS _\dtuinistradores, O 

tll!lll<'rn ;-.::.lic·it:nt•~ de lJ:Jl;;n~as, P"3:b e llll':lida,; para os traba
lhos t!t~ t;OIJt>rr·,cia e df'~!hH'l!O, os qu;u·.; serão aferidos pelo 
co:llpet•·nte Etnprcgado da Camara :iluuieipal, na lorma das dis
P')'·d(:,-w~ ··nní:··!'lll'ide:-; i.! i'Sli~ r;Hil') d .. ~er\·lt:o. 
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.\rl. 2&;. O lnspeclor d'Alf<tndega, ou Ad111inistrador da 
:\IPsa de Hendas mand:.1rá, por turno, nos entrepostos, dc
positos, armazens, c trapiches alfandegados, todas as semanas, 
Conferentes c outros Empregados da sua Repartição para 
inspeccionan~lll o assucar, escolhendo hum a ou mais caixas, 
!i)t:hos, e volumes de diversas marcas, afim de conhecer se o 
gcncro , peso, e taras t)stão falsilieados, l)rn enjo caso serüo 
apprelwnditlas, procedendo-se contra o falsificador para SlW pu
nido eom as penas da Lei; e os FiseaPs e Ollici<ot•s de Hesearga 
ll'rfio particular cuidado, na oceasiii.o do deS\)Iltbantue das eaixas 
() volu:nl's, e:n fazer npartar aquelles flUe lhes fhrem suspeitos 
de fr.atdP, c: darem parte ao Chefe da lh:partiçiio pam mandar 
fazer o l)X<l!i!l' 1w!o 1110do sobredito. 

Art. 2:)!). O Ministm da Fa~enda expedirá us Instnlt:t:õl)S 
nece.;_,arias sobre a policia, (~~rripturat;ão, c serviço dos entre
postos, arma~t'l!S, dt•;,osilo:;, e lrüpiclles alfaudegados. 

nos D_\M;>;os. 

Arl. :~H~l. Ht)jllllar-sc-ha damno: J.o, lodo e rtualquPr el
lrM~\1, prejuízo, ou avaria que som·er algum objedo ou mer
c;idoria, on o Sl'll envoltorio, po1· eul !'il ou negligeneia dos Em
pregado~. l~uard:1s, Yigias, Operarios, ou S_;rventes da Alfandega, 
ou l\lesa de 1\en!las, o de snus entn;pmtos, d<~positos, annazens 
e Lrapiei1cs allil!lrh';rado~. dt~Sdl~ a sua rh·se;u·_ga ou r!PSellthnntne 
att'~ a s1:~1 P!\t:·i!da no d<'pn:-;Ho a qtH~ l't:r dt~=-'linado, e da sua 
sailida dP,;~<· a[,·· a sua r:onfl'rent:ia tina!, e rluranl1; o SI'I"Vil:o de 
seu 1;mhanp1e; p:·nvan!lo-se que fni uet:asionado por su:1 eulpa, 
on u•·!digenei:1, ou pnr c;m,;a qu,· porlcriao l~t· evitado; 2.", todo () 
qnaltpli'r desc:uninho, fi11la, ou n<lo entrl'ga de gt)!}()i"Os 1; men·a
durias depositadas, a eargo, ou sob guarda dos mesmos Etllpre
i-'-;idos, (~uanlas, Vigias, Oper;Irios, ou SPrVl'llll'.'i da Alliwclt·ga, 
ou :\I!'sa de !lendas, ou dos Administr:Jdore,; dos l'lltrcp(:slo:;, ur
mnens, e trapiches alfimdegados, que fOr .-crilicarlo 110 balanço, 
reccnseanwnto, ou tornada de c"ntas, ou em qualquer (•poca, 
~~~~~ virtude dl~ dl'll!tncia, 011 queixa, on por lllllt'O qualquer 
motivo, prorando-se que foi d!wirL1 i1 fraud1~, malvt•rsal;f!O, omis
,;;lo, twgligcucia, eulpa, ou outra qualquer causa que o respon
s:Jvl'l pnderia tN preveni(\o on evitado. 

% lliiit:o. Os donos, on adlllinistradores dos entrepostos, ar
nwzeus, ü trapir!ws albndegados são além disto respünsaveis 
pdas ;nalversaçiks e omi,;sfics d" Sl)US Feitores, Caixeiros, t~ outros 
lflliH~s<pter Agente,;, ~~ dos Opcrarios e Scrvcnll·s, ou quaPsquN 
prq•ostos, e pdo:: rurlos acontPrir!o~ rknlro do~ liii''H:os I'Sta-
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belccimcnlos, salvo sendo commcttidos por força maior, devi
damente provada. 

Art. 291. Para o reconhecimento do damno, logo que 
requerido seja pelo dono, ou consignatario da mercadoria, ou 
logo que o Chefe da Rr~parti~ão tiver n®tieia de sua existencia, 
proceder-se-lia a exame c vistoria por peritos nomeados pelt• 
mesmo Chefe, os quaPs, depois de juramentados, passarão a ave
ri:;uar o sinistro que produzio o damno, e informarão, respon
dendo oos se;.;uintes pnntn;; e quesitos, e a quacsquer outros que 
lhe forem proposto.; pelo llll~,;rno Cl11•1',·, P a pPdido da parte, se por 
aqudlr~ lhe forem ;tr:eitlls: I.", qual o estado da nwrcadoria, c se 
ha llamno, avaria, ou prr·jnizo; 2.", qual o fado c causas que 
detrrrninarfio o ~ini..;tro, ou damno; :L", qua•·s os seus autores, 
ou responsa.wis: 1L", Plll quanto monta ;1 t•erda, ou pnjuizo. 

Art. 2H2. A' Yist;l da infr>rm;l<;ão dos JWritos, e de <!lHICS
quer outras dilit(t'ncias a C!tl'~ o Chefe da J\c~partic;ão julgar 
conveni·~nte pmr:e~l<•r, serú por este rer:on~weido o damno, e 
descaminho, falta, ou não cnlrc~ga d:~ mercadoria, c declarado 
o seu autor, eauc·ador, ou n•s1wnsavd. 

Art. ~!);J. Se o damno limitar-se unicamente ao envol
torio, far-sc-ha itnm•·diat;urwn!r~ a eonvcnh-nte rt'{Jaração í, 
custa do sr·n eausarlor; r~ S<' conr prdll'nrler o seu conteúdo, ou 
mercadoria, hi!Vt'IHlll eon!t•'LH;;ir> ,;obre o sr·u valor, proceder
se-1m da rnanl'il'a s•'?!llinte: 
~ ! . o Se a rw~:·c:tdilria rlamniíkula lilr d<ts que krn ;na

lüu;fio na Tarifa, St'l'iÍ po;ta e111 ldlüo, n a imkmni,;ação ao 
doao, 011 consigrratario ron.<i,;tini em sP lhe pn~•~nchcr a dille
rPnça <jll'~ houver entre o prt~<:o da arn·m;ü<.~çiio, c o da ava
liação da Ta ri lit. 
~ 2." s,, a mercadPria für ela:; qne sr~ clt·spachão por f;ictura, 

ser<Í o damno estimado por dons arbitros, hum nomeado pelo 
respons:nel, c o outro pr~lo dono, ou consi~natario ela merca
doria, <', ;i n~veli;l de,;ies, pelo Chefe rla Hepartição e ainda 
por !l." arhilro Pscolhitlo a aprazimr·nlo dtr:iles, se os dous pri
meims niin con1:onLln~m : e nPste caso consistirú a indemni
sar;ão em pa3":Jr-se o fJlW ~~stimarlo fôr. 
~ !3. o Se porúm a estinwçüo arbitra lp:1 rccer excr~ssiva ao Chefe 

da Repartição, poderá este ruandar arrematar a nwreadoria, c 
neste caso se indemnisaní a di!fen~nça, que hourer entre n 
preço da arrernata1;fw, e o da rslimaçfio da mercadoria antes 
de damnitieada. 

_·\rl. :tn'L Qu:rnrlo o r·,•,;ponsavel nilo poder ~atisfazcr lo~1: 
a i111portancia do damno cau.;;Hlo, ~cr;i este satisl'dto <Í custa 
do Célfn· da ,\lrandega, ou J!t•.-;a d:.~ llPndil . .;; danclo o chfllü 
n·srwetivo, neste caso, as nr•t·•·ssarias providencias para que o 
dito cofre s1~ja indPmnisado, on por ria expr•utiva contra o res
porba\·1'1, ou s••us liarlorl's, se os l!V•T, ou pela retenção d~ seu:; 
''nlen:tLI•>:i e s:tlario,;. 
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Art. 295. .Ao rcsponsavcl pelo damno será pennittido, na 
falta de licitantes, ou em qualquer época, com assentimento 
do dono da mercadoria, receber esta, satisfazendo logo o seu 
valor por inteiro, e bem assim os direitos de armazenagem e des
pezas a que estiver sujeita, ou obrigando-se por meio de fiança 
idmwa a fazê-lo dentro de hum prazo que não excederá de 
quatro mezes, sob as penas do artigo seguinte. 

Art. 296. Se por nenhum dos meios indicados no artigo 
precedente, nem por outro qualquet·, se pode1· verificar a 
indemnisnção do cofre da Alfandega, o causador do damno 
será demittido, ou despedido do emprego que tiver; e, além 
disto, soiTrerá a pena de prisão até que a realize d.1 cadêa, con
forme o disposto no art. 313 § t. o, a respeito do arrematante 
que não satisfizer a multa em que incorrer por ter deixado 
de pagar o preço da arrcmatução. 

Art. 297. '\o caso de fnlta de prompta c fiel entrega das 
mercadorias, ou c!Tcitos que tiverem em sua guarda, ou a seu 
cargo, on tiverem recebido, ou de seu dcscamin h o verifi
cado c reconhecido na fórma <los arts. 2!11 c 2!12, sPrâ intimado o 
responsavel para o fazer no prno de 24. hora~. sob pena d1) prisão; 
c não o fazendo será recolhido ú cadêa, e ndla conservado 
até indcrnnisar a parte o que justnrncntc fôr devido, e arbitrado 
na fórrna estabelecida no art. 2!J3, § 2. o 

Art. 298. Das decisões sobre o reconhecimento do damno 
c do seu causador, ou do responsavel pelas faltas e extravios 
das mercadorias haverá recurso na fórma do Titulo 9. 0 

CAPI'I'ULO 8. • 

DOS CO:>Sm!OS. 

Art. 299. Fi cão sujeitas a consumo as mercadorias existentes 
nos armazens c depositos da Alfandega, ou Mesa de !tendas, 
entrepostos, ou trapiches alfandegados, depois de permane
cerem nellcs o tempo marcado nos §§ seguintes; a saber: 

§ 1. o As mercadorias destinadas a entreposto, ou ao transito, 
na fórma do art. 217. 

§ 2. o As deslinadas ao consumo interno, depois de dous 
annos. 

4. o ~ 
3.• 

5:0 
tino, ou 

§ G.o 
dias. 

Os sobresalentes dos navios, depois de hum anno. 
As constantes da Tabnlla n." 7, depois de seis mezes. 
As sujllitas á corrupção, qu.:.lquer que seja o seu dcs· 
natureza, depois de seis mezes. 
As depositadas em pateos ou telheiros, depois de trinta 

Art. 300. São igualmente sujeitas a consumo as merca
uorias que existirem nos ditos armazens, depositas e trapiches, 
e se acharem nas eircumstancins dos §§ seguintes: 
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§ 1. '' .\qucllas a que não f«lr achado senhor certo. 
~ 2." As q1w consistirem em sobras de pe~o. 011 mrdida, 

ou contagem. 
§ 3." ·As nvarinclas, 011 damnilkadas, logo que a avaria, ou 

<Iam no srja conlll'cido. 
~ ft..o As qiH', 1'111 qnalq1wr i•poca, a rrqtwrimrnlo dr• sr•us 

donos, o a consi~ na I a rios, forr~nl <lrsli nadas a srrcm H'lHI idns 
por r.onsumo. 
~ G." .\s :dwnrlon:Hlas . 

. \rt. :lfll. HP)llltar-sr-hfio ahandonarlas as mrrcadorias: 
~ 1. o Q1w por t•srriplo fon·m UI'!' I aradas como tars por 

St'US rr•SpPdÍHiS donOS. 

~ 2." QtH' postas 1'111 llr~,;paclto não forPI!l t!rsp:H~h:Hlas, ou 
que o tPIHlo sido, ltiio lill'l'llt tiradas da Alfa:Hlc~a, on .Ursa dt• 
Hendas 1lentro dos prazos rnan·:Hlos nP~tn HPgulanrt•nto, 011 que 
forem allilntlonadas Jt:IS ponlf's na ocr,asiflo !le SPII rmbarquP. 

§ !l." .\s que ~~stin·rpm nas circurnstancias dos arts. 210, 
~ :L", :~:)2, % unieo, e em quaesqurr outros em I)IIP pelo prc
SPntc I~P~ul;:mento f(lrcm eomo tncs reputadas 

§ '~·· As inflnmmavPis c sPmrlhantr·s, nos tPrmo:; do nrl. 
2()'~, §§ 2." (' 4.". 

Art. :m2. As nwrcarlori:1s romprPiwnrli<las uos ~~ I.", 
2.", :l.o, !~." e()." do art. 2fl!l, f' nos %~ 1." e 2." do art. 300, 
e ~§ 2." r• !l." do art. ::ot, pn•rr~dPrHlo !'ditaes de trinta dias, 
serão ;Hn'JIIal;alas nm hasta publica, por conta e il eusta de 
seus douos, se eslrs, 011 e~ ~!'l!S rnnsi;.matarios niio as drspa
eh:trcm dc·n Ir o do n·t'erido prazo. 

O mesmo sr o!J~enani a rPspPito 1las nwrrarlorias romprc
hrndidas nos outros paragraphos dos citado:; <trtigos, sú rorn a 
difl'rrl'nça de q;w o prazo dos editacs será: para as do§ 5.• do 
art. 2!JH, de vinte dias; para as do § 3. • do art. 300, dn dez 
dias, salva tod:~via a dispo.•içiio do art. !,51~; c para as do § 
!~.· do art. :JOO e §§ l." c!~." do art. :101, de 3 dius, P:o..crpto 
para as de que trata o § 4. o dos arts. 201 c 5!)9. 

Art. :!03. Os l'ditars pnra consumo serão afixados nos 
lugares do costume, c publicados nos pl'riodicos de maior cir
culação; c deverão meneionar n qualidade, qnantidadP c estado 
das mcrcaderias, as mnrcas c nurneros dos volumes, o navio 
a r.ujo cancgamento pertencerem, a data dn sua dPscarga, e 
os nomes de seus donos, se forem sabidos. 

Art. 304. Para que haja toda a rxaclidão nos rditaes, 
de qtl<l trata o artigo precedente, serão as mercadorias pré
viamente examinadas, conli•ridas, c classifieadas por dous 
Courm·rntcs designados pelo I nspcetor; devendo os respectivos 
Fieis apresentar ns listas das mesmas mercadorias, com todas 
as deelaraçiies que dos seus livros ronstamm, sob pena de 
multa ,Je 2~ ató 5!1; por rada volumr, e de demissão nas rcin
ridcncias. 
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. 4\r~. 3Qi) •.. ·F~Y\t .. a .arrell!at.ação p~ merca?oriQs. ~- f4rm~ 
do.~pflqlo. 'f ... ~~~nt~ 1'Uu1Q,_ serãQ !leduz•dos do ~çto 
de lia os direJ~í qu~~eB(I.n~o--a · T~qfa,, dev~reJq -pagar as)J}I..~ ·. 
werca®~!l. ~ .çptqq a~ ·d.~p·e~~ 4~ ·arm~z~nag!'lin, d~'lrêne:. 
ticio,, cte ·leilões., ·~"'o ~~p~jante de 1 i "/o;. ~~q!W o r~ta.11te 
qepositado para· ser entregpe., a quem de dlre1to fór, á Vlila do 
titulo legitimo que deverá apresentar. ·· 

Exceptua-se o producto da arrematação das mercadorias 
comprehcndidas no § 2.• do art. 300, c ~ ~·· do art. 301, o 
qual entrará como ren<la extràord.arja para os cofres 4ª Al-
fandcga. · 

U."PITIJLQ 'J .• 

DO MODO POR QIJE SE PROCEDERÃO AOS LEILÕES Á »081'ol 
' _,..,;~ ',' I 

IJA ALFANDEGA, OU ~lESA DE RENDAS. . ~.;!•·. 

Art. 306. Todas as vezes que se houver de vender. mer
cadorias ou generos em leilão, em virtude deste Regulamento, 
Serão annunciadas por editaes publicados nas folhas periodiC;)S, 
e affixados na porta da Alfandcga, e na Pr,aça do Commercio, 
onde a houver, nos quaes se descreverão as mercadorias ou ge
neros, sua qualidade ç quantidade, razões que molívão sua, l).r
rcmatação, preço da avaliação, quando o houver, se estão sujei
tos ou isentos dos direitos, e quaesqu!lr outros esclarecimentos 
que pareção convenientes. 

§ Unico. O prazo dos editaes, nos casos não previstos pelo 
presente Hegulamento, será de 5 dias. 

Art. 307. O leilão será publico, e feito qo dia e lugar an
nunciados, sendo para este fim prévia mente expostos ao el,ame 
dos concunentes os objectos que tenhão de ser arre1J!~I.ia.·yo~.; '.ou 
suas amostras, e presidido pelo chefe da Repartição, ó'a~.·~l
gum Empregado para este fim expecialmente delegado; ~v~o 
de Escrivão o Empregado que fôr designado na fórJDa do 
art. 134., § 2.•. • 

Art. aos. Será admittido a lançar todo o individuo qul} 
estiver na livre administração de seus bens. 

§ U~ico. Excfptuão-se: .., 
1. • Os Empregados da Alfandega, op de qualquer outr.a ae:-

partição do ~inisterio da Fazt:nda. . ; 
2.• Os indivíduos que forPm privados pelo r,espt!ctivo Çhgf.e;da 

Repartição de concorrerem nos leilões a que por sua· ol'll~lP se 
hobverem de proceder. 

3.• As pessoas a quem fôr probibida a entr,dla llDS mesrnllS 
Estações. 

Art. 309: O Inspector da Alfandega, ou Administrador 
da Mesa de Rendas nao $nittirá lanço algum dos que se con_.. 

Parte 1 I. 64. 



t 5Ô8} 

tuião para obtetem poi baixo preço as mei'cádodliS em leili~ 
e poder-\hes-ba probibir por semelhante facto a entrada dà 
Repartição e suas dependencias. 

Art. 310. Quando o Presidente do leilão entender· que o 
maior lanço oiTlJrecido ainda não he o que correspondc ao valor 
da mercadoria, poderá suspender sua anematação, e submetter a 
mercadoria a segunda, c tcrccin praça, em hum só lote, ou di
vidida em prrJncnos lotes, como parecer mais conveniente ; e 
neste caso a nova praça será fl'ita com intervallo de tres dias, 
prrcedrndo sempre cditars, 'ou annuncios. 

Art. :lt 1. Entrrguc o rnmo a quem maior lanço houver 
oiTcrccido, lanar-sr-ha disso termo, qne ser{t assignado pelo 
lnspector, I~scri\iío, Arrernatant<' c Leiloeiro. 

Art. :H2. O lnspector poderá admiltir e aceitar novo 
lanço, não só depois de concluído o leilão (Regimento de 17 
de Outubro de 151G, Cap. 1 G1), como ainda depois de ell'ectuada 
a urrcmatação, quando se derem as seguintes circumstancias: 
~ L o De haver quem oiTereça lanço que cubra o ultimo 

recebidO c mais huma terça parte de sua irnportancia. 
§ 2. o De não estar consummada a arrematação com a en

trega do preço, e posse da cousa arrematada. 
Art. 313. Feita a arremataç5o será o arrematante obri

gado, dentro de '•8 horas, a entrar com o prPço della para o 
eofi·e da Alfandega, sob pena, se o não fizer, de incorrer na 
multa de 20 "!o do mesmo preço, a favor do referido cofre, 
c de ser recolhido á cadeia, onde permanecerá preso á ordem 
do respectivo lnspeclor, ou Administrador, atú que satisfaça o 
preço da arremataçfio, e a multa conespondcntc. 

§ 1." Se nos dez primeiros dias de prisão o arrematantfl' 
não entrar com a importancia do preço, serão as mercadorias 
de novo postas em praçn, c continuará ellc na cadeia até que: 
pague a mulln. 
~ 2.• <)uando o preço da arrematação exceder de 400~, 

o lnspcctor da Alfandt•ga, ou Administrador da l\lesa de !tendas: 
pcrmittirá ao arrematante, se o requerer, assign:tr letra pela 
imporlancia devida, pelo prazo c com as garantias exigidas: 
pelos arts. 58G, 588, c 589, a qual venccr;í. o premio marcado
para os bilhetes da Alfandega pelo art. 585. 

§ 3.• Nenhuma das mercadorias arrematadas, ou parte dellas,. 
excepto as suas amostras, poderá sahir da Alfandega sem que
o arrematante haja pago o respectivo preço, ou assignado letra,. 
na fôrma do § 2. o 

Art. :ur~. Os leilões da Alfandega, ou l\Icsa de Renda~ 
poderão ser feitos :í porta da Hcpartição, servindo de leiloeiro> 
hum dos Contínuos, ou Correios, ou por Agente de leilões pro
'Vido na fórma da Legislação em vigor; e em qualquer outro lugar' 
que f'ór annunciado, com assistencia do respectivo lnspector,. 
ou Administrador, ou de hum Empregado du sua rscolha,. de:. 
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,\iP-ndo .o prodúeto:: St'lr; na :fórmo 'do presente Regu~amen.to• 
recolhido aos resjJêcttvos1·cortes, ·sob a 1 penas do. artigo, ·antt·-
cedentc. ,, 

§ Unico. O Agente de leilões tem direitQ de haver UI i
camente do arrematante a commissão que por lei lhe C('m• 
petir, e será rcsponsa\rel pelo preço da venda. 

TITULO IV. 

Da hnJtortaçiio e exJtortaçiio; e ela Poli .. ia 
Fi~"al t.•tn t•elnçiio ias enlltaJ!•cações GJUC de
ntntulat•enJ. ou t.~stivet•e•n uueoradas ncts ma
res territoriaes, t•icts, lngôas e 1•ortcts do 
ltnpet•io. 

DOS PORTOS ALFANDEGADOS, OU H.\BIT.ITADOS. 

Art. 315. A impm·taçiío ou entrada de mercadorias estran
geiras, ou procedentes de portos estrangeiros, sua descarga , 
deposito e transito; e a exportação, ou sahida para portos estran
geiros, dos generos c objectos de producçiíil c manufaclura nacional, 
ou de mercadorias estrangeiras em deposito, ou já despachá
das para consumo poderão e!Tectuar-se unicanwnte nos portos, 
pontos, ou lugares que forem designados pelo Governo. 

§ 1. • Os portos, pontos, ou lugares de que trata este artigo 
poderão ser habilitados para todo o •~ommcrcio, qualquer que 
seja a sua natureza, ou para hum, ou mais de seus ratnbs, ou 
simplesmente para a importação de certas e determinadas merca
dot·ias, ou para a exportação, ou sabida de gencros c objectos 
dr. producção e manulitctum nacional, ou de mercadorias cstran
geit·as já despachadas para consumo, conforme o Governo Impe
rial julgar mais acertado. 

§ 2. a Em circumstancias extraordinat·ias, e no interesso da 
segurança, ou da saude publica, o Governo Imperial poderá tem
porariamente prohibir a importação ou entrada, descarga, de
posito, ou transito, e a exportação, carga, ou sahida de todas, ou 
de certas mercadorias estrangeiras, ou generos de producção e 
manufactum nacional, em hum ou mais portos, ou lugares, e 
a sua .circulação dentro de certa e determinada zona das fron
teiras do Impetio. 

§ 3.• A infracção de qualquer das presentes disposições será 
punida com a apprehensiio das mcrcado1·ias, perda das embar· 
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cações, vehicnlos~ t;..an~mae~ que as transpqrtal'&ffl, c mu~ 
'igual a 'l/3 do · 1alor das fllesmas mercad(lfias. · 

Art. 316. Ás disposições penaes do§ 3. • do artigo a.J:ttece-
dente fica. o sujeitas: · 

§ 1.• As embarcações estrangeiras de qualquer natureza, lo
tar;ao, nacionalidade, ou procedencia: 1.o, que fO(em en,ontradas 
ancoradas, ou atracadas em acto de descarga, ou de baldeação, 
rt~cebendo carga, ou depois de haver descarregado, ou baldeado 
parte, ou todo o seu éarregamcnto, ou recebido carga em qualquer 
porto não habilitado, ou meramente habilitado para a navegação 
de cabotagem, ou pratic:mdo taes actos em enseadas, ou .em 
outras partes dos mares territoriaes do lmperio; 2.", que na
vegarem, ou forem encontradüs com carga, ou sem ella, em 
rios, lagôas, c quaesquer aguas interiores do lmperio. 

§ 2. o As embarcações nacionaes de qualquer naturezl, lotação, 
ou procedencia: Lo, que forem encontradas em actos de des
carga, ou de baldeação de mercadorias estrangeiras, recebendo, 
ou baldeando carga de mercadorias de qualquer origem para 
{Jorto estrangeiro, em portos não habilitados, ou meramente 
habilitados para a navegaçao de cabotagem, ou praticando taes 
actos clandestinamente em enseadas e mares tcrritoriaes do 
lmperio; 2.•, que transportarem mercadorias não J•ermittidas 
pelos rios, lagôas e aguas interiores do lmperio. 

§ 3. o Os vehiculos e animaes de transporte que forem en
contrados em lugares, pontos ou postos não habilitados das 
fronteiras terrestres do Imperio, carregando, ou descarregando, 
ou conduzindo mercadorias não permittidas, ou em contravenção 
dos Regulamentos cspeciaes em vigor. 

Art. 317. Das disposições dos~§ t.•, 2.•c 3."doartigoan-
ecedente ficão exccptuados: 

1. o Os cas·os de arribada forçada, varação, ou força maior. 
2. o Os de licença da Autoridade competente. · 
3.• As embarcações estrangeiras pertencentes aos Estados 

ribeiçinhos, que tendo Tratado e Convenções especiaes com o Im
perio, em virtude de suas estipulações navegarem, ou forem en
contradas nos rios e aguas interiores nos termos e condições 
nelles estabelecidas, e reguladas. 

4.• As embarcações estrangeiras que se destinarem a 1,1lgum 
porto interior onde houver Allimdega, na fórma prel'.cripta pelos 
'Regulamentos em vigor. 

Art. 318. A licença de que trata o art. 317, ~~ 2. • poderá 
ser concedida, medi<mte as garantias e cautelas necessarias para 
a boa liscalisaçào das rendas de importação e exportação, pelo 
:Ministerio da :Fazenda a qu"esquer embarcações: 

§ t.• Para carga e dcocarga das seguintes men:adori~,~o.s, qo 
uso de terem pago os direitos a q1.1e estiverelll suJeitas: 

1.• De animacs vivos. 
~. Q De pei~es, c carnes frescas ou verdes,· scccas, 041 $\Ir-
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gadas, ou de qualqtl~, modo preparadas, ou em conserva, c 
de ·ttú~qu~r· de~,de> attioiaes, neçessarios parà a indtistria, 
ou· íJIIta àltrtl~tlta~ friibtic-t!_; \ , . · 

s.···nl} carvão dll pedta,·ou vegetal. 
4.• De farinttW·de trigo; ou de lllílho. 
5. o De frutal verdéS, ou· seccas. 
6.• De gelo. 
7. o De machinas de vapor e suns pm·t~nças e de utensilios 

e instrumentos proprios para a lavoura, para vias ferrcas, ou pam 
quacsquer obras publicas. · 

8. • De pedra de construcção em bruto, ou lavradas, cal
ca roa ou de cal. 

9. o· De sal l'.,ommum. 
10. De arroz, feijao, milho, farlnh~ de mandioca, c quacs

quer outros cereaes. 
11. De madeiras c lrnha. 

· 12. De telha e tijolos. 
13. De mel, melaço, aguardente, c assucar em bruto. 
§ 2. • Para ca•·ga e descarga de mercadorias c objcctos per

tencentes á administração pnblicu. 
§ 3.• Para receber carga para fôra do lmperio de quaes

qucr outros generos de produeção do paiz, uão mencionados 
no§ 1.• . 

§ 4..• Para o desembarque de Co~onos, ou de quaesqucr 
outros passageii·os, e sua bagagem. 
~ 5. • Em casos exlraordinarios, como de fome, peste, guer

ra, ou bloqueio e semelhantes, em que alguma Povoa~!l.o interior 
nccPssite de SOCCOITOS. 

§ 6. • Nas Províncias os respectivos llrcsidentcs, ouvidos os Ins
pectorcs das Thcsourarins de Fazenda, e participando-o logo no 
Ministro da l"azenda, poderão conceder, nos casos" dos parogra
phos antecedentes, tues licenças, mediante as garantias o cautelas 
que os interesses do Fazenda o exigirem. 

Art. :H!l. Ficiío stlbsistindo os portos nlfandegados'e habili
tados actualmenle existentes ; mos o Governo Imperial poderá 
supprimi-los, retllovê-los, c crear outros; augmenlar, ou dimi
nuir o circulo de suas funcçõcs, c dar-llws nova elassificaçilo, 
quando c conforme julgar conveniente uos ir.tcrcsses Fiscacs, c 
do Cotnmercio. "-

Art. 320. Fi cão crcados dous portos de entreposto, c tt'Linsito, 
a saber: o da Côrte do lmperio para todas as mercadorias (J.Ue se 
dcstin11rcm a quwesqt1er portos: c o do Pará para as qu~ ·~ dcs
tinan~m aos portos dos Estados ribeirinhos, que tiverem Conven
ções cspeciacs sobr&,navegação dos rios da mesma Pro'vincia. 

Art. :~21. Os portos de ltaqui, e S. Boi:ja ficão habilitados 
para a importa~ão de sal e berva tnatc, além dos mais generos 
mencionados na t.abella n. • 1; anne~o ao Decrete n.• 2.486 de 29 
doSetcmbrode 1859. 
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Art. 322. Os pt·oductos naturaes c agt·icolas da Uepublica 

Oriental, a que se rercrc o art. 5.• do 'fl'atado celebrado entre o . 
Impcrio c a mesma Uepublica, poderllo 5er dircctamente intro- . 
duzidos, ou importados pelos rios, e lagôas interiores da Provincia 
do lHo Gr<tndc elo Sul, Plll embarcações brasileiras nos portos da 
cidade do Rio Grande, c Porto AlPg:rc, c em quacsqucr embar
caçõ,•s, ou wlliculo:; no porto da Vi lia de Urugua)·anna, na l'órma 
do citado Decreto n.•2.4-86 de 29dc Setembro de 185\J. 

flllS N\\ltl:" A'~RlB\llOS. 

Art. 323. o~ caso~ llP forç;l maior serão jnslifieados na r<irma 
dos nr!s. tHO, 526. 7'!0, 7!d, 7';.~ c 7í3 do Couigo Commcrcial, 
c arts. 365, 366, 367 e :lGS <lo H1•gulamento n.• 737 de ::25 de 
Novembro de 1850, perante a A nloridade Commcrcial competente. 

Art. 32~. SP o navio arribar a porto não alfandegado, ou 
n1io habilitado, JH'Pei~;anuo c!1• ob:':Js para continuar a sua na
vegação, c o seu :1frct:~dor, ,·arn•!:!:ador, ou eonsignDtario, não que
rendo altl'nd<•r, on PSpt•rar pPlo Sl:ll concerto, pretender retirar 
suas mercadoria.,, sú o poderi1 fawr mrdiante licença, ou ordem 
da AlfamiPga, on Mesa dt~ HPIHias eompclcnte, ou da mais vizinha, 
eom assistencia elos Empregados que esta designar, depois de 
nrecnehidas ns forrnnlir1::dcs do rcspeetivo dcspaeho; correndo 
todas as despPzas deste f.e:·rir;o por sua conta, na fórma do_art. 613 
do Codigo <'o Commereio. 

Art. 325. ~c o navio arribado em porto não alfandegado, 
ou nüo habilitado requerer eonccrlo para eontinuar sua navega
ção, c o não puder cfl'cctuar sl'm desearrcgar parte, ou toda a sua 
carga,ou quanta mr indispcnsavel para reparar as avarias da mesma 
carga, poderá ser logo, por mandado doJuizCommercial eompc
tentc, effcctuada a referida descarga, á custa da pessoa interessada 
que a requerer, em lugar idoneo, eom assistencia do Empregado, 
ou Autoridade Fiscal do districto; cornmunicando o mesmo Juiz á 
Atrandega, ou !\lesa de Rendas mais vizinha o occorrido para que 
esta de prompto faça verilicar c lisealisar seu desembarque, depo
sito, ou reembarque pelos competentes Officiacs, ou Empregados 
de sua inteira ronllança; devendo fazer conduzir a mesma carga, se 
assim o Pxigir<~m os interesses da Fazenda Nacional, ou dos in
teressados, c <Í custa dl'stes, para dPposito regular, c procedendo 
contra osexlmviadorcs, se os houverem, conforme as Leis Fiscacs. 

Art. 326. As providcneias do artigo antecedente ficão ex
tensivas aos casos: 1. •, uo Capitão do na,·io arribado, que fôr 
julgado innavcgavel, ou fór abandonado nos termos de direito, 
requercl' deposito de sua carga, baldeação, ou transfereneia 
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desta ·para outro navio, na fórma do art. 61fc. do Codigo do 
Commercio ; 2. o, da.oooessidade da descarga, ou baldeac;ão para· 
"alliviar o navio que encalhar em algum paixio, ou banco dentJb. 
dos mares territoriaes do, lrnperio. · 

Art. 327. Nas hypotbeses dos artieos antecedentes, sendo 
necessario, para,pagamento das despezas de concertos, descarga, 
depositas, reembarque e semdlhantcs, a venda de mercadorias 
pertencentes á carga do navio arribado, ou para C01fipra 
de objectos para seu concerto, ou preparo para sua navega
ção, o Juiz Commcrcial, não havendo Esta.ção Fiscal no lugar, 
não poderá proceder na conformidade do art. 515 do Codigo 
Commercial sem exigir caução no pagamento dos direitos res
pectivos; communicando immcdiatamente á respectiva Alfan
dega, ou Mesa de Rendas, e dando de tudo conta ao Ministro 
da Fazenda na C.ôrte, e aos Presidentes nas Províncias. 

Art. 328. A disposição do artigo antecedente fica exten
siva á carga, ou embarque de mercadorias, ou de generos 
nacionaes para os preparos c concertos do navio, ou para seu 
rancho, c á venda de mercadorias avariadas, que não poderem 
ser beneficiadas, na fórma do art. 7!~7 do Codigo Commer
cial. 

Art. 32!). Nos portos alfandegados, ou hallilitados, os actos 
a que se referem os artigos antecedentes poderão ter lugar prece
dendo licença, ou autorisação do Chefe da Hepartic,:ão Fiscal com
petente, e independente da intervenção de qualquer Autoridade 
Judiciaria. 

Art. 330. Em todos os casos previstos pelos artigos ante 
cedentes se observará o disposto no Capitulo 6. • a respeito 
dos manifestos. 

CAPITULO 3.• 

DOS NAUFRAGIOS, ARRECADAÇÃO, E DESTINO DOS SALVADOS ; E 
DAS :MERCADORIAS E OBJECTOS ARROJADOS ÁS PRAIAS, OU 
QUE FOREU ENCONTRADOS FLUCTUANDO NO 1\IAR. 

Art. 331. No caso de naufmgio de"ttlguma embarcação, 
as Autoridades locacs são obrigadas a participar tal successo á 
Alfandega, ou á Autoridade Fiscal mais proxima. 

Art. 332. Os Empregados Fiscaes que residirem nos Iu
~otarc" m"i" proximos do naufragio acudirão immedi~tamentc, e 
fa:-ão to:Jos os esforço~ possíveis para a salvação das vidas e 
mercadorias, procurando evitar os extravios c malversações, e 
dando logo parte ás Autoridades Commerciaes competentes, e 
ao respectivo Inspector da Alfandega, ou Administrador da Mesa 
de Rendas, para proceder conforme fôr de Lei. 
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Art. 333. Lt1go qud o sinistro conste na Alfaridega; ou Mesà · 
de Rendas competente, o seu lnspector, óu Adminlstrador tio-. 
meará os Empregados que devem assistir e fiscalisar os salVados. 

Art. 334.. Os Empregados que o Inspeotor nomear para 
este serviço, c o abandonarem, srja de noite, ou de dia, ficão 
sujeitos á suspensão por espaço de seis mezes, ou á demissão, 
conforme os prejuízos rrsultantes de seu abandono. No caso de 
molestia repentina dariio parte do lugar do naufmgio, e não se 
retirarão sem serem substituídos. 

1\rt. :33:j. A' nenhuma diligcncia, no caso de naufragio, 
se procederá para nrrecadat;ão, inventario c deposito dos sal
,·ados Sl'm assistencia, ou consentimento do Capitão, ou Mestre 
do navio, ou de seu Immediato, ou preposto, consignatario, ou rc
presentante; c, cstaml(' fJI'Psculc, sendo possível, o Empregado 
J<iscal do districto, ou do que 'ficar mais vizinho, em quanto não 
chegar os que para cste.J~m a Ucpartição Fiscal competente der 
com missão. · · · ' ' 

Art. 3~. A respeito' dos objectos salvados se observarão as 
seguintes 'disposições: . 

1. a Serão, depois de arrecadados c inventariados, prôviso
riamente depositados em lugar idoneo, para serem depois traris~ 
portados, c depositados nos armazeus da Alfandega competente, 
sendo immediatamente beneficiados os que forem disso suscep
tiYeis. 

2.• Ficarão sob a guarda do Capitão do navio naufragado• 
ou de quem suas vezes fizer, dos Agentes Fiseaes, c da força 
publica que mr para esse fim reunida á requisição da Alfandega, 
ou da competente Autoridade local. 

3.• As merca<4>rias c ohjectos arruinados, ou que não 
forem susceptíveis de serem beneficiados, depois de reconhc
ddo o seu estado, ou avaria, serão, a requerimento, ou com 
audicncia do Capitão, ou de quem direito fôr, no mesmo lugar 
vendidos em hasta publica, com assistcncia do Empregado Fis
cal, e autorisação do Juiz Commercial respectivo, ou na po
voação mais prox:ima, c o seu producto posto em deposito. 

4.• Achando-se presente o Capitão, ou o dono, ou consigna
faria das mercadorias, ou pessoa que legitimamente os subs
titua, ou os represente, tornará conta das mercadorias, c as 
poderá fazer transport.lr para sPn destino, ou para onde lhe 
fôr mais convchientc, precedendo os competentes despachos, 
confcreucias c cautelas fiscaes, que o caso exigir. 

5. • Na auscnl'ia, ou fulta do Capitão, ou de pesso:l que o 
rcprPscnte, ou de não ser conhecido, ou cóm presteza notifi
cado, ou avisado, se a salvação das mercadorias, sua conservação 
c interesse fiscal o exigirem, serão feitas essas diligencias e 
actos, de que tratão as disposições antecedentes, á sua revelia, por 
cauta de quem direito f<\r. 

6. • As dcspezas de salvamento, de beneficio, conducção, ou 
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transporte das]me.M~·~·objéét&! slflvàdos, de seu de~slto, 
acondioionãmefitójtiVfffido, ajuda de' cust(). dos Empregados'Fis.; 
caes;! u-góstentaçã~ciá J'()rça pub~ica .e dos operarios que assistir~ni, ~ 
ou forem elfectívâmehte" emp'l'egàdos tiíf siliÍ 'satvaçlló, arreca_; 
daçlío, segurança, defesa, e guarda, conem por · cónta das 
mesmas mercadorias c objectos, oli do seu .produéto reàli~ado, 
na fórma da respectiva Legislação. 

7. a Apurado o producto das mercárlorlas salvadas, c dedu-· 
zidas as despezas do seu salvamento, dcfensa, segutànçà 
c guarda, ficará o saldo em deposito para sm· levantado pot· 
quem direito fOr, ou pelo Consul respectivo, dando-se .ab CaP.i
tiio, ou consignatario do navio, e a quaesctuer interessados neste 
c na sua carga todos os esclarecimentos, informações, e docu-
mentos que a bem dos seus direitos requen~tem. . . 

8.• Os Empregados, força, operarias e pessoas dá equipagem· 
que assistirem, ou forem comruission.ados terão direito a hitma 
njuda de custo por cada dia, que srrá' marc'lda em Tabtilla 
especial, approvada pelo .Ministro da :Fazenda, e paga na fórina 
do § 6.•. 

9. a A venda dos salvados não poderá ser feita judicial-. 
mente sem assistencia de hum Empregado Fiscal. 

10. As mercadorias vendidas pagai·ão os direitos a que 
estiverem sujeitas, conforme a sua origem, e na Tórrha dos 
Ue~ulamentos Fiscaes. • 

H. As disposições dos numeros antecedentes comprehendetri 
qtiaesquer ohjectos, ou fra~rríentos do navio naufragado. 

12. Os Empregados Fiscaes são obrigados a prender e remettcr. 
á Autoridade competente os indivíduos que forem encontrados 
arrecadando, ou aproprlaudo-sn dos salvado~ ou de posse de 
tacs objcctos. . . 

Art. 337. A primeira pessoa que participar a qualquer 
Rcpártição, Posto, ou Registro Fiscal a existencia de h uni. navió 
varado sobre a costa, terá dii'citn a lluma gratificaçao, qlié'será 
arbitrada pelo 1\'linistro da :Fázetidá; e todas âS Antoridâdeil que 
não acudiretn logo ao nauO·ag'io, ou não o participarem aos 
ditos Postos, Registros, ou Alfandcga proxima, incorrerão em 
h uma multa de 100~ até 1 :000~, im[Josta t)clo mesmo Mlnist.w. 
· Att. 338. As fazendás, ou· eiTeitos sujeitos a direitos, que 
fore1il encontrildos fluGtúando no tu ar, ou ctn quacsquer 1_1gtiâ!J 
inté'r!Ures do Imperío, ou qw~ furem ai'tojàdos sobre as praias; 
ou tirados do fundo do thar, ou dos rios, e Iagóás, ignornrrdi;l-se o· 
navio a que pertencêrão, depois de lnventat1ládos éortí minuciosa 
especificação da qualidade, marcas, e nu meros de volumes, ser1\o 
vendidos, e do seu producto, deduzidos os direitos e despezas 
devidas, se dará logo a metade no bchador, ficando o restante' 
por hum anno em deposito ; no fim deste prazo, não appa
recendo dono a reclatnfir, iie considerará prescripto todo o di
reito ao seu levantamento; na fórma do art. 77R. ' 

Parte 1!. 6õ 
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VAPftllJ;.O·<i.? 

DAS EMBARCAÇÕES EM FRANQUIA. 

Art. 339. Será reputada em franquia a embarcação car
regada, em meio de carga, ou em lastro, que com delitino para 
outro porto, nacional ou estrangeiro, der entrada para alguns 
dos seguintes fins: 

1.• Espreitar o mercado. 
2. • Descarregar parte de seu carregamento destinada ao mesmo 

porto, ou a outro, ou para entreposto. 
3.° Fazer reparos em consequencia do avarias que receber 

durante a viagem, ou evitar perdas, ou qualquer damno em 
virtude de forca maior. 

4. o Prover-se de viveres e provisões, ou receber combustível. 
5. 0 Receber ordens. 
6. o Concluir seu canegamento. 

Art. 3~0. Em qualquer das circumslancias do artigo an
tecedente, á vista da declaração do respectivo Capitão, ou Mestre, 
se não fôr de encontro ás declarações do seu manifesto e passa
porte, será livre á embarcação permanecer no ancoradouro com
petente por espaço de seis dias, que poderão ser pelo respectivo 
luspector, ou Administradorprorogados por mais quatro, salva a 
disposição do art. 345, sem obrigação de descarregar; ficando 
ao mesmo passo, durante esse tempo, isento o seu carregamento 
de quaesquet· direitos, ou taxas, como se estivesse fóra do terri
torio do Imperioo 

§ Unico. Findo esse prazo, todos os privilegios da estada 
por franquia cessarão, e a embarcação ficará sujeita á multa 
de 200 réis por tonelada por cada dia, ou noite de demora; 
e se logo não der entrada por inteiro, e a demora exceder 
de oito dias, ao mesmo regimen das que são destinadas ao res
pectivo porto, c dão entrada por inteiro. 

Art. 3/t.t. A's embarcações por franquía será permittido, 
com licença do Chefe da competente Repartição Fiscal, mediante 
as necessarias cautelas fiscaes : 

§ 1. • Descarregar: 1. •, amostras de seu carregamento; 2. o, mer
cadorias, ou volumes destinados para consumo do porto de sua 
entrada, ou para entreposto, ou de que lhes seja conveniente 
dispôr para qualquer fim; c a bagagem dos passageiros. 

~ 2. o Baldear parte de sua carga que se destinar a algum 
outrn i'qrto. 
~ o J Depositar, ou baldear parte, on toda a sua carga, quando 

pnci< ,rem de concertos, on forem comlemnadas á vista do seu 
eslH!ic~. · 
~ 4.' Completar sua carga, ou fazer provisões de qualquer 

naturc;m, ou receber combustivcl. 
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Ar; 34:2. ·As amó~~carregadas na fórma do Si~", 
1. o ·1 · $8tlo ~eembarr,adas , · ou . despachadas para eonSJ)mQ; ••. 
111ando "' Capilln, Mestre, ou oopsignatario o requerer. ' -... 

- Art; 34.3. A báld8Ílção ·nós 'cásos pievisto~;)lelos §§ 2.0 ·e· 
t • do art. 34.1 não é sujeita a direitos de . exportação, ou 
lle qualquer outra natureza. 

Art. 344.. O deposito de ouro, ou prata em pó, barra , 
pinha, ou moeda pertencente á carga do navio, nos casos do 
~ 3. o, poderá ser feito em qualquer Banco, ou casa de Nego
ciante, que fôr indicado pelo Capitão, ou consignatario do 
mesmo navio. 

Art. 34.5. O prazo para as embarcações que entrarem em 
lastro , ou vierem completar sua cÍrga poderá ser prorogado 
até 20 dias; c para as que necessitarem de entrar. em. fabrico,_ 
ou em concertos, se estenderá por tanto tempo quanto· fór 
necessario para conclui-los (art. 3f~O). 

Art. 346. A entrada por franquia será permittida: 1.0
, para 

descarga das mercadorias destinadas a entrepostos, e para 
as baldeações de que trata o n.• 2.0

, do art. 339, unicamente 
nos vortos da Côrte, e do Pará; 2. •, pa1·a os actos c operações a 
que se refere o art. 339, n. os 1. o e 5. o, sómente nos mesmos portos,: 
c nos das cidades do Maranhão, Rio Grande do Norte, Fortaleza, 
Parahyba, Recife, Alagôas, Aracajú, Bahia, Victoria, Santos, e 
Santa Catharina. 

Art. 34.7. Os Paquetes de Vapor de linha regulares serão 
considerados em franquia em todos os portos de sua escala,.ou 
destino. 

CAPITIJLO ã.• 

DA POLICIA FISCAL DOS !\lARES TERRITORIAES , ENTRE PORTO$ 0 

ANCORADOUROS, RIOS E AGUAS INTERIORES DO Ull'EBlO. 

Dos portos, ancoradouros, e seus 1·egistros. 

Art. 348. A fiscalisação das Alfandegas, ou Mesas de Ren~ 
das começa desde a entrada do navio até sua eiTectiva sabida 
dos portos do lmperio, e estende sua acção sobre os mares 
territoriaes, enseadas, bahias, portos, ancoradouros, praias , 
rios, aguas interiorlls, e ftonteiras terrestres; comprehendendu 
todos os actos, diligencias e serviços mencionados no artigo 
39, e Regulamento n.• 2.486 de 29 de Setembro de 1859, 
c quaesquer outras disposições em vigor. 
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Art. 349. . Os Com mandantes e Empregados dà pratiGa.gem 
das barras, ~ Capitães dos portos e seus subordinados, e os 
Commandahtes e tripolação dos vapores de reboque serão re~· 
pui'ldos Agentes Fiscars para a prevenção e repressão do con
trabando, e descaminho das rendas publicas; cumprindo-lhes 
observar, e fazer observar os Hegulamentos das Alfandegas re
lativos á policia dos portos c ancoradouros, e ficando respon
savcis por qualquer prejuízo da Fazenda llublica, para o qual 
dirccta, ou indircctamcnte concorrerem, prestando seus serviços, 
ou conscntitnento, on deixando de participar ás Autoridades 
competentes o !{\te dll'~ar ao seu conhecimento, ou presen
ciarem n•lativo ao dPsvin de direito~, ou a qualquer fraude, 
ou rontraycnc:iio da Legi~lac,:fio Fisral. 
~ Uni co. Esta disposição hc extensiva: 
1. 0 Aos CommandantL•s das embarcações de guerra, seus 

Oillciaes, e tripolaçfio. 
2. o Aos Com mandantes dos destacamentos, das fortalezas, ou 

postos militares, e sua guarnição. 
3. o A quaesquer Autoridades, ou Empregados Policiaes , 

dentro dos limites <lc sua jnrisdicçflo. 
Art. 350. Nos portos alfaridrgados, on habilitados haverá, 

sendo possível, além dos de fabrico, e outros que forem crcados 
pela respectiva Capitania, os se~uintcs ancoradouros: 

1. o De quarentena , destinado :ís embarcações que forem 
impedidas em virtude dos He~ulamentos de Policia Sanita ria. 

2. o De descarga, que ao mesmo tempo servirá para as em
barcaçfíes em franquia. 

:~.o De carga. 
Art. 351. Os barcos costeiros, ou d1~ cabotagem, depois que 

tiverem desembarcado as mt•rc<Hlorias estrangeiras sujeitas á fisca
lisação, tomarfio o ancoradouro que lhes convier fóra dos acima 
designados, mas rm distaucia tal que os deixe livres c desembara
çados para a ronda c Yigia ddles, c para o transito commurn. 

Art. 352. Em cada hum porto alfandegado, ou habilitado 
haverá Ucgularnento especial, acommodado á natureza do lugar, 
em que se determinarfio. · ou fixarão: 

1. o Os limites dos dillim·ntes ancoradouros. 
2.0 As regras de policia, para serem observadas pelos Com

ffi<lmlantes qut~ nellcs entrarem, c se conservarem. 
:1." "" hon1s !lo dia em que terfto lul'ar os dilfcrentes tra-

lwlhos de carga, de~curga, ou baldeação, 
!~.· As obrigações dos Com mandantes dos postos, ou re

gistros, e das rondas. 
~ 1. o Este Regulamento s!'rá proposto pelo respectivo lns- · 

JWctor dn All"andega, ou Admini~trador da Mesa de Rendas, 
de aec6rdo com o Capitão do Porto, ou seu Delegado, onde o 
houver, e se eonfonnará o mais possível com as presentes dis
posições; podendo nelle comnlinarem-sc multas de 10~ até 500~· 
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aos aeuioífac'-s"t· Q,lfeiideatt • •l'é4~tiva PróYincia' ins
truirá ~Q'.!IQ6IlrnO' 1\ta\t}i-.liento: ~eom·es inQ:lnnáções qoé JtUiJ!lf' 
conveniente·; fllHl', 1'f'O;S!I\l.aeUe ... á approva~o do ~iíistt'é' !11}. • 
F,azenda. . . · 

§ 2.0 Em quanto, porém, o mesmo Regulamento se não 
confeccionar, se observarão as disposições do presente Capitulo, 
e o Regulamento de cada porto, que estivet· em vigor, na parte 
que não fôr opposta ao que neste se prescreve. 

Art. 353. Os barcos que precisarem de fabrico seguirão, 
depois de desembaraçados pela Repartição Fiscal, para o com.: 
petente ancoradouro, na fórma do Regulamento n.• 447 de 19 
de Maio de 1846; salvos todavia os casos de ligeiros concertos, 
em que, com licença da Capitania do Porto, e da respectiva 

·Autoridade Fiscal, poderão permanecer em algum outro lugar, 
ou ancoradouro. ' 

Art. 354. No lugar mais proximo á barra haverá hum Re
gistro, ou Posto :Fiscal , com guarnição sufficiente para, nos ea
sos de necessidade, destacar força nas embarcações que entrarem, 
até que cheguem e dêm fundo no ancoradouro competente. 

§ Unico. Neste Registro residirá sempre hum dos Ajudantes 
do Guarda-1\lór, ou outro Empregado que legitimamente o subs
titua, para que as embarcações sejão visitadas logo á sua entrada, 
e, se possível fôr, sob vela, e sigão immediatamente para o 
ancoradouro competente. · 

Art. 355. Cada hum dos ancoradouros ser<l guardado por . 
hum, ou mais Postos, ou Uegistros, que terão bandeira azul em 
quadro, com hum a grande estrella de panno de cór branca no cen
tro, cujos raios tocarão nos lados do quadrado, e estará içada no 
lugar mais elevado, para serem reconhecidos e respeitados pelos 
barcos mercantes. Nestes Postos ou Registros haverá os esca
leres necessarios para a ronda e policia dos ancoradouro~. 

Art. 356. Cada hum dos P<>slos ou Registros dos andora
douros terá a guarnição necessaria para o seu serviço, e fica
rão todos sob o com mando de hum Official para esse fim destacado, 
que permanecerá dia e noite em hum d'entre elles que fôr .mais 

. c entra I , inspeccionará os mesmos Postos, Registros e escale
res rondantes, e desempenhará o serviço que lhe fôr marcado 

:em lnstrucções espcciaes organisadas pelo respectivo Inspector, 
, ou Administrador. 

Art. 357. Nos portos pouco frequentados de embarcações 
que vierem directamente de portos estrangeiros, poder_.~e.:.bil·· 
prescindir de J>ostos ou Registros nos ancoradouros de descàtga, 
ou carga, bastando as rondas no mar e flraias , e os cadeados 
e sellos nas escotilhas e anteparas, ou outras quaesquer pi'()vi-
dencias que mais acertadas parecerem á fiscalisação. · 

Art. 358. A principal obrigação dos Commandantes dos re
. fet:wos Pos\os e Registros é evitar todo e qualquer extravio 
do direitos e renda nacionaes, e por isso deverá ; 
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1.• Vigiar' esétupuiosarnente de dia é de noite, ~ ro11dar o 

ancoradouro nos e5caleres, ou botes para que não desembarque vO
lume algum sem ordem por escripto do respectivo Inspcctm·, ou 
Administrador, ou embarque sem despacho, ou guia da competente 
Repartição; apprehendcndo os que forem encontrados sem Ordem 
ou despacho, c os desembarcados sem hum Oficial, ou Guarda 
que os acompanhe, c rcmettendo-os com os extraviadores ao Chefe 
da competente Rcparti«;ão, acompanhados de parLe por cscripto, 
em que declare o escaler, os nomes dos apprehensores, e dos extra
viadores, as mercadorias apprchcndidas, a hora, e mais circums
tancia6 da apprehcnsno. 

2.• Cuidar em que as cmbarca~ões mercantGs tomem os seus 
ancoradouros, c nelles se consPrvcm dcntm dos respectivos limltes. 

3.• Não consentir, sem licença do Chefe da Repartição, 
communicm;ão alguma entre as embarcações em quarentena, 
em franquia, ou descarga, ou sujeitas á liscalisllção, podendo 
chamar á falia, mandar arribar, c perseguir os escalcres, 
lanchas, ou barcos quacsquer que passarem pelos ancoradouros, 
e que se lhes fizerem suspeitos, ou que os barcos de descarga 
atraquem, sem licença, a outros barcos. 

!~.· Participar promptamentc ao Guarda-Mór, ou ao Chefe da 
Repartição tudo o que occorrer de cxtraordinario nos ancora
douros, e cumprir pontualmente as ordens de ambos ; reque
rer as providencias tendentes ü boa ordem do serviço,. c dar 
todo o auxilio aos Empregados Fiscaes, ou Autoridades que lhe 
requisitarem. 

5.• Fiscalisar a execução dos Regulamentos dos portos, e anco
radouros , procedendo na fôrma por elles regulada co11tra os 
seus infractores, e dando parte á Autoridade competente para 
providenciar o que fôr conveniente. 

G. • :Empregar a força ú sua disposição para conseguir a 
plena execução dos Regulamentos dos portos, c dos ancoradouros, 
havendo-se todavia, no caso de evidente necessidade de seu em
prego, com circumspccção c prudencia; c, no caso de ser accom. 
mettida a barca , escalcres de ronda, e ancoradouro por força 
maior, pedir auxilio ás fortalezas, e barcos de guerra na
cionacs. 

§ lluico. O Commandante do Registro on Pasto de entrada 
terá hum livro em que registrará as embarcações qw~ entrarem, 
ou sahirem, na fórma do modelo que lhe for fornecido a ob
servará as disposições do presente Capitulo relativas ás visitas dos 
navios entrados. 

Art. 359. Além das rondas c visitas que ao Inspector, ou 
Administrador cumpre fazer para se inteirar da regularidade com 
que o serviço externo é desempenhado, poderá o mesmo lns
pector, ou Administrador extraordinariamente encarregar a 
qualquer Empregado de sua confiança das visitas e rondas, quando 
lhe parecerem convenientes. 
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· Ad. 360. 'Órgairlsar-se-ha · em éada porto alfan(legádo, ou 

h:lbilitado hum ·Regimento éipeeial· de !lfgnà~ para o uso de''sétt 
pe~l, 1\egistros, embateações,'· e eáéáléres'' , 

Art. 361. Os Emptegados, OffiCiaéll, e Commandantes dos 
Registros das Alfandegas poderão, nos lugares, ou portos que o 
Governo determinar, ser incumbidos do serviço: t.•, a cargo dos 
agentes de mar pertencentes aos Correios; 2. •, da policia sani
ta ria; 3.•, da policia administrativa, ou judiciaria. 

Em todo o caso, porém, incumbe-lhes : 
~ 1.• Exigir a entrega das malas, ou cartas avulsas, c imme· 

diatamente remette-las, ou entrega-las ao Empregado, ou Re
partição competente. 

§ 2. • Dar busca nas embarcações, quando suspeitar que se 
occultárão, ou não se manifest6rão cartas, ou papeis sujeitos 
ao porte do Correio. 

§ 3.• Prender quaesquer indivíduos que forem encontrados 
em flagrante delicto, ou em fuga, per§eguidos pelo clamor pu
blico, ou em contravenção ao H.egimento do porto, ou em 
virtude de requisição de Autoridade competente. 

§ ft..• Velar na exactaobservancia dos Regulamentos de Po
licia Sanitaria, e da Capitania do Porto, autoando e detendo os 
infractores, c dando immediatamente parte ás respectivas Auto
ridades para procederem na fórma da Lei. 

§ 5.• Velat· na conservação de quaesquer obras, ou edificios 
publicos que estiyerem sobre o mar, e do Telegrapho Ele· 
ctri~o, nos lugares em que o houver; dando parte de qualquer 
occurrencia á respectiva Repartição. 
~ 6.• No caso de presumpção de que a bordo de qualquer 

navio ha infecção ou contagio, seja pelo porto d'onde o navio 
vem, quer por doença a bordo, ou por morte de alguma pessoa , 
porão logo o navio incommunicavel, e farão signal, ou darão parbt 
á competente Autoridade, para que esta providencie na fórma do 
seu Regimento. 

Art. 362. Nos portos alfandegados, ou habilitados, onde não 
houver Capitão do Porto, ou seu Delegado, ao respectivo lns
pector da Alfandega; ou Administrador da l\'lesa (de Rendas 
compete a observancia do Regulamento n.• 4n de 19 de Maio 
de 184.6, relativo á polida dos portos, sua conservação, an
coradouros, lastros, e matricula, ou arrolamento das embar
cações o gente do mar. 

Art. 363. As Autoridades civis, judiciarias, e militares, os 
postos de guarda, os destacamentos, e qualquer força acanto
nada, ou de guarnição em qualquer lugar, ou fortaleza, e as em
barcações de guerra são obrigadas a prestar auxilio aos Empre· 
gados e Guardas da Alfandcga, e Mesas de Rendas, sem pro 
que estes, no exercício de seus deveres, o exigirem, ou delles 
carecerem, ou tiverem sido acommettidos, ou ameaçados de o 
serem, ou no es\ado de não poderem .:umprir seus deveres; e 
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ficã<? . sujeiif!s. ás ,m~~ml!s .<)bri~a,~;õe_!l war~ps q~ art~ , 349; · 
pelo que toÇ~ ;Jl•mv~nção e r!}press~Q. do eofitrl!lli\q~Qi; ~p1Jo 
responsàv'eis pQr 'qualquer descaminflo das ren4~J! pq}Jljous, 
para que directa, ou. indirectamcnte copcorrerem. · 

Art. 36!., As injurias proferidas contra os Empregados, 
Officiaes, Guardas, c tripolação das embarcações das Alfan
dcgas, e Mesas, de Itendas que estiverem em acto, diligencia, 
ou em exercício de suas funcçücs, serão ex-officio processadas 
c punidas na fórma da Ll•gislaçiio penal do lmperio. · 

Art. 365. A rcsistcneia, ou dt•sobcdiencia aos Officiacs c 
Guardas da Alfandcga no deseml•Cnho do seu dever e oficio, 
sujeita os perturbadores ás penas que as Leis impõem aos que 
resistem c desobedecem ás justiças. 

Art. 36H. No caso dt~ perse:;uiç.ão de indivíduos que forem 
encontrados em flagrante deliclo, e acossados pelos Empregados 
Fiscaes, ou pela força publica, se acoutarem em alguma casa, 
será esta incontinenti posta em cerco, c, com assistencia e 
intervenção da competente Autoridade judiciaria, varejada na 
fórma das Leis criminacs em vigor, a fim de serem apprehendidos 
os generos, ou mercadorias e objccto de contrabando, c preso sru 
autor, ou compliccs. 

Art. 367. Os Empregados das Alfandegas nas diligencias 
que fizerem, ou em acto de seu ollicio, poderão usar do arma
mento igual ao que I'Or mareado para os Olliciaes da força dos 
Guardas. 

Art. 368. A jurisdicção fiscal das Alfandegas, c 'Mesas do 
Rendas he cumulativa nos mares tcrritnriaes, costas, ou praias, 
rios, lagôas, e aguas interiores, e fronteiras terrestres do Jq~perio 
para a prevenção, repressão do contrabando, c para execução dos 
Regulamentos Fiscaes relativos ás embarcações, vphicu)os, c 
pessoas que nelles forem encontrados infringin9o sq~s di~po
sições. 

Secçâo 2.• 

~as obrigações do.s Capitães, ou. Mestres das embarcações, em 
relação á policia dos portos e ancoradouros. 

Art. 369. No regimen e policia dos portos e ancoradouros. 
observarão os Capitães, ou 1\Iestres das embarcações as seguintes 
disposições: 

§ 1. o Nenhum escaler, falúa, bote, canôa, ou outra embar
cação de qualquer lotação, qualidade, ou denominação, sob pena 
de apprehensão, e de multa de 20~ atú 200:jjl por cada pessoa dfl 
sua tripolação e que conduzir de passagem, poderácommunicar, 
ou atracar a qualquer navio que demandar algum dos porto~ 
do Imperio, ou estiver proximo de suas costas, praias, enseadas~ 
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rios, ou aguas interiores,, entrar,. ou ~tab~r dos portos do Impe1·io 
antes da competente visita de entrada, ou depois da de sabida:, 

Excoptuão-se : , ,, 
1. o Os casos de força maihr, e de soccorro, em virtude de 

incendio , agua aberta, motim, ou desordem da tripolação, e 
de qualquer outra necessidade de navegação, ou de reconhe
cimento de posição. 

2.• Os de visita dos cruzeiros da Marinha de Guerra do 
Imperio, ou das embarcações da Alfandega. 

3. o Os Oillciaes da visita da Policia, e Saude, e da Capitania 
do Porto, na fórma dos respectivos Regulamentos. 

4.• As embarcações, o Empregados da praticagem da bana, 
ou os Pilotos, e suas embarcações, na fórma dos Regulamentos 
que dirigirem este serviço. 

5.• As embarcações destinadas a dar reboque, ou ajudar 
a amarração, com tanto que não atraquem em outro lugar 
que não seja o portaló, e se conservem amarradas pela pôpa 
em quanto o serviço a que forem destinadas não começar. 

§ 2. o A embarcação que entrar a barra em qualquer hora 
do dia, seguirá em direitura ao primeiro Registro, ou Posto 
l'iscal, onde, conforme lhe fôr ahi determinado, ou ancorará, 
ou se con10ervará sob vela, até receber as visitas da Policia, e 
Saude, e da respectiva Alfandega; ou Mesa de Rendas; tomando, 
logo que fique desembaraçada, o ancoradouro que lho fdr mar
cado, não podendo demorar-se por mais tempo que o necessario 
para as suas manobras, ou o que lhe fôr concedido, e incorrendo, 
se o contrario fizer, na multa de 10:!:6 até 200:t6 por cada hora de 
demora. 

Se por causa do mar, ou vento contrario, ou outro qual
quer justo motivo, a juizo do respectivo lnspector, ou Admi
nistrador, a embarcação fôr obrigada a surgir em outro qualquer 
lugar, ou não procurar o primeiro Registro, ou o ancoradouro 
que lhe fôr designado, será intimada para imrnediataiQente 
o fazer, debaixo das mesmas penas, no prazo que lhe fôr mar
cado. 

§ 3. o A disposição do § 2. • fica ex tens in á embarcação 
que entmr do noite, com as seguintes modificações : 1. •, deverá 
ancorar proximo ao Registro, ou P9sto Fiscal; 2.•, collocará, 
logo que largar ancora, em lugar saliento, huma lanterna aceesa 
a 18 pés, pouco mais ou menos, de altura do convés, a qual 
será conservada por toda a noite. 

§ 4.• Depois da visita da entrada,. até o completo desemJ>a
raço, só set·á permittido \).tracar ás embarcações sujeitas á flsca
lisação, qualquer que seja o ancomdouro, ou situação em que 
estejão, debaixo das mesmas penas do § t.•: t.•, os escaleres, 
ou outra qualquer embarcação destinada a receber passageiros ; 
2.", os oscalero5 dos navios do guerra da nação a que pertencer 
a embarcação; 3.•, os que apt·esentarem permissão, ou licença do 
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re~pectivo Cll~ d1l R@parti~,;Ao Fiscal; !.•, os dos navios de 
guerra bra.slleir~. na fótmo da re»poothll Legislação; ã.•, os 
dos Capitães dos Portos, e dos S4t-US Delegados, e os da Policia 
de Sllúd<' dos portos. 

§ !J.o .\ cmbarca~río que sahir receber-.í o competente visita 
no Registro. ou Posto da entrada. 

§ (i." O Capitão, ou ~lestrc que consentir atracar á em bar· 
ração do srn commnndo qualquer outro, ou permittir a alguma 
pessoa entrar a seu bordo, salnts todavia as excepções dos para
graphos precedentes, incorrerá tambem na multa de20~ até 200~ 
por eada ernb11rcaçiio que atracar, ou por cada pessôa que con
!iontir entrar. Nas mesmas penas, salvas as referidas excepções, 
incorrerão ns embarcações que atracarem ao navio qu~ sahe, e 
o Commandante que consentir que o fação. 

Art. 370. A licen~a a que se refere o S 4.. o do artigo 
:udeccdentc unicamet1te será concedida nos casos: 1. •, de pre
cisarem os compradores de ir a bordo examinar o carrega
mento, quando dclle não posslio vir á terra amostras sufficientes 
para seu exame; 2. 0

, de precisar a embarca~ãode trabalhadores, 
ou operarios para qualquer concerto, ou obra, ou para beneficio 
da sua carga; tomando-se nestes casos as cautelas necessarias para 
que sejão examinados na ida c volta; 3. 0

, de terem os Consules 
neecssidadP, ~~m virtude das Leis c Regulamentos Consulares 
•~ Pstylos cornmerciaes, de ir 1\ bordo da embarcação de sua nação 
pmticar quaesquer actos de seu officio. 

S 1. • Aos l\1 inistros e Agentes Diplomaticos, acreditados 
antP o f.overno do Bra!iil , será franqueada a visita das em
barcações de sua naçfw, sempre que , com a devida antece
l!encia, Q }Jtc\·inão á competente Repartiçfio. 

§ 2. o Em todos os casos em que tiverem lugar taes licenças, 
poderá, stmdo neeessario; o lnspector da Alfandega, ou Admi
nistrador da Mesa de Rendas f:lzPr acompanbaT a pessoa, que 
a obtiv!'r, de Empregados de sua confiança. 

Ar1. 371. Os Com mandantes das embarca'!ôes que entra· 
rem deverão aprescntu ao Guarda-Mór , ou ao seu Ajudnnt<', 
ou ao Official que o substituir, no acto da visita, o seu passa
porte, manifesto e papeis de bordo, que lhes forem exigidos, 
e faze•· as declarações que julgarem necessarias na fórma do 
art. 410. 
. ~ Unico. Esta disposição fica extensiva aos que, em vir
tude de força maior, arribarem ll portos não alfandegados, ou 
habilitados ; devendo a apresentação ser feita ante a Autori
dade Fi~cal do lugnr, ou, na sua falta, a qualquer outra civil, 
ou militar. 

Art. 372. Dentro de Ires dias, depois da entrada do navio, 
o respectivo Capitão, ou Mestre apresentará ao lnspector, ouao 
Administra-dor duas traducções, ou copias fieis do manisfcsto 
f'lll nll~:n, eonfill'lllf' n modelo (}UI' lhP 11\r ministrado. 
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5 Unico. As traducçdea iMAo feil.as pelos l:ot'J'etorcs do na
vios, na fórma do art •. e:clo Cod1go do Commercio, e tla 11ua 
falta podtoduetores~ •w1ihln'protes aouteadPS pelo COIJipetf)p~e 
Trlbunol·do C:ommermr..·'Jllt~ da t .. ~ part~ dq 11rt. 1~~ Qfl 
Regulamento n.• '137 de26do J(óvembro da 135Q; e, na •oseftcia ou 
impedimento de buns e outras, por interpt•ete nomeadQ polo lns
pector da A\fandrgn, ou Administrador l}a Mesa de Rendas. 

Art. 373. Nenhuma embarcação se Jloderá demorar om 
qualcJuer dos ancoradouros, caes, pontes, trapiches, ou lugares 
em que receber carga, ou em que descarregar, depois que o seu 
CapitAo, ou Mestre fôr intimado pelo Guarda.Mór, ou por quem 
sua~ vezes fizer, para que saia del\e, além do tempo que lllC lor 
marcado na occasião da intimação, sob as penas do § 2.• do 
art. 369. 

§ 1.• Nas mesmas penas incorrerá o Capitão, ou Mestre de 
qualquer embarcação, quo depois do intimado: 1.•, niío seguir, 
no prazo que lhe fôr determinado, com o embarçaçilo dü seu 
t:ommando, para o ancoradouro, doca, ponte, caes, trapiche, ou 
lugar que lhe fôr ordenado; 2.•, não atracar, ou principif.f sua 
descarga, ou carga, o . conclui-la no tempo que lhe ,fôr. war
t:ado pelo respectivo Inspector, ou Administrador ; 3,•, u~fpu
dear, ou conservar o ~cu navio no sitio, ou aneoradouro que 
lhe fôr designado. 

§ 2.• Quando, porém, em qualquer das hypotliCíiOS do§ an
tecedente, nilo o fizer por motivo, ou incidente do forçr. maior, 
ou porque a embarcação fosse á garra, neste caso o navio, logo 
que cessar o motivo que o obrigou, retomará a sua primeira 
Jlosição, c s!Í incorrerá nus penas do urt. :169 § 2. • tJUando, 
advertido de sua obrigação, não obedecer. 

Art. 374.. Os Capitães, ou Mestres dos navios, os Olliciaes e 
pessoas de sua tripulação quando se dirigirem á terra serão obri
gados a apresentar-se no Posto, ou Registro competente, tanto na 
ida para a terra, como na volta para bot'do; c po~· cada in
fracção da presente disposição incorrerá cada hum na multa 
de 10~ até 200~. 

§ Unico. Semelhantemente, c sob as mesmas peuas, não pode
rão passar de seus navios para outros que cstejão debaixo 
da inspeeção da Alfandega, ou Mesa tlc Hendas sem licença do 
respectivo Chefe. 

Art. 375. Em quanto as cmbarcaç{íes estiverem no~> an
coradouros de quarentena e desearga, o lnspector, ou o Admi
nistrador poderá mandar-lhe:s fechar as escotilhas wm qadeados 
c se !los, ou tomar quaesquer outt·as providencias que lhe par~ão 
mclhol'cs, quando as mereadorias pelo seu valor e facil des
caminho o mereção; e 15Ó serão abertas presente o Guardn
Mór, ou o Commandante do respectivo aneoradour0. Se no 
a(.; to da abertura das escotilhas, portas, ou anteparas forem en
contrados os cadeados quebrados, os 11ellos dilacerados, ou in-
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di cios de abertura, o ~ommandante, ou Mestre pagará h uma multa 
de 1000 até 500~, segundo as circumstancias do caso, que lhe será 
imposta pelo respectivo Inspector, ou Administrador, al~m das em 
que incorrer pelo descaminho das mercadorias que fór verificado. 

Art. 376. As embarcações fundeadas nos ancoradouros se 
postarão em huma, ou mais linhas, dentro dos limites que serão 
assignalados por boias , c por barcas de vigia; e nos de carga 
c descarga sê conservarão com os páos de retranca e bujarrona 
desarmados e mettido5 dentro, sob as peuas do art. 369. 

Art. 377. Os Com mandantes das embarcações, ou seus pre
postos não poderão permittir o embarque, ou desembarque de 
seu bordo de qualquer mercadoria, ou objecto, sem ordem , 
despacho, ou licença por escripto do Chefe da competente He-. 
partição Hscal, sob pena de satisfazer a multa de 10~ até 100~ por 
cada volume, ou igual á importancia dos direitos respectivos das 
mercadorias descarregadas, ou embarcadas, além das de appre
hensilo da mercadoria, ou volume, se houver lugar: 

Art. 378. Os Capitães, ou Mestres dcveriío dar parte no 
(~uarda-l\Iór, por si, ou por hum seu preposto, dentro de 2!~ 
horas depois de findar a descarga, que está descarregada a sua 
embarcação de todas as merendarias que trouxe, para se pro
ceder logo á competente visita. 

Art. 379. A embarcaç1l.o qnc precisar alliviar a carga para 
poder sPguir até a Alfandega do seu destino, quando na en
trada da barra, ou proximo dclla, ou em lugar por onde tiver 
de .passar houver outra Alfandcga, ou l\Iesa de Rendas, dará 
entrada nesta, apresentará a \ia aberta do manifesto, c des
carregará, ou alliviará passando parte da carga para hiates, ou 
outros barcos, com assistencia do Guarda-Mór c hum Con
ferente, que tomará a rol os volumes; c não seguirá se1il as 
escotilhas fechadas c lacradas, c hum Guarda a bordo: Se na 
entrada da barm, ou proximo della, não houver Alfandega, ou 
Mesa de !tendas, o respectivo Inspector, ou Administrador mar
cará o ponto mais conveniente para taes baldeações, e ahi ha
verá Empregados e Guardas para assistirem a ellas, fecharem, 
c lacrarem as escotilhas, c seguirem a bordo. 

§ Unico. O rol de que trata este artigo será feito em du
plicata, c assignado pelo Conferente e Empregados que assisti
rem á baldeação, e pelo Capitão, ou Mestre da embarcação, 
c conterá todas as declarações que por este Regulamento se 
rcqucn~m para o rol, ou folha de descarga. 

Art. 380. A's embarcaçi'it'S que demandarem o porto da 
Cidade do ltio Grande, e que prlo seu calado não puderem 
navc~ar pelo canal da barra, será i~uahncnle permittido, na 
nírma do artigo antecedente, baldear parte, ou toda a carga para 
outras embarcações, ou descarrega-la nos armazens que a Al
fandega tiver na Vi lia de S. José do i\orte, na fórma do art. 
:m do Decreto n." 2.f•86 de 29 do Setembro de 1859. 
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§ Unico. A disposição da ultima pa1te deste artigo fica ex
tensiva: t. o, ás embarcações que, ou por amuencia de trabalho, 
ou por outro qu&lquer motivo. ·nno poderem ter prompta des
carga na referida Alfandega; 2.0

, ás ·ettJbarcações arribadas, 
ou com destino ao porto da Cidade de Porto Alegre; 3. o, ás merca
dorias destinadas á rcexportaçlio. 

Art. 381. ~rá facultada a qualquer embarcação, antes da 
visita de descarga, licença para receber alguma carga por motivo de 
segurança, mediante as cautelas fiscaes que a Autoridade com
petente julgar neccssarias. 

Art. 382. Os fommand~.ntcs das embarcações mercantes, 
ou seus prepostos, apenas receberem a bordo algum volume, 
ou mercadoria, lançarão no despacho que o acompanhar a nota 
de-Recebido-que assignarão; c logo no mesmo dia, ou ao mais 
tardar no seguinte, sob pena de huma multa de 10~ até 40~000, 
a arbitrio do respectivo lnspeclor, ou Administrador, remctterão o 
mesmo despacho ao Commandantc do ancoradouro, e este lhes 
passará hum recibo, c enviará o despacho no dia seguinte com 
o seu- Visto- á competente Repartição que o tiver expedido. 

Art. 383. O Capitão, ou .\lestrc da embarcação que 
receber a seu bordo generos destinados, ou despachados para 
outra incorrerá na multa de 10:tt> até 100:;; por cada volume, ou 
mercadoria qúc houver recolhido, além da pena de satisfazer as 
despczas da remoção, a que será obrigado dentro de hum prazo 
que o respectivo lnspector, ou Administratlor marcará. 

Art. 38'h Nenhum navio mer·cantc poderá sahir do porto 
antes do nascimento do sol, ou depois de sua entrada. 

Art. 385. Os Registros, ou Fortalezas obstarão a sabida da 
embarcação que não estiver conente c desembaraçada pela com
petente Estação Fiscal, e pela Capitania do Porto, onde a hou
ver, embora esteja em lastro, tenha dado entrada por franquia, 
ou em virtude 1le força maior. 

Art. 386. A embarcação que conduzir polvora será obri
gada a descam~gar do proprio lugar em que estiver collocado 
o Hegistro da entrada. Se a polvora fôr em pequena quanti
dade poderá logo ser recebida no Registro para depois seguir 
para o competente deposito, e unicamente com licença do 
Capitão do Porto, na fórma do art. 24. do Regulamento n.• 
447 de 19 de Maio de 18.16~, poderá conservar a seu bordo a 
que für precisa para signaes. 

Art. 387. Todo o navio mercante nacional, ou estrangeiro, 
que estivc'r nos ancoradouros de carga, ou descarga , ou nas 
dócas da Alfandega, atracados a pontes, ou cães, dewrá ler os 
p<íos de bujarrona e giba dentro; e nos portos em que pela 
SU'l pequ1~na capacidade estiver por isso amarrado a quatro 
cabos, terá além disso a retranca dentro, e as vergas desa
mantilhadas; e só em vespera de sabida , a fim de cnvergar 
panno, poderá amantílhar vergas c deitar fóra os páos, menos 
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o da giba, que só o porá depois de passar o 1\egistro de en
trada. O eontraventor será multado de tO~ até 5~000 pm· 
eada vez, além das mais em ·que incórrer em virtude do Re-
1-(ulamento da Capitania do Porto. 

Art. 388. lle prohibido a todo e qualquer navio dar 
tiros, ou salvar sem licença do Capitão do Porto , e ainda 
obtida esta o não poderá fazer levando taco o tiro. 

Aquelle que transgredii· esta disposição ficará sujeito á repa
r;u;üo do damno, havendo-o, alóm da multa de 10~ até 50~000 por 
eada ,·ez, e das penas em que incorrer por contravenção do 
Hcgulamcnto da Capitania do l'orto. 

Art. 389. Não scní pcrmittido dentro dos ancoradouros de 
earga c descarga conservar fogo a bordo depois do toque de 
reeolher, alúm de huma luz que poderá haver em lanterna fc
ehada na camara de cada navio. O Capitão, ou ~{cstre que in
lhngir a presente disposiriio incorrerá na multa de tO~ até 50~ 
por c.ar\a yez, alóm das penas que por contravenção do 1\egula
mcnto da Canitania do Porto lhe forem impostas. 
~ Unico. Esta disposição lica extensiva ás embarcações qu c, 

estando atracadas ás pontns, t:aes e docas tias Alfandcgas, de
positos e trapidtes, consPrnrcm fogo das li horas da tarde em 
diante. 

1\ rl. :mo. i\cn hum navio mercante poderá ter fóra as suas 
embarcações miudas depois do tiro de recolher, salvo por algum 
motivo extraordinario, (jlle justificará. O contraventor será 
multado de 10~ até tOO:t\000. 

Arl. 3!H. Os navios que estiverem debaixo da inspecção 
da Alfandega, tanto a earregar como a descarregar, conserva
rão içada huma bandeim azul com huma grande estrella de 
panuo branco no centro, na lorma do art. 59, para que se 
coniH•ça que não se póde ir a seu bordo senão pelo modo que 
liea determinado nos arligos antecedentes 
~ 1. • De noite conservarão h uma lanterna acc(~sa, na fórum do 

a ri. 36!), ~ 3." 
~ 2.• A inl'racção do presente artiao dará lugar á imposiçiio da 

multa de 10i até 50:jj!OOO por cada dia, ou noit.e, que será satis
feita pelo respectivo Capitão, ou Mestre. 

Art. 392. No caso de necessidade de concertos, ou f11brico, 
o t:apitão, ou Mestre da embarcação sujeita á fiscalisação dc
wr;í partieipar á Alfandcga, ou Mesa de Rendas o dia em que 
time te•· lugar o eomeço de taes obras, sob as penas do artigo 
antPcedenlt~ . 

. \ rt. :193. Sómeutc aos escaleres da Alfandega, Capitania do 
Porto, ou Begist rus SPI'iÍ penniltido andar pelos ancora
douros dP earga e descarga, ou de quarentena, ou proximos 
do Hegislr•> de entrada depois do tiro de recolher. Qualquer 
l>ole, ou escalet· que l'ôr encontrado, a não ser de navio de 
gúf'tTil, será apprehendido, e as pessoas de sua tripolação, e 
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quaesquer outras que ooBduzir lncomrlio na multa do art. 369, 
~ 6. • além das que pela infracçllo do llegulamento da Capitania 
do Porto lhe forem impos'". 1 • • . · r 

Art. 394.. Nenhuma embarcação poderá descarregar ou 
baldear seu lastro sem licença da Alfand:t:S'u, ou Mesa de Rendas, 
c sem que, no caso em que este não esLej:l sujeito a direitos, pela 
Capitania do Porto lhe seja indicado o lusa r em que deve ser collo
t·ado; c o Capitão, ou Mestre que o contrario fizer será pelo 
lnspeetor da Alfaodega, ou Administrador da Mesa de Rendas 
multado de 10~ até 100~000. 

Art. 395. Todos os escaleres, falúas, saveiros, ou quae~
quer barcos miudos, e .de descarga, que navegiio dentro dos 
portos, terão escripto, de modo bem perceptível, no lugar mais 
apparente do seu casco , o nome por que forem conhecidos , 
sendo os seus donos, ou plltrõcs multados de 10~ até 100~000 
mn caso de infrac\~ão. 

Art. 396. O regimen e policia particular das dócas, pon
tes, e c11es das Alfandegas, ou dos entrepostos, dcpositos e lrapi
ehrs alfandegados será objecto de hum Hegulamenlo Pspecial, 
organisado pelos lnspcctores das respectivas Allillldegas, e ap
provado pelo Ministro da Fazendd sobre informação dos Ins
pectores das Thesourarias, c dos Presidentes das Províncias. 
~ Uni<:0. Neste Rrgulamento: f. o, se fixará o tempo dentro do 

qu'al cada embarcação deverá concluir sua descarga, ou earga, 
sal vos os CllSOS imprevistos, e de força maio1· ; 2. o, se rnarc;uüo 
as penas que deverão ser impostas aos seus infractores, as quars 
não poderão rxccde1· dos limites de 5~ até 500~000, conlhl'lne a 
sua natureza e gravidade; 3.o, as taxas espcciaes que se percc
herilo das dócas. 

Art. 397. Do Hegulamenlo das Alfandegas, c Mesas de Hen
das, dos ancoradouros, dos portos, c dúcas se t•x\.rahirl1o as 
disposições que lorem s6 relativas tis obrigações dos Commandau
trs dos embarcações, e policia dos portos, c dos ancoradouros; 
~~ serão traduzidas em ioglez e franccz, e impressns nas tres 
línguas, c seus exemplams distribuídos á entrada do porto pelo 
Guarda-Mór, ou por quem suas vezes fizer, pelos Commandantcs 
dos navios entrados , que os restituirão na occasião dP sua 
sabida. 

Art. 398. A transgressão de algumas das disposições da 
presente Secção, a que não esteja applicada pena especial, dará 
lugar á imposição da multn de 10~ até 500~00, ulém das em 
que se houver incorrido em vittudc do ltegulamento n. o 447 de 19 
de Maio de 1846, que serão impostas, conforme a sua natureza 
e gravidade, aos Capitães, ou Mestres de embarcações, c pessoas 
que ncllas incorrerem.· 
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C.ilPITIJLO 8. o 

DOS MANIFESTOS. 

Art. 399. Todo o Ca(Jitão, ou Mestre de navio mercante, na
cional ou estrangeiro, que por· qualquer motivo, ou para qual
quer fim demandar algum porto do Imperio competentemente 
alfandegado, ou habilitado para a importação, deverá trazH 
dons manifestos do mesmo tbcor, os quaes conterão: 

1. o O nome, classe c tonelagem da embarcação, e o nome da 
nação a que pertence. 

2. • O nome do Com mandante, ou Mestre. 
3. o A designação do porto em que recebeu a carga que 

conduzir, e a do seu destino, e escalas. 
4.0 As marcas, contra marcas, numero de cada volume, c sua 

denominação. 
5.• Declaraçl:io da qualidade, quantidade, peso, ou medida das 

mercadorias que contivm· cada volume, quanto seja possivel, c 
das que vierem a granel. 

6. • Expressa designaçl:io do numero de volumes reunidos em 
hum s<i envoltorio, ou de cada amarrado; e da qualidade das 
mercadorias que cada hum destes volumes contiver, c de sua 
quantidade, pPso, ou medida, além das demais declarações exi
gidas nos n. "' 4 c 5 d' este artigo. 

7." Os nomes das pessoas a quem são consignados os volu
mes, ou mercadorias, ou se o são á ordem. 

8. o Expressa menção : 1. o, das mercadorias destinadas a 
Pntrcpostos, ou transito, com as declarações exigidas nos n.o• 
!~.o, 5. o o 6. •; 2. •, dos volumes que contiverem generos inOam
mavcis n semelhantes, com todas as circumstancias exigidas nos 
lllPSillOS n.•• 4. 0

, 5. 0 e 6. 0 

~ Unico. Estas declarações serão escriptas l,or extenso, ex
cPpto na parte rrlativa ao numero, c marca do volume, e 
~~~~~ folhas inteiras c não emendadas, ou presas h umas ás 
outms, as ques serão numeradas e rubricadas pelo respectivo 
A~ente Consular, ou pela pessoa que authcnticar o manifesto. 

Art. 400. Os manifestos serão datados c assignados pelo Ca
pitão, ou Mestre do respectivo navio, e authcnticados pelo 
Consul, ou Agente Consular Brasileiro residente no porto da 
partida, e na sua falta, ou ausencia de pessoa que devida
mente o substitua, pelo Chefe da rrspectiva Alfandega, ou 
Estação Fiscal, c na falta de huns c outros pela Autoridade 
local; devendo neste ultimo caso suas assignaturas ser reco
nhecidas pelo Consul respectivo no porto da entrada, se alguma 
duvida sP olfercccr sobre sua veracidade. 

Art. 401. As embarcações cmpregi.ldas na pesca, ou proce
dentes de portos pouco frequentados, em que não houver Al
fandega, ou Estação Fiscal, ou Autoridade que possa authenti-
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1o:!l' é l'l!glllarisa\' Sét\S:.tÍliÍlllftlStos, SCI'fíO ohrigadi1S 110 aClO tla 
visita da cntJ·ada~ u .llpresental' lmma rela<;ão de todos os objec~ 
to:> de soa x.arga, cmn ·as declaraçücs exigidas no art. 399, e a 
,•x.hínir os conhecimentos, documentos e livl'O de carga, ou. 
ontra qualquer eseripturação que vrovu a verdade do. mesma 
rela!~fio, nlém do rol; lista, c mais papeis exigidos pelos arts. l•-09 
e 'dO. 

A rt 40'l. A embarcação quo ti ver fdto escala, on recobídv 
cru·;;a, ou desmnT{Ig'il<lo em lmm, on uwis portos, trará tantos 
muÍlifestos em dujllim1ta qnaHLo~ os portos em que tiver rece·· 
l.Jídn Célrga, os quaes conteri\.o ns dedaraçôt)s, furrnalictades e 
requisitos exigidos fH:clos arti~:tm; nnlcrcc\nnle&; e. tantos corti .. 
!kados, proeussados do mesmo modo qu,; os manifestos~ tlo não 
t1'l' recebido carga, cü tlescan:·;:;·e~do \'olume, mereatlm•ia, ou 
objecto al;;;nm, ou SI) lwuver l'i·ito, rl.\ qttunlidudo, ou nurne-· 
ro dn;; volumes, ou n:nn;aí1ori;r:: dt:sc•uTc;r:ld<i~i, com todas as 
declanH:.ü•)S 1~xigidas uo nrt. 0:JD, tjLW;;lu:: forem os portos d0 
PSC:tla. 

Su o por\n de escala, 011 desca\';:n, pr:.·tencnr ao lmpi1J'io; os 
mnnisfcstos e e<\rtiHI~tHlos serüo pd11 Allimdcga, ou He-· 
pn rtiçcio Fiscal competente. 

;\rt. tJ.03. A h uma das vias t1D m;; a i l':•·;io srm1, como appen·" 
dice, unido, ou cosido o tlespacl1o rle 1;.\;•ortaçün, reexport.ação, 
ou tram;ito, 011 certificado tio sm1 t lwnr, conforme os usos e Legis
JaçfifJ do portn respectivo, c nn !a!li.< dc;;[e:; huma tias yias do 
conhecimento tle cal'ga elo resp(•etivo volume, ou mere.adoriu. 

Art. /1.0/h Os Consules, Auteríd:;des, on pe,;sons qtJC na fôrma 
t:lo ar!. 4.00 ;:mthentiearem os nHltlií'c~tos, nnmerap1ó e rubi'í
(~al'ilo todas as suas folhliS, e, depDi3 rlc ri:>c:u·cm ·todos os seus 
bnmeos, cortiHcctrão no Hm dn u(tima lnnda cseripta de cadi.l via 
do manil'est.o, que este se acha em dt•vidn lúrma, isento do 
rasuras, emendas, nntrolinl!as; o a er)usa que duvida )aç:J,OU as 
ru~alvaruo deelaranclo :ltlil uaturPz::, qualidade o theot\ e o~:ea~ 
tregarão ao Commandànte, sendo humi\ Yin nhertrt", e;etltra,êm 
carta fechada o la~rada com o S1Jilo do Consulado, eom diree~ 
çiio, ou subseripto ao In~pcctor da A!liwrl<'gn do p.ortodD dcs· 
tino da embatoaÇào a que pertcncPr. 

Os doeurnontos o:Xigidus pdt~ artigo nnf•)cetleute serão do 
mesmo modo HUH}'et•a~;lmro. rubl'k;lllos JlPlo Coosnl. 

Art. 1,011. A:> disp\:>Si~õcs dos <WligrJ;; ankeedentes ç.ompro~ 
ll\~lldmn: 1.", as (\Inbai'Ga~õos que na~e:;çai'f)fll em las~ro, dnvenüo
;;o meucionar no n:speétLvo. manifciito, on eertiliuado a quanti
dade, ou tjtwlida,de do \.astro ; 2.". :1 > tHnllil reaçtios que íizeret~t 
esualas wr alguns dos. ptlt~~f!S do Impr~rio, ou quo rt~\les deuell)" 
Cllti'Uc,lll pOI' fmnquia; 3~~,. as {H\l[mre:H.;üu•> íflW trnospOL'la~·eí.ri. 
prlssageiros, on colonos, aínda: que nfto trag:1o enrga. . . ,

3
', 

§ L" l\oput&r-sc-ha lastro; para quaesqucr fins, ou ôhJeCtos 
!h~:aes, a qnrmtitlade .de qüalqum· materi<l vesada que condt~· 

Parte li. (.i1 
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tirem. on .~1JaiS~~~l :~~~ranÇ,~ :~~soa ·11~~ 
vegação._., 1r,.:·.: . ··. · •.:·· ' · · 

§ ~.o, 'Poderá' fazer parte de lastro: 1 !', o ferro em bruto, em 
banas, chapas, Jingoados, ou em obras grossas de fundição, 
ou inutilisadas; 2.•, o cobre em bruto, fundido, coado, ou eiu 
ladrilbo, em barra, em laminas, ou tolhas; 3.•, o bronze eru 
peças de artilheria, ou em obras inutili~adas; 4. •, a pedra cal~ 
carea, ou outra de qualquer qualidade em bruto, lavrada, ou 
em obras grossas; 5.•, calháo, rascalho, ou area, barro, cinzas, 
ossos, ou chifres; 6.", madeiras em bruto, em tóros, couçociras, 
pranchões, ou lenha; 7.•, canão de pPdra; 8.", sal; 9.•, tijollo, 
telha, e outros matcriaes proprios para conslrueção; 10.•, o 
vasilhame <:om aguada, ou sem I'! la, gna1 d11da a disposição do 
art. 33, § :t .•, tio Deerelo 11. ';08 de H de Outubro de 18:l0, 
a respf'ito das Ernbarr<H;õr·s a que se refere o mesmo Decreto. 

§ 3. • O Chefe da competeult~ 1\eparliçlío Fiscal do porto da 
entrada do navio em lastro mandará verificar, quando julgar 
t·onveniente á fiscalisação, se a lluanlidade do lastro he a stric
tamente neccssaria para seguranç.a da navcgaçiio; e, no caso do 
ser superior, sujeitará o mesmo navio ao regimen liscal rcla~ 
tivo ás cmbarcaç<les que trouxerem car~a. 

Art. 406. Os Consulcs, ou Agentes Consulares do Impcrio 
não poderão authenticar manifesto algum que não estiver nos 
termos dos artigos antecedentes, e obrigarão os Capitães a cor· 
cigi-los, ou reforma-los. 

Art. 407. Os referidos Consules, ou Agentes Consulares, 
antes de authenticarem os manifestos, instruirão os respectivos 
Capitães, ou :Mestres a respeito dos deveres que lhes são im
postos pelo presente Regulamento, e especialmente sobre a 
obrigação: t.•, de mencionarem expressamente os volumes, ou 
mercadorias destinadas ao transito, c os que contiverem generos 
inQammaveis e semelhantes ; 2. •, de fazerem no acto da visita do 
entrada as declat·ações de que trata o art. 410; 3. o, de entn•garem o 
rol, listas, e papeis mencionados nos arts. 403, 4-09 e lr-10. Nessa 
mesma.occasião os advertirãodeque taes documentos, com os ma
nifestas, devem sm· preseutes: 1.•, ao Oficial da visita do porto a 

. que se destina; 2.•, ás Autoridades locaes de qualquer porto, 
~lugar onde por motivo de força maior arribarem; 3.•, aos 
Commandantes das embarcações da Alfandega, ou Mesa de 
Uendas encarregadas da Policia Fiscal das costas e mares terri~ 
toriat>s do lmpcrio; c de haverem cumprido e"actamente esto 
preceito, e de que o Capitão, ou Mestre da emba reação ficou 
sciente de todas estas obrigações, passarão certidão em cada 
huma via do manifesto ; ficando pelo nlio cumprimento destas 
(lbrigações sujeitos á multa de 50,.,000 até 500li>OOO por cada vez, a 
qual pena será imposta pelo Ministro da Fazenda, dando o 
Chefe da oompetente Repartição parte de tacs faltas, logo que lhe 
forem ap!'escntados os manifestos. · -
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... AtL 408 .. !NAo.lá~1f!,4,Q}Js$iJe·is·. ~·~ !ba9ifeslos proles~. de 
quf nlo res\)Onde o Capn~vt" ou.'U~:Af,JJ': faltas, accrescblloí.
ou·· @Terenças ; nem ·, ~· .· vag~. · a_ ;f'espei\o.. da "(JiláW• 
dac1e,. quantidade, nu~ero• dim;~ni!Õetl, :ou:pan:dos'VQ,~umes,•ou 
mercadorias que tiver recebido e houdr 'a bórdo. , .. ' -- · · • 
. Art. 409. O Capitão, ou Mestre do navio, logo·que 1 '~be-

gue a seu bordo o Guarda-Mó r, ou Oficial da visita, lhe en~ 
tregará os manifestos que trouxer com sua carta de fretamooto. 
passaporte, e todos os documentos, conhecimentos, e mais pa• 
peis pertencentes á carga, se lhe forem exigidos, para serem 
enviados ao lnspector da Alfandega, ou Administrador· da Mesa 
de Rendas. ·' ~ 

Estes papeis ficarão em deposito na competente Repartição, 
até que a. sua exhibição seja necessaria para outros effeitos legi-
timos, e solicitada pelo respectivo Capitão, ou Mestre. · 

Art. 4.10. No mesmo acto da visita o Capitão, ou Mestrs 
do navio fará, ou entregará porescripto: t.•, a relação de-quaes
quer mercadorias, ou objectos accrescidos que trouxer a seu 
bordo, que não forão contemplados no manifesto por terem sido 
recebidos sob vela, ou por qualquer outra razão; especificando a 
sua qualidade, quantidade, medida, ou peso , marcas, contra
marcas e numeros, e todas as circumstancias exigidas no art. 
399 ; 2. •, declaração das me1·cadorias, ou vol ornes qu~ es
tando comprehendidos no manifesto, tiver vendido, OU" des
carregado em qualquer porto de arribada, ou escala, ou tiver . 
pet:dido em virtude de alijamepto, ouqu~, por outra qualquer · 
razão, lhe faltem para o completo do que manifestou; 3.•, o rol 
dos passageiros, e dos volumes de sua bagagem, acompanhado 
de declaração por escripto, assignada por cada hum delles, do 
conteúdo do volume que lho pertencer; 4.0 huma.lista em du
plicata dos sobresalentes, provisões e viveres do navio, que ainda 
restarem, ou estiverem de reserva a seu bordo. 

§ 1.• De tudo se lavrará termo que será assignado pelo Oftl· 
cial, ou Officiaes da visita, e pelo Çapitão, ou Mestre, a quem' se 
dará resalva da entrega do que f()r recebido. 

§ 2. • Não serão neste a c to admittidas declarações vagas quo 
tendão a justitlcar irregularidades do manifesto, ou quaesquer 
falsas declarações, ou a altenun-las. 

Art. 411.. Os volumes da bagagem de cada passageiro serão 
numerados, e terão rotulos que indiquem a pessoa a quem. 
pertencem. ·' ' · ... , 

Os Colonos poderão ser isentos desta formalidade. · "> · ·'""' 
Art. 412. No acto da visita da entrada, o Capitão. ou Mes--

tre da embarcação, seus passageiros e indivíduos de sua ·equi
pagem cntn~garão ao Guarda-Mór, ou ao Official que fizer suas 
vezes, e este exigirá a entrega : 1. •, das amostras e dos peque"' 
nos volumes que contiYerem mercadorias, que se acharem na ca
mara, nos camarotes, ou em lugares ·seJUelhantes; 2. o, das mala.S. 
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e cartas do Correio; dapdo.}resalva de'tudo o que receber, on 
mencionando ~· auto que se lavrar essa entrega, ou em· rol, 
ou folha de destarga. · ··w''fi(,,"'"'J. · 

Art. 4.13. No mesmo dia; ou 110· seguinte, dentro do im
prorogavel prazo de 2~ horas utcis, o Capitão, ou Mestre com
parecerá á presença do lnspector, e ahi ratificará as declarações 
que houver feito na occasilio da visita da. sua entrada ; lavrao
do-se disto termo em que se meocionarlio a data da entrada, e 
todas as circumstancias exigidas pelo art. 410, ~§ 1.0 e 2." 

Art. 414. Não obstante a disposição dos artigos antece
dentes será ainda permittido ao Capitão, ou Mestre da embarcação, 
no acto de ratificar suas declarações, na fórma do artigo an
tecedente, fazer quaesquer outras relativas a accrcscimo, ou di
minuição de carga, para serem na occasião competente apre
ciadas pelo lnspector, ou Administrador, c attendidas, ou não, 
segundo sua natureza e as circumstancias do caso. 

Art. 415. A lista dos sobresalentes e viveres, quando não 
ror apresentada na occasião da visita da entrada, o será 48 ho
ras depois, e se deverão nella mencionar todas as provisões e 
objectos do custeio do navio, ou destinados ao sustento de 
seusOfficiaes, equipagem e passageiros; e especificar sua qualidade, 
quantidade, numero, peso, ou medidn, marcas, contramarcas, 
denominações, e numero dos volumes em que estiverem acon
dicionados. 
~ Unico. Nesta lista não se poderão comprehender objectos ex

tranhos ao serviço e custeio do navio, e á manutencão de sua 
tripolação e passageiros; e os que, em contravençãÓ desta dis
posição, forem incluídos ficarão sujeitos, a juizo do lnspector, 
a direitos de consumo em dôbro, ou, satisfeitos os direitos, á 
multa de 50 por "/.do seu valor (art. 471). 

Art. 416. A falta de manifesto authenticado na fórma do 
presente Regulamento, dará lugar, a arbítrio do respectivo 
Jnspector, ou Administrador, á multa de 500 réis até ~000 
na razão de cada tonelada de arqueação do respectivo navio , 
ou á de 1 "/. sobre os direitos a que estiverem sujeitas as merca
dorias pertencentes ao seu carregamento. 

Exeeptoão-se unicamente: 
§ 1.0 As embarcações arribadas por força maior~ de que 

trata o Cap. 2. o deste ·Titulo. 
§ 2. o As que, pelQ mesmo motivo entradas, sendo condem· 

nadas por innavegaveis venderem. em hasta publica parte~ ou 
todo o carregamento por avaria reconhecida pela competente Re
partição. 

§ 3.• As que entrarem para refrescar, c dispozerem uni
camente da parte da carga sufficiente para fazer face ás des
pezas do porto. 

§ 4.• As de pesca, ou procedentes de portos pouco frequen
tados, em que nliu houver Alfandega, Estação Fiscal, ou oulr() 
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qualquer.~~meio: 'd•J,;flUtbenticat,·~r~estoS<. na; .f~;;'.tAlo 
art;~/t01.u.. .'f'·tià~~-t:lr-~f .,.,.._)J:~, .. ,..,.._.,,'! t\1~ ?• • , ··:-t • · ""'-~ 

S ~s.· .Todas as;drcoJ. '~ li(lu a que se:--~.u os~- : 
p~os -antecedentes~da~ratli•';•AJfandega.do , 
}JOrto da entrada.. .' ,f'. ·-~e-···: . !--··: , ,, .,,, ··' · 

§ 6.• Não será permi .. J.odavia a descarga de· qualquer 
volume sem que primeiramente seja exhibido, pelo CapitAo, ou 
.Mestre da embarcação: .1.•, huma l"elação igual á que> requer o 
art. 40f, e todos os clocumentos, li no de carga e papeis 
que pr1lvem sua esactidão, se fore.m exigidos; 2.•, o paga
mento-de multa que fôr imposta, ou caução pela sua impgr
tancia. 

Art. 417. A não apresentaç.ãp de huma das vias do mani
festo, ou a dilaceração do sello, óu a abertura da via de ma
nifesto fechada, será punida com a multa de ~. até 50~00, 
que será imposta ao Capitão, ou Mestre da respecijvtJ~blu.."-
cação. · • •. · .. , 

Art. 418. Pela falsificação. substituição de folhas do m~tni
festo, rasuras, ou emendas praticadas depois da sua entrega pelo 
Agente Consular ao Capitão, ou Mestre, incor.rerá este na multa 
de 50~ alé 300~000, além das de mais penas que lhe deverem 
ser impostas como falsificador, em virtude do t~Pdigo Penal •. 

Art. 419. A falta de menção no manifet&o, ou nas decla
rações, permittidas pelos arts. 204 e 410, da existencia a bordo 
das mercadorias inflammaveis enumeradas na tabella n.• 6, ou 
semelhantes, dará lugar á impQsic;ao da multa de 20l) a~ 100~,por 
cada volume, ou de 10 a 50 •f. do seu valor, a juizo rlo respee#,vo 
Jnspector, ou Administrador, que será satisfeita pelo Capi~o,_:ou 
Mestre da embarcação que as transportou. . 

Art. 420. A ausencia de algumas das solemnidades e de
clarações exigidas para a regularidade dos manifestos dará lugar á 
imposição de h uma multa de 50~ até 300~ ao Consul, .-Agente 
Consular, ou Autoridade Brasileira a quem competir llWf authen
ticidade. 

§ 1. • Na mesma pena incorrerão os referidos Consoles, 
Agentes Consulares, ou Autoridades Brasileiras, se forem encontra
dos vícios no manifesto ou certificados, que devessem corrigir, ou 
resalvar na fórma do art. 404., no caso de evidentemen'f se 
reconhecer que não forão praticados depois de fechados,.~ .. 
rados, e sellados. .4 

S 2. • Se a falta de solemnidades, ou os vi cios forem enépn
trados em manifestos não authenticados por Consul11s, ou Agf}llf.es 
Consulares, ou Autoridades Brasileiras, por serem feitos em portos, 
ou lugares em que taes Consules, ou Agentes não existão, a multa 
dos paragraphos nntect'dentes será imposta ao Capitão, ou Mestre 
da embarcação. 

§ 3. • Se ao manifesto, porém, faltar Qlguma formalidade n;io 
essencial , poderá o lnspector. da Alfandcga, ou Admioistra_dor 
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da Mesa de Renda9; · eom .aUeoção ao' Cllrregamcnto da em bar
cação, e a quaesquer circumstaneias em .favo,;, de;~ Capi~, .ou Me&! 
tre, releva-hHla~multa do arUgo ~Urieoedente. . ·, . ' 

§ 4.0 •São formalidades esseaeiaes dos·maoifestos: 
1.• Sua data e assignatura: 
2,• Sua authenticidade pelos Consoles, ou Agentes Consulares, 

ou Autoridades locacs, ou pessoas de que tt·ata.o art. 400, na fór
ma prescripta nos arts. 401 e seguintes. 

3. o A menção dos volumes, ou mercadorias que tiver a seu 
bordo, com individuação de todos os signaes que as distin
guão, e de sua quantidade c qualidade, na fórma do art. 399 
n.o• 4. 0

, 5.• c 6.• 
4. o A ansencia de emendas, rasuras, entrelinhas, onde qualquer 

outro vicio, que torne duvidosas as declarações nelles contidas. 
Art. 421. O luspector da Alfandega, ou o Administrador 

da Mesa de B.cndas, por si, ou por qualqu~'r dos Empregados 
sob as suas ordens; o Guarda-Mór, por si ou seus Ajudantes, ou 
outros quaesqucr Offidaes, no acto da visita da entrada, ou em 
qualquer outra occas1ão, ainda dentro do prazo de 24 horas 
de que trata o artigo 414, quer durante a descarga, quer depóis 
da sua conclusão, e ainda quando a cmbarcaç.ão estiver rece
bendo carga, poderão proceder ás buscas que forem neccssarias 
para prevenir quahtuer extravio dos direitos da Fazenda Publica. 

§ 1.0 Verificado por este meio, ou na visita de descarga, ou 
depois della, que a embarcação transpm'tou maior quantidade 
de mercadorias do que a constante do manifesto e declara
ções do Capitão, ou Mest1·e, feitas na fórma do art. 410, 
listas de sobresalentcs, e inventario dos objectos do custeio da 
embarcação, será o excesso apprchendido, e ao Capitão, ou 
Mestre respectivo s11rá imposta huma multa igulll a 2fa do valor 
da referida mercadoria, conforme a avaliação da Tarifa, ou, 
se a não tiver, do que fOr arbitrado por peritos, procedendo
se na fórma do Capitulo 3. 0

, Tit. 8. 0 

Esta disposição comprehende o caso da verificação por meio 
-de busca, estando as mercadorias acondicionadas com dolo, ou 
em falsos da embarcação, ou fóra do porão, ou em lugar occulto 
ou suspeito de facilitar o extravio, ou em acto deste elfectuar-se. 
Na 11ypoth6se, porém, de simples achada e verificação de excesso 
por meio de busca, ou de ansencia de fraude, ao Capitão será 
imposta a multa de que trata o artigo seguinte em favor dos 
Empregados que procederem á mesma busca, observando-se em 
todos os casos as disp-'lsições dos arts. i20 c 758. 

§ 2. 0 Exccptuão-se os volumes: 1. 0
, de amostras de pequeno 

valor; 2.". de mercadorias cujos direitos não excedão de 10:tl!; e 
neste caso, conforme ao respectivo lnspector, ou Adminis
trador parecer justo, não terá lugar a imposição de pena alguma~ 

Art. 422. Em caso do accrescimo de volumes de merca
dorias não comprehcndidas no manifcs\o, verificado depoi& 
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da. descarga--para a A.ltii:rtdell'a na fllrmlk ordinaria, terá lugar a 
multatdal)l até.t()J)t.,oad __ llll·· .~ volUIQG; -·Se o .aoor~scim~,~·~· 
rillcat em rnercac10~\Sas a.,,granel; e· nao SUJeitall'llf 
quebras, como feJ'N,:(erf8go&a;~~;.taboado, e outras senw
lhantes, a multa será de 10 até 50 •1. do valor das mercadorias 
não manifestadas, ou accreseidas, Ha importancia de qualquer 
das multas do presente artigo pertencerá duas terças part!ls ao 
I~mprcgado que houver ver·iticado a diiTerença, na conferencia do 
manifesto, ou do despacho da mercadoria, quando isto possa-ter 
lugar, e o restante á Fazenda Nacional. 

Art. 423. No caso da dilTerença de volumes ser para menos 
dos constantes do manifesto, não provando o Capitão, ou :\'Iestre, 
a juizo do lnspector da Alfandega. ou Administrador da l\lesa 
de 1\endas, que o vnhttne, ou vofumes não farão embarcados, 
pagará, a beneficio do Empre~ado que o verificar na conferencia 
do manifesto, direitos em dobro das mercadorias que de~iiio 
conter os volumes não descarregados, arbitrado o seu: yalor 
segundo as declarações do manifesto, c pelas qualidades ~upe
riores, ou por outros, volumes identieos do mesmo manifesto. 
quando as declaraçoos relativas aos não descarregados lorem 
incompletas. • 

Art. 42~. Nos gcneros importados a granel, que são por 
sua natureza sujeitos a accrescimo, ou diminuição, só terá lu
gar a multa quando a dilferença verificada fór de mais de 10 oj •. 

Se a diiTerença fôr para menos , qualquer que seja iJ .seu 
quantum, não terá lugar a multa, com tanto que os direito• 
se tenhão cobrado da quantidade manifestada. 

Art. 425. Nos generos soluveis, como gelo, sal, e semelban.
tes, poderá o Inspector da Alfandega , a requerimento do Ca
pitão, ou Mestre, no acto da sua entrada na Alfandega, e me
diante o exame e lotação do carregamP.nto pot· peritos de sua 
escolha, conceder hum abatimento até 75 "/o no gelo, e~ •lo n~ 
sal e outros de igual natureza. . ,., ., ,, , 

Art. 426. Pela falta, ou não apresentação do rol dos pas
sageiros e sua bagagem incorrerá o Capitão , ou Mestre na 
multa de 50~ até 20~. 

§ Unico. Na mesma pena incorrerá se não apresentar no de
vido termo a lista dos seus sobresalentes, além da de ficarem 
estes, 'em virtude dessa falta, desde logo sujeitos a direitos de 
consumo. 

Art. 427. Por cada diiTerença de marca incotrerá.- o .·Ca .. 
pitão, ou Mestre da embarcação na multa de 1~ até~ em .~$ne
llcio do Empregado que a verificar na conferencia do· manifesto. 

Art. 428. Os navios de guerra e transportes , quer,• na
cionaes, quer estrangeiros, deverão na sua entrada manifes
tar á Alfandega a carga que trouxerem, ou que nenhuma 
carga trazem, ou bagagem de 1•assageiros, do mesmo modo 
que as embarcações mercantes; c se não a ·entregarem á di\a 
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Estaçlio Fiscal flc~ao sujeitos aos mesmo5 exames ·e Hscalisação 
que as do comm~rclo, pelo que diz fe&peito a mencionada 
t)arga; dev~oêlo:-se de qualqua• aêto enfllbi\trariq dar parte á 
Autoridade superior, para providenciar cOrri() fór éonvénientt-. 

Art. 429. .\ embarca~ão fica hypotbecada ás multas por 
este Regulamento impostas ao respectivo Capitão, ou Mestre, 
c não será desembaraçada para sahil· do porto sem preccd•~r 
pagamento, ou dPposito de sua importando. · 
~ Unico. Esta disposição hc extensiva ao volume, ou merca

doria sobre <:JUe versar a multa, a qual não poderá ser depat:hadu, 
e ter sahida antes de seu ciTectim pagamento. 

Art. 430. A's disposições do art. 421 ficão sujeitos to
dos c quaesquer vchiculos dt; tnm~porte, ou animaes corn carga 
que conduzirem de paizcs estrangeiros uftwcadorias de qualquer 
qualidade pelas fronteiras terrestres do lmperio; devendo os 
competentes manifestos ser apresentados no Posto, ou Estaç!io 
mais vizinha, c organisados na conformidade do art. 23 e 
seguintes do Regulamento n.• 2.486, de 29 de Setembro de 1859, 
ou de quaesquer outros Hegulamentos, • lustrucçües cspeciaes 
que para o futuro forem ex pedidos, sob as penas coriuninadas nos 
mesmos Hegulamentos, e lnstrucções especiaes rdativas ás fron
teiras terrestres. 

Art. 431. A parte penal do presente Capitulo relativa 
aos Capitll.es, ou :Mestres de embarcações só poderá ter execu
ção depois da publicaçao do que fôr relativo ás obrigações dos 
Com mandantes dos navios, e aos seus manifestos nos portos 
estrangeiros, ou lugares de sua procedencia ; cumprindo ao 
respectivo Consul, Agente Consular, ou Autoridade Brasileira 
advertir aos mesmos Com mandantes de suas obrigações, o que 
certificará no manifesto, na fórma, c sob as penas do art. 40V. 

§ Unico. Emquanto porêm não se realizar esta publicação 
regerão sobre este objccto as disposiçües dos Regulamentos 
actualmente em vigor. 

Art. ~32. Os manifestos e certidões das embarcações que 
sahirem dos portos do lmperio, seja qual fôr o seu destino, 
serão organisados pelo modo marcado nos artigos 399 e seguintes, 
e authenticados pelo lnspector, ou Administrador da competente 
Estação FiscaL 

§ t.o- Estes manifestos serão feitos em duplicata á vista dos 
respectivos despachos, guias e conhecimentos de carga, qut~ lhes 
serão anncxados, depois de numerados e rubricados e de se fazer 
menção de seu numero no corpo do manifesto. Huma das vias 
será fechada e sellada com o sello da Heparlição, c entregue 
ao respectivo Capitão, ou Mestre: a outra ficará archhada. 

§ 2. • !X o.> mesmos manili1slos se fará menção, em lugar 
separado, das mercadorias estrangeiras: t.•, que forem reexpor
tadas, ou baldeadas ou de transito; 2.•, que já tiverem pago os 
direitos de consumo. 
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Art. 4.33. As disp()il~S dos artigils :.wlecetlcatus ccrmpre
hendtlm as embarcaçõQa'·de c~botagem, quahtucr que seja a sua .. 
pro~.ed~n9,iá~ ~:~ de;$i!Jp,o'~l~ *qu,~s ser~o .. obrigada~ a ~anifestalf 
sua 'eátga, ·nos termM;d~'Yfr~nt.é.élp•talo. 

§ 1.• Os Capitães', óu .Mestres ele taes navios são. respon
saveis pelas infracções· do presente Regulamento, falta>do ma
nifesto ou sua irregularidade, c differenças para mais.; ou menos; 
e incorrerã,o na multa de ~O~ até 100~, a arbítrio do respectivo 
lnspector, ou Administrador, pela fc~lta ou irregularidade do ma
nifesto. 

§ :.!.• Verificada a diiTerença para mais do manifestado terá 
lugar a imposição da multa de 51; até iOO:t\OUO por cada· volu
me, ou mercadoria. 

§ 3.• A differença para menos;tdo manifestado dará lugar 
á imposição de multa igual aos direitos de exportação. 

§ 4.. o No caso, porém, das diiTel'enças serem de marcas, ou 
de qualidade de volumes, a multa será de 1~ até ~ por c.ada 
huma d11Tcrença. · 

§ 5.• Pelo que toca ás irregularidades commcltidas pelas 
Autoridades encarregadas de authcnticar os manifestos, obscrvar
se~ha o me3mo que so acha disposto a respeito dos Agentes 
Consulares, sendo a multa imposta pelo Ministro da Fazenda 
na Côrtc, c pelos lnspectorcs das Thesourarias nas Províncias. 

Art. 43'~. A disposição penal do artigo antecedente. nâ<l 
prejudica as penas de contrabando, e quacsquer outras em qliA 
tiverem inconido pelo facto de receberem em alto mar, ou em 
mares territoriaes do lmperio, mercadorias estrangeiras, contra 
o disposto no prc3entc Uegulamento. 

Art. 435. Os manife.;tos das embarcações de cabolagcm 
procedentes de porto onde não houver Allaudega, Mesa de Ren
das, ou Collectoria, ou na hypothese de estar a Hcpartição Fiscal 
comp,etentc collocada a duas leguas de distancia do referido porto, 
serão authcnticados po1· qualquer Autoridade do lugar .da sua 
partida. 

Art. 436. 0.> Com,mandantes dos navios não respondem 
pelo conteúdo dos volumes que trouxerem. 

§ Unico. Ex.ceptuão-se: 
1. o Os cascos, cujo liquido fôr substituído por o~tro 

diiTercnte do manifestado, por agua commum, ou saltada, ou 
por outro qualquer objecto sem valor. · . 

2.~ Os volumes que apresentarem indícios de arrombamon\n, 
ou abertura. · · '···· ,. 

3.0 Os volumes de peso, ou dimensões menores do'.fi.U., 
O> rn3.nifcst:.do_;, ou constant.c:i do tlonhecimento da carga •. 

Parte 11. 68 
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.t;.tlPITIJ~· ;,•. 

DA DESCARGA·, E E:'lTRAD,\ DOS YOÍ.(J!IIES :DE IIIER1:ÃD0RIAS. 

Art. 437. A descarga de qualquer navio que tenha dado 
entrada por inteiro poderá ter começo logo depois da ,·isita 
da entrada. _, 

Art. 4 8. O ~Prviço d:'' .~, . .:·ar:;.•~ ,,.,-,í fd\1) por Jislrilmiç.üo 
regular, segundo a data das eul radas das embarcações, c na ex
tensão qu,e o local, c o numero ciTectiyo dos Officiaes dispo
níveis o permittirem. Esta escala só poderá ser alterado: 

t.• Nos casos de mgentc necessidade relativa á segurança 
(l:J embarcação, ou das mercadorias. 

2." Quando a carga f"tk de mercadorias que pelo seu pe
queno Yolume c p;randn '<li o r ~iio tlc faeil extnwio. 

· :J.• Em faror dos Paquetes de vapor de linhas rrgulares. 
Art. 1~3U. Principiada a descarga de hum navio, continuará 

esta todos os dias sem interrupção até sua conclusão, salvos os 
casos de força maior, ou de dispensa do respectivo lnspector, ou 
Administrador, a qual poderá ser unicamente dada por motivos 
justos. 

§ Unico. A embarcnçiio que nrto quizer, ou deixar de dardes
carga em nlgum dia sem dispensa, ou por motivo não justi
ficado, perderá a prefcrcncia que lhe hc garantidn conforme a 
d:tta de sua entrada, c será collocnda no ultimo lugar da es
cala. 

Art. 4!~0. A descarga, ou biildcaçiio só poderá ser feita 
na presença do Ofiicial, ou Empregadn que for designado para 
este serviço, á vista de ordem, ou licença do Chefe da com
petente Hcpartição, sob as penas do art. 39-l, além da perda 
das mercadorias que desembarcarem, ou forem baldeadas. 

Art. 4U. A descarga nas pontes, CJcs, e docas dcveni 
principiar á hora marcada pelo art. 202 § 1.• para os tra
balhos das Capatazias. A que se lizcr a bordo das embarcações; 
ou poderá ter começo ao romper do dia, ou quando a clari
dade permitta a facil vcrilicação dos volumes, seus nu meros, 
marcas c contramarcas. . 

Art. 442. O Com mandante da embarcação, c o Oficial, ou 
Empreg~do da Alfandcga farão em cada dia do descarga, em 
separado, c cada hum de per si, huma relação das mercadorias 
que se descarregarem, em que mencionarão a qualidade do 
volume, seu numero, marcos e contramarcas; c, se forem 
mercadorias a granel, sua qualidalle e quantidade. 

s; I. • No fim da descarga diaria, depois de conferidas, datadas, 
e assignadas ambas as relaç0cs, as trocarão entre si, ficando a 
que fOr feita pelo O!fieial de Descarga em poder do Comman
dant~, c a d ~5te e•n p0der daquelle. 
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§ 2." A 'rclaÇilo -que;_mr·.'fõrrilll do :naragrapho ante<l'Odente 

pórtonceác;> Câpitildl4il"fi'1Ulis~u·j•em todós:Os:casos em que estit;·por 
ign.ora~a'.U.li~l1~- \18rl\ltlil!l;' ôU''P_l1i' .out-.:ar:qualqum· razão s~tne-' 
Ih ante'; ';a"' na~ podt1rll~t'lt1lílâl', ·serlr sfibstituicf~· por· hutna 1'2. • 
via · d{): Officiál, dlf-Em{lrégado éncll.rré~ado· da descarga, as
signada e entregue na fórma. dos ~eteridds paragraphos. · · 
• · § 3.0 Se a descarga se· cffectmw nás pontes, caes, ou docas 
dàs Alfandegas, ou dos· entrepostos , depositos, ou arn1azens, e 
trapiches alfandegados, o Administrador das Capatazias, ou dos 
depositos, ou seus· prepostos conferirão as relações com o seu 
livro, ou caderno, e iguli.lmcnte as assignarão. 
~ 4 o O papel em que ,esll!s·relações devem ser feitas sçrá 

fornecido pela Alfaudéga," ou' 1\lc~a. c:lc Rendas, c tirado de 
livro de talão. ·'· ' · .-. : 

§ 5.'o Se a descarga se verincilr por'--meio de lanchas, falúas, 
ou outras embarcações proprias ddte serviço, no. àcto da·en
trada na ponte , caes da Alfandega , .armozcns, entrepost3~ ou· 
trapiche alfandegado, os respectivos Administradores das Capata
zias, do entreposto, ou do trapiche alfandegado, ou seus prepostos 
verificarão ~o mesmo. modo a .verdade da relação que o Official 
de Descarga apresentar. · 

§ 6. 0 Os Officiaes d1 Descnrga lerão o maior cuidado na 
verificação dos numel·os, marcas, c contramarcas dos volumes, 
da quantidade das mercadorias a ~ranel; e por cada ílini.~rença 
que se verificar pagarão buma multa-tlet~OOO até 4~000 réis, a 
m'bitrio do Inspector. '·,,i 

§ 7. o Os volumes, on mercadorias descarregadas serão acotiiJii· 
panh:.~das pelos Ofllciaes de Descarga ató a sua entrada, ou 
recebimento no armazem, ou lttgat· pam qu~ forem destinados, 
ou escoltados por praças da força marítima, ou õos Guardas, 
quando o respectivo Chefe julgar eonvenienle aos interesses da. 
Fazenda Nacional, ou ao serviÇo dá Repartição. 
~ 8. 0 Os Officiaes nomeados pa1·a descarga de hum navio 

Sf'rào diariamente substitúidos. 0:;; que não se apresentarem· 
para fazer este serviço sem motivó justificado, ou desampararetlt 
os volumes, ou fazendas sob sua guarda, serão expulsos do ·ser
viço, e do lugar que exercerem. 

Art. 443. A descarg.1 deverá principiar pela bagagem dos 
paRSageiros, pelos volumes pequenos, ou de amostras c miude
zas, que cslivei'Cm mais á mão, c que em razão do seu ta
manho são"' de facil extravio, c pelas mercadorias avariadas 
que precisarem .de beneficio, guardada a disposição do art. "45-í ; 
proseguirido· de maneira que não haja confusão a "bordo, nem 
sobre as pontes, no que o Chefe da ~competente Secção ap
pli•;ar;í todo o cuidado. 

Art. 444. O Official de Descarga não poder<í receber de 
bordo ,·oJumo algum anombado, ou aberto, ou que pareça 
have-lo sido, sem dar pm·te ao Chefe d<l eornpetente Sct•çiío, e 
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t~r para i-sso ordem dellc. Se no acto da entrada para a Alfantfc
ga algum apparecer nesse estado, se entenderá ttlr sido prati
cado durante a conducção de bordo para· a Alfandega o ar
rombamento,· ou abertura, e o extravio que se achar fuito. 

S 1.0 Esta disposiçao fica extensiva ás mercadorias inflamma
l'l!ÍS c semelhantes (art. 20~). 

§ 2. o O Official de Descarga, ou Guarda, que conduzir os volu
mes acima referidos, além da pena do nrt. 204., § 4.0

, será expulso 
. do emprego. e pagará o extravio que se verificar com os respectivos 

direitos de consumo; sendo rcmcttido ao Juiz competente, afim 
de ser processado e punido na fórma da Lei. 

Art. 445. Quando apparecer a bordo algum volume no es
lado indicado no art. 4!~1.. á vista da parte que fôr dada 
pelo Oficial de Descarga, o Chefe da competente Secção, acom
plmhadodo Guarda-l\fór c de hum Confcrenteso dirigirá a bordo, 
ou ao lugar em que se achar o mesmo volume, e proceder 
ao competente exame em presença do Commandante da em
barcação; c, depois de lavrar o termo, ou auto do resultado do 
exame, fará conduzir os volumes para a Alfandega, ou l\Iesa d~t 
llendas. 

Art. 446. O Official, ou Gu1rda conducbr, quando a descarga 
fôr feita por meio de embarcações de transporto e trafego do 
porto, ou em escaleres, seguirá com o barco em direitura para 
n lugar do desembarque que lhe houver marcado o Chefe da 
competente Secção; o que assim o não fizer será suspenso 
por dous rnezcs, e pagará os da !Tinos resultantes do desvio quu 
lôr verificado. · 

§ l!nico. O Guarda-l\Iór prestará escolta para a conducção 
rias mercadorias descarregadas, em todos os casos em que lhe 
mr requisitado, ou ordenado. 

Art. 44.7. Os Guardas que estiverem destacados a bordo 
rle qualquer IJaYio em descarga tomaráõ nota de todos os vo
lumés, ou mercado.rias que delle sahircm, e o communicarão dia
riamente ao Chefe da I • Secção por inlermedio do Guarda-:Mór. 

• Art. 4'.8. Nenhuma barca, saveiro, ou outra qualquer 
Pmbarcação, excepto as lilnchas do3 proprio> navios, será em
p•·egada na descarga de mcrcad.>rias sem que tenha préviamente 
sido arqueada, e tanto na prôa , como na ptipa traga marcado, 
pelo espaço que mergulha quando recebem carga, o numero cor- _ 
respondente de quintae3; de modo que se conheça approxi
madamente, pela parte mergulhada, o peso c quantidade de 
mercadoria que tiver a bordo. A fiscalisaçlio deste artigo pertence 
cumulativamente ao Gu1rda-l\lór, c ao Chefe da 1. • Secção. 

§ Unico. A infracção de.>ta disposição será punida com a 
multa de 20~ até 200~ rs. pela qual serit responsavel o dono da 
embarcação não arqueada. 

Arl.. 4.49. O Commandante da embarcação deverá estai' 
presente na.; ponk;. por si, c~t por sru preposto, ao desembllr-
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que, ou dcscm·ga tias mcrca5)orias,, afim.de indicar quaes do as 
verdadeh'ai marcas" nutlltro:J e .signaes com que ~evem ser re
cl:bidfl~d' .ser·;(lcs.paç~~s.~. çp~ferir. a., relação de que lr~la! o 
art. . ;4~ c altSistir a, qWUl~!JP!)i'. termos. quo., St'jão ner.essàrios. 
sobre. o ,estado dos. V!lluu~, 1 arr~Jmbamento, avarias, & c. o 
que assim niio assistir por. si, ou por .seu prepesto, não pode-
rá. depois reclamar cousa algv.ma a este respeito. · •41 

Art. 450. As mercadorias descarregadas nas pontes e caes 
da Alrandega, dcpositos. entrepostos e trapiches alfandegados, 
depois de tornadas a rol as marcas, numeros c quantidade du 
volumes, c de se lançarem n'cstes, com tinta diffcrcnte da dos 
numcros c marcas, o dia, mez e anno da entrada f c .se passa•· 
hum traço da mesma tinta sob1·c as marcas c numcros inuteis, 
serão recolhidos impreterivelmente aos armazens da .mesma 
Alfandcga no mesmo dia do desembarque. 

§ t.• O assento do dia, rnez c anno de que trata este artigo 
poderá ser lançado em hum rotulo, que será pregado nMo-
lumc. · 

§ 2. • Se porr m os armazcns estiverem cheios, as mer
cadorias, ou serão logo despachadas, ou irão para armazcns, ou 
trapiches alfandegados ptlra esse lim especialmente destinados, 
mas não para os dos proprio.i donos. Exceptuao-se: 1. •, os generos 
inllammaveis c semelhantes; 2. o, as mercadorias isentas de di
reitos; 3.•, os volumes dc,grandcs dimensões c peso, e dcdimi
uuto valor; 4.•, os constõlntes;Ja Tabella n.• 7, os quacs serão 
logo dcspaclwdos sobre agna. quando não haja deposito prt>prio, 
guardando-se a este respeito os Hrgularncntos Policiaes. · ., 

Art. lJ51. As joias de ouro, prata c pedras preciosas sc
nio dPposiladas Plll easa forte. 

Art. 4:>2. A polvora, e munições de g'UI'rra seriio descarre· 
gadas para os compdentes deposiloj no prazo de tn~s dias, 
wntados do em que cht'gar a emban.;ação que as tiver con-
duzido. · 

Art. 453. Aos donos,· ou consignatarios dos gencros in· 
llammaveis c se mel h:llltf~s. de qualquer natUI'cza, e das mm·ca 
dorias constantes da Tabella n.• 7, que as dc~pacharem a bordo, 
ou sol>rc agua, conceder-se-lia a espera de 4 mczes para o 
pagamento dos direitos du consumo, sob caução suriicientef ou 
letras de commcrcio, garantidas na rórnm do art. 586, tts quaes 
gozl!rcio dos mc3mos privilegios c acçõcs, que eompetirer~ .nos 
assignados, e outros ti tu los de dividas da Fazenda Publica .. 

Art. 454. No caso de se verificar que algum volume se acba 
arrombauo, com indícios de arrombamento f ou de avaria, 
ou que a mercadoria, se não ftir logo bcncrlciada, nect•ssaria
mcnlc se arruinará, ou i9ulilisarú, ou que se acha an·uinada, 
on inulilisada, o om~ial da descarga, ou o Administrador d:ts 
Capal<~ú<~s 1nrlicipaní imuwdialamentc ao Chefe da t.• Seq~ào, e 
··:;te ao rc:;pcctiw Chefe da 1\.efmrliçào que faní intimar. o 
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seu dono, ou coosiguatario, so fôr conhecido; e o Capitiiu , ou 
1\Jes. tl'e da embarçaçao,. para requcrerem•o· que fót• conveniente: 
ordenando, no .1Ja$p .. do demora, ou dc·nãocómparecet· no ·p1·~no 
que lhe fôr mnrcadoi que á sua trevclia se proceda ao com
petente oxame, de que: se lavrará tcrtno; o que verificado 
mandará beneficia-la, ou vende-la em hasta publica por conta 
de quem pertencer, como abandonada, nos lermos do art. 301. 

§ 1." Se a mercadoria estiver arruinada, ou em estado de 
corrupção proccdl'r-se-hn nos tl'rmos do art. 537. 

§ 2." Se o volume, ou mcreíldoria vic1· consignada :í 
ordem, ou o seu dono, ou C<'nsignatario não fo1· conhecido, 
pror.cdcr-sc-ha do mesmo modo; precedendo todavia annuncios 
pclos,pcriodicos de maior circlllac;;io, se o s1~u estado o pcrmitlir. 

Art. 455. !\"a oecasi;to da descarga dos cascos com liqu idos 
se procederá â sua medição, presente o n~sp1•clivo C<1pitiío, ou 
:Mestre da embarcação; c, sendo conhecido, perante seu dono, 
ou consignalario; c do que se verilicar se lavrará termo em 
livro proprio. 

Art. 456. Em qualquer dos casos de exame de que lrntão os 
artigos anlecedentes, st~ farão nos livros de entradas os compe
tentes assentos para a todo o tempo constar. 

Art. 1~::.1. Finda a dl~scarga, c logo que o Capitilo, ou ::\Iestrc 
do na.vio .tiver mandado fazer a lim pcza i nlerior d'este, pro
ceder-se-lia, independente de quaesquer difftJrcnçns, á visita c 
busca, que sú lhe será feita quando o tenha limpo e despachado, 
salvo o caso preYisto pelo art. 381. 

§ t.o Execptuão-s<J destn regra: i. o, os Paqul'tes o. Vapm· de 
linhas regulares, qnc serão reputados em franquia , e como lacs 
poderão ser visitados, conservando a bordo a carga destinada 
para outros portos de sua escala, c seus sobrcsalenles; 2.", as 
embarcações de que trata o art 3H . 
• ~ 2.u Esla busca scní feita pelo Guarda-)Iór, Officiacs c 

t.uardas, de que deve ir acompanhado; procedendo-se nclla com 
todo o escrupulo, c procurando-se descob1·ir qualquer cscondrijo 
que possa haver no navio. O CapiWo seril obrigado a fazer 
abr~r todas as portas, ;urnarios, ~<wctas, ou caixas, c não. as 
abnndo poderão ser a1·rmnhadas, p<.~ra que se veja o que contem; 
c-achando·se quaesqucr objectos sujeitos a direitos scr1ío appre
hcndidos. c conduzidos parn a Reparti-,:ão competente, alim de 
proceder-se na ·fórrnà do Tit. 8.•; lavrando-se de tuoo o com-· 
petente tcmw. 

1\rt. 458. A descarga das embarcações empregadas no 
eomruercio e navega(;1u de cabotagem sení feita no lugar desig-· 
nado pelo Chefe da Hcparlicçao, com assbtcncia de hum Em
pregado a quem f01' distribuirlo este serviço, do incsmo modo 
t!Uc. flca regulado para o das cmbarc:Jçú~s cstt·angciras . 
. % .t.o A dos volumes, ou mercadorias reexportadas, c a dos 

IIqu1dos alcoholicos tení lugar do mesmo modo que neste Rc-
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guh)mcl)lo se rqq~ ~~~A ()j.· gencros importados do letrll.(Jf..iq 
cslran~O,.~~- . -. ,:·/;ft·.'(( . .,\~t..r':),~!ií-";~~'f1;·,r »!t··~~ ~ H, ~· .~·~~~~itf.:t.-

§ ;2~ ~~ •Corielui4-.::a ;dél~·~·~gJJméi: destas.· embm:~d8t: 
visitada na Fórma· do 8.~'··457; o confertdo •O seu maptfestó 
com as listas da descarga,\ na fm·rna do Cap: tO deste 'Ti tolo, ao' 
Capitão, ou .Mestre se passará certidão dos volumes, ou. quafiti
dade dos generos ou mercadorias que tiver descarregado; iiHm 
de que este na Estação Fiscal do porto ' de sua procede nem · 
justili que o seu legitimo destino. 

' CAPITULO s.o 

/)a bagagem dos passageiros, e dtlS amostras. 

Art. '~5!l. Rrputar~sc-ha ba~a~em: f.", o fato usbc:Jo ;~2.'',_ 
os instrumentos, e artigos do serviço c uso dia rio, ou da pro.:. 
11ssiío uos passageiros, omciacs' e equipagem das embarca
ções; 3. 0

, os bahús, cnixas, malas, saccos c outros semelhantes 
cnvoltorios, que encerran'm, ou contiverem os objectos men
cionados neste artigo. 

Art. 460. Além dos objoctos referidos no nrtigo precedente, 
serão especialmente reputados bagagem do passageh:o colono 
ljUe vier e~tabelecer-se no lmperio: 1.0

, os barras, catres,~
camas ordinarias, ou communs, que estiverem em relaçilo: ás 
posses c posição do colono a que pertencerem; 2.•, ·a IOI.J~a· 
usada c ordinaria; 3. •, os instrumentos aratorios, ou de sua pro
fissão; 4. o, os trastes de qualquer especie, e ob,jcctos usados,. 
com tanto que o seu numero e quantidade não exceda do que 
for indispcnsavel para o uso do colono e de sua fatnilia; 5.0, 
huma espingarda de ca~a para cada colono adulto. 

Art. 461. Na occasião da v·isita da entrada, o Guardn-1\fór, 
ou quem suas vezes fizet distribuirá pelos passageiros cartões 
numerados que determinarão sua precedencia no exame de' süas 
bagagens, c lhes designará, conforme a ordem que tiver rc·ce
bido do seu Chefe, o dia e hora em que o referido exalhe 
deverá começar. 

Art. 462. DescmTegada a bagagem dos pnssngeiros, será re-: 
colhida a hum armazem especial, e ahi acondíciónada·; ·e 
arrumados em separado os volum~s de cada hum; confórmeo i~u 
rotulo, ~ de modo que facilmente Slf dcsQubrão nal · bOJ'<Fdo 
seu exame. . ·' ;: . ' •.. , -... ' 

Art. 463. O Inspector da Alfand~ga;. ou<"ô Administrador 
da l\Iesa de Rendasj· logo que lhq ·forem presentes a§ declarã
çõcs, ou relações de bagagem de ~ada hum passageiro, as· tobri
cará, e distribuirá pm; .bm.n ou mais Conferentes para· proce
derem ao competente; e~"-me: e ; verificação, guardada a dts
po!>i~iio do art. f;)3. 
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~ Unico. O Conferente, ()U Conferentes deverão set· acompa
nhados de hum ou mais Empregados, ou Guardas, e dos opemrios 
c serventes dos Capatazias, que fórem necêssarios para o sct·viço 
a seu cargo. · · 

Art. 464. Na hora marcada o Conferente mandará dai' in
gresso no respectivo nrmazem a cada hum passageiro por sua 
vez, conforme n ordPm numerica do cartão que apresentar e •·m 
sua presença, c dos Ernprrgados que o coadjuvarem, indicados 
pelo passagPiro os ''olumPs qu•~ lhe p•~rtenccrcm, c abertos, 
o Conferente procctler:í, á vista das referidas declarações, I•U 

relações, á eompcknte wrificação c exam•~; c separando o que 
für sujeito a direitos, para se proceder depois ao seu despacho 
em acto succcssivo, o entn~gará aeornpanhado de huma guia 
ao Administrador das Capatazias, ou a algum de seus prepostos 
para esse fim rspeeialmente autol'isado, para o fazer recolher 
ao CQmpetentc armazcm. Feito o que, a parte não sujeita a 
di•·eitos será incontinente entregue ao 11assageiro, c terá franca 
~a h ida. 

Art. .iG5. Os objectos, ou mercadorias sujeitas a direitos, que, 
na fórma dos arts. 45fl, e /~GO, nilo constituem bagagem de passa
geiro, c que pe)os Conferentes no seu exame c yerificação 
forem encontradas, serão d•~spachadas, c pDgarão simples
mente direitos de consumo, se tiverem sido manifestadas pelo 
passageiro na occasiiío. c pelo modo n~o:JTcado no art. 410. 
~ 1. • No caso porém de lc~rem sido omittidas no compe

tente rol ou declaração, como o exige o art. 410, ficarão sujeitas, 
além dos direitos que deverem, á multa Pquivalente á im
portancia destes, em beneficio do Conferente que as verificar~ ou 
descobrir. 
~ 2. • Se os referidos obj r'ctos, ou mercadorias forem encon

tradas em fundos falsos, al{•m ela pena de perda das mesmas rncr
cadoJ·ias, que serão npprehendidas, ineor1·crá o pnssagciro na 
multa equivalente a 2:3 do seu valor. 

§ 3.• Se os objectos encontrados em fundos falsos forem 
cartas, lavrar-se-ha auto de sua achada, n qual será enviado 
á Repartição competente para proceder na fórma do seu Re
gimento; se, porem, forem notas, ou papeis de credito falsos, sus
pendendo-se .logo o exame, se dará immediatameote parte á 
Autoridade competente para proceder na fórma da Lei. 

S 4. o No caso de serem na conferencia encontradas merca
dorias, cujo despacho fôr p~ohibido, procedcr-se-ha na fúrma 
dos arts. 517 c 518. 

Art. 466. 0.> volumes pertencentes a passageiros, que exclu
sivamente contiverem mercadorias, on objectos de commercio, 
deverão ser arrolados no manifesto da embarcação; e se o não 
forem, o passageíro a qnem esta infracção, ou culpa für im
putada ficará sujeito á mnlta do art. 4.33, § ~.0, ainda que 
tac3 volumc3 cstejão incluido:> na lista da bagagem. 
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Art. 461. Será disp':nsada deexamc l,\bagagem: 1.0
, ;dos 

Chefes.tdas llissões DipJ!>~aU.ças, ou Agentes Diplomaticosyou 
pessoas de distincção qU:6-.:vlerein residir no; lmperio, viajar, ou. 
transitar pelo seu territorio; 2. •, dos naturalista!, ou viajantes que 
por ordem dos Governos estrang~iros, ou por com missão de so
ciedades scientificas acreditadas, 011 recommendadas pelos.res
peclivos Agentes Diplomaticos nacionaes, ou estranseiros via
jarem, ou transitarem pelo territorio do lmperio. 

Art. 46g. No exame e verificação da bagagem dos passa
~Pi,.os, os Conferentes c m:~is Empregados evitará{) minuciosas 
buscas, -se a posição social e credito dQ individuo, cuja bagagem 
fôr aprcseobda a exame, inspirar confiança e repellir qualquer 
suspeita de cavillação, ou de fr.aude, salvo no caso de de
nuncia , ou de facto que revele o contrario do que se deve 
presumir. 

Art. 4G!J O exame c verificação da bagagem dos celopos 
poílem ser feitos a bordo da embarcação que os conduzir. 

Art. 470_ Os volumes de amostras, depois de recolhidos ao 
armar;em que für designado, serão, do mesmo modo que a baga
gem ·dos passageiros, conferidos em presença de seu do~o, ou 
t~onsignatarto, ou de seu preposto; dando-se logo sabida, inde
pendente <11' qualquet· formalidade, ás que não tiverem valor, 
c sujeitando-se as demais ao competente despacho. 

§ Unico. O Conferente fará duas relações: h uma dos volumes 
a que tiver dado sabida, e outra dos sujeitos a despacho, para que 
.se faça carga a quem dtl direito fór, e sejão attendidas o a con
formidade do manifesto. 

CAPITlJLO 9." 

DOS SOBRESALENTES DOS NAVIOS. 

Art. 471. Serão considerados como sobresalentes os generos 
c provisões trazidas ou embarcadas para supprirem a falta dos 
neccssarios á navegação e custeio dos navios, ,.ou sustento de 
suas tripolações e passageiros , e d-os animaes que conduzi-. 
J"em (~rt. t.-15, § unico). . >i . 

Art. 472. O lnspector, ou Administrador, á :vista da lista 
dos sobresalentes que lhe fôr apresentada, designará,~ objectOS> 
que por sua natureza e destino não'"podem ser cfllssit\Cados·como· 
taes, e QS fará logo descarregar como ·mercadoria importada 
para consumo, ou permittirá o seu despacho, se ' assim o 
requerer o Capitao, ou consignatario do na~e. · 

§ 1." Todos os majs objectos, que nõo fomin :neeesssrios para 
o uso e custeio do navio, e para o oonsumo de sua equipagem 
durante a estada no .porto; serão depositados em qualquer 
armazem entreposto, ou trapiche alfandegado, que fôr marcado 

Parte 11. G9 
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pelo respectivo. lnspector da Alfandega, ou Administrador da 
Mesa de Ren;das, dentro do prazo que estes marcarem, sob 
rena de ficarem sujeitos a direitos de consumo. .· 

§ 2. o O deposito poderá ser feito em alguma camara, ou 
lugar seguro do 11avio, cujas entradas, ou portas serão fechadas, 
prer;a•las, LH:r::do~s e ~··lladas. 

§ ::.·, \<> ''-'~" d•~ dilaceraç.ão do sello, e abertura do ill'p0.
.. t :qt!· ;h<H:''" d.• lnspector e assistencia do Gnrli'l!a-:\ltír, 
,~. :•! ·•··.~.tdo q' 1•.~ 1 ,-t" nnnH'<' r. illl'il!'l'i'I'•Í o C:1pitão, ou :\[Pstrc 

·'''tJ.I d" ri! L:,·;;;, a1•.Ill da.;; qu<' llir• f(lrcnt applicaveis pelo 
''·~· ra·.w. ''" ,;ul"''i'ni.Ji" d,: tilí't'c.•durias que se Yerificar. 

~· '•.'' ú Gu .• rda-jJúr, os Comrnaudantes dos Registros, e as 
rondas dos ancoradouros vcrillcarão para este fim, mensalmente, 
ou em occasião inesperada, o estado dos sellos, dando parte do 
que ,·erificarem. 

§ 5• A abertura c levantamento do deposito de que trata 
o ~ 2. o, serão feitos na occasião da sabida da embarcação. 

§ 6. o Ao Com mandante do navio será facultado o uso, ou 
consumo de alguns dos objectos em deposito, nos seguintes ~asos: 
1. ", de prolongar-se sua estada no porto além do tempo ordina
rio; 2. ", de ne<"~ssidade para alimentação da equipagem; 3. 0

, de 
conrcrtos, e preparo da embarcação; 4. 0

, das mercauorias depo
sit:l,LJs precisarem de beneficio; 5. 0

, de seu despacho para con
SJruo. 

§ 7. 0 Em todos os casos do paragrapho antecedente a abcr· 
tura do d<>posito terá lugar á vista do Guarda-l\Iór, ou df' quem 
suns vezes fizer, fechando-se, pregando-se, e sellando-se, na fórma 
do§ 2. o, logo que cesse a necrssidade. 

Art. 473. Os anirnaes vivos poderão, sob caução, serdes
pachados na fürma do art. 512, § 3!~, e reembarcados até 
a ycsprra da sahida do navio a que pertencerem. 

Art. '~7/t.. Aos Paquetes de vapor de linhas regulares po
derá ser dispensado pcks Inspectores das Alfandegas o deposito 
de suas provisões, e sobresalentes. 

.. Art. 475. As provisões necessarias para consumo da gente 
do servi1,..'0 da§ embarcações, em geral, que navegao para portos 
-estrangeiros". ou das embarcações estrangeiras que tiverem de 
seguir para portos do lmperio, quer durante a sua estada no 
porto em que estiverem ancoradas, quer para a sua viagem, serão 
feitas do modo S<'guinle: 

>: 1. o Os Commandantes'dos navios estrangeiros apresentarão 
<tO Chefe da Heparlição nota dos generos de que precisarem, e á 

.\" i.>la della se lhes .mandará passar guia, do mesmo modo que se 
rrquer para os embarques dos generos de exportação; conce
tl••,1do-sc-lhrs, livie de direitos, a quantidade de generos nacionaes 
proprio:> para consumo de bordo, que julgar-se razoavel, ou 
indispensavel, segundo o numero de Jl~Ssoas de sua equipagem, 
c dias prova"eii de demora, ou de yiagem. 



§ -~:~ .. 4-s· borta~ças~~l?ts, carne fresca, aves e·,outrM-ll''o..
visões senielbautes pod .. ·a tildq o te:mpo'ser embarcadas~p· 
consunro 'do navio , inde~n(f.\m~~,'·da. fQt~a,ltdade exigi~ ·~Mllo · 
paragrapho antecedente .... "' · · .·' lfl ·: • : · ' ' · . ·. "t. 

§' 3.• Os Inspectores· das Alfàndegas; e· os .Administradores 
das Mesas de Rendas remetterão ao Tllesouro ·Nacional huma 
lista oos generos do paiz, que se cost mnão fornecer tls êrtJ
barcaçõcs para su>~tento da gente do seu serviço, e· a .quan~idude 
em que se orça o sustento de cada pessoa .por dia, afim de se 
organisar huma Tabella de provísões· leves par.a. o gasto das 
embarcações, que reja em todas.· as· ,Mfandegas e Mesas de 
Uendas; havendo-se entretanto os Inspectores, e os Admir)is
tradores com a possível igualdade no arbitrio que lhes CQn
cedem os paragraphos antecedentes, não fazendo mais favor a 
huns do que a outros, e tendo cuidado em que se não abuse 
d'esta concessão em prejuízo do Thesouro Nacional. ,' · 

§ 4. • As madeiras,. e outros geueros do paiz para fabrico 
c reparo das embarcações estrangeiras ~ seu custeio poderão 
ser embarcadas de huma só vez, ou por partes, satisfeitos logo 
ou a final os direitos respectivos. 

§ 5.• As mercadorias estrangeiras necessarlas para consumo 
da equipagem e dos passageiros, ou para fabrico e custP-iO· 
das embtlrcações ficão sujeitas ás mesmas fiscalisação e forma
lidades que se requerem para seu embarque· e sabida para. 
outro qualquer destino. . . . · 

§ 6. • Os cascos e vasilhame para iiquidos em riumero su
perior ás necessidades da viagem não· poderão ser considP.nidos
como sobresalentes sem que se observem as disposições do 
art. 33, § 1. • do Decreto u. • 708 de 14 de Outubro de 1859r 

VAPITIJI..O :10 .... 

Art. 476. Finda a descarga, e visitada a embarcação, &erá 
o auto de visita, com todos os papeis que lhe forem relativos1 re
met\ido á 4.a Secção, acompanhados de hum relatorio em 
que'se mencionará tudo o que houver occorrido a seu respeito 
desde sua entrada, inclusive as multas que tiverem sido. 
impostas ao seu commandante, e !\CUja satiJfação estiver qbrí
gada, ou hypoth~cada, na fórma do art. lt2"-~i~s embargos·,. ou 
penhoras que tiver solfrido. •; 

Art. 47'7. O Capitão, ou Mestre da .,embarcação· pedirá 
pOl" escripto ao respectivo lnspector, ou Administrador, a vista 
de todas as relações de descarga que tivct··em seu poder, na 
fórma do art. 442 ~ que juntará ao seu requerimento , a 
conferencia de seu manifesto; e o mesmo lnspector, ou Ad-
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minislrador, fazendo reunir tod«li 'os papeis que lhe forem re
lativos, os m~rá examinar por d(Jús &cripturarios da sua 
escolha. ..:/ '' ' 

Art. 478. A conferencia do ·manifesto versará sobre os 
seguintes pontos: 1 o, se os volumes, e mercadorias a granel 
manifestados, e constantes das declarações do Capitão, ou :Mestr~, 
forão eiTectivamente descarregados; 2. 0

, quaes as dilfcrenças na 
quantidade, nos numeros e marcas; 3. 0

, qual a responsabili
dade da embarcac;!io, e sua importancia em relaçãO a quaesqoor 
in~racções dos Regulamentos Fiscaes; 4. ·", se está livre e desem
baraçada de embargo, ou penhora, ou outro qualquer <>nu~.;. 

§ Unico. Concluída a conferencia os Escripturarios apresentarão 
seu relatorio, e á vista delle o Chefe da 1\epartição imporil as 
multas que couberem, conforme as circumstancias verilicatJas, 
na fúrma do presente ltegu lamento ; e satisfeitas estas, ou 
estando a embarcaç!io livre de qualquer pena, ou onus fiscal. 
ou arresto, ou penhora, a julgará por conforme, para surtir 
seus devidos effeitos quando, depois de concluída a SUQ caréa, 
ou estiver para seguir viagem, pretender seu desembaraço, ou 
despacho. 

Art. 479. A partida, ou viagem de hnma embarcaç'do Dão 
poderá ser retardada pela falta, ou demora da c<>nferencia dt~ 
seu manifesto; e neste caso será permittido ao seu dono, ou 
tonsignatario assignar termo de responsabilidade pela impor- . 
tancia de qualquer multa não liquidada, em que na fúnna do 
presente Regulamento tiver incon-ido seu Capitão, ou l\lestre, 
e pela qual fôr responsavel a embarcação. Assignado o compe
tente termo se dará desembaraço á embarcação para seguir seu 
destino, e o Chefe da Repartição marcará, para a solução de 
quaesquer duvidas occorridas na mesma conferencia, hum prazo 
razoavel, e imporá multas de 30~ até 100:tjl rs, aos Empregados d\1 
('Onferencia, ou ao dono, ou consignatario da embarcação que se 
mostrarem negligentes neste serviço, ou que, por facto proprio, 
ou culpa, a excederem do prazo marcado. 

§ Unico. Esta disposição não comprehende as multas im
postas c liquidadas, as quaes serão satisfeitas para que possa 
ter lugar o desembaraço, ainda quando penda rc~urso. 

Art. 480. ·O producto das multas que forem impostas pela 
diiTerença de volumes, ou meftadorias que forem encontradas na 
conferencia dos manifestos, depois de deduzida huma terça 
parte para a Fazenda Publica, será dividido, na fórma do art. 1:!0, 
entre os Empregadbs que vm;ncarem, ou descobrirem'' dilferença. 
Se esta porém fOr verificada na conferencia dos despachos dos 
generos a granel, il imparlancia da multa, deduzida a parte da 
l'azenda Pul91ica, será adjudicada ao Conferente do despacho 
que a verificar, na fórma do ar L 422; e no caso de sua descoberta 
em virtude de busca observar-se-ha o di~posto nos arts. 120, 
68'~ § 2 ", e 758. 



( S49 ) 

G4PITIJLO ••.• 

Art. 481. Finda· a -dcsoarga de hum na tio, c,logo depoi~ 
da visita de que trata o art. 457, e de- verificada a su.a pas
sagem para o ancoradouro da carga, ou para o caes, ou.ponfu 
que lhe fOr designada, poderá trr começo o serviço do, reçe
bimento dos generos, e mercadorias de exporlaçilo, ou reex-
po•·tação, salva todavia a disposição do art. 381. . 

Art. 482. O serviço da carga só poderá ter lugar nas mes
mas horas marcadas pelo art. 441 para o serviço da dQScarga. 

Art. 483. O rewbimento da carga em caes, ou em pontes 
da Alfandega, ou da Mesa de Rel)das, para este fim. .especial
mcnle destinadas, terá lugar por escala, do mesmo. m9@, e 
nos casos marcados para a descarga. · . .:,., . 

Art. 484. As mercadorias, ou volumes despachado5'para 
exportação, depois de conferidos, serão embarcados, sendo acom
panhados de despacho, ou de guia, que o respectivo Capitão, ou 
:Mestre da embarcação que o receber, depois de passar o recibo, 
remetterá, na fórma c sob as penas do art. 382, á ,()om-
petente Estação. . 

Art. 485. O lnspector da Alfandega, ou Administrador da 
1\Iesa de Rendas poderá permittir, mediante as cautelasnec~sa
rias, a qualquer· embarcação receber carga em qualquer ru>nto, 
ou posto si lua do entre a barra, ou Registro da -en~rada,. c os 
limites do ancoradouro respectivo, ou em qualquer outro luga.r 
proximo, ou ao alcance da fiscalisação. 

(;APITIJLO .2.• 

IJO CO~UIEllCIO E NAVEGAÇÃo·· DE CAllOT.\GEM. 

Art. 486. O t1·ansportc do generos e mercadorias de qual
quer origein de huns para outros portos do lmperio, constitue 
hurh · privilegio exclusivo das Q~Pbarcações nacionacs. ,. ,· 

Exceptuão-se : 
§ 1. • O de mercadocias pr.rtencentcs á çarga do navio estt:an

geiro: 1. o, que te-ndo dado entrada por f.rau~.im hu.m porto do 
lmperio, seguir para .outro antc.s de fmdo o?Jirazo ,da mesma 
rranquia; 2.", que tendo dado ent(ada por inteiro, ~~guil· 
para outro ditrerente porto do lmperio com •. toda, ou parte 
rle sua carga, de5.p~chada para t:onsumo, ou _para r~x
portação ; 3. •, quo·•conduzit' colonos, ou pass{lgeiros de 
rJualqucr espccic, rom que tiver cntwdo, e sua bagagem. 
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S 2.• O «Je. quaesquer ,generos, ou mercadorias em 
circumstancias extraordinarias: 1.•, de fome, ou peste; 2.•, de 
huma povoação do interior precisar de prompLos soccorros ; 
3.•, de guerra interna, ou externa; 4~•, de vexames e .11re~ 
juizos causados á navegação c commercio nacional por cru
zeiros, ou forças estrangeiras, embora não haja declaração de 
guerra, nos termos do art. 43 da Lei n.• 628 de 17 de 
Setembro de 1851; 5.•, nos casos do art. t.•, § 1.•, àrt. 2.•, 
~ t.• e art. 7.• do Decreto n.• 2.&85 de 28 de Setembro de 
1859, até o ultimo dia do anno de 1863, a respeito das mer
cadorias constantes das tabcllas n.•• 10 e 11. 

§ 3.• O de bagagem dos passageiros da propria embar
cação P.strangeira que os conduzir. 

§ 4. • Para o transporte em embarcações estrangeiras, 
de generos e mercadorias nos casos do § 2.•, n.•• 1 c 5 
he mister expressa licença, ou ordem do Ministro da Fazenda, 
ou do Presidente da respectiva Provincia; e nos casos dos 
n.•• 2 e 3 do mesmo paragrapho, licença ou ordem geral, ou 
especial do mesmo Ministro. 

§ 5.• Os Presidentes de Províncias darão conta ao Ministro 
da Fazenda das licenças que em tacs casos concederem. 

Art. 4.87. Será unicamente reputada embarcação brasi4 

leira a que estiver nos termos c circumstancias especificadas
nos arts. 457, 45S, 459, e 460 do Codigo Commercial, e 
mais Legislação em vigor. 

Art. 488. As mercadorias, ou gcncros não comprehendidos 
nas disposições do art. 486, que forem transportados de huns 
para outros portos alfandegados do lmpcrio em navios estrangei
ros, serão tratados como se procedentes fossem de portos estran,
geiros ainda que nacionaes sejão, c não o sendo, ainda que, 
tenhão já pago direitos de consumo. 

§ Unico. A respeito das embarcações que receberem taes gc
neros, ou mercadorias em portos não alrandegados, ou habili
tados, observar-se-ha o disposto no Capitulo 1.• do Titulo 4. 0 

Art. 4.89. Quando em qualquer dos portos do lmperio· 
em que existem Alfandegas não se encontrem embarcações 
nacionaes para carregarem com destino ao porto de Albuquerque 
generos de producção e manufactura do paiz, ou mercadorias
estrangeiras já despachadas para consumo, poderá o seu trans
porte ser facultado a navios estrangeiros por autorisação especial,. 
do Ministro da Fazenda na Cdrte, e dos Presidentes nas Provincias. 

Art. 490. Aos navios estrangeiros que obtiverem a licença 
de que trata o artigo antecedente será tambcm permittido em 
retorno o transporte para portos all\mdegados de generos da 
Província de Matto-Grosso, ou de qualquer origem, que já tcnhão 
pago direitos de consumo. 

Art. 491. Se, na falta de navios que naveguem directa
mentc para o porto de Albuquerque, os generos e mcreado-
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rias mencionadas oo art. ..489~iter~.m ~·ser levados a qn,lqucr 
das•Aifandegas do Riéi~tlJ·Ifrãtli," .~fitb~·serem d~àlli ree.-~. 
tadóS; ôw baldeadUérie~Utt;w ~Jnblll'fA96es patar.o ·dito' poMo,· 
J)08rá ser · concedidO;iV sou· ,tranlporte ~.B09 'WI'I008! ..e ®Ddiçõe9 
do'1nesmo artigo. 

Art. 492. Em todos os casos de que ·tratão os ·arUgos ante
cedentes se exigirá fiança idonea, ou letras em caução da 
importancia dos direitos respectivos, na fórma que se requer 
para o despacho de reexportação, a qual será cobrada em pro· 
veito da Fazenda Publica. se dentro de hum prazo razoavel, 
que será marcado pelo Lhefe da Repartição, o dono, ou consigna
tario da mercadol'ia nllo p1·ovar com certificado da ·Alfandega 
importadora o seu destino. 

§ Unico. Este prazo não podert•xceder de hum anno nos 
casos de viagem directa, e de dqus annos no de reexportaçllo, 
ou de baldeação, previsto pelos 'arts. 489, 490, e 491;•! ''" · 

Art. 493. No caso de falta de embarcações para ~por
tação directa de generos de producção e manufactura nacional 
para o porto de Uruguayana, podP.rá ser igualmente o seu 
transporte facultado ijOS termos dos artigos antecedentes, mediante 
as mesmas cauções , garantias e penas; sendo o prazo para 
a apr·esentação · do certificado de descarga, ou entrada na 
Alfandega respectiva, de seis mezes. 

Art. 494. Os !:apitães das embarcações estrangeiras a que se 
referem os :utigos antecedentes, além das duas vias do man\festo 
exi::ddas pelo art. 399, entregarão ao Chefe da competente Repar
tição Fiscal do p'lrto de soa p:ntida huma terceira viaj que, 
depois de conferida, e authenticada na fórma que requer o 
art. 400, será pelo mesmo Empregado fechada, e oficialmente 
remettida, segura pelo Correio, á Estação competente do porto 
do seu destino. 
· § Unico. Ao dono, ou consignatario da mercadoria expor

tada, se o requerer, se·dani huma copia do despacho,• compe
tentemente authenticada, dirigida fielmente ao ·Cbefe ·da Repar
tição Fiscal do lugar do seu destino. 

CAPITIJLO :13.• 

. DO DESPACHO MARITIMO. 

Art. 495. Nenhuma embarcação poderá sahir do porto em 
que estiver anc6rada sem obter da competente RepartlçilO!JFis
cal o seu- Passe-; ou Despacho, sob pena de multa·•de 100' 
até 1:000~000. · · 

§ Unico. As fortalezas, embarcações de guerra estacionadas 
no porto, ou em cruzeiros, e os registros de entrada obrigarão 
a embarcação a retroceder,.,empregando força se necessario f&r; 
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Art. 496, ,.A9 Despacho, ou Passe da embarcação nacional 
deve preceder~· ..... -

--:c. § t. • Nota·.OOi duplicata, a~signadll: pelô Capitãoií ou M~tre 
da embaroação , a qual' devera menc1o~r sua ·data , o f4)rto 
para onde segue, c os de escala , a lf.lção a que pertence , 
sua arqueação, o nome do proprietario, o dia em que entrou 
no porto, e o em que pretende sahir, e finalmente o numero 
de omciaes e pessoas de equipagem, ou gente do serviço. 

§ 2.0 O manifesto da carga que tem a bordo, ou declaração 
de sahir em lastro, a quantidade e qualidade destt. 

§ 3. • A matricula da equipagem , ou gente de serviço da 
embarcação. 

§ 4. 0 O passaporte. 
~ 5. 0 O certificado da aua arqueação. 
§ 6.• Exhibição de documento que prove que está isenta, 

ou que tem satisfeito os impostos a que estiver sujeita, c as multas 
que lhe tenhào sido applicadas, e qlíe se acha livre e desem
bargada. 

§ 7. 0 Os barcos de cabotagem que pretenderem sahir para 
porto nacional poderão obter o -Passê- autes da apresentação 
do manifesto. 

Art. t.97. Para o Despucho, ou Passe das embarcações 
estrangeiras he mister que o respectivo Capitão, ou Mestre, 
além da nota de que tratão os §~ 1. o c 2. o do artigo antecedente, 
cxhiba certificados, ou attcstados, ou outros quaesqucr docu
mentos legítimos, que provem: 1. o, a rcsidencia do proprietario 
da embarcação ; 2. o, se esta se acha ou não armada ; 3. •, a 
sua arqueação feita no porto em que estiver ancorada ; 
4. 0

, a matricula da equipagem, ou gente do serviço do navio-; 
5.0

, que está livre e desembargada, c que tem satisfeito todas 
as contribuições e multas, a que e:.tivcsse sujeita. 

§ 1. o Os documentos exigidos para o Despacho, ou Passe 
das embarcações estrangeiras serão passados pelo Consulado 
da respectiva nação, ou, na sua falta, por outro de qualquer nação 
amiga, os quaes serão restituídos aos respectivos Commandantes, 
menos o certilh;ado da arqueação brasileira, e os que provem 
a satisfação dos impostos que deverem • c multas que lhe 
forem impostas, e que esti'io livres e desembargadas, os quaes serão 
·passados pelos competentes Empregados, ou Autoridades bra
sileiras, e ficarão archivados. 

§ 2. o A parte do art. 496, relativa aos passaportes, não 
comprehende as embarcações estrangeiras, ás quacs unicamente 
se fornecerá, estando correntes, o-Passe-, para que se não 
ponha embaraço na sua livre sabida. Nos passaportes que estas 
embarcações apresentarem nfio se lan~·ará verba, ou nota alguma, 
ou se lavrará apostilla. . 

Art. 498. O lnspector, ou Administrador, achando cor
rPntes, e em devida fôrma os documrntos apresentados, c ve-
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rificando q~, se ac1,~· -saU$feitos, 'todOs os direitos e lp)lltas 
. a,qupi esti~r ·1Jujeita'.~á'-em~roação,~·.e que se acha liVre e· des-· 

tll)lljl,rgada,. ®nfQFm~sua nacionalidade,. ou mandará expe::
dir ó novo passapord! especial da viagem , quando este fór 
•·equerido, ou lanÇar no 1}ue continuar a servir a apostilla da 
nova ~iagem , ou lavrar o-Passe~ para seu desembaraço 
e livre sahi<Ja. 

Art. 499. Os passaportes especiacs das embarcações na
cionacs que navegarem para fóra do lmperio servirão sómente 
em !mma vi:~gern redonda ; os dos barcos de cabotaf(cm ser
virão emquanto não mudarem de certificado da matrirula, e 
houver espaço para as apostillas. H uns e outros, quando fo• 
rem substituídos por novos passa~tes, ·serão cancellados e 
arohivados. 

Art. 500. Para que possa ter lugar a concessão qc .:~ 
suporte ás embarcações nacionaes destinadas á Costa da Af.;jca 
hc mister: 

t.o Que seu dono.A'If consignatario, Capitão, ou l\lestre as
sigue termo de não receber a bordo dellas escravo algum, ou 
Arricano boçal destinado ao commercio de escravos. 

2.0 Que preste fiança idonca da importancia do navio, e 
sua carga, que perdeni em beneficio dos cofres publicos se 
dentro de 18 mezes, contados da data da sua sahida, não provar 
com documentos que mereção fé, authenticados na fórma, do 
art. r,.oo , que a obrigação imposta no referido termo foi 
exactamente cumprida. (Lei n.o 581 de 4 de Setembro de 
t850, art. 7.0

) 

Art. 501. A disposição do artigo antecedente relativa á 
fiança comprehPnde toda c qualquer embarcação que tive~_' a 
11eu bordo, ou receber vasilhame para líquidos, além do em
pregado na aguada; devendo o Capitão, ou Mestre, dono,- ou cpn
signatario d0 navio affirmar que seu destino he licito, e óH'ri
gar-se a não empregar a mesma embarcação no trafego· de 
escravos; regulando-se os prazos para a apresentação das provas, 
que invalidem a fiança e obrigação, pelas mesmas regras mar
cadas para os certificados do destino das mercadorias reexpor
tadas, na fárm a do art. 614. 

Art. 502. Os fiadores, nos casos dos artigos antecedentes, 
serão abonados por duas ou tres testem:unhas, que se respon
sabilisem solidariamente pela falta de cumprimento daii obri-.:. 
gações contrahidas pelo seu afiançado. ' 

Art. 503. O Inspector da Alfandrga, ou o Administrador 
da Mesa de Rendas terá todo o cuidado e vigilancia em que o 
Passe, ou Despacho seja aviado com a maior brevidade possível, 
para que jámais por falta delle se demore a sahida da embar
cação. 

Parte Il. 70 
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TITULO V. 

Das rendas a cargo das Alfandegas e ?Ilesas 
de Rendas, c do naodo de sua percepção 

e arrecadação. 

UAPITlJLO I. 

DAS RENDAS A CARGO DAS ALFANDEGAS, E !UES.\S DE RENDAS. 

Art. 504. A's Alfandcgas incumbe ~m geral arrecadar os 
seguintes impostos e rendas, em quanto não forem abolidos por 
Lei expressa : 

1. o Direitos de importação, ou de consumo. 
2. o Ditos de reexportação, ou baldeação. 
3.• Ditos de expediente. 
4.• Ditos de exportação. 
5.0 Ditos de Patente dos Despachantes c seus Ajudantes. 
6.• Imposto de ancoragem. 
7.• Direitos de translação do dominio das embarcações. 
8. o Emolumentos. 
9. 0 :Multas. 
10.• Producto das mercadorias abandonadas por cscripto. 
11.o Depositos e cauções vencidos, ou prescriptos, co producto 

das letras de rccxportaçào em cauções de direitos de consumo. 
12. o 1\eposições c indemnisações. 
13. o Armazenagem. 
14. • Expediente das Capatazias. 
15.• Renda extraordinaria. 
16. o Premi-> dos bilhetes, ou assignados, c letras. 

Art. 505. Além da arrecadaçào dos impostos c rendas 
ennumerados no artigo antecedente, as Alfandcgas, ou l\lcsas de 
Rendas terão a seu cargo a cobrança: 

1.0 Das contribuições para as Casas de Caridade. 
2. 0 Do scllo dos papeis que pm· cllas correrem. 
3.0 De qualquer outro imposto, ou rendimento pertencente 

a outra Repartição, ou Corporação, de que forem encarregadas 
pelo Governo. 

Art. 506. A Alfandega da Côrtc tambcm arrecadará os 
seguintes impostos : 

1.0 Dizimo dos genet·os de producção do 1\funicipio da Côrte. 
2. o Imposto municipal sobre os liquidos alcoholicos despa• 

cbados para consumo. 
3. o Direitos de consumo da aguardente. 
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Art. 507. Nas AUàn~gasJda cjd~!do do Rio Grande, e de 
Porto Alegre da ProYincia de S~ Pedro· do Rio Grande do Sul 
se arrecadarão o imposto de tonelagem , e a indemnisação 
dos serviços extraordinarios, · soccorros, avarias, e perdas, per
tencentes á praticagem· da barra da mesma Província, na 
conformidade dos arts. 8. o, 9; 0 e 10 do Regulamento1 de 
16 de Novembro de 1857, e mais disposições, e Ordens em 
vigor. 

Art. 508. Nos Municípios em que estiverem situadas as 
Alfandcgas, c em que não houverem Recebcdorias de Rendas 
internas, ou Cóllcctorias, ou em que o Governo não crear essas 
Repartições, as Alfandegas terão a seu cargo o lançamepto e 
arrecadação de todos os impostos internos geraes que pertencem 
ás Rcccbedurias c Collcctorias. 

Art. 509. · A's !\lesas de Rendas compete em geral: 1.•, o 
lançamento c arrecadação dos impostos, c rendas intetnasg~iles 
a cargo das Hecebedorias, inclusive os que forem peculiares'' do 
Município em que csti.~~rcm collocadas; 2.0

, o despacho dos 
gencros e productos nacíonaes navegados de hum para outro 
pOrto da mesma P rovincia, e dos estrangeiros já despachados 
para consumo. ' 

§ t.o Nos portos habilitados, em que não houver Airan· 
degas, as Mesas de Rendas, terão igua,lmentc a seu cargo 
a arrecadação e fiscalisação de quaesqU€ir direitos· e rendi
mentos pertencentes ás Alfandegas, que forem expressamente 
designados no acto !f4e sua ca·eação, ou em Regulameqtos 
especiaes. · 

§ 2. • As Mesas de Rendas da Villa de S. José do Norte, 
Cidades de Pelotas e de Jaguarão, das Villas de Bagé, Santa Anna 
do Livramento, Alcgrctt>, S. Borja, Itaqui, e Santa Victoria 
do Palmat·, além dos referidos impostos internos, terão unica
mente a seu cargo as incumbencias e jurisdicção · que lhes 
rorão marcadas no Decreto n. o 2.486 do 29 de Setembro 
de 1859. 

Art. 510. As Mesas do Rendas da Cidado de Antonina, 
na Província do Paraná, c de S. Francisco, na de Santa Catha· 
rina, além dos encargos de que trata o artigo antecedente, ftcão 
habilitadas para o despacho de importação dos productos na
cionacs, e dos estrangeiros que já tenhão pago os direitàs de 
consumo, c para o do exportação dos productos nacioilaes 
para dentro, ou fóra do lmperio, conforme os Decretos 
11.o 1.583 de 2 de Abril de 1855, e n.o 1.922 de 11 de Abril 
de 1857. 
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~ 8.,. As rr.ercadoJ:"~.,,..-,l(ll~ .. poralguns dos porws, 
do ·fJJJperio, em que o '"~ilç)·fór permlttido, ou estando de~ · 
tadas em -entrepostOS; f. retirada<~, appliçadllS, OU despachadas . 
para consumo dopniz,'' · . 

§ ·9;0 As merclfliorias nacionacs, e as estrangeiras que· já 
tiverem pago os direitos de consumo, sendo transportadas eru 
ernb<lrcaçiks estrangeiras de hum p;1rn outros portos dQ lm
perio, sohas us disposiçõl'S do eup. 12 do Tit. 4. •. 

§ 10. As nu•rcudorius arrojadas pdo mur ;ís praias u pon-. 
•ll's, tJO que forem cncont.radus 11uctuando, ou tiradus do fundo 
u'ug!.!a, IW fúnna do art. 338. 

· Art. 512. Sení concedida isenção de diret&os de consumo, 
ou de importação, 111ediante as cautelas liscaes que o Inspector 
da Alfandega, ou Administrador da .Mesa de Hwdasjulgar4leees_-
sarias, ús sPgni•les mercadorias c objcctos: .t-.• ;., 

§ t.o A's mnostras dt! Hl'Himm, ou de diminuto valor~:.< .. ·. 
Hcputar-sc-hão amostras de nenhum, ou de diminuto valor 

o~ fragmentos, ou partes de qualquer gcncro, ou morcadolliai..om 
quantidade slrictamente necessaria para dar a conhccwana 
nalnreza, especie c quulidade, cujos direitos não excederem 
a 200 réis po1· volum"' 
~ ... '2. • A' s macllinas pequenas de mão, pertencentes a colo-

nos que vie1·em e!!tabelecer-se no lmperio. , 
§ 3. o A's pequenas amostrns de madeiras, e aos modelos 

de machinas, de embarcações, do instrumentos, e de qualquer • 
invento, ou melhoramento feito nas artes. 

§ 4.• A's barras, ~rcs e camas ordinarias ou communs, 
á louça usada c ordinaria, e outros trastes c objectos de uso 
dos colonos que vierem estabelecer-se no lmpcrio, com tanto 
que não excedão ao numero, ou quantidade indispensavel para 
seu uso domestico, ou de suas familias. 
~ 5.• Aos instrumentos de agricultura, ou de qualquer arte 

liberal, ou mechanica, que trouxerem os colonos, ou artistàs, · 
que vierem residir no lmperio, sendo necessarios para o exer~ 
c1cio de sua profissão, ou industria; e a h uma espingarda de 
caça para cada colono adulto. 

!§ 6:• Aos restos de mantimentos pertencentes ao rancho par
ticular dos colonos que vierem estabelecer-se no lmperio, sendo 
destinados á alimentação dos mesmos em quan~o se não em pregão. 

§ 7.• A todos os objectos destinados para o uso pr~rio 
dos Embaixadores, c Ministros eslrangciJ·os, e . em geral ~de 
todas as pessoas emp•·e~adas na Diplomacia, que chegarem,..cao 
lrnperio, na fórma do art. 1.• do Decreto o.• 2.022, de H'dc 
Novembro de 1857. 

§ 8. o Aos generos c c !feitos importados pelos Embaixadores, 
Ministros Residentes, e Encarregados de Negocios, acreditados 
juntos á Côrtc deste lmperio, na fórma c condições marcadas 
pelo citado Decreto n.• 2.022, de 11 de Novembro de 1857. 



( !)58-' ) 

§ 9. • Aos. •objed.os de uso e ·serviço dos Chefes das MissOcs 
Diplomaticas ·Brasileiras que regressàrcm; precedendo requi
sição do Ministro dos Negocios Estrangeiros, o Ordem do da 
Fazenda.· 

§ 10. Aos gcncros c objcctos importad~ pam o uso dos na
vios de guerra das nações amigas, que chegarem em transportes 
de guerra, ou em navios mercantes cxclusivmncnte fretados pelos 
respectivos Governos. 

§ 11. A's mercadorias de producção c Industria Nacional, 
que, tendo sido exportadas, regressarem em qualquer embarca
ção, com tanto que tnes mcreadorias: 1. o, sejão distinguíveis, ou 
possão ser di!Tcrençadas de outras semelhantes de origem estran
geira; 2.•, regressem dentro de dons annos nos mesmos cn
voltorios, e po1· conta do proprio individuo que as cxportára; 3.•, 
''enhão acompanhadas de certificado da Alfrndega do porto 
de retorno, legalisado pelo Agente Consular Brasileiro, e na sua 
falta na fórma do art. 400. 
~. Aos gencros c mercadorias do producção c rnrnufactu

ra U.onal, pertencente á carga das cmbm·caçõcs, que tendo sa
bido de algum porto do lmperio arribai'em a outro, ou naufmga
rem, e forem por qualquer motivo vendidos para consumo. 

No caso de duvida de serem as mercadorias salvadas nacio
nacs ou estrangeiras nfio terá lugar a isen~o dos direitos de 
consumo. 

§ 13 Aos generos c mcrcad01'ias de producção e manufactura 
nacional, que forem importados, em embarcações estrangeiras, 
sob caução ou fiança, na Alfandf'ga de Urugayana, conforme 
o art. 493, ou no porto de Albuquerque, c deste exportados 
para qualquer outro do Imperio, na conformidade dos arts. 489 
c seguintes. 

§ 14.. Aos instrumentos, livros, e utensílios proprios de qual
quer naturalista, que se destinar á exploração da natureza do 
Brasil, precedendo Ordem do l\linisti'O da Fazenda. 

§ 15. A' roupa, ou fato usado dos passageiros, assim como 
aos instrumentos, objcctos ou artigos de seu serviço dia rio, ou 
profissão. 

§ 16. A' roupa, ou facto usado dos Capitães, e das pessoas 
das lripolaçõcs dos navios , aos instrumentos nauticos, livrm;, 
cartas, mappas e utensílios proprios de seu uso c profissão , 
quer os conservem a bordo, quer os retirem, ou levem comsigo 
quando deixarem os navio;; em que scrvião. 

§ 17. Aos livros mercantis cscripturados, e a quaesqucr ma~ 
nuscriptos; aos retratos de família; aos livros do uso dos passa
geiros, com tanto que não lwja mais de hum exemplar de cada 
obra ; aos desenhos c esboços acabados, ou pot' acabar, per· 
tencentcs a artistas que vierem residir no Imperio, e em geral 
aos utensilios e objcctos usados ncccssarios para o exercício c 
arranjo de sua arte ou profissão. 
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S 18. -~,A's obras velhas d,c. .q1,1alquer metal fino, el!lan<kt• iau
Lilisadas·?i .sendo· ijvre•,.-ás' pttr&.es intJtilisa-las, quando ().; • .,. 
eiltejlo na occasião d1)· seu· dellpacho , ou confetencia. 

§ ·19. Aos barris, barricas, aneorctas, cascos, caixaS\ ·vasos 
de vidro ordinario escuro, azulado, ou esverdinhado, de barro, 
ou louça ordinaria; ós latas de folha, de ferro, chumbo, estanho, 
ou zinco; aos suecos e capns de nniagem e qualquer outro te
cido ordinario, c a quaesquer outros envoltorios semelhantes 1}ffi 

l(UC se acharem as mercadorias não sujeitas a direitos pelo seu 
peso bruto, salvo se, tendo valor commercial, por qualquer causa 
estiverem vasios ou se csvasiarem, ou complct&~,Pente separados 
das mercadorias a qnll pertencião. 

§ 20. A's mercadorias estrangeiras que já tiverem pago di
reitos do consumo em algumas das Hcpartições Fisracs com
petentes, c forem transportadas de huns para outros portos 
onde houver Alfandcga, sendo acompanhadas de Carta de· Guia, 
em embarcações nacionacs, ou em navios estrangeiros, na fórma 
do Cap. 12 do Tit. r...•. 

§ 21. A's mercadorias e objectos designados nas scgOintes 
Leis : n.• 2l-3 de 30 de Novembro de 1841, art. 26 ; n.• 719 
de 28 de Setembro de 1853, art. 19; n. • 939 de 26 de Setembro do 
1857, art. 16, §~ 3 e 11, e art. 18; n. 1.027 de 18 de Agosto de 1859; 
c n. • 1.040 de {4 de Setembro de 1859, arts.16 e 17; e quaesquer 
outros, cujo despacho livre tiver sido, ou fór concedido pela Tarifa 
em vigor, por Lei ~special, ou por contracto celebrado pelo 
Governo Imperial com alguma pessoa, Companhia, ou Corporação 
nacional, ou estrangeira.• 

§ 22. A's mercadorias e quaesquer objectos, que forem 
directamentc importados por conta, e para o serviço do Es
tado, qualquer que seja o seu destino, ou emprego. 

§ 23. A's mercadorias, ou quaesquer objcctos pertencentes 
ás Administrações provinciacs, directamente importados . por 
sua conta para serviço publico. 

§ 2~. Aos productos da pesca das embarcações nacionaes. 
§ 25. Ao charque c mais productos do gado, de origem 

ou producção do Estado Oriental do U ruguay, constantes da 
Tabella n.• 8, na fórma do art. r...• do Tratado de Commercio 
c Navegação, celebrado entre este lmperio c a 1\epublica 
Oriental do Uruguay em 4 de Setembro de 1857 , em quanto 
estiver em vigor o mesmo Tratado. 

§ 26. Aos gencros c mercadorias mencionados no art. 321 
do presente Regulamento, c na Tabella n.• 1, annexa ao De
creto n.• 2.486 de 29 de Setembro de 1859, que entrarem 
pelos pontos habilitados das fronteiras terrestres, e pelos portos 
habilitados, ou alfandegadós do Rio Uruguay da Província de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, nos termos e casos especiaes 
marcados pelo mesmo Decreto (art. 25 da Lei n.• 369 de 18 
de Setembro de 1845 ). " 
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§ 27. Ao~· ~ncroJ intmdnzidos pelo inte~·ior dag Pmvincias 
do Amazona~, do. Para, c de Matto Grosso;•dé q onlquct pORto· dos 
terrltorio!l estrangeiros que limitão com ··os mesmas Províncias, 
e q,ue forem de pmrlucção dos ditos territorios 1emitrophcs. 

S 28. Ao onm e prata em burra, pó, ott 111ina, em folhet.a, 
e om moeda nacional, ou t•strangeira. · 

§ 20. A's medalhas d•~ qualquer natureza e metal,. e ás coi
Jecc;ões de objectos archcoln~ieos, ou nnmi!JhlaticOS> import,Jdos 
directamento para E4abelt•<:imcntos Publiros. 

§ 30. A's machinas proprias para lavrar a Uwra c pr<•pa
rar os product05 da al!ricultnr<l. <)para o serri<:o dll f!Oálquer· 
fabrka, para os navios dP Y<lJlOI', e para as estradas de ferrt>: 

§ 31. A's pr<,:as das rnachinas importadas em separado, a 
respeito das quaes se provar, mediante Pxame tl'ilo por peritos da 
escolha do Chel'e da Reparti~ão, e em sua preS<)llÇ:.l} que nilo podem 
ter outro destino, ou applicariío, S<) niío substituir peças identicas, 
já arruinadas, de certas t' dc\enniruulas machinas, ou sm•vir dt, 
sobrcsalentcs ás qu~, e'\.istindo perfeitas, possão inutilisar-sc por 
qualquer eventualidndc. 

§ 32. Aos objcctos pcrteneenles ás Companhias Lyricas, dra
maticas, equcstres, ou outras ambulantes, que se destinar«>m 
a dar represcnta<:õrs publicas; ás collec~õcs scirntificas de h isto
ria natural, numismatica, c de antiguidade ; ;is cstatuas c bustos 
de quacsquer rnaterins, que furem destinadas á exposição, OH 
representação publica. 

Este despachn não porl<'r<Í srr eonccdirlo sem que as partes 
caucionem os direitos de wnsumo dos objectos mencionados 
neste paragrapho, que serão cobrados, se dentro do prar.o con
cedido pelo Chefe da ltepartição , que poderá ser pol' ellc 
razoavelmente prorogado, não forem os objectos assim des
despachados reexportados integralmente, ou nilo. fÔI" provado o 
seu dcsapparecimento e consumo pelo uso, ou óbito, segundo 
a· natureza do objeclo. 

§ 33. A's imagens, c em geral aos objcctos proprios c exclu
sivos do Culto Divino, indisp<'nsawis para o serviço das Cathe
draes c Matrizes, dir·cctamente importados por conta da res
pectiva administrt~Jâo, precedendo Ordem do Ministm da Fa-. 
zenda. ' 

Art. 513. "'>amre de!'pncho livre de que tratiio os §~7.v, 
8.4

, 9. 0
• 10, 21, 22 c 23 do art. 512, hc nrcessario Ordem ·d<l 

Ministro da Fawnda. 
~ t.o O Dcspachnnte na nota que fiwr, c quando requerer 

no Chefe da Repartição, ou solicitar a intervenção dtl Agente 
mptomatico competente, ou impetrar do Ministro da Fazenda 
Ordem para despacho, deverá mencionar com exaetidão os nu
meros e marcas dos volumPs, s<'n eontcúdo, sua qualidade, 
quantidade, c p<'so, ou medida rlos obrje•·.tos de que lratão os 
citados §§ 7.", 8.", 9.", 10, 21, 22 e 23 do art. 512. 
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§ 2,0 Os volu~es difilidos aos Agentes Diplomaticos re&i
den~s no Imperio sob Qr.ieUO das armas do seu Paiz serllo log(i 
ooliQ~U.es, • aua,reqoisi~;;:oa deoJar~:oftlcial~ independénte .. 
de, ,Qrdem do Minislro. >da · FazeQda. '' Se, COli\t:iverem jorBaett 
serllo, em acto suecessivoiao da sua descarga ê entrada~ .. re-. 
mcttidos á Administraçfto do .Corteio. : . · 

Att. ·514. O Governo, no caso de julgar conveniente, po
derá, logo que pc.lr qualquer razão deixar de ter vigor oTra~ 
tado de Commeroie celebrado com a Republica Oriental do Unt4 
guay, sujeitar~ pagamento dos direitos de comsumQ os gl$e.; 
ros,: mercadorias, e produclos mencionados nos §§ 26 e W· do· 
art. CUi; o em qualquer época, salvas as c1$1t.Jr.enções .que- ém 
contrario se eelebrarem, os de qualquer outra origem, do que· 
IAIIIP menção os §§ 26 e 27 do mesmo artigo. · . · · 

. .. Arf. 515. Se por causa de guerra externa ou :interna, 
ou. bloqueio, ou por motivo de segurança e de saúde'Pub~, 
se tornar urgente a remoção de alguma Alfandega, ou lfesa~'4ita 
Rendas de hum para outro lugar, ou a suspensão de seu exer
cício tomporariamcnto, as mercadorias estrangeiras exportadas 
desses lugares, tendo entrado nellcs depois da remoção, ou SU$ .. 

pen~ão da referida ltepartiçiío , serão havidas c reputadas. nos 
outros portos do lmpcrio, para onde forem transpori;adas, como 
se. importadas fossem de portos estrangeiros , ombora- bmhão 
já satisfeito os direitos de consi,Jmo. 

Das mercadorias ct~jo despacho he prohibido. 

Art. 516. Fica prohibido o despacho das seguintes merca
dorias e objectos : 

§ 1. 0 Qualquer objecto de eiCUJptura, pintura, OU Jitho
graphia, cujo assumpto seja obsceno, ou oiTensivo dá Religião 
do Estado, da morul c bons costumes, ou que estejão comprehen
didos nas disposições dos arts.. 90, 242, 244, :178 e 279 do 
Cod igo Penal. · · 

§ 2.0 Os. impressos, ou obras contrafeitas..a que se referem 
o art. 35 da Lei n. • 369 de 18 de Setembf'o de 1845.·,:-,,e, o 
Decreto n. 0 2.4.91 de 30 de Setembro l\e ~5!t. 

§ 3.0 Os punhaes, canivctes-punhaes, e facas de ponta~m
exct~pçlio das de charqutmr, do serviço de co~inha, o das.de~~ 
nadas- de matto; as e&pitgardas, ou pistolas de. vento;.~ as 
bengalas, guardas-chuvas, ou quaesquer outros objectos.~-rque 
contenhão espadas, estQqucs, punhaes, ou espingardas. . 

§ 4. • O armamentQ~-.~ petrechos qp PJerra, quando o Despat 
chante não apresentar, .~m a nota, ·a licença da competente 
Autoridade Policial. 

Parte /f. 71 
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§ ·5.• Aasalúaia•.,_iDS~oupparelbos propri9s 

pa§a 6~"=~ri~;·~~~~i.:~ü~,~~;~~:~~~~~:. 
em ea&aao>de: }Jalrefacçllo, ou de avaria, que possa. ser .·n-q, li 
saude pultlica, reconhecido por peritos na fórma prescript.._. 
SecçAo 3. • do Capitulo seguinte. . : 

Art. 517. Denegado o despacho. em virtude do arLigo an
tecedente, os objectosdos SS t.•, 3.•, 5.• . .e 6.• serão appre
hendidos, e immediatamente destruidos, ou .inutilisadOII; Oli do 
§ 2.• confiscados na fôrma do art. 5.• do Decreto n.• 2.491 
de 30 de Setembro de 1859, os do S 4.•, conforme sua 
natureza, ou retidos e depositados nos Arsenaes de Guerra, 
ou armazens de artigos bcllicos, ou em qualquer outro lugar 
que o Governo designar, ou recolhidos a hum armazem especial~ 
ate que, com licença do competente Chefe de Policia, sejllo rega-. 
lannente despachados; lavrando-se de tudo o colflpetente termo, 
que será assignado pelo Chefe da Repartição. 

Esta disposição fica extensiva ao caso de na conferencia 
de algum volume serem achados taes objeclos occultos iem 
fu_ndos falsos, ou de qualquer outro modo, de,·endo em todo o 
caso, ainda que apprehendidos sejão, ter lugar a disposição do pre
sente artigo relativo aos objectos designados nos §§ 1. •, 2. ·~ 
3.•, 5.• e 6.•, além da imposição da multa dos arts. 556 e 557. 

Art. 518. Quando nos objcctos de que trata o § 3.• do' 
art. 516 se encontrarem alguns fabricados de materia pre
ciosa e de valor, serão inutilisados os ferros, ou armas defesas 
que contiverem, despachando-se o resto, f;) cobrando-se neste 
caso mais metade dos respectivos direitos como multa. 

~API'l'ULO 9. • 

80 UODO DE PERCEPÇÃO DOS DIREITOS DE CONSUMO. 

Sec~ão t.• 

Dos oosos em que se concede 4batimento de direitos. 

Art. 519. A percepção dos direitos de importa~ão ou con
sumo será regulada pela Tarifa em vigor, c nenhuma diiTerença 
se fará entro mercadorias e object~ novos c usados , em peça 
e retalho, avariados , qucbt·ados, em pedaços, pot· acabar 
ou incompletos, e sãos, inteiros, acabados e promptos, com 
ou sem enfeites; nem tambem pela natureza de seus envol
tocios ou em virtude de qualquer outra circumstancia, que não, 
cstl'ja expressamente declaraua na mesma Tarifa. 
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diferente ~~- . 

:!~E:~~~::~~~~íil:~~~fuE~~-~ ~-

qMtMIIde~ oU' •~pte-~~lftidlf! a dilfelliáw'\ ' 
dinominaçfto. • ···· · li"· .. , ·· .,. ~ 

Art. 520. Nenhuma pessoa,qualquerqueseja o seu-estado, 
ou condiçlio, Corporação; ou Companhia, póde ser isenta da 
satisfazer os direitos de consumo e quaesquer outras taxas a 
~àrgo das Alfandóg&s, ou Mesas de Rendas, excepto nos cal181J 
marcados na Secção t.• do Capitulo 2. • do presente Titulo. 11. • 

Art. 521: Na percepçAo dos di•·eifos nenhum out~U.;, 
mento,t ou deduCt",.ão·~~tt podel'á conceder que nlio seja: 
"·t.•· Por tara; · 
•""2;• Por avaria: 

,_·.i 1-3.• 'fPor quebra; 
•'1 r..• Por virtude do Tratado de Com100rcio e Navegação.~ 
lebradó em 4 de Setembro de 1857 entre este lmperio ·e·~~·· 
·publica Oriental do Uruguay. v . · 

· · 5. • l'or virtude de Lei, ou disposição tlspecial da Tarifa em 
vigor. · 

Secçilo2.• 

Das taras . 

. ,_ · Art. 522. As mercadorias que não fore111, na fórm•·da 
Tarifa em vi~or, expressamente sujeitas a direitos pelo seu 
·peso real, ou liquido, verificado fóra das taras, ou pelo seu peso 
bruto, terão o abatimento marcado pela mesma Tarifa. · 

§ t.• Fica todavia livre ao dono, ou consignatario da mer
cadoria requerer a verificação, por sua conta e risco, do peso 
real ou liquido, fór11 das taras, e pagar os direitos pelo que fór veri
ficado, com assistencia de hum Conferente, ou Empregado da 
escolha e conliança do respectivo lnspector, ou Administrador. 

§ 2. • J• ara que tenba lugar a verificação-de que trata o para
grapho antecedente he mister: t.•, que a nota para o despacbo 
conteóha a declaração do peso liquido; 2.•, que esta declaração 
esteja de accôrdo com a respectiva factura, que será apresentada: 
3. •, que a diiTerença entre a tara expressa na factura, e a 
marcada pel11 Tarifa seja de dous, ou mais por cento. 

Art. · 5i3. Será permittido á parte, para que o peso liquido 
ou real se possa verificar com exactidilo, separar das mercador~os 
envoltorios, tanto externOS'; como internos; com excepçao, porém, 
dos papeis que cobrirem as mercadorias, das fitas,. ou atilhoi 
que as prenderem, dos enfeites que as adornarem, de letreiros 
·ou rotulas que contiverem, e dos líquidos e materias neoos
sarios para sua conservdção; e outros objeclos que fizerem puta 
integrnnte da mercadoria, 
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. Art. 524.:,.11\: ~lçã& de. ort. 522• §o t.• fica ex
tensiva ao :çaa_o,-;Ã" --"Se: reconhecer que os• ietpresses ·da 

. Fuenda ,P,ublicuóeteflf~~zo;. devendo o Conr..- partici-
par ao seu Cbefe para·;a~..,rdene a veriftcaçlio. ·· h"'. · 

. Art. 5~. O nnméfo dos volumes designados para se veri-
ficar. o peso fiquido não será menor de 1 em 20, de 2 em 50, de 

. 3 em 100, e assim por diante; podendo, porém, os Inspectores 
e os Administradores, nos despachos de mais 416 100 volumes,· e 
de líquidos e outros generos cuja veriftcaçlo traga damoo 6 
mercadoria, reduzir a proporção estabelecida, aeguodo·.as cir-
culllitancias e a qualidade das m<'smas. · · ' 

Art. 526. Fica igualmente livre ao dono, ou consignatlario 
da mercadoria satisfazer os direitos pelo &eu peso bruto, q\}ando 
lhe fõr conveniente. 

Art. 527. Os cnvoltorios, envoltas, ou taras que cdâsistir~m 
em vasos de louça, ou de porcellana, c:lassiftcados na Tarif11, 
aq1,1ella sob n.••2 a4-, e esta sob n.••t a 3, da crystal, ou vidro. 
classificados na mesma Tarifa sob n.••t a r., ou caixas de cobre, 
ou outro metal semelhante, de madeira fina, ou de outra mate
ria, que tenha valor commercial, ou de uso dilferente do em 
que se acha empregado, ou susceptível disso, que fô1· applicado 
a esse mister, pagarão direitos em separado, conforme sua qua
lidade e o artigo da Tarifa em que estiv~rem comprehendidos.· 

§ 1. • Os envoltorios, envoltas ou taras, cuja importancia 
ou som ma de direitos não exceder de 200 réis em hum mesmo 
despacho, serão livres. 

§ 2.• Quando a mercadoria tiver mai11 de hum envoltorio, 
a sua .tara será a sommu dos abatimentos concedidos a cada bum' 
delles, observada!! todavia as disposições do art. 523. 

Secçiio 3.• 

Do abatimento por virtude de fl1'Jaria1 •. 

, . .Art. 528. Reputar-se-ha avaria toda c qualquer deterlora
p,o .$01Tclda' pela mm·cadoria: 

§ t.e Por -causa :de successos do mar, occorrido, desde o 
~eu .embarque .at&. a sua. descarga na .Alfandeg'l e trapiches 
alfandegados. '- '; . · . ,. 

§ 2.0 Por causa de vicio proprio ou intrinse(l(l da mesma 
mercadoria. 

Art. 529: A avaria por successos de mar, até a entrada 
da mercadoria na Alfandega, ou armazons alfandegados, para 
J~er attendida, deverá ser reclamada: . l 

§ t.o Pelo Capitão, ou consignatario do navio, no ·acto ·da 
descarga do volume, ou dentro de 24. horas depois, ·quanÃ 
houverem indícios externos. 
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. § 2~ Pelo ,JQ 

~w~·-···:::=~==~==~m=~ll .....,,. 
~ume.. . .... 
. · ~ 3. o ·Que a ver4ft.de ·da ·O"&Illtlfi~'.~o 
all'cgado no requerimento do ou cónsignat:\ri(f~ejtt'com
provad,u pelo exame daamerca.dorias, feito por pcritosno~eados 
pela lnspcctor. respectiv«?, ou Administrador, c aindà pot OlltrOs 
meios, ou diligen&ias que este entender necl'ssarios. . · ~·,,: :" 

Art. 530. Os por.itos infarmarão sobre o estado das•pterca
dorias c realidade das avarias, separando, se estas forem fiWPd8ês, 
a pártc das mesmas meroodorias que nãO"estiver ·detàriot"&da 
e· dever ficaLsujeita. ás regra11 do despacho das merca'thlrias 
não avariadas. . 

'Ark 531. ·As mercadorias que não perdem do valor. pelo 
contaclo da agua não serão consideradas como av~l'iftli.. . . 
liucccssos de mar; nem tão pouco· serão consideradas :CO ·'.. · 
riadas por vicio intrínseco as que por sua inferiot. 'fl6 tdà'do 
nao tiverem preçÇt no mercado. · "· · 
, Art. 532. A vista da informação dos peritos, e de q~lle&
quer outras diligencias a que se tiver procedido, o Chefe-daRe-
partição decidirá, reconhecendo ou nilo a avaria. · 

§· Unico. Quando, porém, do reconhecimento da avaria resultar 
•homa perda de direitos··equivalentes a 800~000 na Córte, a 
600~000 na Bahia, Pernambuco, Rio Grande dó S.ul, e ~a
ranhão, e 400~000 nas outras Província& maritimas, oS Cbefes 
da~ Repartições recorrerão ex-officio de suas decisões peti"'o 
Thesouro na COrte, c para as Thesourarias nas Próvinéias; ·_ 

Estes recursos n1io terão eiTeito suspensivo. 
Art. 533. Heconhccida a avaria, S('ja de mar, ou intrinseca, 

os donos, ou consignatarios das mercadorias avariadas poderão, 
com permissão do respectivo Inspector, ou Administradort ;vende
las em leilão á porta da Alfandega, ou fóra dellat .. ou deM>a· 
cha-las por factura, com tanto que o fação~ntrO:'de tO ~tas. 
contados do reconhecimento das mesmas a~rias, sob peoa de 
serem as mercadorias havidas por abandonadas, e como t;,cs 
arrematadas por conta da Alfandega, ou Mesa de Rendas. a êujo 
cofte, tJcrtenccrá o producto da arremataçlio. . *' · .-. 

. ExceptuAo-so destas disposições os casos previstos D(! •. arts. 
252 ,§ un~, 454 e 537, em que se procederá na,}ór~~;,~ 
cllcs prescapta. · , >~1 :;; . ; 

Art. 534. Quanda se proceder a lei-llio das mer'Pdifflis 
avariadas se observarllo as disposiQ{'ít1S .do Capitulo 7.~:-q'Ti
tulo 3.• deste Regulamento, c sobre o pteço da venda~~·'k'!üll.o 
cobrar-se-hão os direitos respectivos. · 7' t :'~ ' · 
, Art. 535. Hava$·duyida sobre estar, ou não.·~variada a 
6ercadoria, t10bro .ser,- -ou nllo .anria do mar, ou· h1trinsecá, 
será o dono, ou consigM*io da roosma mercadoria obrigndo . ~ - . . . 
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a dé!Ípacba.--:la·~.~~t~'cljY;~Í'Uó.mareado ri<J ~rt. ~533, como nllo 
avariada; e lé~nitfvozervóthefe da Repartição l)l'élenaffque seja. à· 
dita m~rcad'órla"I.Te'Mátadà;'e' o seu producto, ilepoi~dWdeduzid~ 
os direitos.~ despezas, recolhido em deposito ao cor~ 'daAlfan~ 
dega, pàra ser entregue'a quem··direito tiver. 

Art.' 536. Não se concederá abatimento por avaria ou perda 
de valor, que sorrrerem as seguintes mercadorias: chá; drogas: 
medicamentos simplices, ou compostos; vinho; azeite; líquidos 
alcoholicos, e bebidas fcrmen~adas de qualquer natureza; cobro 
em folha, chapa, ou em pregos; cebolas c alhos, velas de sebo, 
de cera, dfl cspermacete, ou de massa st~arica, ou do compll
sição; e frutas scccas, ou passadas. Será, porérn,'permittido á parto 
separar a por.;ão que reputar aYariada, ou que houver perdido 
de valor, c abamlona-la pelos direitos. 

Art. 537. Os gcncros alimentícios, ou os comcstivels, as 
drogas, medicamentos simpliccs, ou compostos, sejão líquidos 
ou solidos,·. cuja avaria do mar, ou intrínseca rõr reconhecida 
não pod.er1io ser despachados, nem vendidos em leilão para con 
sumo, sem que preceda exame de pessoas idoneas, e so veri
fique não ser a deterioração damnosa á saude publica. : 

· No caso contrario serão taes generos, ou mercadorias imt:.: 
tilisadas, Iavr:mdo-se de tudo o competente termo. -~· 

Os cascos c ont•·os cnvoltorios, porém, t~m que vierem acon
dicionados, poderão ser despachados como vasios, ou vendidos 
em leilao. 

Do abatimento por virtude de quebras. 

Art. 538. A porcellana, ou louça4de qualquer especie, 
vidros, e objectos de ferro fundido, estanhado, ou esmaltado, ou 
de barro, importados em caixas, barricas, gigos, ou qualquer 
·outro envoltoriosemelhante, pagarãoosdireitosrespectivos,com o 
abatimento de tres pm· cento par a quebras; e quando o dono, ou 

·consignatario reclame maior abatimento, o respectivo lnspector, 
ou Administrador, ,Precedendo exame feito por peritos de sua 
escolha; póderá conceder até dez por cento mais de abatimento; 
ficando salvo ao mesmo dono, ou consignatario conformar-se 
CQm essa concessão, ou satisfazer os direitos por cada peça: em 
·separado, que se achar intacta, sem quebra, ou falha, e aban
donar as restantes que serão arrematadas na fórma do art. 
'301, § Í. 0 ' 

Art. 539. Aos líquidos em geral, sah·as quaesquer disposi
ções especiaes da Tarifa em vigor, sujeitos a direitos na razã2 
da capacidade dos cascos, ou vasos que os contiverem, se collt 
'cederá, a titulo de quebras, o seguinte abntimcnto : 
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_ ;-~ ~'~. ,De ·2 •;., ~-~~. ~: qq~ ~:~·, Q'"!.suj~~tos 1 á ~r~P9,1!~! 

:!t'!f:·p~~vi#d~tã~·~~----· ·~~~,~~'!ik' Al'f;dega, a~. o~ÍJutejle. se1s Ih. .. "T' . , • , ~ . . ,, 

§ 2. • De 3 •f. para os alcohflJ s, ou sujeJtoR a evaporaçlq, 
que tambem ~ierem 'em cascos, e a e· mais 1"/. em. cada ~el, 8 
pelo tempo que fica d.ito no paragrapho antecedente. ·· . 

§ 3. • De 5 •f. para os de qualquer natureza, que vlerp .oro 
vasilha de vidro ou de barro. , 

Art. 540. Slio exceptuados da regra do artigo precedenUt: 
.§ t.• Os liquidos em seral, cuja quebra li'lr J'eclamada pa 

nccasião da descarga pelos respectivos donos,.ou consi~natar~os, 
ou pelo Capitlio do navio que os imp'Jrtllr, e verificada por m~o 
de vistoria. 

§ 2. • Os liquidoscuja quebra tiver sid,, causada por mero ac
cidcnte, ou sem culpa, ou deleixo de alguem, ver~licadaS,.f!SIM 
circumstancias por meio de vistori:J, e inquerito a que. ~·:pr,q
ccderá po1· ordem do respectivo Inspector, ou Administrador, 
e com assistencia dos interessados, dentro de 24. horás impro
rogaveis depois do acontecimento; ficando responsavel o A.d-

.,ministrador da Capatazia, seus p1-epostos, ou o Fiel resp9CJtiVo, 
·pela perda que so der e não fôr vel'iflcada no prazo e pelo. modo 
acima marcados. 
~ 3. • Os líquidos cuja medição fôr verificada na ocÇasillo .. f) 

despacho, se o não tiver sido na fórma do § 1. •, o q~:.o.CpJl:' 
fcrente declarará na' nota. '· ·: .. · · · 

§ 4.• O Inspector, ou Administrador, se julgar conve
niente, poderá mandar verificar por qualquer outro meio a exa
ctidiio da quebra achada na vistoria a que se referem os§§ 
1.• e 2.• 

Sec~iio 6.• 

Do abatimento de direitos por virtude do Tratad,o de ~ · âe's;,_ 
tem!Jro de 1857, celebrado entrt e11e Imperir> e fi R~puijica 

. Oriental do Uruguay. . '· 

. Art. 54.1. Em quanto estiver em vigor o Tt·atado d'e 
Commercio e Navegação, celebrado em 4 de Setembro do.1~51, 
entre este,Imperio e a Uepublica Oriental do Uruguay, ~;prq
duclos natpraes e agricolas da J.tepublica Oriental tlo Urú@·~ 
introduzidos direc!amente _nos portQs alfau~egados, oll.Ji,~J
tados deste Impeno, na forma dos respectiVos 1\egulam't!nlos, 
gozarão da seguinte reducção de direitos de consUQlO, qu~,' pag!l
vlio em virtude da Tarifa em vigor na data do .mesmo Tra
tado, a saber : 
~- No primeiro annó,kdecorri do· da data da·. execução do 
mesmo Tratado, de .•••. ,; •••.•••.• r ••• •• ••••• •••••• • • :J•j. 
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No ,segundo, de~..:.~ .t~\ ..... ·' • • • • ...... ~~. • ••• • • • • • • • 4 <>f• 
, No -te1·~~.·,,.,, "'• ..•.•.•. • •.••••. • •.••. . -... .,,l#:J~t. •• 5·"/d 
NQ: quàno,:•-de .. -- ................... :.., .• :.d•. ·•'-!o~·"'' 6•/. 
E assim por, diante, diminuiado·se .. mais 1 tJ.,.Io8o·que 

comer.o : novo anno. . . · 
.. ·Art. 542. A dcducção de que trata o arLigo antecedente 

será feita sobre os direitos, e não sobro a importaau'aa a que monw 
a liquidação de cada despacho. 

Secção G.a 

· .. ·.Das formalidades necessarias para o despacho de consumo. 

ATt. 543. Para que possa ter lugar a entrt>_ga . ou llahida 
do quaesquer mercadorias dos dcpositos da Alfandega, Mesa 
de Renda$-t ou de suas dependcncias, h e mister prévio pagamento 
dos direitOS da armazenagem, ou de qualque1· outra taxa, quo 
deverem, .ou a que estiverem sujeitas, mediante o competente 
despacho, que será processado conforme o disposto nos artigos 
seguintes. .. 

Art. 5H. Todo o individuo, qualquer que seja a sua con-' 
dição, que pretender despachar algum genero ou mercadoria 
sujeita a direitos, he obrigado a apresentai· ao Chefe da compe
tente Heparlição: 
~ t. • O conhecimento, factura e mais ti tu los que pl\lvem 

a origeRl das mercadorias ou gencros que pretende despachar, 
e o seu direito a tomar dellcs conta, se já o não houver feito nos 
demais casos exigidos neste He~ulamcnto. . 
~ 2. • Uma nota em triplicado, que conte1·á os seguintes re

quisitos c solemnidades : 
1. • A data do sua apresentação. . 
2.• Nome do dono, ou consignatnrio das mercador~s ou 

generos. 
3.• Nome do navio, ou vehiculo que os transportou, sua 

nacionalidade, procedencia e data do sua entrada no respectivo 
porto. 

4. o , O deposito, armazcm, ou lugar em que se acbnr a merca
doria, data de sua descarga no 1. o deposilo, e no em que es
tiver no momento do despacho. 

5. o Os volumes que quer despachar, suas qualidades, nu
meros, marcas e contramarcas. 

6. o A qmmtidadc, qualidade, peso, ou medida das mer~ado
rias ou geueros que cada hum Yolumc contiver, ou dos gene
t·os e mercadorias a grai\CI, conforme a base adoptada pela Ta
rifa em vigor para o calculo dos direitos; c, quando as. mer
cadorias, ou gcncros forem sujritos a direitos ad valorcm, al4im 
dos referidos requisitos, o valor de e:tda addif!ãO ou artigo, 
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"'••. A.ssignatàra ·elo~~~ ou :ooasign~rio. das mer~ . 

· otl'1gttl~;'W;.,:JI'rt~,_.,.spac;h~nu '~·,s~n ~:· 
de*ameatM&bititod.V na..fóttbK dC.(la'piW0•7,-..-~o Tit~'f~i 
lr vista 'de autorisaÇAo' · pal,'a''·:!CSI!e', ·fim 'dáda'lllOtf-ipt&: ~ ~hts• 
signada pelo mesmo dono, ou· .consignatario. · · 

S 3.• A autorisação de que trata o S 2.0
, o}' 7 poderá ~set 

escripta na propria nota, nos seguintes termos:- Autoriso ~o 
despachante F .. (ou ao meu Caixeiro Despachante F ... ) para' des
pachar as mercadoJ'ias constantes desta nota.- E,. sendo dada 
em separado, deve•·á conter· as daclaraçlies e~igldas no mesmQ 
§ 2.•, n.•• 3, 4, 5e6. · . · 

S 4. • A declaração do pe&o , medida , ou quantidade da 
mercadoria será escripta em algarismo, e repelida pór ·extenso. 
Os pesos e medidas estran~eiros serão reduzidos a,os nacionaes, 
conforme o padrão que fôr adoptado para todo o lmperio. 
Em quanto porém não houver Lei que o ·estabeleça e'() unifor
mise em todas as Províncias, seguir-se-Ita em todas as Alfàn
degas, e Mesas de Rendas as adoptadas e usadas na Alfandega 
da Côtte, observando-se as Tabellas annexas a este Itegulamenlo. 

§ 5. • O valor das mercadorias e generos, que, na fórn'la da 
Tar1fa em vigor, estiverem sujeitas a direitos ad vatorem, setá 
declarado por extenso, e repetido em algarismo. . . 

S 6. • A .declaração da entrada será previamente conferida, 
á vista do seu assentamento, lançando no artigo o respectivo 
Empregado a compelente verba. · · ' 

§ 7. o Se a nota versar ·sobre mercadorias a que se refere 
o art. 5.0 do Tratado celebrado entre o lmperio e a Repllbliea 
Or1ental do Uruguay em 4 de Setembro de 1857, e tiverem estas' 
sido di1·ectamente importadas dos portos habilitados da mesma 
Republica, o dono, ou consignatario da mercadoria será obrigado, 
a fim de gozar da reducçlio de direitos estipulada no mesmo Tra
tado, a apresentar os documentos necessarios, ou que forem 
marcados nns 1\egulamentos respectivos, que provem a. orig'em 
das mercadorias, os quaes serão authel'lticados pelo oompetente 
Consul, ou Ageute Consular do lrnp~:rio. 

Art. 545. Apt·esentada a nota ao lnspector, ou Adminis
trador, se elle achar que está nos termos, ou contém os re
quisitos e solemnidades llxigidas pelos :~rli;z;o;; antecedentes, de 
modo que nenhuma duvida otrereça no pt·ocesso do despachO;' 
designará o Conferente que deve conferir suas declarações com 
o conteúdo do volume, ou com as mercadorias nella mencion~. 

§ f. o Se a· parte não provar com documentos teglttmosr'»a 
fórma do art. 54.4, § t.o, sen direito, o IASpector, ou 2\dminis· 
trador nlio aceitar.í a bota, sob pena de' responder pol' qual·
quer prejuízo que desse facto resultar a quem direito m,,., 
. ~ 2. 0 Se nao contiver'todos, ou alguns requisitos e·~
nidades exigidas pelo referido art. 54.4-, o lospeetor, 'OU·-'A'dmi" · 
nistrado1· a mandará reforPJar,. ou corrigir. 

Parte 11. , 72 
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Nl> caso, por4m• da parte. oq teU pre~ .ao o querer 

fuer, aem e&IJal jllS\ific.efilo, e a Cal&a Qjq puder Jef pl'eeBChida 
senAo depois 4a'esame,do volume ou da mercdoria'fi'Ou se.final~ 
mente a nota ooativer declarações·vagali, por exemplo, de ;gno. 
rar-se o conteúdo do volume, seu peso, quantidade,: qualidade, 
medida , (>. qualquer outro reqmsito que seja essencial, na 
rórma da Tarira. em vigor, para base do calculo dos dh·eitos 
devidoi ; o dono ou corasignatario da mercadoria ficará sujeito 
á multa de 1 f por cento de seu valor, que será logo imposta 
pelo Chere da Repartição; sendo sua decisão lançada no alto 
da nota, para que seja attcndida pelos calculistas, e averbada 
em livro especial, para a todo tempo constar, e fazer-se elfec
tiva sua cobrança no caso de descaminho da referida nota. 

§ 3. • Nas mercadorias de pouca importancia, ou encom
mendas de pouco valor, quando a parte atnrme que ignora 
alguns dos requisitos exigidos pelo art. l.V~4, o lnspector, ou Ad
ministrador, reconhecendo a boa fé da affirmativa, as mandará 
despachar. dispensando a multa, e para constar lançará .a sua 
decisão do mesmo modo que se estabelece a respeito da multa. 

Art. 5~6. Apresentada a nota ao Conferente a quem fôr 
distribuída, exigirá cst'!, por escripto do Administrador da Ca
palazia, a remessa e apresentação do volume para a sala, ou 
lugar da conferencia, no dia e hora que designar, tendo em 
attenção a sua data, e os trabalhos que tiver em mão; e por 
sua vez o referido Administrador da Capatazia o fará ao Fiel 
do re11pectivo armazem, dando ao mesmo passo todas as pro
videncias necessarias para seu prompto c seguro transporte, 
e guarda. 

§ Unico. O Fiel ao entregar o volume ou mercadoria obri
gará· a parte que o receber a que, para sua descarga, assigne a 
competente verba no livro a seu cargo. · · 

Art. 54.7. No caso da nota conter todos os requisitos exi
gidos pelo ar·t. 54.4, e não olferecer duYida alguma para o 
calculo dos direitos, rubricada pelo respectivo lnspector, ou 
Administrador, será logo presente ao Chefe da competente Secção 
para proceder na fórma da Secção 12.• do presenteCap., sujeito 
unkam61lte o volume, ou mercadoria á conferencia da sabida. 

Art. 518. Não se permittirão despachos separados demer
eadorias pertencentes ao mesmo volume~ para consumo e ao 
mesmo tempo para reexportação, ou baldeação. 

Art. 549. Os despachos de consumo de líquidos e os das 
mercadorias constantes da Tabella n. • 7 serão feitos em separado. 

Art. 550. No mesmo dt~spacho não se poderão incluir mer,;. 
cadorias depositadas nos armazens internos da Alfandega, ou da 
1\lesa de Rendas, com as que estiverem em qualquer deposito 
ou lugar, ou a bordo, ou sobre agua; e, sempre que fór possível, 
se dividirão os despachos conforme os armazens em que as mer
cadorias estiverem depositadas. 
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. Art, !iÍ>t.. P~ os~~~~~ e~ lugar_;,~petente, ~a. 
presença da parto, ou seu legitimo preposw, serte por esta, OU· 
por pessoa de sua oonOanc;a, po1· sua conta e risco, e á sua custa 
abertos, e o Conftrente procederá por si mesmo á conf~eu
cia, e -verifica~ão de cada hum, podendo tirar as. amostta* que 
forem convenientes para fundamentar seu juizo. • 

§ t.a Nesoo seniço ao t~onferente serão fornéOidf» pelas 
Capatazias O» upera.rios neees~~rios para a guarda e Yigia~da& 
mercadorias. ,. 

§ 2. • Ao passo quo o Conferente ft\r conferindo a nota 
com o conteúdo do volume em despacho, irá fazendo a• ftece&
sarias notas sobre o que fór encontrando, ou vetiOcandd• ·''··' 
· § 3.• Se por este exame e conferencia verificar-se a exattidiódas 

declarações contidas em cada addição ou artigo da nota, lancará 
o Conferente a par de cada huma, na columna respectiva, a tau a 
que estiver sujeita, mencionando por extenso o &eu numero, 
peso, me~ida , e todas as mais circumstancias necessarias, na 
fórma da Tarifa em vigor, para o calculo dos direitos, e igual:
mente a deducçãO da tara, ou de qualquer outra natureza, que 
tiver lugar: e por baixo das declarações escriptas lançará a verba 
da conferencia nos seguint~s termos :-Conferem as mereadotias, 
c estão sujeitas ~s taxas acima declaradas;- é' depois de data~la 
a assignará. 

O Conferente, em todos os casos em que se veriftear o 
peso liquido, ou real da mercadoria fóra de sens envoltorios, 
expressamente o declarará na nota, pelo seguinte mode : -
Peso liquido verificado- e no caso contrario :- Peso liquido 
não verificado. 

Feito o que a parte, ou seu preposto copiará 'Ht"OO ad 
verbum as declarações do Conferenl.l! nas duas outras vias da 
nota, as quaes depois de conferidas serão pelo meMDo Conferente 
mbricadas. 

§ 4. • As mercadol'ias a granel, ou objectos de dimeil con
ducçAP em 'irtude de seu grande volume, serão verificados 
ou ~onferidos no proprio armazem em que estiverem Qepotii
tados. 

Art. 552. Na oceasião da verificaçllo o Conferente oon~ 
ferirá igualmente o oonteúdo do -.olume com a& doolat'~Oes de 
que trata o Cap. 3." do Tit. 3.•, e de toda e qualq.aet" difTe~ 
rença dará parte em separado ao Cbefe da D.epartiqlo, Jlua,.que 
possa ter lugar a diSposiçOO penal do art. 211. 

Art. 553, AebJodo-so na contagem, mediçllo· e peso das 
mer~dorias, pan mli8 ào uou&ado .na nota, até t.rea objectos, 
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varas, libras, canadas, ou outra qualquer mfldida, ou peso tomado 
por unidade na Tarifa, ou na nota, se na Tarifa não estiver con
templada a mercadoria, não excedendo o seu valor de 1~ até 2~, 
o Conferente accres~entará na nota o excesso veriftcldo para se 
haverem os direitos; mas se a differença fôr maior que as tres 
unidades a parte pagará os direitos dessa diiTerença, e além disto, 
como pena pecuniaria, a importancia dos mesmos direitos para o 
Conferente; dP-sprezadas todavia a favor da parle, em qualquer 
caso, as fracçõcs das ditas unidades. 
~ t.• Se a diiTerença, porém, fôr para menos, sómcnte serão 

co6rados direitos do que realmente se verificar: excepto se se derem 
circumstancias que revelem fraude, ou subtracção das merca
dorias, ou se pelas declarações exigidas pelo Cap. 3.• do Tit. :J. • 
ou pelo thcor do manifesto se n~c.onht•eer o seu descaminho, 
em cujo caso se obscrvaní a disposiçiío da ultima parte co 
art. 558. 

§ :!. • A tolerancia de taes unidades de que tmta este arligo 
será relativa á quantidade de cada objccto contido em hum 
volume, ou á sua totalidade, conforma ns dcclaraçõas contidas na 
nota. 

Art. 554. Para a verificnção da quantidade, medida, peso 
de muitos volumes, c peças iguacs o Conferente indicará os 
que julgar conveniente, sem atlençiío ao seu numero, ou á 
prioridade de sua collocação, ou qualquer outra circumstancia, 
c por esses volumes, ou peças calculará os outros ; devendo 
porém em todo o caso verificar se os dilferentes volumes postos 
em despacho contém mercadorias ou peçvs da mesma natureza 
e qualidade. 

No caso de suspeita de fraude, ou de inexactidão da nota, a 
conferencia deverá ex tender-se a todos os volumes, ou pe~:as. 

Art. 555. Na verificaç.ão c conrercncia das mercadorias 
applicará o Conferente o maior wlo n euitlado possiveis, a 
fim de que as partes niío sofl'rfio prejuízos em virtude do seu 
máo trato, ou acondicionamento, e especialmente no que toca 
ás fazendas de seda e semelhantes, ;ís joias de ouro e prata, 
á louça c vidros; ficando rcsponsavel pelos damnos, que estes 
soffrercm por sua culpa. 

Art. 556. Encontrando-se entre as mercadorias acondicio
nadas nos volum•)S algumas peças consideravelmente superiores 
em qualidade ás que estiverem mencionadas na nota, o Conferente, 
depois de o participar ao Chefe da Repartição, que mandará 
verificar a existencia do facto, ou fraude, mencionará na nota seu 
numero, quantidade e qualidade, para serem cobrados os direitos 
correspondentes; pagando ao mesmo passo a parte, em f a ,·o r do 
respectivo Conferente, hu ma pena pPcunial'ia igual aos direitos 
da diiTerença verificada; se, porém, as mercudorias ou peças forem 
de especie diiTerentc, e se acharem acondicionadas entre as outras 
eorno escondidas, para se subtrahirem aos direitos, o Conferente as 
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apprehcnderá com todas as mais .mercadorias contidas no vo
lume, dando logo desse facto conla ao Chefe da Repartição para 
proceder nos termos do processo respectivo ; sendo a fin!ll, no 
caso de sua procedencia, o dono, ou eonsignatario do volume 
condemnado á perda de todas as referidas mercadorias, e á 
multa igual a dous terços do seu valor. 

Art. 557. A disposição penal da ullima parte do artigo 
antecedente fica extensiva 

1
ao CMO de serem encontradas em 

algum volume em despacho :~ercadorias em fundo falso ou 
dobrado, reparlimento ou divisão de qualquer modo occulto , 
não tendo sido esta circumstancin manifestada ou declarada 
p1~lo modo marcado no art. 212. 

Art. 558. As mercadorias que trouxerem rotulos ou letreiros 
falsos ou falsificados, indicando quantidades, ou qualidades infe
riores ás elfectivas ou verdadeiras ficarão sujeitas á multa igual 
aos direitos , ern beneficio do Conferente. Esta multa, porém, 
não terá lugar se o Despachante houver deelarado a falsificação, 
mencionando nas notas as quantidades cxactas. 

A disposição penal deste artigo Hca extensiva ás drogas e pro
duetos chimicos, na apparencia semelhantes, mas de valores 
superiores, c tle natureza dilferente. 

Se á vista do manisfesto, e das declarações de que trata o 
Cap. 3.• do Tit. 3.0 o conteúdo do volume fôr de certa qua
lidade de mercadoria, c encerrar objectos alheios ao commerdo, 
ou de nenhum uso , ou valor, ou residuos e fragmentos inu
teis, ou de pouca importancia, a parte será multada no tri
plo do valor provavel da mercadoria desencaminhada , que 
será arbitrado por dons Conferentes da escolha do Chefe da 
Hepartição; sendo adjudicados dous terços desta multa ao Con
ferente que descobrir a fraude. 

Art. 559. No caso do Conferente reconhecer, pelo exame 
que fizer, que a qualificação da mercadoria expressa na nota para 
o seu despacho não he a legitima ou exacta, depois de ouvir a 
parte, ou seu preposto, e de proceder a qnaesqucr diligencias, 
11Ue julgar neccssarias para formar seu juizo, declarará a esta 
qual he no seu entender a qualificação que justamente cabe á 
referida mercadoria, c em que artigo da Tarifa a julga com
prehcndida, para o pagamento dos direitos de consumo. 

§ 1. o Se a parte não concordar com a opinião do Conferente 
poderá reclamar contra ella ao Chefe da Repartiçãe, e este, depoit'õ 
de ouvida a Com missão da Tarifa, e de proceder a quaesquer 
outras diligencias que forem convenientes, decidirá qual das duas 
qualilicações dadas he a legitima e exacta. 

§ 2. 0 Se a parte não concordar com a decisão do Chefe da 
Hcpartiç.ão, e a diffi)rença de direitos entre huma e outra qua
lificação exceder da alçada do Inspector, ou Administrador, po
derá requerer que o negocio seja decidido por arbitras, e neste 
easo seguir-se-ha o disposto na Secção 11." do presente Capitulo; 



ficando sus~nso o despacho. Se a dltferença de direitos, porém, 
esUter d~tro da!fel'e(idu lllt'8dà; ·obsétr*f'•~a o dispo~o no 
al't: 579. · _, ~ ·· ;.'-'·.. · "'· Y .,. ·- ·•· • 

§ 3. • Se a deeisão arbitral Mr tontríria, á pat'té paglirá os 
direitos· tonrorine a deeisão, e mais mmadê dli importát1cfà dos 
direitos da ditferença para o Conferente. 

§ &.. • Se 8 parte porém concordar com a decisão do Chefe 
da Repartição, e esta lhe fór favoravel, de tal decisão haverá 
recurso ex-officio, sem suspensão do despacho, para a compe
tente Autoridade superior, se a irnportancia da dltferença exce
der 8 alçada do mesmo Chefe. 

§ 5. 0 As diversas quPslõcs que se suscitarem no processo 
do despacho : 1.•, sobre intelligengia da Tarifa, ou de Lei, sua 
execução, e applicação, percepção de direitos, multas, e proce
dencia de apprehensões ; 2. •, sobre a taxa a que está sujeita a 
mercadoria, e sua classificação em relação aos diversos ar
tigos da Tarifa, peso, medida, taras, e quaesquer outros 
objectos que não importem conhecimento profissional sobre 
a qualidade, preço das mercadorias, ou sobre avarias e damnos 
que estas soffrerem , a cujo respeito o presente ltegulamento 
particularmente providencía , serão decididas pelo respectivo 
lnspector, ou Admitotistrador, mediante reclamação da parte 
oiTendida, com recurso, na fórma do Titulo 9. • 

§ 6.• Em todo o qualquer caso em que fôr interposto 
recurso com efl'eito suspensivo, depois de tirarem-se as amostras 
da mercadoria em questão, que forem neccssarias, e dos 
exames, informações, e diligencias que se julgar a bem da 
justiça , será permittido á parte proseguir e concluir o des
pacho encetado, e dar sahida á sua mercadoria; pagando os 
direitos conforme a decisão dada em primeira instancia, deposi
tando, ou prestando caução por qualquer differ·ença de direitos e 
multas, a que no caso do reformada a referida decisão fôr obrigada. 

Art. 560. Quando se suscitar duvida ácerca da quali
ficaçlio das mercadorias nos termos do artigo antecedente, po
derá o lnspector, ou Administrador ordenar que o Conferente 
impn3ne por conta da Fazenda Nacional a mercadoria, cuja qua
lif1~!iÇão fór contestada, se houver insistencia por escripto da parte 
na qualiOcaçilo porella indicada, e antes que haja a decisllo de ar
bitros de que tratão os §§ 2.0 e seguintes do artigo antecedente. 

Neste caso a parte será indemnisada pelo cofre da Al
fandega dentro de vinte e quatro horas, pelo valor correspon
dente á taxa que na Tarifa estiver estabelecida para a quali
dade da mercadoria em que houver insistido. 

Art. 56L Finda a conferencia, ou verificação do volume 
e do st:Ju conteúdo, na fórma dos artigos antecedentes, a parte 
por si, ou por pessoa de sua confiança, c por sua conta e 
risco recolherá as mercadorias ao seu competente envoltorio, 
o repregará, e exigirá que seja· sellado, se o julgar necessario. 
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· _ So)!Je· o. ~r-:~ ~iente 4P -tmYQlto~ o-t..D~Je 
l~Ç~V4f' filo mQdo q..., ~-dor~~ Plfereça, a nok --iJM, *·' •. "nno cJP. eonr~w;~ •• é .• ~~- ' . •!' ,&n, 562 .. · Duram~, " ~.(JQe$tõeJ clt que, 'r$t. ~ art. ~
os volumes ou mercadoqas ll6Flio acondicionados, e guar!J~tdos 
pela parte no lugar especial que para isso fôr designado; 
ficando iOb a rest:on_sabilidade do Administrador da CapataJia, 
ou do Fiel respectivo, se o houver. 

Art. 563. O despacho das mercadorias recolhidas aos aa·· 
mazens da Alfandega da Cidade do Rio Grande do Sul, situados 
na Villa de S. José do Norte, poderá ser feito, ou na referida 
Alfandega, sendo para esse fim pa·eviamentc removidas, ou noli 
proprios armazens em que estiverem depositadas, na fórma do 
art. 29 do Decreto n.o 2.~6 de 29 de Setembro .de 185~: 

Secç'ão 8.• 

Do despacho de consumo sobre agua, ou a bordo, de mercador-ia., 
depositada$ em arma:eru externos da Al(andega, Mesa de 
Rendas, o~e entrepostoB, depositos, ou trapiches alfandegado.. 

Art. 561t-. O despacho de consumo sobre agua, ou a bordo, 
só poderá ter lugar a respeito das mercadorias mencionadas 
nas Tabellas n. •• 6 e 7. 

No seu processo observar-se-hão todas as rega·as estabele
cidas nas Seeções antecedentes, com as seguintes modificações : 
~ t.• A conferencia e verificação dos volumes que nlio 

estiverem depositados nos armazens internos da Airandega, ou 
Mesa de Rendas serão igualmente feitas no lugar '<lo deposito. 
~ 2.0 Para a conferenciadas mercadorias que se despacharem 

sobre agua, ou a bordo, o Conferente irá ao lugar em que se 
achar a embarcação, e as fará vir á sua presença, sendo neeessario, 
ou descanega-las para lugar apropriado, a fim de com exactidão 
proceder ao seu exame e verificação. 

Secçiío 9.• 

Do despacho especial de mercadorias omissas na Tarifa, e da 
assemelhaçilo. 

Art. 565. Apresentadas a despacho, ou encontrando-.se na 
verificação de qualquer volume mercadorias omissas na Ta
rifa, o respectivo Conferente, ouvindo a parte, passará logo a 
indagat· a sua natureza , denominação, e uso a que he des
tinada, valoa· approximado qu~ tiverem, ou poderem ter no mer-
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cado ; procura"rã- além disto ·todo o quiilquét 'Oótro escla
recimento, ·-ou informação que julgar conveniente para basear 
seu juizo sobre sua classificaçilo, ou qualillcaçiio, e de tudo (ará 
hum · r~latorio ào Chefe da Repartição, no qual motiva~:á sua 
opinião, indic<mdo a mercadoria similar, ou com que as 
em quest~o tem mais a nalogia, ou afinidade, quer por sua 
natureza c qualidade da materia de que forem compostas, quer 
pelo seu fabrico, tecido, lavor, ou fórma, combinados com 
."CU uso, ou emprego. 

§ Unico. Ao relatorio den·rá acompanhar a amostra da merca
doria, c qualquer exposição, ou documento <JUe a parte oiTerecer. 

Art. 566. .\' vista do relatorio de que trata o artigo anle
l"edente o Chefe da Repartição mandarà examinar a mercadoria 
por dous peritos da sua escolha ; c, conforme o parecer destes, 
decidirá se a assernelhação deve ou não ter lugar, e, no caso 
affirmativo, em fJUC artigo da Tarifa I'C acha ou deve ficar a mer
cadoria comprehendid.t. 

Art. 567. Destas decisões em toda c qualquer instancia 
cabe 1Í parte recurso, que será interposto na lorma e nos 
prazos marcados no Tit. !). 0

, qualrtoer que seja o valm· de seu 
objecto, para a competente Autoridade superior. 

§ 1.• Das quo forem fawnncis á parte, por{•m, haverá re
curso necessario até o Ministro da Fazenda; observando-se em todo 
o caso a disposição do art. 27 do Decreto n. 0 Sl.3i3 de 29 de 
Janeiro de 1859. 

§ 2. • O Ministro da :Fazenda mandará, logo que lho 
forem presentes taes decisões, examinar p1>r peritos de sua 
c:onfiança sua justi«;a, á ,·ista das informações e amostras que 
houverem ; e dada a sua c1ecisão s3rá esta publicada e 
•·omrnunicada a todas as Repartições a quem interessar, para 
a faz!'r executar em casos semelhantes. 

Art. !)68. Se a mercadoria não poder ser assemelhada 
na fórma dos artigos antecedentes, pagará 30 °/0 de direitos, •• 
será despachada na fórum da Secção seguinte. 

Art. 569. Em tudo o mais que fôr relativo a estes despa
chos, seguil·-se-ha o disposto nos artigos antecedentes, na parte 
que lhe ror ap(>licavel. 

~ ._. to .,ec~ae .· 

l)o despacho por {actum. 

Art. 570. ~o despacho das mercadorias sujeitaii a direitos 
nd valorP.m, além do que se acha estabelecido na Secçilo 6.•, 
se obsen·arão os seguintes dil;posições: 

S 1. • O preço regulador para o despaeho ad valorem serit 
o do mercado importarlor em grosso ou alttcado, deduzidos os 
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cômpelentes dircilos, é mais to ·to do mesmo prc~o. No ado 
do despaCho, OS i _donot, OU oonsiguatarios dáS morca$Jl'i• de
YériÍO_ apreSentar; se. o'·lttspector, ·ou Administrador 'o·e~gir, 
s~as'flcttaras origillaes} atithéntiuàdas pofmódo' qM··r~·-~ 
é/ ·r.a ! t&lta · dellas ;-r~s' •dottlmeb\O!t' · partielilaros ·e áutllenticos 
que possuírem relativos ás mercadorias subinettidas a despacho. · 

§ 2.•· O Conferente veriDcatá pol' todos ós meios a seu blctmce 
se o preço declarado na nota he o do mercado, o do resultado 
de suas indagações dará parte por escripto ao Chefe daRe
pártição , expondo em termos breves a sua opinião, e as 
razões que a fund11mentão; e, no caso de não conforma~Lso 
com o referido preço, indicará o que julgar justo. 

§ 3. • Se a parte não se conformar com o preço dado pelo 
Conferente , o Chefl• da ltepartição, depois de proceder , ou 
mandar proceder aos exames e informa\~ões que forem necessa
rios, se concordar com o valor expresso na nota, mandara Proll 
seguir o despacho, se, porém, o reputar lesivo á ft'azendli'Pobt~ta 
será este arbitrado por huma com missão comp6s&â' dê', fies 
Conferentes, ou de quaesqucr outros Empregados de Sua escollra. 
~ § 4.• l~sta commissllo, procedendo ás precisas averiguações, 
arbitrará dentro de 48 horas o p1·cço por que deve s•~r de8pa.;.; 
thada a mercadoria' tomando por base do lll'bitrarnento. as 
disposições do § 1. o ' 

§ 5. • Quando o Chefe da Repartição, ou a parte não se con:.. 
f01·mar com a decisão da commisslio, poderá aquelle· ordelllir, 
e esta requerer novo arbilradaen to; c neste caso segurtlse-llil 19 
disposto na Secção seguinte. 

Art. 571. As informações, decisões, c amostras das merca
dorias serão archivadas para servirem de base ás decisões C{Ue' 
se houverem de tomar em casos idcnticos, c para o fim mar
cado no artigo srguintc. 

Art. 572. Haverá em cada Alfandega huma com missão da 
Tarifa nomeada na Corte pelo .Ministro da ·Fazenda, e nas Pro
víncias pelas Thesourarias, a qual, á vista dos despachos feitos na 
fórma deste Regulamento, organisará annualmcntc, c rernetterá ao 
Thesouro huma relação das mercadorias que deviío ser aecres
centadas na Tarifa, com a quota fixa de di•·eitos que deve pagar 
cada huma dellas. 

§ t.o Estas Commissões nas Alfandegas dasProvincias serão 
compostas do respectivo Inspector , que servirá de Presidente, 
e de mais dons Empregados idoneos; e na .\lfandegà da C.c\jte, 
do seu respectivo Chefe, e de mais quatro Empregttdos:;: 

§ 2. • As Com missões da Tarifa colligirilo todas as ari1bsttàs 
d:1s mercadorias sobre que se darem questões, e as I erRo' em 
boa guarda, registrando ao mesmo passo em livro especial o 
objecto das decisões; e o tbeor destas. · 

. Art. 573. Nas Alfandegas do Rio de Janeiro, Bahia e Per
nambuco, poderá elnsJlf'Clor, quando ("nttmder que o p~~ dado 

·Parte 11. 73 · 
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pela parte he lesivo á Fazenda Nacional, ordenar que o Con
limmtc do desp-cho ~mpusne a mercadoria por conta da mesma 
:Fazenda. Esta imp1,1gilaçao poderá ser feil.l, a arbítrio do Jn&pect.Gr, 
antes ou depois do processo de que trata o § 4. o do art. 570. 

· No c·.aso de impugnação, mandará o fnspector, denti'O de 
vinte quatro horas, indemnisar a parte, pelo cofre da Alfandega, 
a importancia das mercadorias impugnadas, segundo o preço 
que a parte lhes houver dado em sua nota, accrcscentaudo . 
mai11 cinco por cento da dita importancia. 

Art. 574. As mercadorias impugnadas serão arrematadas 
em hasta publica á porta da Alfandega, segundo as regras prer 
criptas no Capitulo 7. • do Tit. 3.• deste Hcgulamento. 

Art. 575. Haverá nas Alfandegas huma escripturação e 
conta especial pura Impugnações, a cargo exclusivo do Chefe da 
Secção de contabilidade. :Esta conta será balanceada mensal
qlCnte, c, deduzidos os direitos das met·cadorias anematadas, 
que serão levados á respectiva receita, e bem assim todas as 
despezas do cofre, dividir-s~-ha em duas partes o producto 
liquido, sendo h uma levada á receita extraordinaria da Al
fandega sob a rubrica- producto de impugnações,- e a outra 
repartida em quotas iguaes pelos Cou ferentes, não percebendo 
cousa alguma o que no decurso do mcz houver deixado de 
comparecer por oito dias, qualquer que tenha sido a causa. 

Art. 576. O despacho por factura comprehende as merca
dorias: t.•, que na fórma da Tarifa em vigor estão sujeitas a 
direitos ad valorem; 2.•, as amostras de mercadorias cujo valor 
não exceder de 100~000, embora tenhão taxa lixa na Tarifa; 
3.•. o apparelho, maçame, c objectos usados do serviço dos 
na1ios. 

Seeç'ão 11. a 

Do proce~so de arbitramento. 

Art. 577. O processo de arbitramento, nos casos marcados 
pelo presente Re!Sulamento, e salvas as disposit(ies do Cap. 5." 
do '(it. 3.• e Cap. 3.• do Tit. 8.•, se regulará pelas seguintes: 

§ 1. • O Mioistro da Fazenda na Côrte, e os Iospectores das 
Th.,sourarias de Fazenda nas Províncias escolherão d'entre as 
differentes classes dos Negociantes, Empregados, e pessoas 
profissionaes e111 cada hum ramo de industria, domiciliadas 
no lugar em que funccionar a respectiva Repartição Fiscal, que 
julgar mais idoneos para servirem de peritos ou practieós nas 
que~tür.s a que se referem os arts 559 § 2.•. 566 e 570 S 
5. • A relação destes peritos assim escolhidos será pubüeada, 
e revista no fim de cada semestre , e sua leitura sempre 
franqueada ás partes. 
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. § -2,• Verificado u ÇfWO de.arbilramento, a part•·~$00lhjr( 
d' ontre u !peSSoal \nQ\uidN ~a lista de q~e \rata o ~llHI"~'l. 
ante~enf.Q dOUi arbitr~•.• e manifestará ~r ~scripto a o Chefe 
da Repartição-a JUadelhtiUva·esc;otha, Por JUa vez o Inspector da 
Alfandega, ou Administrador da Mesa de Rendas escolherá do 
mesmo modo os dous arbitros da Fazenda Publica, e de acoordo 
com a parte hum quinto, e se esta se recusar a isso á sua revelia 
será o quinto arbitro desianado pelo mesmo lnspcctor, ou Admi
nistrador, que marcará o dia em que elles se devem reunir; 
no caso porém de não haver accordo sobre o 5.o arbitro será 
este designado pela sorte d'entre seis nomes escolhidos da lista 
dos arbitras, sendo tres pelo Chefe da Repartição, e outros tantos 
pela parte. 

§ 3. o Reunidos os quatro arbitras sob a presidencia do 
Chefe da Repartição, feita por este a exposição do facto, e ouvida 
a parte, procederão aos exames c .indagações que julgarem con
venientes, e no mesmo neto darão Sl'U parecer po(' escripto, 
que será por todos assignado; não podendo retirar-se ante11 de 
concluído o julgamento e sua assignatura. E o que o contrario 
fizer será multado pelo Chefe da R0partlçl'io em 50~ até 20~, 
lavrando-se disto hum termo especial. Nilo comparecendo 
todos os arbitras no dia e hora mareados, o Inspeetor desig
nará outro dia e boro. ; e se aiooa se verificar neste oltimo easo 
falta, os arbitros presentes, ~ual~uer que seja o seu numero,, 
darão logo sua dec:isii.o; nti-&so, porém, da falta ser pro-' 
vcniente de falleclmento, ou de mudança de domicilio de algum 
dos arbitros, se procederá á substituição deste na fórma do § 2. • 

§ '•· o A decisilo se regulará pela maioria dos votos; qnando 
porém houver empate decidi-lo-ha o quinto arbitro qu6 bouver 
sido nom"ado a aprazimento da parte e do Chefe da Repartição, 
ou por este á revelia daquella. 
~ 5. o No caso da parte se louvar nos arbitros nomeados 

pefo lnspcctor da Alfandega, ou Administrador da Mesa de 
Rendas, a decisão destes será reputada decisão arbitral para 
todos os effeitos marcados neste Regulamento. No caso de 
empate entre estes, se escolherá hum terceiro arbitro, na fórma 
estabelecida no§ 2.•, para a nomeação do quinto. Este quinto 
arbitro será sempre obrigado a ooncordar com hum dos laudos 
empata4os .. 

A.rt. !$78. Os pe1·itos ou practicos do Commercio, antes d& · 
procederem ao exame do objecto questionado, e dfi dateat o· 
seu parecer, prestarão juramento nas mãos lio> Chefe'· de; Repar
tiçãD., conforme a religião que professarem, de o ftlzererB~sesuodo 
suas consciencias, sem dolo, nem maltcia. 

Art. 579. De tae$ deeisões não haverá recutse. algum, 
excepLo o dQ art, 766.,. §i. •; mas todos os papeis a ell'as relativos 
serão guardados no ar0bivo, e a parte poderá reexportar, no 
pra1;o que o Chefe da Repartiqão marcar, suas mercadorias pa.:a 
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ftira do i111perlo, pagos os respecti\ió~ direitos; se o julgar'. 
conveniente; e nllo o fazendo seriio postas em consutno, pagando' 
os mesmos direitos pelo arbitramento á que se tiver procedido. 

Art. 580. Os peritos escolhidos na fórma do § 2. o art. 571 
não poderão recusar-se a este serviço, sob pena de serem riscados 
de Assignantes, ou de não serem admittidos como taes, e da 
perda de quaesquer outras vantagens e privilegios que são outor
gados aos Commerciantes pelo presente Regulamento; salva 
todavia a escusa por molestia provada) ou por suspeição na 
fórma de direito. 

Secção 1.2.• 

Do modo de calcular o despacho, e do seu pagamento. 

Art. 581. Conferidos os volumes das mercadorias na fórma-. 
dos artigos antecedentes, ou realizada a bypothese do art. 547, 
serlio as notas remettidas, ou entregues pelo Conferente, para· 
que se proceda ao calculo dos respectivos direitos, armazena
gem , ou taxas, ao Chefe da Secção competente, que as distri-· 
buirá por dous Empregados encarregados deste serviço, os. 
quaes instituirão hum prévio exame sobre os seguintes pontos: 

1. o Se as notas se achão nos devidos termos, ou contém 
as solemnidades exigidas por este Regulamento. 

2. • Se a redueção dos pesos e medidas se acha exacta. 
3. 0 Se os abatimentos se achão conforme as disposições dbt 

presente Regulamento, procurando verifica-lo no caso de avarias 
e multas á vista dos autos e termos que se tiverem lavrado•;; 
e se o peso foi ou não verificado fóra dos envoltorios. 

4. 0 Se ha multa, ou taxa especial a cobrar. 
5. o Se a declaração da data da entrada da mercadoria tf.lfD 

a verba de que trata o art. 544, ~ 6. o 

6. o Se as taxas lançadas pelo Conferente são legitimas,. e 
conformes á Tarifa. 

7.0 Se o valor da mercadoria lançado pelo Conferente fnos 
despachos por factura) está de accordo com o processo de arbi~ 
tramento, se este se tiver realizado, ou com os termos do leilão, 
no caso de sua venda por consumo, por impugnação, ou~ ~m
virtude de avaria, ou qualquer outro motivo, na fórma: do 
presente Regulamento. 

S.• Sobre qualque1· outra circumstancia necessaria paTa o 
calculo dos direitos e taxas, ou que Côr conveniente para a boa 
fiscalisação das rendas publicas. 

Art. 582. Feito o exame a que se refere o artigo antecedente, 
os Empregados a quem as notas forem distribuídas procedeTilo,. 
cada hum de per si, ao calculo de cada addição da nota; e~ 
ultimíldO este serviço, communicarão entre si o resultAdo do mesmO' 
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calculo, e estando certo lançará logo cada hum delles nà via 
da nota que tiver servido de base ao seu trabalho a verba da 
conferencia, na qual declarará em resumo a importancia total de 
cada taxa, multa, e armazenagem, trocando-as depois para que 
a nota da revisão seja posta na 1. • via por aquelle que examinou 
a 2.•, c Yice-versa. O mesmo se procederá com a terceira via 
da nota. 
~ 1." As verbas do calculo serão datadas c assigoadas pol' 

ambos os ·~alculistas. 
~ 2.• Se acharem os referidos Empregados duvida, omissão, 

falta, ou suspeita de fraude pararão com os trabalhos do calculo 
e darão logo parte ao Chefe da Secção, para providenciar. 

§ 3.• Nos lugares em que o pessoal fôr diminuto, o calculo 
feito por hum Empregado será revisto pelo Ajudante do lns
pector, ou por qualquer Empregado idoneo, que lançará a nota 
de revisão. 

§ 4.• Se depois do feito o calculo as partes demorarem o 
pagamento dos direitos se fará nota supplementar do que 
dever de armazenagem accrescida, ou multa que tiver sido 
imposta. O mesmo se praticará nos casos de di!Torenças veri
ficadas depois de feito o calculo. 

Secção t.3.• 
t 

Do modo por que se deve effectuar o pagamento dos direitos. 

Art. 583. Calculados os direitos, serão as notas entregues 
ás partes, que as apresentarão ao Thesoureiro e farão o paga
mento do que deverem. 

Art. 584. O pagamento será feito pela parte á vista, em 
moeda corrente. 

Exceptuão-se : 
1. • Os Assignantes. 
2.• Os que arrematarem em leilão, na fórma do art. 313. 
3.• O dono, ou consignatario de generos inllammaveis e 

semelhantes, e dos que se despachão sobre agua, ou a bordo. 
Art. 585. O Assignante da Alfandega, em pagamento da me

tade da importancia dos despachos que tiver de satisfazer e 
apresentar ao Thesoureiro, poderá passar bilhetes a prazo 
de 4 até 6 mezes. 

§ t.• Este bilhete será escripturado em fórma mercantil, 
liegundo o modelo annexo á este Regulamento, e deverá declarar: 

1. • O lugar em que fôr passado, e o em que se ha de elTectuar 
o pagamento, o qual será sempre a Praça em que estiver situada 
a Alfandega. 

2.' A data. 
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3.• A somma que 11e deve pagar, e eOl que especie .d,e 
moeda. 

4.0 A época prefixa do pagamento. 
5. • A causa da obrigação. 
6. • O nome do Assignante da Alfandega que deve paga-lo, 

e que o pagamento será feito ao portador. 
§ 2. 0 O premio do bilhete da Alfandega se regulará pela 

taxa dos descontos no Banco do Brasil e suas caixas filiaes, e 
onde não as houver, pela dos Bancos legalmente e3tabelecidos 
e suas caixas filiaes, ou agencias. 

S 3. 0 Nos lugares onde não exi!tirem taes Companhias, suas 
caixas filiacs, ou agencias, o lnspcctor da Thesouroria de Fazenda, 
ouvidas as commissões administrodorns das respectivas praças, 
ou Negociantes dignos de conceito, fixará no principio de cada 
semana a taxa do premio, que semp•·e será igual á dos des
contos das letras c títulos eommerciaes da primeira ordem. Nas 
Províncias, porém, em que as Alfandegas estiverem situadas em 
lugares distantes do assento das Thesourarias, o premio será 
fixado no principio de cada trimestre. 

S 4..• O premio de que trata este artigo começará a vencer-se 
da data do bilhete, c a sua importancla, accroscentada 4 somma 
dos direitos devidos, constituirá o valor do bilhute. 

§ 5. o Na falta de pagamento, o premio du bilhete será devido 
na razão dupla, a contar da data do vencimento, ficando além 
disso o Assignantc sujeito á pena do art. 737, c a proceder-se 
contra elle e seus fiadores na fúrnm da Legislação Fiscàl. 

§ 6." O bilhete será firmado pelo Assignante, e, no caso de au
sencia, por seu procurador especialmente constituído para este fim. 
~ 7 ." Os bilhetes não poderão se1· recebidos sem que tenhão 

pago o sello que fôr devido. 
§ S. o O Thesoureiro da Alfandega he responsavel pela fórma 

do bilhete, pela veracidade da firma do Assignante, c pela falta 
do pagamento do srllo. 

Art. 586. Ao~ donos, ou consignatarios das mercadorias de 
qiHl trata o n.o 3. o do art. 581. será permittido passar bilhetes, 
sendo Assignantes ; e, não o sendo, letras mercantis de quatro 
a seis mezes de data, pela importancin dos direito~t a que esti
verem sujeitas as referidas mercadorias. 

§ t.• Estai letras serão passadas em favor do Thesoureiro da 
Repartição, ott á sua ordem, pelo dono, ou consignatario das 
mercadorias, e abonadas po1· dous Assignantes, ou pessoas de 
conceito c reconhecido credito, na fórum do art. 422 do Co
digo do Comrnercio; e de,·erão cnnte1·, ahím das solomnidades 
do art. 35í do mesmo Codigo, especial declaraç(lo da causa 
da óbrigação, do numero c data do despacho que a motivou, 
e os juros marcadm pelo art. 585, ~ 5. • pela fulta de pagamento 
dos bilhetes da Alfandega, a que ficarão sujeitos os respon~l'eis; 
no caso de falta de seu pagamento no prazo devido. 
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5 1.•· O passador, e eeus abonadores serão npprovados Pêlo 
Chefe da Repartição, e seu Ajudante, 41 pel()" Thesoul'eiro, e Che~s 
de Secções; e sob sua abonação e responsabilidade serão recebidas 
as letras em pagamento de direitos. . 

Art. 587. Os bilhetes a que se referem os artigos antecedentes 
gozarão de todos os privilegios concedidos pelo Alvará de 13 
de Novembro de 1756 § 22, e Titulo 16. Parte t.• do Codigo do 
Commet·cio, no que lhe fór opplicavel, e mais Legislação em 
vigor. . 

Ar&. 588. As letras mercantis de que trata o art. 1586, §§ 
1. e e 2. • H cão t>quiparadall aos bilhetes da Alfandcga em tudo, e 
gozarão das mesmas vantagens e privilegi<>S que silo inherentas 
a estes, e ás letras passadas pelos devedores da Fazenda Publica, 
na fórma da Lei de 13 de Novembro de 1827. · 

Art. 589. O fiador do Assignante, ou abonador da letra de 
q,ue trata o art. 586, ou de qu::wsquer outros autorisados pelo 
presente 1\cgularnento, que satisfizet' a importancia dos bilhe
tes, ou letras passadas por quo ftit' responsavel, ficará pelo facto 
do seu pagamento subrogado desde logo em todos os direitos, 
àcções e privileglos que competem á Fazenda Publica, em vir
tude das Leis o Hegulamentos Fiscacs a mspelto de taes titulos . 

. .\.rt. 590. Sómente nas AllàndegaS de t.•, 2.•, 3.•, 4." e 5.a 
ordem será perrnittido o pagamento de direitos a pr,,azo, na fórhla 
dos artigos antecedentes. 

Art. 5!11. Satisfeita a impol'tancia dll despacho, o Thêsou
reiro lhe porá a verba do pagotnento, em cada huma das vills 
da nota, do modo seguinte: 

Pg. em moeda rorrento. . . . . . . . . . . . . . . . ?; 
Em bilhete (ou letra) , • . . . . . . . . . . . • . . . ~ --Total.............................. ~ 

O Thcsoureiro 
F. 

Art. !>9'1. A' Yista dn verba d(~ pagamento, o Empregado 
nncarregadó da escripturoçã~ do livro de receita 1 depois de 
faMr éarga 4ó Thesoureh·o de sua importancia, conformo -á 
mesma verba, o mencionará , . com o numero da respeotiv11 
partidé de receita, e em lugar especial de cada ,·in da· nota, 
ou do despacllo, mencionará n folha do mesmo livro érn que 
estiver lançada. 

Art. 593. Concluidona lõrmà dos artigos antecedentes o 
despacho, será hnma das vias ._das notas entt·egue á parte, ou 
seu preposto,. que a pa6!14ll'á a averbar no livro competente, e 
a outra flerll remettida Á S~o de revisão e estatística p4l'n 
proeeder aos devidos exames,. e ser d0[1oil cncaderntH t ...,_ 
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claivada: Íl~bdo a lct•ceira un mão do Thesoureil•o·para aeom• 
panhar q bJllanço respectivo nns épor-lls marcadas para sua 
remessa. 

Da conferencia e sahida das mercadon'as. 

Art. 5!1~. No mesmo dia em que se conclui!· o despacho 
e fór este awrbado na ltírum do art. 593, o Despachante o apre
sentará ao lnspector, ou Administradot· da Mesa de Rendas, 
que depois de o examinar, e o arhar conforme, designará por 
escripto o Conferente que dc\'c dar sahida ás mercadorias, ou 
Tolumes nelle mencionados. I~m acto successivo será apresen
tado o mesmo despacho ao Porteit·o, que depois de registrar 
seu numero e data, o passará, ou remetterá ao Conferente de
signado, o avisará ao Admini~Lrador das Capatazias pHa que 
faça remover as mercadorias despachadas para a respectiva porta 
do sahida, ou para a ponte em que se deva emb!Jrcar, quando 
tiverem de seguir por mat· para algum destino. 

Art. 595. Presentrs as mercadorias, ou volumes no lugar 
designado para a sua verificação e sahida, o ConferentP, depois 
de verificar su o S('U despacho se acha revestido das formali

,dades exigidas pelo presente Regulamento, se a rP-ducçllo dos 
: fleliOS e medidas, e o calculo dos direitos se achllo exactos, e 
se os direitos forão satisfeitos, procederá na fórma dos arts. 551 
e se!{uintes. 

§ Unico. No caso de encontrar qualquer duvida, erro, ou 
vicio, dará disso immcdiatamente parte ao Chefe da 1\epartição, 
suspendendo a t:onfet'Pncia e sahida da mercadoria. 

Art. 596. Acharúlo o Conferente tudo exacto, dar~ sahida 
ao genero, ou mercadorias, c lançará no despacho a verba
Confere, e dei sahida em de da 186 -Sea sahidafôrdada 
por diversas vezes, em diversos dias, lançará tantas verbas quantas 
forem as vezes, e assiguando-as passará o despacho ao Porteiro, 
que o remetterá ao Chefe da Secção de revisão e estatística. 

Art. 5!)7. No caso do Conlerente achar dilferença entre 
as mercadorias e o despacho, dará logo parte disso ao Inspector 
d'Alfandega, ou Administrador da Mesa de Rendas, o qual; 
ouvindo o Conferente do despacho, se o houver, mandará 
fazer novo exame por hum terceiro ConfCTente, ou por hum 
Empregado de sua escolha, na sua pt·esença, ou na de hum 
outro Empregado de sua confiança, se fôr fóra da Alfandega, 
ou Mesa de Rendas. 

Arl 598. Verificada a diiTerença, se esta fôr em prejuízo 
da Fazenda Publica, se procederá nos termos dos arts~ 553 e 

. ~eguintes. 



Se o dono ou consignatario da mercadoria: não tiver tdmado 
parte no processo do despacllO, · e a dill'erenl}a · ror o eft'eiCo ·ele 
fraude do seu caixeiro~ ou Despachante será este multado pelo 
Chefe da Repartição de 30 até 50 °/o da importanoia da 
mesma diiTerença, é privado de sua Patente por seis mezes até dous 
annos, a juizo do mesmo Chefe da Repartição, além das penas 
dos citados artigos. 

Art. 599. Nos casos dos dous artigos antecedentes, a parte 
não poderá tira1· a mercàdoria sobre que houver duvida, sem 
pagar o que nelles se determina; Jl se dent1·o de oito dias depois 
da decisão a não tii·ar, o Inspector, ou Administrador a fará 
arrematar em leilão á porta da Alfandega, ou Mesa de Rendas, 
por conta de quem pertencer, precedendo editaet. de cinco dias; 
e o producto, depois de pagos os direitos e multas, ficará em 
deposito. Mas se a mercadoria demandar tratamento e fôr cor
ruptível, a arrematação terá lugar immediatamente , depois de 
vencido o prazo de oito dias, precedendo com tudo edital amxado 
na porta da Alfandega, ao menos vinte e quatro horas antes da 
arrematação, e publicado, se fôr possível, nas folhas periodicas, 
que as precedão. 

Art. 600. Quando no despacho já tiver havido o processo 
da nomeação e decisão dos arbitros, por motivos, ou duvidas 
sobre que versou a mesma decisão, não poderá o Conferente 
impugnar a sabida da mercadoria, salvo se não fôr a mesma que 
foi despachada. 

Art. 601. Corrente o despacho para a conferencia· de sa
bida das mercadorias, no mesmo dia, se fôr possivel, serão 
conferidas c sahirão; e por isso os Conferentes não admit
tirão para a conferencia senão aquellas que poderem aviar, 
sem precipitação e confusão, até findar o expediente do dia. 
Quando, porém, se não poder ultima1· a conferencia serão guar
dadas com cautela para o dia seguinte, e se nesse não sahirem 
por seu dono, ou Despachante não comparecer a tira-las, serão 
recolhidas ao armazem para isso destinado, e não sahirão sem 
pagar mais 1~ •j. de multa, e 4 o/. da armazenagem que 
tiverem vencido depois do despacho, ficando o Conferente res
ponsavel se as deixar sahir sem esse pagamento, que será aver
bado no mesmo despacho. 

Art. 602. Os volum~s sabidos, que no dia seguinte ainda 
se conservarem defronte da porta, pagarão a multa de ·r2~00 
cada hum, além da despeza de remoção,' que será .f~ita · p.ela s 
Capatazias. 

Art. 603. Para conferencia e sabida dos generos, que esti
verem em armazens de fóra, c dos despachos feitos a bordo, 
ou sobre agua, como carne e outros, irão os respectivos Con
ferentes, e na falta destes os Empregados que o lospector, ou 
Administrador nomear, dar sabida ao genero: quando houver 

Parte II. 74 
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~ande amuenoüt de trabalho este serviço terá lugar ainda antes 
de aberta, e depois d~ fechada a Alfandega, ou Mesa de Rendas. 
mas s~tmpre de tOI a sol. · . 

Art.· 604. tem lugar nos accl'escimos e dliTerenças qu .. se 
encontrarem néshls conferencias as mesmas disposições dos artl" 
gol àtitecledentes. 

Nos generos, porém, sujeitos a diminuiçlío e augmento 
de modida e peso, como carne secco, carvão, sal e outros, so 
observarão as disposições do art. 424.. 

Art. 605. A' proporção que forem sahindo os volumes ou 
mercadorias, a parte passará em papel avulso recibo, ao Admi• 
nistrador da Capatazia, de sua entrega, á vista do qual no dia 
seguinte será averbada a sahido no livro da entrada, ficando o 
mesmo recibo em poder do Administt·ador da Capatazia para sua 
seguran~a. 

S tJnico. Estes recibos serão simples, e conterão o nome dá 
embarcação a cuja carga pertencer a mercadoria, a data de sua 
entradll no porto, numero e data do despacho, o numero, marca, 
e contramarca do volume, ou a quantidade e qualidade dá mer~ 
cadoria, a data da sahida, e a assignaturu do seu dono, 
consignatario, ou de seu preposto devidamente aulorisado. 

Art. 606. Não se adrniltirão reclamações das partes por 
engano ou erro nos despachos sobre quantidade de mercadorias, 
depois que estas tiverem effectivamente sahido da Alfandega, ou 
Mesa de Rendas, ou seus depositos, ou trapiches alfandegados ; 
nem tão pouco sobre a sua qualidade, depois de pagos os direitos, 
ainda quando não se tenha verificado sua sabida. 

No êaso de erro, ou engano proveniente de calculo dos 
direitos, tax:a incompetente, reducção de pesos e medidas, e 
outros semelhantes, cujas provas permanecerem nó despacho, 
terá lugar a reclamação para sua rectiflcação e indemnisaçllo, 
ou restituição do que direito fOr. 

Art. 607. Se depois de pagos os direitos e mais rendi
mentos, e de haver-se dado sahida â mercadoria, se reconhecer, 
ern qualquer hypothesc, que houve erro no despacho, e fór 
elle cóiltra a Fázeilda Nacional, e a parte se recusar a indéln .. 
nisa-lo, proc~der-se-ha na fórma do art. :t62, n. • 4. 

Sé, porém, o erro rõr descoberto, ou verificado antes de sua 
illhida não terá esta lugar sem que a Fazendo Publica seja in
dértmisadà. do que lhe ror devido. 
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. C..t.PitrlJLO IV. 

DOS DpBITOS D~ )lBR1POR'U.ÇA.O; 0\T JIALDEAÇIO~ 

Secção t.• 

Da percepçao dos direitos de reexportação, ou baldeaç«". 

Art. 608. São unicamente sujeitos a direitos de reexpot• 
fação as mercadorias estrangeiras pertencentes á carga de em· 
barcações que tiverem. dado entrada por inteiro, as quaéll por 
qualquer motivo se destinarem e forem trllnsportlld~s para 
outro porto ou mercado. · 

Art. 609. Os direitos de reexportação serfto calculados-na 
razão de t •lo do valor qul'l tiverem na Tarifa em vigor•as· tnet• 
cadorias, ou, quando não tenhão avaliação na me~ma Ttrl(a, 
pelo valor que mencionar a sua factura. 

§ Unlco. Os direitos de reexportação das mercadorias des· 
Unadas para portos da Costa d' Africa serão calculados na razão 
da metade dos direitos de consumo, na fórma da Tarifa em vigor, 
excepto os da po!Vota, que serão na razllo de 15 °/o (art. 23 
da Lei n.o 369 de 18 de Setembro de 1845, e art. 9.• §§ 3.• c 
4: da Lei n.o 514 de 28 de Outubro de 18ft.8). . · 

Art. 610. Sao isentas de direitos de reexpottaçlló as mer
cadorias e objectos: t.•, que na tórma do art. !H2 go~ão de 
isenção de direitos, quando reexportados para portos do Impel'i~; 
2.0

, os mencionados no mesmo art. 512, §~ 7.•, 8.•, 9.• e 10, 
qualquer que seja seu destino. 

Art. 611. No prôcesso do despacho de reexportnçfio so 
observarão as mesmas regras marcadas para o despacho d., éOn:
sumo por factura, cotn as seguintes alterações. , · 
~ 1. o Os direitos serao calculados pelo valor que ll nter

cadoria tiver na Tarifa, e no caso de omissão, ou de ser esta sujeita 
a direitos ad valorem, pelo que mr dado pela parte, 011 estimado 
na fórma dos arts. 565, 566, 567, 568, 509 c 570; c a veriHcaç11o 
e conferencia das mercadot"ias poderá ser feita no açto do seu 
embal'que, ou sabida do proprio armazem, ou deposito, em 
que permanecerem na respectiva ponte, ou caes de embarque, 
ou a bordo, quando tenhllo de ser baldeadas, ou seguirem na 
mesma embarcação a cuja carga pertencerem. '""· · 

§ 2. o Na conferencia e verificação baterá todo· o, étlfc'lado 
em que os volumes se não estraguem, e as mercadotias se não 
damnifiquem; podendo ser dispensadas de exames minuciosos, 
excepto no caso de suspclta ou denuncia de fraude, em que se 
abrirão os volumes1 e se procederá á mais rigorosa cotíferencia. 
~ s.e · Feito o nespaéiio, e satisfeitos os direitos de reexpor

~tao~ despeza de arlll&len&gem, e outr~s ·que devér a til~ 



tadol'Ía que tiver de &et' reexportada, set·á a parte obrigada 4 
caucionar a importan<lia dos direitos de consumo, a que aquella 
pela Tarifa estiver sujeita, a qual perderá, se dentro do prazo 
que lhe fór marcado não apresentar documento legitimo que 
prove a sua etrectiva descarga, ou destino no porto para onde foi 
reexportada. 

§ 4.. o Terminada a conferencia, o Conferente lançará a con
petente verba, não só no despacho, como na guia de embarque, 
e com esta seguirá a mercadoria para bordo da embarcação a 
que se destinar, ,acompanhada por hum Official de Descarga • 
ou outro Empregado da escolha do Chefe da Hepartição, o qual 
de sua entrega cobrará recibo, passado na propria guia, que 
com o despacho será entregue á 1. • Secção, para que tenha o 
competente destino. 
· § 5. o No caso de baldeação, será esta feita em presença do 
Conferente, a quem competirá a cobrança do recibo, e mais 
formalidades ex1gidas no§ 4.0 

§ 6.o Achando-se diffet·ença entre a nota da parte e as mer
cadorias ou objectos occultos, em qualquer hyputhese dos arts. 
556 e 557, para serem subtrahidos ao pagamento dos direitos a 
que estiverem sujeitos, se procederá do mesmo modo marcado a 
respeito das differenças encontradas nos despachos para consumo. 

Art. 612. A caução exigida pelo art. 611, § 3. 0
, poderá 

consistir: 
t.o Em deposito de dinheiro, pedras preciosas, prata, ouro 

em pó, pinha, barra ou em obras, ti tu los da divida publica, 
acções dos Bancos, ou Co111panhias acreditadas, e bilhetes, ou 
ldrns do T!il'~nn ro ' 

2. o l;m h::ril.> mercantis, pn.>sadas, a3si,;rnarlas, abnnadas ou 
endossadas por Assignante d' Alfandega, na fôrma do art. 586. 

§ 1. o O valor do ouro em pó, pinha, ou barra será o de 
3;;800 por oitava, sendo de 22 quilates, e o da prata da mesma 
especie na razão de 18~500 o marco de 11 dinheiros. 

O valor dils pedras preciosas em bruto, lavradas, ou em 
obras, e dos artefactos de ouro, ou prata será estimado pot· 
peritos nomeados pelo Inspector, ou Administrador, e tomado 
em caução, com o abatimento de 50 °/ 0 • 

§ 2. 0 As acçõesdas Companhias, ou Bancos acreditados serão 
recebidas com as cautelas e clarezas que em direito se requerem 
pelo valor das entradas realizadas, com abatimento de 20 °/o· 

Art. 613. Não será sujeita a caução alguma a reexpor
tação das seguintes mercadorias: 

§ 1. o Das que gozão de franquia de direitos de consumo 
na r:,rma do art. 512, §§ 7. 0

, 8. 0
, 9. 0 e 10.0 

» 2. o Das que gozão de isenção de direitos de consumo, 
e t!e expediente. 

§ 3. 0 Das que nos vapores da Real Companhia Britanica, 
ou semelhantes, forem transportadas para os portos do Rio da 
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Pràtâ , e t!iri qoaesqüer oo~ na fórma .que o Governo JuÍ8fií' 
con•eniente. _ 

§. 4.• Dos etreitos importadoa.por conta do Governo dos-Esta
dos limitropbes, ou de quaesquer outros paizes estrangeiros. 

Art. 614. Os prazos para a apresentação dos documen.;. 
tos, que justifiquem o destino das mercadorias reexportadas, 
serâo regulados, conforme a situação do porto de sua sabida, 
e destino, do modo seguinte , contados da data do seu efTectivo 
embarque, a saber: 

§ t.• De quatro a oito mezes, de quaesquer portos do Im
perio para os que demorllo ao sul do Brazil, e áquem do 
Cabp de Horn, ou nas costas da Africa Occidental, e igualmente 
pará os situados nas Goyanas Franceza, Ingleza, e Hollandeza. 

§ 2.• De dous a quatro mezes, dos portos do lmperio situa
dos ao norte do Cabo de S. Roque, para os da America Sep
tentrional. 

§ 3.• De dezaseis a vinte mezes, dos portos do Imperio quo 
demorão ao sul do cabo de S. Roque para os da Amcrica Sep
tentrional. 

§ 4.• De vinte a vinte equatro mezes, de quaesquer portos 
!(]o Jmperio para os da Europa, ou Africa Occidental, e igualmente 
para os da America Meridional, não mencionados no § 1.• 
-deste artigo. 

§ 5.• De t•·inta a trinta e seis mezes, de quaesquer portos do 
lmperio para os da Asia e da Oceania, e igualmente pa1·a os da 
Africa não especificados nos paragraphos antecedentes. 

Art. 615. Vencido o prazo de que trata o artigo antece
dente, serão a parte e seus fiadores ou abonadores, se os houver, 
intimados para a apresentação dos documentos que justifiquem 
o destino das respectivas mercadorias. Na ausencia destes a 
intimação sm·á feita por annuncios pnblicados pelos jornaes, e, 
não os havendo, por editaes afixados na porta da Alfandega 
e nos lugares mais publicos da cidade, ou villa em que estiver 
t:ollocada a Alfandega. 

§ 1. • Dentro de oito dias, contados da data desta intima
c;oo, será permitlido á parte, ou a seu fiador reformar a letra, 
ou renovar a caução depositaria, pelo tempo que lhe aprouver, 
não excedendo este todavia do primeiro prazo, e pagando logo 
á vista, como multa, o juro corrente, na fórma do art. 585, da 
importancia da caução desde a data do vencimento da letra pri
mitiva, ou do deposito e caução até o dia do prazo de sua re
forma, ou renovação. 

§ 2. o Em todo o caso do demora no pagamento dos direitos 
caucionados cobrar-sc-ha juros na fórma regulada para os bi
lhetes da Alfandega, salvo todavia o tempo a que se refere o 
paragrapho antecedente. 

§ 3.• Vencida a letra, ou findo o prazo da caução, niio sendo 
na fórma dos paragraphos antecedentes reformada, ou prorogada 
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será esta cobrada, ou a importancia da caução será liquidada e
arrecadadft por conta, e em proveito da Fazendi! Publica,, 
cobrados em todo o caso os juros da móra na fóqna elo art. 585.' 

Art. 616. · A respeito da c.mçlio em va\ótes dé que trat11. o 
art. 612 seguir-se-ha as disposições dos arts. 27f, 272 e 
277 do Codlgo do Commercio, com as seguintes alterações: 

§ 1. • Vencido o prazo da caução, c não !lendo satisfeitos os 
direitos caucionados, o respectivo Inspector da Alfàndega, ou 
Administrador da .Mesa de 1\cndas mandará proceder a leilão de 
tacs valores na fúrma do Cap. 7. • do Tit. 3. o, para sua satis· 
faclio. 
~ 2." Até o ultimo momento da arrematação será pei'mlt

tido ó parte remir o objecto da caução, ou penhor, satisfazendo 
sua importancia. 

Art. 617. Em circumstancias extraordinarias, legitima
mente justificadas, o Ministro da Fa1.cnda poderá conceder pró
rogação do prazo da caução, com tanto que seja impetrada antes 
de vencido o que anteriormente tiver sido marcado, ou proro
gado. 

Art. 618. Serão reputados documentos legítimos: 
§ 1.0 De portos onde houver Alfandega: certidão de "etfec

tiva descll.rga, se ella se houver elfcctuado, ou de seu legitimo 
destino, o qual deverá conte•· a deelaração da qualidade, e quan
tidade dos volumes, suas marcas, contra marcas, e numeros, nome 
da embarcação, e do seu Commandante. 

§ 2. o De portos onde não houver Alfandega: attestado das 
Autoridades do lugar, das pessoas a quem forão consignadas 
as mercadorias, ou a quem forão entregues, quer na qualidade 
de mandatario, quer na de depositario, ou comprador. 

§ 3.• A prova do naufragio, varação, ou apresamento do 
navio respectivo, com documentos que em direito produzem 
fé, equivalerá em todo o caso a certidão da descarga da mer
cadoria no porto do seu destino. 

Art. 619. Todos os certificados c documentos mencionados 
no artigo antecedente serão authenticados pelos Consoles Bra
sileiros, ou pelos Agentes que fizerem suas vezes, e, não os 
havendo, observar-se-ha o disposto no art. 400. 

Art. 620. As mercadorias despachadas para consumo nfi.o 
serfto admittidas a despacho de exportação para se restituírem 
os direitos pagos, e poderão seguir seu destino independente 
de novo de~pacho. 

As despachadas para reexportação poderão ser despachadas 
para consumo, c neste caso seriio restituídos os direitos de 
reexportação que já se houverem satisfeito. 

Art. 621. Não se concederão despachos de reexportação 
ou ·baldeação senão de mercadorias estrangeiras, que entrarem 
OJl sahirem pelas barras dos portos onde houverem Al.lande• 
e-as (art. 25 da Lei n. • 369 de 18 de Setembro de 18r.5). 
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§ Uniço, FieiQ pr.objbidos, na çoQiormW.de dQ ~a~ 

tigo, na Airandega a e Uruguayaoa, e Mesas cltt-Rttodltf de J&MW,; 
s. Jlqr,ül, Jagu~AP ., ~weJbaqw•, _os_ ~peç. hos da r_•es.poria_ ;-_' 
Pal'!,gua}9\IQJ.' pon1»_~, ·üat~~iot:t Q_u;.;Jtara qu.:ltlq r'l 
destmo. { Pac. n.•_ ~~1~~J~ __ IoF•T~.IJ4t,~t •n..l); . 
de 29 de Setemb~o de 1(USO). 

See~'âo ~.-

Do despacho das tMtetidoritU de trr~n~ito. 

Art. 622. As mercadorias destinadas a portos estr4ngeiros;· 
que transitarem pelo •]mperio, nao são sujeJlal ft direito algum· 
de transito, e no seu despacho se obseí'\raric> u ftl3J'as eile• 
belecidas para o das reexportadas. ' 

Art. 623. Serão reputadas merCildorias de transitaf . 
§ 1. o .\s que como taes fm:em mencionadas nos mànl .. tbl ' 

das embarcações que as transportarem. ' 
§ 2.0 As pertencentes ás embarcações que derem eníode 

por franquia, ou como taes reputudas na fórma do Cap ft.,p' elo 
Tit. 4.• 

§ 3. o As pertencentes ás embarcações arriba~. condem .. 
nadas, ou naufragadas, que nao se dirigirem a qualqu.er porto 
do Irnperio. -

Art. 624.. Nos casos dé transito de mercadorias pelos rioS, fi! 
agoas interiores do lmperio, ou pelo Jell territcn'io, nos' tel'thot 
e eondiçOes das Convenç(Jes relebrodas, ou de l\egulamellto8 • 
peeiaes, será exigida a .eauçao de que tl'ftta o art. 6ft§ 3.•, e se 
observarão as disposições da Secção t.• deste Capitulo que Jbfi 
são relativas, salvas todnia p1aesquer •ipalaçoes ije Tratados 
celebrados com os Estados hmitrophes. · 

CJAPITIJLO 6. o 

DOS DIBEITOS D~ EXPEDIIN'J'J, 

. Art. 625. São sujeitos a direitos dU'Xpediente: 
§ t.• A$ mereadorias importadas de portos eatrallJ'8{l'(ls .- . 

&t'ja qual fôr a ma origem , . a que &)r CCHUlldJdo eru;; 
ti\'re, não estando eomprehendida» nu d.....,.çGts dof ._ t.• •. 
2.•, 3.•, 4.•, 5·.•, 6.•, 7.•, s.a, 9.•, i~. t2. 13, t.; tG,. 
16, 17, 10, 21, .22, 23, 24, 25,26. 27, 28, 29 e38 .jo 
art. 512. . _ . . _ J 

i 2.• As que, depoisAe ~pacbadas pata eoN~tmo,, foqNJ&_ 
transportadas dos portos f)ai»Uiiados de buma para os deQU&~ -
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Provinçia do tmPêrió, ê as que forem arrematadas por consumo. 
n&ró'rma ·do 'art.·' 305. . · • ·· ' 
·' § 3.0 ' Tod0j1 'ós generos e objecros 'de producção e manu

fàetura 'naciônàl' transportados· ôe portos· de hdma para butras 
de ditrererites ·Províncias, com as segointes·excepçoes: · 

1. • Gado e aves de qualquer especie. 
2. a Frutas, legumes, farinaceos e cercaes de qualquer qua

lidade. 
3. • Carne verde, ou secca, de qualquer modo preparada, ou 

em conserva, toucinho c gorduras. 
r.,, a Peixe fresco, secco, ou de qualquer modo prep11rado, 

ou em consena. 
5. • Sal commum. 
6. a Quaesquer genrros isentos destes direitos em virtude 

de Lei, ou Contracto. 
7. • Quaesquer gcneros transportados de h uns para outros 

portos do lmperio, por conta da Administração Geral, ou Pro· 
vincial. 

§ 4. • Os generos e manufacturas a que se refere o art: 512, 
~§ 25, 26 e 27, que se transportarem de h uns para outros portos do 
fmperio, os quaes serão considerados como nacionaes, salva a dis
posição do art. 514. 

Art. 626. Os direitos de expediente serão cobrados: 
1.• Na razão du 1 f"/. do valor que as mercadorias, a que 

se referem os §§ 1.• e 2.• do artigo antecedente, tiverem na 
Tarifa em vigor, e no caso de sua omissão , ou de estarem 
sujeitas a direitos ad valorem, pelo que constar de sua factura, 
observadas as regt·as marcadas na !5eccão 1. • do Capitulo 3. o 

do presente Titulo. • . 
2. 0 Na do t •;., conforme a avaliação da PautaSemanal 

a que so refere o art. 638, os gcneros e objcctos de pt·o
ducção, ou manufactura nacional de que tratão os§§ 3.• e fa..• do 
mesmo art. 625; observando-se a disposição do art. 640 sobre 
os que não tiverem sido centemplados na mesma Pauta. 

Art. 627. Além das mercadorias me!lcionadas no art. 625, 
cobrar-se ·ha direitos de ~ •j. de expediente das exceptuadas 
pelo§ 3.• do mesmo artigo, quando a beneficio, ou a reqneri
menlo das partes descarregarem par.a depositos da Alfandega, 
e nelles se conservarem. 

Art. 628. Nos despachos dos generos e mercadorias su
jeitos a direitos de expediente se observarão as mesmas regras 
que para os despachos para consumo forão fixadas no Capitulo 3." 
do presente Titulo, com as seguintes alterações : . 
· S 1. o Os generos nacionaes poderão ser despachados a bordo, 
ou sobre agua, dispensando-se na conferencia dos que não se 
podem confundir com os de origem estrangeira millucioso~ 
os.ames. 
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§ 2.~ As mercadorias estrangeiras, já despachadas para f!Uri
suinO', deverão ser acomp8.1lh8das·de guia authentlcada pel11 wm.. 
petente Repartição Fisool do pórto da sua procedenclà. · 

§ 3. • A conferencia dml mercadorias de que tré_lta o § ~p 
será igual á que se requer neste Regulamento para as mer
cadorias importadas directamente de portos estrangeiros. As 
diiTercnças para mais, que se verificarem, darão lugar á cobrança 
dos direitos de consumo , excepto quando evidentemente se 
reconhecer por qualquer plausivel ruzão a ausencia de fraude. 

§ 4. • A nota para despacho de generos que gozão de 
isenção de direitos de consumo será apresentada em ti·ipli
cado ; devendo huma das vias ser immediata c oficialmente 
remettida á Directoria Geral das Uendas Publicas na COrte, e 
ás Thesourarias de Fazenda nas Províncias 

Art. 629. A falta da guia que exige o § 2.• do artigo 
antecedente daní lugar á percepção de direitos do consumo, 
como se a mercadoria fosse directamente Importada de porto 
estrangeiro. 

§ Unico. A' expedição desta guia no porto do embarque da 
mercadoria precederá: 1.•, seu despacho nos mesmos termos, e 
condições que se requerem para o despacho de exportação de 
genoros livres de direitos ; 2. •, conferencia dos volumes, in
dependente de sua abertura, no acto do seu embarque. Con
feridos os volumes, c estando de conformidade com a nota, o 
Conferente, depois de lançar a verba da conferencia no fim da 
mesma nota, cancellará todas as folhas desta de alto a baixo, 
c riscará os claros de modo que depois n;~da se possa accres
centar. Se a nota não estiver conforme, será a parte obrigada a 
reforma-la. Lançada a verba da conferencia, seríio as notas 
apresentadas ;í competente Secçiio para serem cDnfcridas em 
tempo opporluno eom o manifesto da cmbareaç.ão quo as tem 
de transportar; e estando em termos, o Chefe da Secçíio as 
rubricará, truncarú todas as suas folhas, assignará, e depois 
lançarcí a data de seu exame. Huma das notas será anucxa 
ao manift'sto, c a outra, depois de fechada c sellada, será entregue 
uo J)espachante, com dirccçiio uo Chefe da Repartição ]<'iseal do 
porto do destino da mercadoria ; ficando a terceira archivada. 

Art. ü30. As mercadolias cslraugciras que estiverem ainda 
na Alfandega, ou em algum deposito, ou trapiche alfandegado, 
e se dcspacltarem para consumo, para d'ahi sahirern por mar para 
bordo do barco que as tenha de levar para algum porto do 
lruperio, serão sujeitas ás m1~srnas conferencias c tiscalisação que 
as sabidas para consumo do lugar onde estiver a Alf'.mdega, 
declarando-se de mais na verba da conferencia o destino quo 
víio ter. 

Art. 631. · Quando por algum :wcidente se desencaminho 
a carta de guia, poderá esta ser supprida por buma segunda via, 
cxtrahida da relação que ficar na Alfandega, CilU 1\lesa de 1\endas, 

Parte ll. 75 
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a qual será entregue á parte em carta fechada como a. pri
meira : mas se esta antes da sua chegada quizer despachar 
a mercadoria, pagará os direitos de consumo, os quaes serão 
restituídos se dentro de seis mezes, contados do dia do des
pacho, apresentar a referida 2. • via; pagando, porém, neste 
caso mais 1 t 0 /o do expediente. · 

Art. 632. A roupa e moveis de uso dos passageiros de 
h uns para outros portos do Impcrio, inclusive os objectos de ouro 
c prata já usados, não precisão ir acompanhados de carta de 
guia, nem são sujeitos ao pagamento do expediente ; e bastará 
que na sua sahida c cntrmla dos ditos portos se observe o disposto 
11os artigos do Hegulamento do respectivo porto. 

Art. 63:3. As merc<Hlorias estrangeiras transportadas de 
h uns para outros portos da mesma Província ficão sujeitas, 
onde houver Alfandega, ou l\Iesa de Rendas, ao mesmo des
pacho e formalidades exigidas pelo art. 628, § 3. o, embora não 
estejão aujeitas a direitos de expediente. 

Art. 634. No despacho das mercadorias e objectos, que 
gozarem de isençüo de direitos de consumo c expediente, obser
var-se-hão as mesmas regras cspecwcs do despacho das que 
são sujeitas a taes direitos; dispensada todavia a conferencia 
das que pertencerem a Agentes Diplomaticos estrangeiros. 

f::A.PITULO 8." 

DOS DIREITOS DE EXPORTAÇÃO. 

Secç'ão 1..• 

Dos generos e objectos sujeitos a direitos de exportação, 
e da razão em que este.~ devem ser calculaios. 

Art. 635. São sujeitos a direitos de exportação todos os 
generos e mercadorias que de portos do lmperio se exporta
rem para mercado, ou paiz estrangeiro. 

§ 1. o Exceptuão-se : 
1.0 Os de qualquer origem ou procedencia, que, em con

formidade da Legislação em vigor, já tiverew pago direitos de 
consumo. 

2. o Os genPros e effeitos do uso e consumo dos Agenteg 
Diplomaticos, que se ausentarem do Imperio, na fórma da 2. a 

parte do art. 8. o do Decreto n. o 2.022 de 11 de Novembro de 
1857 , precedendo Ordem do l\Iinistro da Fazenda. 

3.0 Os generos e mercadorias que se exportarem por conta 
d~ Governo ~!'ral. 
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4.11 • ós productos das fabricas de tc'cidos de algodão esta h~. 

lecidas, ou que se estabelecerern. no lmperio, pelo tempo de« 
dez annos que lhe foi concedido pelo Decreto n.• 386 de 8 d~ 
Agosto de 181.6, c Hegulamento n.• 49~ de 13 de Janeiro dé 
181~9, na fói·rna e condições por este prcscriplas. 

5. o A moeda de ouro c prata. 
6. 0 Os gencros de producç:lo c manufactura nacional, e:o<

portados pelas fronteiras terrestres, ou pelos. rios ou aguas das 
Jlrovincias do Amazonas. Pará e 1\Iatto-Grossó, para o territorio 
dos Estados Iirnitrophes. 

7." Os generos de producção c manufactura nacional cons
tantes da Tabella annexa ao Decreto n. • 2.1 .. 86 dtJ 2!1 de Se
IPrnbro de 1859, que se exportarem pelas frontcims tcncstrl's, 
rios, lagôas e aguas interiores da Província de S. Pedro do Sul, 
para o territorio dos Estados limitrophcs, na fórrna e condições 
marcadns pelo mesmo Decreto. 

8. • As provisões e sobresalentes dos navios surtos nos portos 
do lmperio. 

§ 2. o Os objectos manulncturados no lmperio, niio comprc
hendidos tHI exccpção do arti~o antecedente, ainda que con
tenhào materia prima estrangeira, jü despachada para consumo, 
não são isrntas de direitos de exportação. 

§ 3. o No caso de duvida do genero ou mercadoria em des
pacho ser de origem estrangeim, c de, como tal, já haver sa
tisfeito os direitos de consumo, são devidos os direi! os de expol'
tnção. 

Art. 636. O Govemo pod11rá, fJliUndo julgar conveniente, 
sujeitar ao pagamento dos direitos de exportação os generos e 
nwrcadorias de que trata o art. 635 § 1.", n."' 6 e 7. 

Art. 63./. o~ direitos de cxporta<;ão serão arrecadados na 
razão de 5°/o, em virtude da Lei n." t.O'J.O de 14 de Setembro 
de 1859, at t. 9.•, § 13, pelo valor que a mercadoria tiver na 
Pauta semanal . 

.Exceptuão-se as nu•rcadorias enumeradas nos paragraphos 
seguintes, cuja exportação fica sujeita a direitos especiaes: 

§ 1.• Os diamantes em bruto, ou lapidado!>, na razão de 
f "/. (Lei n. • 396 de 2 de Setembro de 1846, art. 13). 

§ 2." Os rnetaes preciosos em pó, pinha, barra, ou em obra~, 
excepto o ouro om barra, na razão de 2 "/o (Lei de 22 de Ou
tubro de 1836, art. 22, c Lei n." 51!~ de 28 de Outubro de 1848, 
art. 9.", §H). 

§ 3. • O ouro em barra na razão de 1 "/u (citada Lei n. o 
51~ de 28 de Outubro de 1848, art. 9.", §H). 

§ 4." O p<ío-brasil n:.~ razão de 15 "/o (Lei n." LO lO de 14 do 
Setembro de 1859, art. 9. 0

, § 12). 
§ 5." A pol v ora nacio011l na razão de 2 o /o ( Lei de 22 de 

Outubro de 1836, art. 22). 
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Secção s~· 

Da Pauta Semanal. 

Art. 638. A Jlaut;~ Seman;~l será organisada por dous Con
ferentes tb escolha do Cht'fe da Heparth;ão, no fim de cada se
man;~. 

§ l. • Os Conferentes nomeados, depois de procederem ás 
nrccssarias diligencias para Yerilicação dos preços correntes 
obtidos no mercado durante a semana, c de omirem a Junta 
dos Corretores, ús Commissões das Praças, onde não houver 
Corretores, c quaesquer outros peritos c pessoas de conceito, 
na falta de Corretores c da Com missão da Praça, formarão a Pauta 
do todos os gcncros de producção, ou manufactura nacional, 
quer de imporla'.'ão, ou cxportaçrío, c a apresentarão (art. 161) em 
duplicado ao lnspcctor, ou Administrador para que este faça 
as cm-recçõcs que forem precisas, e depois de assigna-la a 
mande publicar pelos periodicos de maior circula~·ão, ou por 
]~ditaes, se os não houver; remettendo huma das vias ;~o Ministro 
da Fazenda na Ct!rte, c ao lnspcctor da respectiva Thesouraria 
nas Provindas. 
~ 2.• Quando as partes julgarem lesivas as avaliaçõGs. da 

Pauta, o representarão ao Chefe da Hepartição, c, não sendo 
por este altcndidas, poderão recorrer para o Ministro da Fa
zenda na Côrtc, e para as Thesourarias nas Províncias. Se a 
decisão lhes lüt· l~woravcl, lhes será restituído o que demais hou
verem pago. O rremso será interposto dentro do prazo de 
tws dias utcis depois da sua publicação. 

§ 3.' O Empregado da Alfandega, ou Mesa de Rendas, que 
julr\ar lesivas as avaliçõcs contra a l'azemla Nacional, o repre
sentará ao respPctivo lmpcctor, ou Administradm·; e da sua 
decisão neste l'ilSO, sendo desfavoravl'l aos interesses da Fa
zenda Nacional haverá rccmso cx-ollicio para o Ministro da Fa
zenda na Côrtc, ou para o lnspcctor da respectiva Thesouraria 
nas Provincias. 

Art. 639. Os preços da Pauta Semanal serão determina
dos em geral pelo termo mcdio que obtiver no mercado cada 
hum a das qualidades dos gcncros nacionaes, ou artigos de 
éxportaçllo, ou de importação, com as seguintes cxccp~:ões: 

1. o O cafú sPrÜ qualilieado rm duas qualidades só mente; a 
saber: lJOm, c Pscollta on restolho. 

2. • O assucar nlio refinado em duas qualidades: branco, 
e mascavo. 

3.• O fumo em duas qualidades: IJom, c restolho, sem dis
tineção dos lugares de sua producção. 

§ Unico. Para os generos que no mercado tiverem mais qua
\\uadcs do que as da Pauta, se tomará o preço mcdio das quali· 
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dades analogas, v. g.: para o café bom se tomará o preço medi o 
de todas as qualidades superiores; para o assucar se tomará o 
termo medio das diversas qualidades do br&nco, excluído o re
finado, e do mascavo, excluída a rapadura. 

Art. 61-0. Quando entrar a despacho qualquer genero, 011 
mercadoria que não tenha avaliação na Pauta, cobrar-se-hão 
os direitos pdo valor que fôr arbitrado, na fórma do Capitulo 
3.", Secção 10.• deste Titulo. 

Art. 61.1. As disposições dos artigos antecedentes comprc
hcndem a exportação dos rnctac'> c pedras preciosas. 

Do processo do despacho de e.rportação, conferencia 11 em
barque dos gener·os e mercadorias. 

Art. 6r.2. J<'icão extensivas ao despacho de exportação 11s 
disposições do presente Regulamento, relativas ao despacho das 
mercadorias estrangeiras sujeitas a direitos de consumo, com as 
seguintes modificações: 

~ 1. • A nota, além das dcclaraçües é formalidades exigidas 
pelo art. 54ft., deverá conter as do porto do destino das mer
cadorias, da embarcação que a deve conduzir, c lugar de em
barf)ue. 

§ 2.• Estando em termos a nota, o Chef~ da Repartição, 
depois de lançar no alto delta a data da sua apt·csentação, c de 
rubricar este assento, a rcmcttcrá á Secção de eontabittdadc para 
pelo seu conteúdo procedet· ao calenlo dos direitos. 
~ 3.° Feito o {~alculo de que.tl·ata o~2.•, na fórma da SPc

ção 12. • do Cnp. 3. 0 do Tit. 5 •, procedcr-se-ha na fórma da 
Secção 13. a do mesmo Capitulo. 
~ tho Concluído '' pn~o o despacho, proccder-se-h:t á !HJU 

conferencia na lúrma da Sccçllo 11~. a do citado Capilnlo 3. o, a 
qual scní feilJ no lu::~ar do embarque do genero ou mercadoria, 
por hum Conferente, ou Emprc:;ado da escolha do Chefe da He
partiçilo, que achando tudo conforme o des(Hieho, lant;ará neste 
a verba da conferencia, declarando os ohjectos conferidos c em
barcados em cada embarcação, savniro, ou lan&ha. Igual 
verba lançará na guia de embarque , com a qual scguirâ a mcr
cadol'ia para a embarcação a que hc destinada. 
~ 5.0 As guias depois de conferidas com os despachos serão 

cancelladas e emmassadas com o re~pectivo lhTo de talão donde 
forem extrahidas, e com o livro dos direitos, \)Ondo-se hum 
ponto, ou outro signal á margem da partida correspondente , 
e guardadas para serem encadernadas. A segunda via dos des
pachos será cancellada com dous riscos de alto a baixo, e cn
tre&ue á parle CIJID esta verba: -Pagou os direitos c cmbarcol.l' 
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o~ gnnei'Os.-0 Conferente F .•. (o appellido). A terceira via 
acompanhará os balanços e contas do Thesoureiro. 
~ 6.• No caso de verificar-se qualquer dilTerença na quali

dade, quantidadt\ peso on medida, obscrvat·-sc-ha o disposto na 
Secção 7." do Cap. 3.• deste Tilulo. 
~ 7 .• O Conkrentc, ou qualquer outro Empregado da Al

fandega , ou l\lesa de ltemlas, que suspeitar que algum volume 
de assucar, algodão, ou de outro qualquer gencro, que fôr a des
pacho, contém corpos estranhos para lhe fazerem augrnentar o 
peso, ou mistura de gerwro de inferior qualidade, ou finalmente 
hum gcncro diYPrso c d•• maior valor, do que costumão acondi
cionar-se Pm taes n>lurnes, ou do que accnsar a nota, despacho, 
ou guia, d;uú partt• immedratanwnte ao Inspeetor, ou ao Admi
nistrador, que maudarú averiguar a fraude, procedendo nos 
termos de apprPiwnsiio do Yolume, c eondemnando a final 
o tlefrandador na sua perda em favor do aprirehcnsor, c multa 
C!lllivall'ntn a dons ten;os de seu valor (arts. 2:j6 e 257). 

% ~-" S(• o gerwro despachado em lruma semana vier á ponte 
na srguinte, quando tenha augmcutado o seu preço na 
Pauta, os Conferentes não o darão por desembaraçado para o 
embarque sem p;1gar os tlirPitos rl'lativosao aug-mento. l\o caso 
contrario, a parte~ ll'rádirt'ito de requerer antes do cmbarqtw a 
restituição dos direitos relativos á diffi~ren(,'a do preço da l'auta. 
~ U." Todos os generos qtw se prel4~ndcrcm exportar para 

f<)ra do lnqwrio passarão pelo armazem, ou pela ponte ou lugar 
de embarque para Pste fim destinado, c nessa occasião serão 
tomadas a rol, por hum Conl"t~rcilte, ou outro qualquer Empregado, 
as marcas, c quantidades dos volumes, afim de se confroutarcm 
diariamente com o emb:1rque que constar dos de'ipachos, a com 
os gtmeros qtw acon!Pça fit:arem pqr embarcar na ponte, ou praia; 
considt•rando-se r•lliiO t•\trariados ao,-; dirt~itos os que de outro 
algum ponto, ou praia se dirigir<"'m <Ís ernban:a-:õcs que estive
rem <i carga com dcstir1o para fúra do I rnpcrio. 

% 10. • .Aqnclles gcneros, porém, que existirem P-m entrepostos, 
depositos, trapiches c armazens alfandegados, como assucar, 
couros e madeiras, serão embarcados desses pontos, aeornpa
nbados do competente despa'cho, ou guia de talão, dP.pois de 
devidamente conferidos; mas, sP. tiverem de embarcar em ou
tro qualquer ponto, niio irão para a embarcação do seu destino 
sem passarem pda ponte, ou lugar destinado para o embarque, 
para ahi serem P-xnrninados e conferidos, sem drscmbarcarern do 
sayeiro, ou lancha, sempre que 1'1\r possível, indo ü bordo o 
Conferente acompanhado de hum (;uarda fazr~r a sua conferencia, 
,·indo até a ponte, nu lnf{ar que flir marcado para esse fim 
acompanhados da compr~lente guia. .\s guias serão rubricadas 
pelo respectivo Chefe da Bepartiçiío, e ncllas se declararão as 
horas em que devem ter vigor (que serão as que razoavelmente 
forem bastantes para chegarem ao seu destino). 
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Se 'os generos forem encontrados fóra dessas horas, ou di ri~ 

gindo-se para outro lqgar que nil.o seja o marcado para a c~n
fereneia, caso se possa suspeitar que vão extraviados, serão como 
taes appreheudidos, e as embarcações que os conduzil·em. 

§ 11. • Não será permittido embarcarem para exportação, nem 
serão conferidos, nem embarcados caixas e fechos de assucar que 
não tiverem marca de fogo ·do engenho, c do peso e taras, e, 
na falta da do engenho, a do dono, ou consignatario, que ficará 
rcsponsavcl pelas fraudes que ncllas apparcção. 

§ 12. o Os gencros que entrarem no armazcm, ou ponte, ou 
lugares destinados para embarque serão impreterivelmente des
pachados c embarcados no mesmo dia da entrada, prorogando
sc o expediente até quo so conclua este serviço. 

§ 13. o So ao Inspector daAlfandega, ou Administrador da Me
sa de Rendas constar por denuncia, ou outro qualquer meio, que 
a bordo de alguma embarcação existem gencros que não tenhão 
sido competentemente despachados, mandará verifica-lo por Em
pregados de sua confiança, e, achando-os, procederá á sua ap
prchensão na fórma do Tit. 8.0

, Cap. 2. 0 

~ 14. o Se, depois de feito o despacho para hum porto e navio, 
o dono quizer mudar o destino do gcnero para outro porto, o 
lnspector da Alfandega, ou o Admwistradur da Mesa de Rendas 
o permittirá, mandando pôr no despacho c livro de receita as 
notas competentes, por cllc c pelo Conferente assignadas; to
mando as cautelas convenientes para se evitarem fraudes e des
caminhos, e fazendo cobrar os direitos do augmento de preço que o 
gencro tiver tido até o dia do embarque para o navio que o 
tiver de conduzir. 

Art. 6'~3. Os productos destinados a Gabinetes de Historia 
Natural, collcgidos c arranjados no lmpcrio por Professores para 
esse fim expressamente commissionados por Governos, ou Aca
demias estrangeiras, ou devidamente acreditados pelos respectivos 
Agentes Diplomaticos, ou Consulares, nacionacs ou estrangeiros 
se despacharão sem se abrirem os volumes em que estiverem 
acondicionados, bastando a declaração jurada do naturalista, c 
se cobrarão os direitos pelo valor que se lhes der, á vista das 
relações em duplicata que delles deve o mesmo apresentar. 

§ Unico. Esta disposição fica extensiva aos volumes de que 
trata o "·•· 635, § 1.", n.o• 2.• c 3. 0 

Art. 644. No despacho dos generos estrangeiros navegados 
por cabotagem se seguirá o disposto nas Secções 6. •, 7. •, 12. •, 
13. • e 14. a do Cap. 3. o do presente Titulo. 

Art. 6'~5. Os donos das embarcações empregadas no com
mercio de cabotagem se obrigarão por termo a provar no porto de 
sua r.~·.hida, dentro de hum prazo razoavel, que lhes fôr marcado, ou 
na sua volta ao mesmo porto, ainda quando não se tenha terminado 
o referido prazo, o destino dos generos nacionaes que tiver em
barcado para portos do Imperiq, sob pena de se haverem os di~ 
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reitvs de exportação, que deverem, como se seguissem para por~ 
tos estrangeiros. 

Art. 64 6. No processo de despacho dos diamantes se obscr~ 
yariio as seguintes disposi(iics: 

§ 1. o Toda a JH'ssoa que quizcr exportar diamantes brutos 
para fóra do I uqwrio os apn.·sentani na All'andega, ou 1\Iesa 
de !lendas, <H"Olllpanllados d(~ huma nula, como as estabde
eidas para o despacho dos o:llms gencros, em que se declare 
o peso total dos ntcsmos lh<unantes em oitaYns c grãos. 

§ 2. • O lnspcelor, ou o Administrador mandará por hum 
Conferente pesar, l'l!1 sua presen«:a c do apresentante, o volume 
que eontin~r os diarnanl<'s, sem se alJrir: e achando que, feito 
hurn d!'sconto razoawl pela l<mt deliP, o pl'SO orçará pelo ac
t:nsado na nota, mandarú lacrar o yolu:ne pdo lugar da aber
tura, com o sdlo úas Armas Impcriars, em que ficará presa 
h uma lira de papel que sPrvir;í dl' d1·spacl10, na qual estará cscripto 
pelo Conl\·n~tll8:- Pagou Hll'io por cento do exportação de ... 
oitavas- tanto. - Alfande;;-a (ou ;1Iesa de Hcndas) de ...... tan-
tos de tal nwz P ann:>.- Hubricas do lnspector, ou Administra
dor, e do Conferente. 
~ 3. o Se ao lnspedor, o a Atlmiuistrudor parccrr que o peso 

he diminuto, fal'<Í rd\li'BH11' a nota, e, com indo o apresen
tante, se fará o despacho; aliús se abririt o volume, c se pesa
rão os diamantes, o qu1~ com tudo se evitará quanto fôr possi
,·cl, desaliPndendo-se peq nenas di fTen~nças. 

§ 4. 0 Por cada oitava de peso dos diamantes se cobrará de 
imposto o equivalente a meio pnr cento. Se all;rn das oitavas 
hollvcr grãos, c estes excederem de llnrua e meia oitava, contar
se-ha como h uma oitava; se, ptm' m, os grilos não chegarem a 
meia oitava serão desprezados. 

Art. ü't-7. Os generos <lt: c.xporlacf;n s;1.)eilns a direitos pelo 
seu peso os pagarão pelo r1·;;) ou liquido, que será vc•riücado fúra 

. d~1s Pnvoltorios, sempre l!UC f()r conveniPnle aos interesses d·a l<'a
zenda, ou a parte o rr~qtwrcr; ob.;crvando-sc neste caso ns dis
posi~.:õcs da Secção 2.", Cap. 3.", Tit. 5. 0 , c do art. 512, % Hl. 
~ Unico. Ali'~m do abatimento por tara, nenhum outro se 

pod!~rá conceder, sob quahtuer p!'ctcxto, nos direitos de expor
tação. 

G:!il.i?ITIJLO 'J. o 

D.\S 1'.\TEYfES DOS I>ESP.\Gl.\NTE.~ E S!TS AJUDANTES. 

Art. üí.S. Nas Alfandt•gas, e l'.II'sas de llrmdas unicamcnto 
podrrilo agenciar negocio~; por conta de outrem : 

§ 1. • 03 Corrdor~s de navio,;, le:;itimamentc provisionados, 
no que f0r relativo ao desetnblt".t\<l " dt~spaelw da~ embarca-
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ções, e ás funcções marcadp pelo at't. 2~, S§ 4." & S. • cto· R e· 
gulamento n.• 866 de 26 de Julho de 18ti1. 

§ 2.• Os caixeiros de casas commerciaes~ nomeados na fórma 
do art. 74 do Codigo do Commercio, com tanto que tenhão re· 
gistrado o titulo de sua nomeação, e sejão afiançados na Al
fandega, ou Mesa de Rendas pela casa commercial a que per
tencerem, c se circumscrevão aos negocios especiacs autorisados 
c marcados pela mesma casa, no respectivo termo da fiança, 
c mencionados no seu titulo. 

§ 3." Os Despachantes providos na fórma do presente llegu
lamento, qualquer que seja a natureza do negocio, durante 
o prazo da duração de seus titulos. 

§, 4.• Os Ajudantes dos Despachantes, devidamente afiançados 
por estes, em todo e qualquer serviço para que forem espe
cialmente autorisados no termo da fiança, excepto assignatura 
dQ notas, conferencia do mercadorias, recibos ou quitações. 

Art. 049. Ningucm poderá ser nomeado Dcspavhante sem 
quP prove: 

1. • Ser cidadão brasileiro. 
2.• Ter mais de 21 annos de idade. 
3. • Estar livre de pena ou culpa. 
4.• Estai' devidamente afiançado, na fórma do art. 654. 

Art. 650. Não serão admittidos a agenciai' negocias na 
Alfandega, ou .Mesa de Rendas, sob qualquer pretexto, ainda a 
titulo de caixeiro de casa commercial : 
~ 1.• Os fali idos, cuja fallencia tiver sido qualificada de frau~ 

dulcnta. 
§ 2." Cs que em qualquer tempo tiverem sido convencidos em 

crime de contrabando, roubfl, furto, estellionato, ou moeda falsa. 
§ 3. 0 Os que por fraude tiverem sido despedidos da Alfandega, 

ou l\Iesa de Rendas, ou a quem fõr prohibida a entrada nos 
respcotivos edificios, durante o tempo da interdicçüo. 

Art. 651. O titulo de Ajudante de Despachante será con
ferido n requ:'rimcnto do Despachante, provando este que o 
individuo, cuja nomeação solicíta, he cidadão brasileiro, está 
livre de prna e culpa, c não se acha comprehendido nas 
disposições do artigo antecedente. 

Art. 652. O titulo de Caixeiro Despachante será conferido 
a rrquerimento da competente casa commerciul, quo o sollicitm·, 
independente de quaesquer outras formalidades, ou requesitos, 
que não forem os exigidos pelos arts. 649, §S 3.• e 4.•, e 650. 

Art. 653. Os títulos dos Despachantes sMão sujeitos ao 
imposto annunl de patente, de 1000000 para os da Alfandega 
do Hio de Janeiro, de 50~000 para os da Bahia, Pernambuco, 
1\laranhão, Par;í c S. Pedro, c de 25~00 pal'll Oi das mais 
Alfandrgas, pagos por trimestre&. 

§ Unico. Cada Despachante poderá ter do hum até llinco Aju
dantes. 

Parte JJ. 7G 
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Art. 634. As fianças de que tratão os artigos antecedentes 
serão prestadas perante o lnspector da Alfandega, ou Adminis
trador da Mesa de Rendas, em livro proprio , e renovadas 
annualmente. Nos termos se obrigarão os amos, ou fiadores a 
responder por todos c quaesqucr actos que os seus caixeiros, ou 
afiançados commcttercm no exercício de suas funcções, ou dentro 
da Alfandega, ou !\lesa rle HPndas, ou em lugares sujeitos á sua 
fiscalisação, c por quaesqucr prejuízos ou darnnos por clles 
causados á .Fawnda Publiea, ou a terceiro ; sujeitando-se ao 
mesmo passo a todas as disposições das Leis .Fiscacs relativas 
;ís fianças. 

Art. 655. Pelo titulo de Ajudante de Despachante se ar
recadará 50 "/o dos direitos a que são sujeitos os dos Despa
chantes. 

Art. 656. Os Despachantes tcriío cscripturação rcgulat· c 
limpa dos negocios a seu cargo, em livros scllados c proprios, 
que serão abertos c rubricados pelo Empregado que o lnspector, 
ou Administrador d!'signar; c serão outrosim obrigados a apresen
ta-los quando o CIIPfc daHeparlição o exigir. 

Art. 657. O Chrfc da Rcpartic:ão designará no cdificio da AI
fandcg:~, ou 1\Jesa de Hcndas Iu~ar apropriado para reunião c 
trabalho dos DPspnchantcs, e pro\'idenciarú sobre a rPspectiva 
policia; sendo fornecidos pelos mesmos Dcsp:tehantes os moveis 
c mais objPctos nccessarios ú sua accommodação c trabalho. 

Art. ü58. O Chefe da Hr·partição poderá suspender tem
porariamente do cxereicio qualquer Despachante, ou cassar-lhe 
definitivamente o titulo, c prohibir-Ihc o entrada na Repartição, 
nos casos de fraude, ou quando fllr conveniente á boa ordem 
c poliria da mesma Repartição. 

Art. 65fl. As JH':,:;.nas q<1c s~ aprrsrntarcm a rkspachar, ou 
1l{:rCIH;iar na Alfandcga, ou 1\!,-sr~dc Itendns m~gocios alheios, sPm 
titulo, ou licença eoncedida na fórma regulada pela presente 
Secção, pagarão pPia primeira wz, de multa, hurna quantia equi
valente á metndc dos direi! os da P ntenle de Despachante; pela 
segundn, o dôbro de sua importancia; pela terceira o triplo, 
c assim progressivamente, podendo ser-lhe vedada a entrada da 
Hcpartição, e lugares sujeitos á sua liscalisação. 

Nas mesmas penas incorrerão os Caixeiros Despachantes, c 
1~judantes dos Despachantes, que ultrapassarem as suas rcspcc
lil'ns attribniçfies . 

. \rt. (itiO. 0 . .; C:~ixPiros Despachantes, on Ajudantes dos 
Jk-:;• whantes, qur•, J'ill':l i Iludir as disposições dos artigos antecc
c!t·:·l•·;, se apr!'sentarcm munidos de conhecimento de carga, que 
llws lr)flha sido transfi.~rida, verificada sua má fé, serão multados 
na fúmm do artigo antecedente . 

. \rt. 661. No caso de wrificar-sc quo um Ajudante de Drs
pachantc, oom assignatura c autorisação do Despachante, agencía 
por sua conta c rcsponsnbi!id(ldc negocios de outrem, lho 
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será imposta a mesma multa, c outra igual ao Despachante 
que houver dado seu assentimento ou autorisação. . 

Art. 662. Na falta do immediato pagamento destas multas, 
obscrvar-se-ha o disposto no Cap. 3.• do Tit. 8.0 

Vi\.PITIJLO S." 

D.\ ANCORAGEM. 

Art. 663. Ao imposto de ancoragem licão sujeitas todas 
as embarcações procedentes de p(>rtos estrangeiros, que pol' 
qualquer motivo derem entrada em portos do lmperio. 

Exceptuão-se: 
§ 1." As embarcações c transportes de guerra, nacionacs ou 

estrangeiros. 
§ 2." As embarcações arribadas por motivo de força maior, 

juslilieada na fórma do Ca p. 2 " do Tit. 4.", que não carre
garem, ou descarregarem parte, ou toda a sua carga para 
commercio, ou que só descarregarem o que fôr strictanwnte 
necessario para com seu producto se proverem de viveres c 
sobrcsalcnlcs, ou fazerem face ás dcspezas do concerto, ou 
reparos de que precbuem. 

§ 3." As que dentro de hum anno tiverem satisfeito por 
duas vezes o imposto de ancoragem ror inteiro. 

§ 4." As que, tendo entrado em lastro, sahirem do mesmo 
·modo. 

§ ti." As qu<' sahircm com carga de algum porto do lmpcrio, 
P, por força maior, toearcm, ou entrarem em outro, não rece
bendo carg-a ou dcsearrrgando, excepto a que fM ncccssaria 
para com seu proàucto proverem-se de viveres. 

§ 6." Os Paquetes de vapor que fizerem o serviço da cor
respondencia entre o lmperio e a Grã-Bretanha, na fôrma 
dos Contractos ou Convençõrs que fot·em celebradas em vir
tude do Decreto n." 591 de 13 de Setembro de 1850, e pelo 
modo nelle mareado. 

Art. 6G4. Este imposto será cobrado na razão de 300 réis 
por cada tonf'lada de arqueação, em gPral de todas as embar
cações não exccptuadas pelo artigo antecedente, qualquer quo 
seja o tempo de sua demora, ou estada no porto em que tiver 
dado entrada. 

§ f." Terão todavia direito a hum abatimento na razão 
de 50 por "/. da importancia deste imposto: 

1." J\s embarcações .que entrarem em lastro c sahirem 
com carga, e, vice-versa, as que entrarem com carga e sahirem 
em lastro. 

2." As que entrarem por franquia, conforme as declarações 
de seus manifestos, descarregarem a parte da carga destinada 
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t>ara o porto de sua entrada, e ~eguirem com o restante para 
porto estrangeiro, ou a baldearem para outra embarcação, 
se não receberem outra carga , ou se, no caso previsto de 
baldca~ão, sahirem em lastro. 

:3. 0 A~ que, tcnd:1 entrado em lastro, tomarem carga em 
diffcrcntes portos. 

§ 2. o Conceder-se-lia igualmente ;1 embarcação que trans
portar colonos para algum porto do lmpcrio, hum abatimento 
na razão ele dua:; toneladas c meia por cada colono. 

§ :J.• Parn que possa ser concedido o nbatimcnto de que 
trata o § 2. • h e mister: 1. o, que os colonos se destinem, ou 
venhão residir no lmpcrio; 2.", que n embarcação traga pelo 
menos hum numero de {:olonos cquiyalcnte a quatro colonos 
por cada Cl'lll toneladas, nlio se contando jamais corno colonos 
os passageiros do ramara, ou os qun fornm admittidos á 
mesa do Capi!iio, os negociantes c imliYiduos que por sua 
profissão, ou por outra alguma razão especial c eonhecida 
não vcnhlio estabelecer sua residencia no lmperio, ou não se 
possão destinar á colonisaçlio. 
~ 4. 0 No numero marcado nos ~§ 2. 0 e 3. 0 n.• 2, serão 

contados na razão de hum eolono dous ou mais indivíduos 
menores de oito, c maiores de hum anno. 

Art. fi65. O imposto de ancoragem das embarcações que 
entrarem por franquia, ou pot· escala, para rnceberem ordens, 
ou espreitarem o mercado, não earrc~ando, ou descarregando 
generos ou mercadorias do eomrnereio, será cobrado na 
razão de 30 réis por tonelada, por eada dia de estada on de 
demora. 

Art. 666. J)a cmbarcaçfio que sahir com toda a carga 
com que tiver dado entrada por inteiro, ou com parte d'ella, 
c a outra parte de 1-(mwros ou mercadorias que houver re
cebido sob qualquer titulo, se eobraní o imposto de ancoragem 
uor inteiro. 
• Art. 667. 1~111 nenhum caso se poderá haver da mesma 
cmbarc;~ção por cada vial.iem, a titulo de ancoragem, maior 
importancia do <tne a marcada pl'!u art. 66-i. 

Art. Gli8. As crnbarea~ões das nações (JUC carregarem 
sobre os navios lJrasileims uneoragem, ou qlllli'Squnr direitos 
de porto maiores do que pagão os seus proprios navios, 
ficão sujeitas nos portos do lmperio a mais hum terço da anco
ragem acima eslahd1~dda, e o Governo poderá ainda elevar 
este imposto quando o nccreseirno referido não pareça sulfi
eicntc para contrabalançar a differença imposta pura tacs 
nações sobre os navios brasileiros. 

Art. GG!l. Em todo9 os casos em que na cobrança dos 
direitos de ancoragem se suseilarern questões sobro o que seja 
lastro c sua qualidade, obscrvar-sc-ha o disposto no art. ft.05, 
~§ 1 o c 2.· 
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Art. 610 .A arqueação .. das embarcaçôt>s para o calculo 
do imposto de ancoQgem serh feita pelo Stereome\ra, op 
seus Ajudantes, nas 1\epar!i.çõe.ll em quo os bouver, oq por 
outro qualquer Empregado que tenha as n600513riaa habi
litações, ou practica deste serviço. 

O processo de arqueação será marcado om Instrucções 
especiaes do Ministro da Fazenda ; em quanto, porém, estas 
não forem publicadas observar-se-hão as disposições do art. 47 
do Regulamento de 26 de Março de 1833, e lnstrucções de 15 
de Julho de 1839. 

Ut\.PITlJLO 9,0 

DOS UIREITOS DE TRANSLAÇÃO DO DOMINIO DAS EMBARCAÇÕES 
NACIONAI<:s, E DAS E5TI\ANGEIRAS QCE PASSAO A NACIOI'(A&l. 

Se~iio :t,a 

IJa meia siza da venda de tmbarcaçúes. 

Art. 671. De toda a transferência de dominio de embar~ 
cação, qualquer que 11eja a 11ua origem, nacioWllidade, denomina
ção, lotação, ou empreso, arrecadar-se-ha o imposto de 5 •f. 
sobre o preço da compra e venda. 

§ Unico. :Exceptuão-se as transferenciai: t.o, dos canôas, 
jangadas c barcos de pc&caria, em quanto applicados a elite 
emprego; 2.o, dos cscaleres e outras embarcações miudas, que 
forem importadas do estrangeiro, ou que, pertencendo a em
barcações estrangeiras, forem por qualqm~r motivo desligadu 
do seu serviç.o, e tiverem qualquer outra applicação, as quaes, 
na fórma do art. 511, ~ 6. 0

, fi cão sujeitas a direitos de importação; 
3. •, das embarcações sabidas do estaleiro, que ainda não ti
verem feito viagem (art. 9 da Lei n.o 586 do 6 de Setembro 
de 1850); 4.. •, das cmba•·caçõcs compradas por conta e para 
serviço do Estado. 

Art. 672. Quando a embarcação nacional fôr vendida em 
paiz estrangeiro, a meia siza será paga ao Agente Consular 
Brasileiro ahi re!'idcute, c remcltida por elle ao Thesouro 
Nacional. 

Nas Atrandegas, c Mesas de llendas haverá todo o cuidado 
em examinar se a embarcação mudou de proprietario, e roi 
ou não paga a meia siza em paiz estrangeiro, para que, po 
caso de o ter sido, o participe logo ao Thesouro Nacional; e, 
no caso c.ontrario, não se lhe dará desembaraço e passaporte 
sem quo u satisfaça. 
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Art. 6'13. Sltõ mil los todos os contractos de trànslaçtío do 
domínio de embarcações, se nfio constar dos escriptos ou Es
cripturas o respectivo pagamento do imposto de que trata o 
presente Capitulo. (Aiv. de 20 de Outubro de 1812, § ft..•J. 

Os Tabelliães que intervierem em taes contractos incorrerão 
nas penas do § 8. • do Alvará de 3 de Junho de 1809, e as partes 
contractantes nas do art. 12 da Lei n.• 939 de 26 de Setembro 
de 1857. 

Sec~iio 2.• 

Do imposto de 15 •,t. das embarcaçüe.ç estrangeiras que passão 
a nacionaes. 

Art. 6i4. Da embarcação estrangeira que passar a nacio
nal se arrecadará o imposto de 15 por •,f. sobre seu valor declarado 
pelas partes, ou arbitrado, quando fôr visivelmente lesiva a de
claração, na conformidade do disposto nas Secções 10.• c 11.• 
do Capitulo 2.•, Titulo 5.• deste Jlegulamcnto. 

§ Unico. Exceptuão-se os casos : t.•, de barcas de vapor 
destinadas pam o serviço das Companhias de navegação au-

. torisadas por Lei, ainda que as ditas barcas sejão construi
das em paiz estrangeiro, e venhão para o lmperio com tripu
lação e bandeira estrangeira \art. 27 da Lei n. • 243 de 30 de 
Novembro de 1841); 2.•, de quaesquer embarcações por co~ta 
e para o serviço do Estado. 

Art. 675. Nenhuma venda de embarcação estrangeira po
derá set· feita nos portos do lmperio, pelo Capitão ou Com
mandante dclln, ou por outra qualquer pessoa de sua tripulação, 
por passageiro, ou por outro algum individuo nacional, ou es
trangeiro, sem conhecimento e autorisação expressa e por escripto 
do Consul da respectiva nação, Vice-Consul, ou Agente Consulat· 
que residir no lugar. 

Art. 676. Se no lugar em que se pretender fazer a ven
da não houver Consul, Vice-Consul, ou Agente Consular, ella 
se não poderá eiTectuar sem autorisação, por despacho, da Au
toridade civil do mesmo lugar. 

Art. 677. A Autoridade civil a que se requerer a auto
risação pam a venda sómente a concederá em alguns dos 
dous ~eguintes casos: 1. •, de se lhe opresentar procuração, ou or
dem do proprictario, com poderes especiars c do tal sorte authen
ticada, que não admitta duvida; 2. o, de ter o Capitão ou Com
mandante justilicado perante ella, plena e concludentemente, 
a innavegabilidade da embarcação que intentar ''euder. 

Art. 678. A autorisação do Consul, ou o despacho da 
Autoridade civil para se poder ciTectuar a venda, será apresentada 
na Repartiçfío Fiscal em que se dever fazer o pagamento dos res-



( ú0'1 } 

pectt'\'o!l direitos; o qual se averbará nó mllstilo papel da áu· 
torisação, ou dl'spacho.; e sem que se apresente a Escriptura 
da compra com o preenchimento de todas as referidas forma
lidades, se não poderá a embarcação matricular como nacio
nal, quando o comprador fôr brasileiro, nem se admittirá a 
despacho de sabida em nome do novo comprador, se fôr es
trangeiro. 

Art. 679. Nenhum Tabellião lavrará escriptura de contrac
to de compra c venda de embarcações estrangeiras sem a 
prccedencia das formalidades requeridas pelos artigos ante
cedcntP-s, sob pena de huma multa de 100~000 até 300~000, 
além de quaesqucr outras em que tiver incorrido, na fórma 
da Legislação em vigor. 

§ Unico. Na transferencia de embarcação estrangeira que 
passar a propriedade nacional, que se elfectuar em paiz estran
geiro, obsenar-se-ha o disposto no art. 672. 

Secção 3.• 

Disposições communs aos impostos sobre a translação· do do
mínio das embarcações nacionaes vendidas, e estrangei
ras que passão a nacionaes. 

Art. 680. No caso de permuta, o imposto recahirá sobre 
o preço de cada huma embarcação em separado. 

Art. 681. A embarcação nacional, ou estrangeira, ou seu 
casco, condemnada por innavegavel, ou reputada como inu
tilisada, e vendida com todas as suas pertenças, ou sem ellas, 
por junto ou em lotes, ainda que seja para ser desmanchada, 
está sujeita ao imposto de que ti·atrro as Secções precedentes. 
~ U nico. As embarcações estrangeiras em iguaes circum

stancias unicamente ficarão sujeitas a direitos de consumo quando 
antes de sua venda forem effectivamentc desmanchadas, e as 
suas partes, pertenças, ou material vendido por junto, ou em 
lotes. 

CJAPITIJLO :10. 

DOS [EMOLUMENTOS. 

Art. 682. Nas Alfandcgas, e Mesas de Rendas se observará, 
na parte que fôr applicavel, a Tabella dos emolumentos que reger 
na Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda, em todos os 
octos, termos, contractos, títulos, certidões, e mais papeis que se 
processarem ou expedirem pelas differentes Secções e mais Es
tações Fiscacs que lhes pertencerem ou forem subordinadas. 
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§ 1.0 Do feitio de cada titulo de Despachante, Ajudante 
de Despachante, e de Caixeiro Despachante levar-se··ha uni
camente 4~000 rs. 

S 2. 0 Quando as partes pedirem certidão que se tenha dn 
extrahir, ou para a qual se tenha de consultar mais de hum 
livro ou documento, lcvor-se-ha busca por todos os livros ou 
documentos tlislinctos, embora a certidão haja sido pedida no 
mesmo requerimento. 

S 3. o l\ão se passará certidão em requerimento que não 
esteja datado c assignado pela parte; c quando esta, depois 
de passada oquella, rccusnr paga-la, serão rcmettidos, tanto 
a certidão como o reqtwrirneuto que a pedira, il Directoria 
do Contencioso na Corte, c <Ís Thl'sourarias nas Províncias, 
para por intl'fmedio <lo Juizo dos Feitos da Fazenda co
bra-la executivamente. 

Art. GS:l. Os emolumento~ por netos praticados pelas 
Alfandcgas, ou l\Iesas de Hcndas; nos pontos, ou distrietos 
onde não houver Capitão do Porto, ou seu Delegado, s1•rão 
cobrados na fôrma da Tabella anncxa ao Hegulamento n. o 4.1~7 
de 19 de l\faio de 18'~6, e farão parte da Receita do Estado. 

UAPI'I'ULft t -t. 

D,\S MUJ.TAS. 

Art. GSt,.. A's Alfandegas, c Mesas de Rendas compele a 
arrt'cadação das multas impostas por iufracção do presente, c 
dos RegularneRtos dos ancoradouros e doeas. 
I~§ 1." A sua arrecadação terá lu~ar desde o momento em 
QUC as decisões [lUIIIÍDislrativas fflle as dccretarer11 Se tornarem 
irrev()j.{aveis. 

S 2." Aos Empregados qun verificarem a infr:~cç.ão c tkrem 
della parte, ou detiverem o infractor que encontrarem em fla
grante delicio, serão adjudicados dous t(~rços da respectiva multa. 

§ 3. o Se houver denunciante, observar-se-Ita o disposto uo 
art. 758. 

Arl. 685. Além das multas de que trata o art. G84, arre
cadar-se-ha na Alfandcga, c !\lesa de Rrnrlas: 1. •, as que forem i m
postas em virtude do Hegulumeuto appro\·;ulo 1wlo Decreto 
n.• 2.168 do 1.• de :\Iaio de 1858; 2." o producto das multas 
que lin·cm impostas por infracção do Hcgularnento n.• M~7 de 
19 de l\Jaio de 1816, nos portos onde não houver Capitão do 
}•orlo, ou seu Delegado. 

§ Unico. O producto das multas impostas em vil'tude do 
citado Decreto n.• 2.Hi8, do 1." de J\Jaio de 1858, será rece
bido e escripturado como em deposito, para ter o destino que 
lhe dú o ort. ft5 do referido Hegulamento. 
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Art. 686. Na liquidação e cobrança das multas a cargo das 
Alfandegas, e Mesas de Rendas, e na cxecuçlio das decisões admi
nistrativas que as impozerem, observar-se-hão a~ disposições do 
C<Jp. 3. 0 do TiL Vlll. 

§ Unico. As cmbarcaçõc.s e mercadorias que na fórma do 
nrl.ig-o ft.23 f'stivcrem hypothecadas ao seu pa;:ramenlo c so
lução, não poderão obter des8mbaraço c ter sahida sem que este 
integralmente se realize. 

Art. 687. Em todos os casos de contrabando eapprehensão, 
previstos neste Hrgulamento, o~ donos das mercadorias, seus 
l'onductores c pessoas que as escoltarem são solidariamente res
ponsaveis J;clas multas que lhes forem impostas. 

CAPITULO :12. 

f,OS DEPOSITOS VE:SCIDOS, OU PRESCr.IPTOS. 

Art. G88. Os dcpositos c cauções feitos nas Alfandegns, 
ou l\h'sas de Hcndas, que se vencerem, ou prescreverem farão 
parte da renda do J<:stado a carg-o das rru~smas Hcpartições. 

Art. GSU. Prescreve no fim de 5 annos, contados da data 
dn entrada nos cofres da AlfandPgn, ou l\Jcsa de Hendas, o 
producto em deposito das arrematações, ou vendas em leilão das 
me:·cadorias, que na fórma do presente Regulamento forem por 
qunlquer far.to ou razão postas a consumo , ou por outro 
qunlqncr titulo arrematadas. 

Art. ü90. As disposições do art. 688 comprehcndcm: 
J .• O producto da importancia dos valores de qualquer 

nnturcza, c letras em caução de direitos de consumo nos des
pnclws de rcexporl3ção, que forem vendidos ou apurados na 
l<írma do art. GHi. 

2. • Quacsquer outros valores, ou titulos em caução, cujo 
tempo estiver vencido. 

CAPITULO :13. 

llA ARMAZENAGE!\1. 

Art. 691. Nenhum genero ou mercadoria, entrado, re
colhido ou depositado nos armazens pertencentes ás Alfan
dPgas, ou Mesas de Hendas, ou mantido, c custeado por 
sua conta, c sob a sua administração, qualquer que seja sua 
proccdcncia, ou origem, será isento da armazenagem, á ex~ 
ccpção dos seguintes: 

1. • Os que gozão de franquia de direitos em virtude do 
art. 512, §§ 7.", 8.• c 10. 0 

Parte 11. 77 
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2. 0 Os imporladQs por conta do ~~ovcrno, de qualqUer ,\dmi
uislraçl\o Geral ou Provincial, para serviço publico, ou por 
conta de Estabelecimentos Publicos, que gozarem de fra-nquia 
de direitos. 

3. • Os apprchendidos, no caso du ser adjudicado aos ap
prehensorcs o ~cu produeto . 

.r...• Os sobrcsalcntcs dos navios, até seis rnczcs de estada 
ou de deposito, \cncidos os quacs se observará o di~postv nos 
artigos S<'guintcs. 

Art. 6:)2. A armazenagem será calculada c cobrada sobt•e 
a importanria dos direitos de consumo a que forem sujeitas as 
mrrcadorias dt•positadas, obsen ando-se ns seguintes regras: 

1. • Conl'l~dt•r-se-ha: ás mercadorius contcmplaC:ns na Tabella 
n.• 7, trin!a dias, c ús demais, sessenta de c'tada line, con
tados da data da sna dcsearga. 

:!. a \' l'IICÍilO O prazo de C3tada livre, e permanecendo as lllf'l'-

fadorias Plll dPposito, a armazenagem será ealclt!ada ü cobr1lda 
por cada mez, considerat~do-se nmddo o mez no dia em que 
clle principiar, até a data do despacho, do modo seguinte: 

Da dato da dcsnrga até G mezesna razão de 
Da mesma data até hum anno 

n >> " >> 15 mezes 
)) )J )) )) 1!; )) 
l'1 )) )) )) ~ l )J 

1 "/o 
1 (2 "/. 
2 u/o 
2 4h "i. 
3 o! 

/0 

» >> n :.! nnnns :1 t/2 "/. 
Por todo o tempo excedente a 2 annos 4 · •;'. 

§ t.• Exceptuão-se desta regra as pedt·as e mct<~.es pre
ciosos em bruto, bnrra, pó, ou pinhn, preparados, em obra, 
ou em moeda, cuja armnzeni.lgem, nmcidos os primeiros doze 
dins, contados da data de sua descarga, que se concederão I ines, 
será cobrada na razão de 1 • j. do seu valor por cada IIHlZ 

de estada. 
§ 2.• As mercadorias e objectos que gozão de franquia 

de direitos, que não estiverem comprehcndidos nus disposit;Õl'S 
do art. 691 , os qnaes licarão sujeitos á armazenagem desde 
a dilta de sua descarga, ou deposito. 
~ 3. • A armazenagem das •Iwrcadorins reeolhidas em en

trepostos publico~ será regulada por Tabella especial, na liínna 
do art. 276. 

§ 4.• A armazenar::cm da pohom, nrmamento, e munições 
de guerra será cobrada na razão de 1 •/2 "/o da impor
tancia dos direitos, por rnda mcz de estada, desde o momento 
de sua cntrnda até dous annos, e por todo o tempo que 
exceder deste prazo na raz1'io de 4 o.'o. 

Art. 693. Ho carrq;amento, sohrcsalcntcs e ohjeclos per
tencentes ao equipamento e serviço dos navios arribados será 
cobrada a armuzen~gr~m na raziio de 80 réis por lonelatl;s 
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•I'3gna, contando-se d~de o dia em que principiar a .!Jes~ars-a 
p_om os depositas oo Alrandega, ou Mesa de Rendas, até o em 
que eiTedivamente fór concluída. A armazenagem, porém, corres
pondente aos dias de descarga e reembarque terá o abati
mento de 50 •; •. 

Art. 694. Jla data do pagamento do despacho até a sa
hida da mercadoria, caso esta se demore nos armazens, ou 
depositas por mero interesse, negligencia, ou culpa do seu 
dono, ou consignatario, ou de seu preposto, a armazenagem 
será cobrada na razão de fr. "/., calculados sobre a impor
tancia dos direitos respectivos; se a demora fôr além de 8 dias, 
pelo tempo que esta durar. 

No caso, porem, de ser a demora, a juizo do respectivo 
(:hefe da Hepartição, devida a embaraços resultantes da affiuencia 
do serviço ela Bepartição, ou de falta ou negligencia dos Em
pregados, ou independwtcs de facto, ou vontade do Despachante, 
não terá lugar cobrança alguma de armazenagem correspon
dente ao tempo da demora. 

Art. 6!)5. Os gencros ou mercadorias estrangeiros des
pachados a bordo, ou sobre agua , que, a requerimento da 
parte, e por eonsentimcnto do Chefe da Repartição, tiverem de 
transitar, ou sahir pelos armazens, depositas, ou portas das 
Alfandegas, ou Mesas de Rendas, e ahi se demorarem por mais 
de tres dias , pagarão, como multa, a armazenagem na razllo 
de 4. •;., de conformidade com o artigo antecedente. 

CA.PITULO t_.t,. 

DO EXPEt>IENTE DA CAPATAZIA'• 

Art. 696. Nas Alfandcgas, e Meias de Rendas cobrar-se-ha, 
a titulo de expediente da Capatazia, c como retribuição do ser
viço do material e pessoal da mesma Capatazia, quarenta rúis 
por cada volume cnjo peso não exceder de dnco arrobas, c vinte 
réis por cada arroba do todo c qualquer volume cujo peso fõr 
maior de cinco arrobas. 

Esta disposição não comprchcnde os serviços prestados nos 
entrepostos. a cujo respeito se observará o que se acha marcado 
no art. 27G. 

§ Unico. O expediente da Capatazia seni calculado, na nota 
do respectivo despacho, na fórma porque se pratica para a ar
mazenagem, ou em separado, se aquellc já estiver concluído. 

Art. ()9i. l'icão sujeitas ao expediente da Capalazia, na 
ftít·ma do artigo antecedente: L•, as mercadorias estrangeiras, 
despachadas para consumo, que se embarcarem nas pontes c caos 
tia .\lfandega, ou Mesa de R-endas, ou de armazQns c depositos 
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externos mantidos á custa c por conta da Fazenda Publica; 2. •, 
todo!S os volumes de gcncros de producção c manufactura do 
paiz, que descarregarem ou embarcarem nas referidas pontes o 
cacs; 3. •, quai!(Uer serviço ou trabalho, a quo a Capatazia não 
estPja obrigada, ou quo for feito a pedido, ou a requerimento 
da parte, ou o dever ser por conta desta c á sua custa, na fórma 
do presente Hcgulamcnto. 

C,\.PITULO .á. 

D.\~ CO:-lTIUHUIÇÜES 1'.\!U .\S C.\SAS DE C.\HID.\llE. 

Art. ()!)8. Na cidad0 do Hio de Janeiro, as ronlribuí~ões 
que se devem arrecadar para a Santa Casa da l\Iisericordia, 
de cada vez que as cmbarca!;Õe.i naciunaes e estmngciras sahi
rem, he a seguinte: 

De cada pessoa de equipagem das embarcaçiies 
que navegão b:.11Ta fóra, para os portos do 1\lunitipiu 
c Provi ncia do llio de Janeiro. . . . • . . . . . . . . . . . . . 200 réis. 

Idem, idem das cmbareaçõL~.-; qtw nawgão para 
os outros portos do lmperio, 011 de longo curso..... 6'10 réis. 

De cada galera, ou barca, pl'lo casco ........... ü~OOO réis. 
De cnda bri;.;w•, brigue-barcu, berganlim, patacho, 

hiate, ou palha bole, idem ....................• 4:<;>000 rúis. 
De cada sumacct ......•...•.................. 211'5GO réis. 
De cctda lancha, idem. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . li280 n~is. 

Art. (i!)!). Nos outros portos do lmperio se arrecadará esta, 
ou outra contribuição que estiver em uso, ou qual!(Uer que o 
Commercio c os hospitaes conveudonctrem, pelo curativo dos en
fcnnos da equipagem da respectiva nação. 

Art. 700. O barco de cabotagem sahido da Ca1oital do 
lmperio com despacho pnra nlgum outro porto do l\Iunicipío 
da Curte, ou da Província do Hio de Janeiro, que dirigir-se 
a outro destino, será obrigado a restituir no porto em que 
der entrada a dítTcrcnça do que deveria pagat· se despachasse 
para fóra da Província, e a Alfandega que a arrecadar a 
rcmclterú <Í da Curte. 

Art. 701. _\rrecadar-se-ha em todos o;; porte>s marítimos do 
lmpcrio a contribuição de 1::;000 em Ilipa, e 5 réis por du
zia de garrafas de liquidos espirituosos, na occasião de seu des
}Jacho para consumo, cujo pruducto se cntmgarú ás Casas de Cn
ridadc do lugar, para ser applicado ao curativo da equipagem 
enferma dos wwios mercantes. (Lei n.'' 7Hl de 28 de Setembro de 
1853, art. to.) 



( 613 ) 

CAI•t'I'IJLO t.G. 

DO SELLO. 

Art. 702. Arrecadar-se- h a nas Alfandcgas, c Mesas de 1\cn
dns sello proporcional dos bilhetes de deposito, letras, e assigna
dos; de todno e quaeSl(llrr actos que nestas lleparliçõo•s se lavra
rem, on celebrarem; c dos títulos e papeis que forem ndlas exhi
bidos, apresentados, ou por cllas correrem, na fórma da Legislação 
em vigor. 

§ 1. o Cobrar-se-ha de cada titulo de Despachante 5:ti~OCO, c 
do de cada hum de seus Ajudantes, e Caixeiros Despachantes 
2~400 de sdlo lixo. 
~ 2." As licenças que em virtude !leste Rt>gulamcnto c csty

los se passão, huma vez qne se expeç<io títulos esp•'ciaes della~, 
assignados 1 elas resr,ectivas Autoridades, licüo sujeitas ao sel\o 
lho de 2::;1000. 
~ 3. 0 

. Das penri'is~ões concPdidas por simples despacho, c da~ 
licenças para ir a bordo de qualquer navio entrado se cobrara 
1UO réis de sellu fixo. 

% !~." Un cada via de conhecimento de frete, ou de cnrga, 
antes que as A lfandcgas, c Mes'ls de Hendas expeçi'io o despacho da 
embarcação para sahir do porto onde tacs conhccirm~ntos lorr.m 
passados, 80 r(·is, na fôrma da disposiçüo final do art. 35 do 
Hq.;nlilllll'nto dt~ 10 de Julho dt~ IH50. 

% 5." De rad<t folha dos livros dos Dei'pachantes t.O r1'is. 
~ (i." Os llocunu·nlos e papeis de qnalqt:er espcciP, quo forem 

ex h ibidos ou a ptest•tltados, ou !f!W eorrüo pdas AlfandP;,;ns, e l\Icsas 
de Rendas, lieüo sujeitos ao sello lixo de lUO réis, na ftirma do art. 
12, ~ 2, n." l da Ll'i n .0 :H 7 de 21 de Outubro de 18!~3, c Bcgu
l;;mcnto de lO l!e Julho de t!:liiO. 

§ 7." Os proccc;sos adrninislrnlivos organisados nas Alfan
dcgas, c l\Ie5as de Hendas são sujeitos ao scllo fixo designado 
para os autos que correm ante os Oclcg-ados, c Subdelegados r elo 
art. 31~ do H.egulamcnto de 10 de Julho de 1850. 
~ 8. 0 Todos c quaesquer documentos c papeis enumerados c 

dcscriptos no Regulamento c Legislação em vig01·, relativa ao 
sello, solverão este imposto na fórma nrlla estabelecida. 

Art. 703, Süo isPntos do sello os documentos que pcr
!Pnccm ao expediente das Hcpartições, como as guias, a! testados, 
foi h as, relaçües. recibos authenth:ados de "Vencimentos do 
Empn·gados Publicos, férias, sala rios. c outros semelhantes; 
e igualmente os manifestos, suas copias, ou lraducções. 

Art. 70's.. Em todns as questões que se suscitarem nu 
percepção do scllo c sua liscalisação, imposição de multas, c 
revalida~ões seguit·-s~-ha o disposto no Hegulamcnto de tO dn 
Julho de 18:.iU, Lei n." 939 de 26 de Setembro de u;:n, art. 
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l:l, c mais Legislação respectiva; dando-se os recursos nccessat'ios 
c voluntarios. conforme o art. 91 o seguintes do referido Rc
gui;Huento c lnslrucçõcs de 20 de Outubro de 1859. 

no JlllL\10 IIO liC~ICIPIO D.\ CÔRTE. 

Art. 70:5. São Sl~jl'ifos ao pi1f!amrnfo do dizimo todos os 
gcnrms d,• producçüo do mlinicip1o da C•)rte que se exportarem 
harra fúra para as Provim·ia;.; do l111pcrio, e para qualquer 
porto estrangeiro. Exeepluão-se: 1.", os que seguirem para 
portos da Prorinda do llio de Janeiro; 2.", a farinha, gornma, 
tapioca, anil, c outros gl'neros que teem fabrico. 

Arl. 70!j. O dizimo cobrar-sc-ha do modo seguinte: 

~ 1.• O assucar pagará i) "/., depois de feitos no seu preço 
os descontos por encaixe, conducção, & c., marcados na ta
bella n." !1. 
~ 2.• O café pagani ,,. J/ •. 
~ 3.• O arroz com casca, ou sem rlln, o milho, feijão, 

c oulr;1s semelhantes product;iics <(Ue não tem fabrico paga
rão j ''In. 

~ .L" Pnra q•w os gPIH'ro'i de producção do :\lunicipio da 
0\rt<~ s•jào por tar·s reputados, bastar:í que o Despachanl<~ apre
sPnle disso IHim,J declaração jurada do productor, ou o declare 
debaixo d·~ juramento. 

Art. 707. Os generos similares das Províncias limitr{l
phes, que não forem acompanhados <h~ guia da Província d'ondn 
procedem serão tidos como productos co ;\lunicipio da Côrte. 

Art. 70S. Os barcos sahidos do porto da Capital do Imperio 
com despürho para portos do ~funicipio da Curte, ou da Pro
víncia do Hio de .Janeiro, que forem para qualquer outro 
porto do Imprrio, ahi pngarão, para a rPmla gPral, o dizimo dos 
f.!l'lll'ros tiliP th~s.-mbarcarem, [:roduzidos no ~lunicipio da 
C.\rl!·. 

Para rsl!~ e!Tei!o a Alfandr~a da Cr\rte dcclnrnrá no mani
fr•sfo da r:Jr;..:-:t d" laes r·mhareaçtH's qnars o~ gencros que tran5-
porta de protluc'.';1o do ~Iunicipio ='i<•uiro. 

Art. 70!l. !\o rn·ocPssn dos de.;;pachos <ln dizimo obscrvnr
se-hão as disposir;lies relati\'as ao dPspncho de cxport1ção. Jlios 
rasos l'lll qtw o gPHcro PS!Pja sujeito a dirPitos de rxportação, 
o dizilllo será calculado no 111\'Sillo <kspacho, e nrrer;ulado na 
mesma ocrHsiüo <'111 qur: a<(Helles o forem. 
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UAPI'I.'IJIAO I.S. 

DO IMPOSTO aiUNIC\PAL SOBRE OS LIQUIDOS ALCOHOLJCO!J 
lJESPACUADOS PARA CONSUMO. 

Art. 710. Arrecadar-se- h a de toda a aguardente, vinhos, 
licores e mais liquidos alcoholicos procedentes de portos estran
!;eiros, qut' se despacharem para consun1o do :Município da Côrte, 
u tax.a de 1 :t\800 réis por cada pipa de H!O medidas, c proporcio
ualmcnle de quaesqucr outl'os cascos, ou \'asilhas. 

Art. 711. Cobmr-se-ha igualmente 4.0 réis por canada da 
a:.;uardente de producção do paiz, c de seus productos, (art. 19 
da l.ni n. • 98 de 31 de Outubro de 183::>, e at't. 30 da Lei n.• 317 
llc 21 de Outubro de H!43.) 

Arl. 712. O produclo liquido destes impostos será recolhido 
nos mesmos prazos, c com as demais rendas a cargo da Alfandega, 
á Thesom·aria Gemi do Thesouro Nacional, onde se cllectuará 
sua entrega á lllm.a Camara l\lunicipal. 

UAPI'l'ULO :19. 

DOS lJIRF.ITOS SOBRE A AGUARDENTE D.E PRODUCÇAO lJO l'AIZ, 
lJESTll'UDA AO CONSUMO lJO lllUXIClPlO lJA CÔRTE. 

A rt: 713. De toda a aguardente de producção nacional, que 
se despachar para consumo do dislricto da cidade do !tio de Ja
neiro, cobrar-sc-ha 20 °/o· 

§ 1. o A este imposto são sujeitos todos os productos deste 
genero. 

§ 2. 0 O distt·icto da cidade comprchenderá o territorio 
da cidade banhado pelo mar, e limitado, da parte do oeeano, 
pelas divisas da Freguczía de S. João Baptista da tagôa até 
o alto da Boa-Vista, na serra da Tijuca, e da parte da lloa-Yista, 
ruas de Andarahy Pequeno, S. Francisco Xavier, D. Januaria 
e seu prolonga menti), pelo rio de Maracanã até o mar, com as ilhas 
adjacentes. 

Estes limites poderão ser alterados pelo Governo. 
Art. 714. O preço da aguardente que deve servir de baso 

para o calculo do imposto será lixado pela maneira estabelecida 
na Secção 2.• do Capitulo 6 o deste Titulo. 
~ Unico. No seu despacho observar-se-hão as mesmas regras 

marcadas para os despachos de consumo, devendo além disto 
na re!lpcctiva nota o ncspachantc mencionar seu destino. 

Art. 715. Concluído o despacho dar-se-ha ao Despachante-, 
para acompanhar o gcn~ro ao seu dcsti~tO, humu guia, nu qual 
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se c~peeiliearaô os ntllllcros c marcas das pipas, ou vasilh:~s; 
o dia c hora da s.1hida do competente trapiche, ou deposito 
t•spccial para este fim designado; o prazo em que se deve 
elli~etuar o transporte; a importancia do imposto pago; e a casa, 
uu cstabelcdmcnto it que mr destinado. 

Art. 716. 1\a Allilndt'IW da Côrle não se consentirá despa
l'ho de e:xporlaçiio de ng-nardcnlc para portos ou qualquer outro 
ponto da Provinda do Hio de Janeiro, sem que se deposite a 
i mportanda dos direitos de consumo, c taxa municipal, ou se 
)Jfcslc liant,:a idonea para o pngamrnto dos mesmos impostos. 

Art. 717. Se no prnzo de tres mczrs não fôr npresentada 
ao lnspedor da Alfandcga certidão passnda pelo Collector dns 
1\cndas Proyinl'incs do lugar do rkstino da aguardente c seus 
produrlos, da qual conste a <·ntradn da ngu;wdc!tlc na Provin
da, será o dl'lHlSilo de que trata o artigo antecedente escrip-
1 urauo con1o receita efli~eliYa, ou o llador compellido ao pa
t-:amcnto dos direitos pelos meios competentes. 

Art. 718. Nas fabricas de aguardente situadas no districto 
da cidade haverá hum Empregado, ou Agente, para fiscalisar por 
rarte ela Fazenda a sahida da aguardente, segundo as instruc
t;ües que para esse fim lhe forem dadas pelo Inspeclor da Alfan
dega. 

O grcnero fabrieado nos referiu os estnbclecimcntos não poderá 
sahir senão para o competente trapiche, ou deposito especial, 
para este fim designado, ou para o consumo, mediante o res-
lJL'Clivo despacho. 

Art. 71!}. Além do deposito especial da cidade, edo de
posito de llemfica, nenhum outro poderá estabelecer-se no 
llislrirto do interior, para receber aguardente, sem autorisação 
do Ministro da Fazenda. 

Art. 720. Toda a aguardente fabricada na Proyincia do 
Hio de .limeiro que vier por agua será t\eC(~ssarinH'nle reco
lhida ao competente trapiche, ou deposito especial, para este fim 
designado; den~ndo acompanha-la huma guia passada, datada 
e assignada pelo dono do engenho, ou seu preposto, contendo : 

t.o O nome do engenho em que foi fabricada, Municipio c 
paragem em que está situauo, c ,da pessoa a quem vier con
signada. 
· 2. 0 O do arrács do barco. 

3. o O numero de pipas, ou de vasilhas, por extenso, em 
que H\r contida, e os 1-(r<Íos da força que tin~r. 

A que yicr a bordo elas Pmharcaçües despachadas pelas 
Alfandegas, e .!\lesrrs de Hendas será lambem recolhida no de
posito geral. 

Art. 72 t. Toda a nguardcnte fabricada nos engenhos c fabri
cas do l\Iunicipio c!rr Ct\rte, que dellas sahir por mar para o compe
lPnlc trapiche, ou deposito especial da C(\rte, será acompanhada 
de huma guia cortada do lino de tal;-to, n qual nwneionaní: 
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~ t." O nouw llo cngcnlw, frcguezi:l e para;,;<'m em que fM 
siluaclo. 
~ 2." O numero das pipas, ou vasilhas, a qaant.idade do li

quido que ndlas se contiver, e o seu gráo de força. 
~ 3." ()uP lw enviada para o Trapidw da Orumn. 
~ !L" () <l:a e hora em que rahir do engenho, ou fabri::a, e 

o prazo em quP st• deve elfecluar o transportt•. 
~ :>.• A a . .;.,ignatma do dono do en;,;t~n!w, ou do seu :\dmi

uistrador . 
.\rL. 7~~- .\ agnanlcntc que sahir do dl)postlo UI~ Bem fica, ou 

ti,• dt~posilos p:rticulan•s, para o trapie!It), ou dPposilo PspPcial da 
C:úrtP ser;í latuuenl a<:ompanhada dL) guia com as dPdaraçõ1·s 
IJJtmeionadas no art. 721, á cxcepção da do pagamento do im
posto. 

Art. 723. A a.~uardentr sPr;Í cs;:ripturada, para a entrada 
nos dPposilos, cor11 designaçfio da quantidadt~ de uwdidas que os 
casco~; poderem conlPr, da que contiverem, P da correspondenlt~ 
;w gr~o dt~ fon:a indicada nas guias dos engPuhos: e no neto da eu
Irada serfio nurut~rados os volutues por pipas, meias pipas ~~ 
barris, n.:commendando-se a nurueraçüo em cada exercício. Er
f,·dumla a entrada, dar-se-Ita ao conduetor hum recibo extrahido 
do livro do taWo. 

Art. 721-. Será pr.rmiltida a remoçfio da agu:mlenle depo
~:tada no armazem de llemlica para o trapicl11~, ou <kposito nspe
.-iai da Côrle, o que serú facultado pela Alfandt'~a. pn~slamlo 
a parte na llle.;ma ,\ lfimdPga fiança idonPa pelo valor ôos dirPitos 
dn comsumo e taxa municipal, e estes S<~rf:o cobrados em d<HJro 
<'\t'ruti\:ll:lt'llll~, St~ o genPro niio tiver entrado no trapiche dentro 
tio prazo dtJ Ires diiiS da COIIC!'SSÜO . 

.. \rt. 7:::;. O lnsp<~clor da AlfandPp;a n·ntclltir<Í ú Ht~cchc
tloria do :'llu!licipio, uo prilH·ipio de cada moz, huma reli.H,:ào da 
aguardPnte n~rebida dos CIIM"enhos e til bricas do lllUnicipio, 
acomp:mh;lda das guias de que trata o art. 721. 

Art. 7~G. Não se poder:í transportar aguilrdente de hn111 
f'sf:lhdecinH·nto para oulro sem guia da Alfandq~a no districto 
da Ct\rle, na qual, alt'·m das deeL:Il'iH,;ões conveuienles, se lllill car:i 
o prazo elll qut~ SI' tem dt~ effecluar o transporte. 

Art 7:!.í. (); barqul'iros e outros eonduclo,res d" aguar
llente por a.c:li:J ckveriio cxltibir, ;í prillleir;J requisiç:lt) de qnal
quer Autoridadl', Etn!)re;:::ados, AgPnles fiscatls, Policiacs ou 1\lu
nicipars, Honrlas ou G·uardas, as guias que servirem para resalvar 
a circn!aç:io da mesma aguardenl<'. 

Art. 72H. Os L<Jrqueiros e conduetores qtw forem obriga
dos <J interromper o transporte por ~inislro, ou outro a ccidt~nte 
deveriio illlllll'diatarnrntc lazer as declaraçtil's prceisas p Prante a 
A·Jtoridadt•, E111pre~ado, ou Agente que mais proximoresitlir d<> 
lu~ar onde St! depllsitar o gcnero, para que o prazo inclieado nas 
,;rti<h st•ja {il'{)ro~jM!n prlo tempo da interrur}l:fio, o IJ!Ial sná cc:·-

l'arlr· I/. 7~ 
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tiflcado nas mesmas «..eclarações pelas referidas Autoridades, 
EmprrgadllS, ou Agentes. 

Art. 729. Na Alfandega da Ctirte obscrvar-se-ha na fiscJ
Iisação deste imposto as disposições do R<'gulamcnto n.• 2.169 do 
1. • de Maio de 1858, c mais Legislação em yigor, na parte que lh·l 
for especial. 

(~/lPI'ITI.O 20. 

DOS n!PO"TOS I"iTF.R!'iOS. 

Art. '7:.!0. A's Alfardrgns situndns nos ~Iunicipios em qu~ 
nlío lwm c r Hecebedorias de Hcndas internas, ou <'111 que o 
(;oH'I'Ilo Imperial nüo cre<Jr estas Hepartições, ot• Mesas de 
Rendas, dentro dos limite,; que lhe forem marcados, compete o 
lançamento e arrecadação dos seguintes impostos, rendas e 
urligos de receita publica; a saber: 

1. o Foros de terrenos c de marinhas. 
2. • Laudemios. 
3.• Siza dos bens de raiz. 
4. o De cima urbana addicional das corpor:tçõcs de mão 

morta. 
5. 0 Direitos novos c velhos, c de Clwncrllaria. 
6. • Ditos das patentes dos Olliciacs da l;uarda J\"acional. 
7. o llizi ma de chancellaria. 
~. 0 l\lultas por infrucçcücs dos Hegularncnlos. 
\.1. o Sello do papel lixo e proporcional por verbas, ou venda do 

papl'l scllado, quando não estiver ú cargo de outra Bcparti~ão. 
10. Imposto dos CorrPlores c Agentes de lcilücs. 
·J t. Emolumentos dos Heparliçõcs. 
12. Imposto sobre lojas, casas de descontos, t~ c. 
1:1. Di tos sobre casos de moveis, roupa, & c., fabricados em 

paiz estrangeiro. 
14. Ditos sobre barcos do interior. 
15. Taxa de escravos. 
1ti. lndemnisaçücs. 
17. Heceita eventual. 
18. Emprestimo do •~ofrc dos Orphãos. 
19. Bens de defuntos e ausentes. 
'20. Salario de Africanos livres. 
21. l'rodueto da Ycnda de terras devolutas. 

Art. 7:H. J\"o lan~·amento, aJTI'c;;da~·;lo, c fisralisoç1io dos 
impostos, rcndos, c orligos de receita publica l'HUilH'rados no 
presente Titulo Sl' rl•gularão as Alfandrg-as, e 1\lrsas de Rendas 
pelos disposit;ões das L<·is n Hcr;ulanwntos por que se regem as 
ne~ebcdorias de !tendas intrmas. 
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Tl'fULO VI. 

Dn. matt•icllla das embareaç4}es, e da ~ente 
do anar. 

Art. 732. !\os lugares, ou districlos em que não houvr•r 
Capitães do Porto, ou seus })elrgados, a .-\llandega, ou l\Iesa de 
!lendas procrdení á matl·icula d;~s cmbarcaçües, c da gente do 
mar, na conformidade dos Capítulos 1.•, 2.•, 3.•, 4.• c 5.• do 
Titulo ft..• do Bcgulilmrnl.o n.• 4ft.7 de 1.9 de Maio de f8q6, e ])e
ereto n.• 1.6:30 de 16 de Agosto de 1855; e rubricará os livros de 
bordo, rPgulando-sc tl('Stc serviço pelo que prescrevem os nws
mos Hcgulamentos, c os arts. 467 c 501 do Codigo do Com
mercin. 

% Unico. Naquelles lugares em que houven•m, ou forem cn•a
llas Capitanias dos Portos, ou suas Delegacias, sú compete <Í Al
fandega, ou 1\lesa de Rendas a arquea1:ão das embareações de 
'I ue se ex trnll i rã o certidões, quando os Mestres, ou Com manda n ies 
as requererem para quaesquer fins. 

Art. 733. Proceder-se-lia á arqncaçlio torl;~s ns v1~zcs qnl! a 
em harea\·âo houver de ser matriculada ; c será feito este servit;o 
wnfonuc prescrevo o art. 670. 

Art. 7:~í. Para qtw hum Negociante possa ser matriculado 
Assignante de h uma Alfan<.lega lw neressario que 111ostre: 

1.• Que se acha nas condições q~w requerem os arts. !~,• 
5.", 6. 0 o 7.• do Codigo do Cornmerdo. 

2.• Que prestou fiança idonea na fórma do arlip-n seguinll'. 
:J.• Que não csl<Í comprehendido nas disposi;,;ües do art. 7:17. 
!L• Que nlio foi r~scado da matrieula dos Assir~nnntcs por 

frandP, ou crimt) dos mencionados no art. 737, n.o :J, ou por 
f<~lta de pontualidade na satisfação dos empenhos IJUe contrahio 
para eom a Alfandega. 

Art. 735. A fiança scrü prestada na Alfandega por termo 
I ilHado em li no proprio, no qual os Assignantcs e ;eus fi<Jdon·s 
st~ ohrigarão solidariamente, por suas pessoas e tn:ns, a satisfazPI' 
'{Uaesctuer empenhos c obrign\ÕCS rpt•~ (Ontrahirem, ou suus lia-
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clorrs, dentro elos limites que forem marcados no mesmo termo; 
rennndnndo ao rnr~mo p:1sso todos os privih·gios c isenções de 
qm· gozarem, on Yierern a gozar, c snjeitando-~c a todas as dis
posir,iirs das LPis l'iscaes qtw lhPs lorPm rPialivas. 
~ Unico. Jll'slcs IPrmu•. logo fliiP fon~rn assignarlos. se re

ffil'llt•rão copias á Dir<'doria (;era! do Contencioso na Córte, e 
:ís Tllt'sourarias B;JS Prminrins. 

Art. í:IG. Os ,\ssi;man!t·s c sr>ns flarlorrs clevt•rfto ser da 
approYaçfto do lnsprctor, elo Aj udan lt~ do lnspr~r~tor, do Thcsou n•iro, 
e dos Clwfes das ~r·cr:ties, os qua<'s scrfio suhsi!liari<t c solidaria
mr~nte rcsponsaYI'is p<'las suas faltas Ptn todos o~ rasos rm que por 
sua nr;;li;wnria, oa r·ulpa fon•m admiltidas, ou eonservnrlas pPssoas 
IJU<' nf10 u!Terr·r:fto as IH'r·r·ss:Irias garantLts, ou sohw quem rer(lião 
susp<'itas de ,,. ar:harem e111 (!t-slinoraveis rircumstanri<.s, ou de 
pouca sr!!nrança. 

A ri. í3í. Sr·r;í riscado da mntrirula o Assig-n<tntr: t .0
, que 

niin s;Ilisfizt·r nos Jlfazos marcados as obri~açõPs r~ empenhos 
!JtlP I'Oillrahir por si, ou por ouln•m: 2. 0

, <!lle fallir: :J.", qun 
li) r pronuneindo, o 1 Sl'lliPneiado pdos srguintr·s nin1cs: rontra
hando, roubo, furto, rsldlionato, moeda falsa, on IJ<tnr·a-rota: 
lL o, que pnr f1·<1ude ft)r clc,perlido dn .\l!iwdc;!a, rHJ :Ilesa de 
H<~ndas, 011 a qtii'In 1{\r prohihida a entrada dns respectivos 
r~di!ieios, rluraniP o IPIIl[Hl da inlPnlic1;fío; !i.", que nfío 
reforçar sua !ian\a no Jll'ilZO q11r ll11! lôr nwrcnrlo. 

Art. í:m. O :\jtHlante do Inspl'dor, ou qnalq11l'f dos Em
prrgarlos rr•sponsan~is J.Plas falias dos Assit:nantPs n dos seus 
flador<!s, poderão, quando jul~clff'lll comPnit•ntc, rcqtwrer ore
forço da li:m~·a prestada, <ID Insper:tor 011 .\rlmini.,Lradnr; c rsle 
por si, scrnpre qtw lhe paree!~l' nPeessario aos inlt·n~sws da Fa
Z<'tHia ;\;H·ional, o 1'\Í~ir<í, !' marrar;í prazo para qtw cll1~ s1~ 
l'!li•dtw soh pena da suspcnsilo do ,\ssiLmanle, ou de ser risead!l 
da mal ril"nla. 

Art. í:~~~- O;; hillldeslla .\lfan!k;::a ~ozariio clt~ lodnsos privi
l!·~ios inlwn·nles aos titnlos d1~ divida adiva ria Filz('n<la l'ublira, 
~~dos que llle roriio e'pr·eialmPn\e eonfPridos pPio Alnn;í de 1:3 
rl.c i\ovci~t!Jro de 175G, % 22, e art. tnt~, % 1 "do Codigo do 
LOilllllCI'CIO. 

Art. 7'1<). A impor!ancia do rlc!Jito dP cnda .\ssi~nanlc da 
Alfantlr~a, n·rrest'ntada por hillil'l<'s, ele rlirl'itos c mercadorias 
dPspacharlas a erPrlito, !'por qnaPsqtwr outros l'tllpenlws e obri
i-!ilf.'t-w:;, sPr<Í liniilatla ;i quanii<l cPrla e dPII'flllinadn no termo de 
fi;IIIt:a; fil"anrlo a ;·ar~o do CliP!"t• rla Seri;ftn rle cnnfaLilirlade, que 
seril n•spons<11el por qu;:lrpt,•r r•Xt"!'S'i'l rit'sl1~ lillli[P, a respl'cliva 
eonta t'OIH'IliP. ~-óo ultimo tli~ l"il!b JUI'Z sPril pn·,;,•ule ao Insprctnr, 
ou Arlmini . .;~rador o balunçu em ri'Stlln:» do credito c debito de 
earla ,\s~i~,n~•nft•. 

Art. 7'11. I\;io srnrlo p:1go llumlJil!wtr, ou letra, rt.'pular~ 
sc-i:fto renci1ios lutlus o~; dt) 1111 s11w .~:;c;i~IHmle <{llf t xislin 111 em 
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cnfrc, ou em cirealaçiio, e proceder-se-h a á cobrança· dellcs na 
fôrma das Leis de Fazenda, contra os Assignantcs, seus abouadores 1 
endossadores, ou fiadores. 

TITULO VIII. 

))o IWUN~~so atlanlnist.r·atb·o )tot• conh·nhntul~, 
nu tlt~lijcanlinho de dh•eitos, nptn•t•hensiio e 

inl"&•ac~!iio dos Re~ulatneutoH t'i~cae8. 

C1~PITULO •.• 

D.\ CO~II'ETF.NCI.\ DOS IXSPECTORl~S DAS ALFA;\'UEGAS E AD:.\IINIS· 
TR.\UOhES JlAS MESAS HE REXII.\S XOS CASOS lll; CONTJlADAi\'DO, 

DESCAmNUO DE DIUEITOS E Al'I'IIEIIEi\'SÜES 

Art. 742. Os Inspectores das Alfandcgos, c Administra
dores das l\Icsas de llcndns são compctentPs: 

% t.• Pari:l imposição de multas por contraven~iio dos llc
gulamc·ntos c Leis por que se rcguliio as Alfandcgas, c Mesas de 
J\t>ndas. 
~ 2. 0 Pnra n inc;lrucção c julgamento dos processos dcapprc

ltellsiw das Bwrt·adorias, gcncrns P ohjcctos apprchcndidos Plll 

flagrante, c das cmharcaNcs, velticulo:; c animaes que os con
duzin·m. 

% 3." Itepnlnr-se-ha apprchcnsr.o em flagruntc: 1. 0 a que fót• 
fdla em acto de descarga, desembarque, ou embarque, rm qual
quer po11to do litoral, c margens de seus rios c aguas internas 
oo lmperio, ou na oecasi:io, e durante o srm tra,;ecto c trans
porlt', on passJgem por agun, ou pela~ suns frontetras terrestres, 
ou dentro dos depositos, docas, ancormlouros c lugares sujeitos 
:í fiscalisnc;iio das A!fand1·gos, e Mesas de Rendas, ou em aclo suc
cr-ssivo c continuo ao seu embarque, desembarque, passagem em 
'irtnde de perseguição dos Empregados Fiscacs, ou de força pu
hliw de qualquer o1·dem c natureza, ou de clamor publico: 
:!. •, a de mercadorias extraviadas, ou descncaminhndas, que forem 
ahnndon;ldas em qualquer ponto pelos seus condnctores no acto 
ele S!'l'f'lll IH'rseguidos; 3.•, a de mercadorias, gencros, e objcctos 
apprehPndid os nos mares, ancoradouros, rios, c aguas inte
rion·s, ou dentro da zona fiscal, suhtrahidos a direitos, ou em 
eoulrawnt;ão da Legislação em vigor: e das embarcações que 
::!s J'et:eberem, conduzirem, ou dPscarregarem; 4.", a de emhar
rar;Oe_, que fon•m Pn<:ontrar1as em t·on\ravcnçüo ás dhposi1;01~s do 
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\:apilulo L o do Titulo r.. o deste Uegulamcnto, c do de n. o :u~s6 de 
~9 de Setembro de 1839; 5. o, a de mercadorias, gencros, c objectos 
não manifestados, quando forem apprehcndidos em busca dada 
nas cmbarca«;õcs sujeitas á fiscalisação ; 6. •, a de mercadorias 
apprehcndidas nos ediftdos, nrmazens, entrepostos, dcpositos, 
e trapiches allandegados, na fôrma e pelo modo indicado no 
presente Hegnlamcnto; 7. •, a de mercadorias e gcneros que 
forem encontrados nos ancoradouros c lugares sujeitos á lis
calisação, sem guia, ou despacho, ou que forem embarc~das, ou 
descarre;.adas sem licença, ou ordem da competente Repartiç<lo, 
na lorma do presente Hcgulamento; 8. ", a de gcneros, mercado
rias, c ohjeetos que forem suhtrahidos dos dcpositos, c arma-
7.Pns sujPitos ;Í jurisdic1:flo c liscalisação das Alfandegas, ou 
~lcsJs d1~ J\.undas; !l.", a de gcneros e mercadorias, que lemlo 
t~ntrado pP1:1s fronteiras terrestres para dentro do lmperio, ftl!"Prn 
encontrados occultos no seu tct ritorio, ou em caminhos, desvios 
t'scuros c não frequentados, c t!os vchicnlos c animaes que 
os conduzirem, na conformidade do art. 27 do citado llccrelo n." 
2J,8G de 29 de Setembro de 1859; 10.", a que se vcrilicar nos 
casos previstos pelo l\egnlamento que aéompanhon o Dccrrlo 
n." 2.16\.l do 1." de :\laio de 1858; 11.•, a de cmb~rcaçõ!'s por 
sonegação dos Impostos de que trata o Capitulo 9.• do Titulo 5." 

Art. 71-:3. A zona fiscal de que trata o art. 7',.2, ~ 3.•, n." 3 
limila-sc, nas fronteiras terrestres, no litoral, ou nas mar
gens dos rios, lagôas, c aguas interiores do lmperio, a hum 
quarto de legua em toda a sua extensão, menos a parte !:om
prchcndida nos limites urbanos das Cidades, Villas, c Povoações; 
e comprchcntlc as Ilhas não habitadas. 

DO l'l\OCESSO AD;'111NISTIL\TIYO D.\S APl'REHE:-iSÜI'S E -'ll-LTAS. 

Art. 744. V crificada a apprchcnsão em fiagrantP, serão ns 
objcctos apprehcndidos, seus conduetores e vehiculos t(ue os 
transportarem conduzidos sem demora ao Posto, Hcgistro, ou 
Estação Fiscal mais proxima, quando não possão ser logo apre
sentados ao 1;hefc da Repartição, c alli postos em hoa guarda, 
até qnc na primeira occasião opportuna pussa dl"edttar-sc a 
referida apresenta~·ão. 
~ 1. • Presentes ao Chefe da Hepartit:<io, ou, na sua au

scncia, ao Empregado que suas wzes 11zcr, e na de ambos a 
qualquer outro a quem eornpdir a Policia do respectivo His
tricto l<'i•cal, ou ancoradouro, se lawani o comp<'teute lermo dt~ 
apprehensão, em que o apprehensor ou áppn•lwnsores relata
:·ão o lacto com todas a~ suas circmmti.lnt:ias, m~udonaudo ao 
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mesmo passo o dia e hora da apprehensão, os objcetos, em
barcações, vl:'hiculos e animaes apprehendidos, as pessoas 
detidas, e as testemunhas prescneiaes, se as houver. No mesmor 
ou em aclo successivo serllo interrogados os eonductorcs da!t 
mercadorias, e quaesqoer pessoas detidas em tirtude da appro-· 
hcnsiio, as quaes serão obrigadas a declarar seu nome, filia
ção, idade, profissllo, nacionalidade, se sobe ler ou escrfl'Ver, 
lugar do seu nascimento, reltidencia c detenção, facto quo
motivou a mesma detenção, e suas circumstancias, se os ob
jectos apprehendidos lhe pertencião, ou a quem, o seu des
tino, as razões que juslificão o seu procedimento; lavrando-se
auto de tudc, que será assignado pelos interrogados, c m..tis 
pessoas presentes, alóm da pessoa' que li ver mandado lavrar o 
termo, e do l~mprcgado que o escrever, que será designado 
prlo Chefe da Repartição, ou pelo Empregado a quem fmem 
os objectos apprehcndídos apresentados, na f6rma acima pres
cripta. 

§ 2. • No mesmo aclo poderão ser inqueridas as testemu
nhas prescnciaes e as informantes, com assistencia dos con
dnctores das mercadorias e pessoas que estiverem detidas em 
Yirlude da apprehensiio, as quaes poderão, pj)ra esclarecimento, 
fazer quaesqucr observações aos seus depoimentos, ou reper
gunta-las. 

§ 3." Preenchidas estas formalidades, se os detidos prestarem 
fiança, ou caução ao valor da multa em que incorrerem, se~ 
rão irnmediatamcnte soltos, marcando-se-lhes em todo o caso, 
o prazo de 15 dias, para, independente de qualquer outra inti
mação , apresentarem sua defesa , requererem o. que fllr a 
bem de seu direito, e verem proseguir todos os mais termos 
do processo. 

§ 4. • Dentro deste prazo poderão as partes inlcressndas apre
sentar testemunhas, e produzir quaesquer allcgaçõcs c docu
mentos. 
~ 5.• Todos os papeis relativos á apprehensão, com os termos 

a que Sll referem os paragraphos antecedL"lltes, scrJ.o presentes no 
dia immediuto ao Chefe da Hepartição, que depois de os rubricar, 
quando taes lermos não forem feitos em sua presença, caso em 
que o furá logo no mesmo acto, mandará proceder á ava~ 
liação de tudo quanto tiver sido apprehcndido. 

Art. 745. Se os conductor~s se evadirem, ou não poderem 
ser presos, feitas as diligencias de que trata o artigo ante
cedente, serilo citados para dentro do prazo de 15 dias impro
r,Jgaveis produzirem suas defczas, testemunhas e documentos. Se 
não forem conhecidos, ou encontrados, a citação sc1·á feita na 
lürma do art. 753, sendo os cdilaes de oito dias fixados nos lu~ 
gares do est~ lo, e publicados nos pcriodicos de maiOr circu-
1 ação , onde os houver; c neste casQ a certidão de sua publi
cac.;ão importará a da citação. 
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Art. 7'~6. lknlro uo prazo de 1:1 dias,· marcado pelo art. 
74'~ ~ 3.•, ou contado do vcncime,tto do prazo du que 
trata o arti;w antecedente, o Chcre da Hepartiçào, na presença das 
parlt~s, P depois fie ouvi-las, ou, á sua revelia, ouvidos o~ apprelwn
son~s, proccderú a tptaPsqucr di li~encias, inforrnaçõf's, e inque
ritm de lPslemunhas qut~ jul;wr necessarios par<t o tkscohrinu~nlo 
da verdade, potll'ndo inlerroga-IJS sobre quaesttuer ponto> que 
forem ennvPnit·nlt•s. 

Art. 7'~7. l'rqwrado o procrsso na fôrma dos artigos an
tecedentes, o Chefe da Hepartição proll•rirú o mais breve pos
siYel a sua dccisiio, julgando, ou n;io proel'dt•ntt~ a apprehensflo, 
t'lll parte, ou no lodo, e intpomlo as mullas qtw no caso cou
berem . 

. \rt. 7í8. IJc lieilo iÍ parte accusada dPsislir uo prazo 
que lhe f1'tr ronePdido. 

Art.. 7W. Dada a dPcisiio, scr;í clla intimada lÍs partes 111l 

fúrma do art. 7.'~:); e da data da inlinLt~·;io, ou sdPncia 
correrá o termo para a interposição dos recurso,; que forem fa
cultados pelos I{Pgulamentos vigentes. 

Art. 750. !\o caso de lllulta por infract:i1o dos Regula
mentos, sq;uir-se-ha o uwsuw processo, na parlt~ que rôr appli
ravC'I, podendo, St~ <t parte o req urre r, e o CltPI'e da Hepartiçito 
julg;u· ronvenit·nte, ter lugar a dt•ei.,fío, itHlPpPtHienlc de qual· 
quer outra formalidade, quP nüo sda o auto de infraeçfto, e 
a audiPncia, ou tlel'esa do eonlr;ncntor. 

Art. 7:>1. Em todos os casos de apprehcnsões, previstos nos 
itrtigos anter!'dentes, será imposta multa i;wal ;í imporlaneia 
tios dous terços do valor dus nwreadorius, vdticulos c animacs, 
ou objeclos upprclwndidos, ao dono das mesmas nwrcatlorii!s, 
c a seus eomludon•s P pessoas que os escoltan•m, oeeullarcm, 
ou dcfcndorcm, os quaes serão solidariamente responsaveis pPlos 
aetos que praticarem com infracçào das disposiçücs do presente 
Hcgulamento. 

D.\ EXECI:ÇÃO DAS DECISÕES AmllXISTRATIYAS PROFERin.\S E~l 
YJR1TDE DO REGl'LAMEl'iTO DASALl'-\XDEG.\S E :IIES_\S DE HEXD.\S. 

Art. 752. A cx<'cução das decisões admini~trativns, c a 
liqnitlnt;ão c ~>XPettção •las multas impostas em virtnrltl do llegu
lanwnto das :\ lfandP!WS, e ~IPsas du Hendas, ou l'Uja l'Xeeuçào 
coutpclir a estas Rcparliçües, são da exclusiya compett·neia de 
Sl'US Chcf(~s. 

Art. 75:3. Tornando-se irrcYo~a,·rl a dPcisão sobre appre
hrnsão, ou multa, na fórma dPsle Be;.rnlamcnto, será o multado 
intimado para satisfaze-In dPntro do prazo de oito dias. 
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§ t. • Esta. intimação será feita ao proprio multado, ou, no 
caso de sua ausencia, ou occultação, á pessoa de seu fiador, ou 
de soa familia, e, na falta destas, por editaes de trinta dias 
amxados, ou publicados na fórma do art. 74.5; findo este prazo, 
a multa será cobrada pelo meio executivo, que pertence á 
Fazenda Publica, contra o multado c seu fiador, qual mais 
garantia otTercccr, e, no caso de estar ~ua importancia em 
deposito, passará logo a fazer parte da renda do Estado. 

§ 2.• Se o multado por qualquer motivo não satisfizer a 
multa, c não houver prestado caução, ou fiança idonea, será 
detido em custodia á ordem do Chefe da Repartição, até que 
o faça, ou por tanto tempo quanto seria necessario para com 
o seu trabalho preencher a importancia da referida multa, re
gulando-se aqoelle na razão de 1~000 por dia. 

Art. 754.. No caso de simples imposição de multa por io
fracção dos Regulamentos Fiscaes em que não tiver lugar a de
tencão, ou esta não se houver etTectuado, será intimado o 
muitado, na fórma dos arts. 71!.5, e 753, § 1. o, para, no prazo de 
oito dias, satisfazer a multa; e, não o fazendo, será esta commu
tada em prisão, na fórma do artigo antecedente. 

Art. 755. As multas serão liquidadas sobre o valor das 
mercadorias e objectos apprchendidos , dado por pet·itos da 
escolha do Chefe da Repartição. 

Art. 756. Nos casos em que houver mercadorias , ou 
embarcações hypothecadas ás multas, verificada a intimação 
nos termos do art. 7M, pmceder-se-ha a leilão, conform~ o 
Car.itulo 7. 0 do Titulo 3.•.' 
~ Unico. Esta disposição fica extensiva aos objectos ap

prehrndidos. Se estes, porém, forem susceptíveis de corrupção, 
ou estiverem avariados, serão em qualquer época postos em leilão, 
e o seu producto será recolhido a deposito até decisão final, 
pat·a ser entregue a quem de direito fór. 

Art. 757. O producto da apprehensão que fór julgada 
procedente, depois de deduzidos os direitos, e despeza de seu 
beneficio e conservação, será integralmente adjudicado ao ap
prehensor, ou dividido em partes iguaes entre olle c o denun
ciante, havendo-o. 

§ 1.0 Sendo dous ou mais os apprehrnsorrs, a parte que lhes 
couber será distribuida igualmente em trcs partes, duas para 
os Empregad~ apprehensores, e a terceira phra os Guardas 
que os coadjuvarem. 

§ 2.• O producto das apprehensõcs feitas pela força ma
rítima de qualquer Repartição, ou .Ministerio será dividido na 
fórma da Legislação especial das presas feitas pela Marinha de 
Guerra. 

§ 3 o A disposição do § 2. 0 he applicavel ás apprehensões 
feitas pelos postos militares, destacamentos, rondas, ou partidas 
encarregadas da poUcia das fronteiras terrestres. 

Parte I • 79 
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Art. 758. Na distribuição do producto das multas, que, 
na fórrna do art. 120 o rnais disposições do presente Regula
mento, competirem aos Empregàdos, Guardas, e torça rnari
tlma, obs~ryar-M!··ha a disposH;ão do artigo antecedente. 

Art. 759. Os Chefes das Repartições, quando julg:uem 
convrnientr aos interrsses da Fnzrndn Publica, ou o requert'rmn 
os apprehensorrs, poderlio comrnetlrr a \enda mn leilão dos 
objecto~ npprehendidos, ft Repartição Fiscal mais proxtma, ra
mettrudo-os para este fim, com a necessaria segurança, á custa 
do apprehensor. 

Dos Deeur.,oM. 

Art. 760. Dus decisões dos lnspectores das Alfandegas, e 
Administradores das Mesas de ltendas, proferidas em materia 
contenciosa administrativa haverá : 

1.• ltecnrso ordinario. 
2. • Recurso de revista. 

Art. 761. O recurso ordinario ou he voluntario, ou ex
officlo. 

Art. 762. O recurso voluntario poderá ter lugar em todos 
os casos que não estiverem dentro da alçada do Chefe da Ro
partição. 

§ Unlco. Este recmso será interposto, na Côrte e Provincia 
do Rio de Janeiro para o Ministro da Fazenda, ou para o Tri
bunal do Thcsouro Nacional, e nas Províncias para as Thesoura
rias <le Fazenda, c destas para o Ministro da Fazenda, ou para 
o Tribunal do Thesouro , conforme as regras prescriptas no 
nrt. 27, §§ 1." e 2. o do Decreto n. • 2.343 de 29 de Janeiro de 
18!\9, e art. 4.•, §§ t.• e2. 0

, do presente Regulamento. 
Art. 763. O recurso ex-oficio terá lugar: 

1. • Em todos os casos em que a decisão do Chefe da Re
partição, excedente da alçada, rôr favoravel á parte, e versar 
sobre a intelligeacia c applicaçíio da Tai'ifa, isenção e res
tituic;ão de impostos, ou sobre apprehensões, multas, ou penas 
corporaes. 

2.• Em quaesquer outros casos especialmente prescriptos 
nesle Regulamento. . 
~ Unico. :\'a interposição do recurso seguir-se·hlío as regras 

do § uni co do artigo antecedente. (Art. 27, S§ 1. • o 2. • do 
Decreto de 29 de Janeiro de 1859, e art. 4.", § 3.~ do pr~t
senti Regulamento.) 
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Art. 764.. O recurso de revista póde \er lugar: 
1. • Das decisOes prow•;úlaJ dentro da •Içada nos caSOll d• 

incompetencia , excesso d~ ~oder, e violação d& Lei, ou de 
formulas ossencia.es. . 

!. • Das decisões proCeridaa em jubo arbi-~ral nos mesmos 
casos acima referidos (n~;t. 4. o, S 4. • do presente Regulamento.) 

§ 1. • Este recurso será interpost.Q para o Tribunal, do The
som·o, ou para o Const•lho de Estado, &egundo as regras da com
pet.cncia do Ministro da Fazenda, ou do mesmo Tribunal, mar
cadas no art. 27 do Decreto n.• 2.343 de 29 de Janeiro de 1859. 
~ 2. • Os Inspectores das Alfandegas, e Administradores das 

Mesas de Rendas darão conta ao Ministro da J<'azenda, por 
intermcdio das Repartições competentes, das decisõe!' profe
ridas dentro da alçada, quando versarem sobre intelligencia o 
applicação da Tarifa , isenção e restituição de impostos, ap· 
prehensões, multas, ou penas corporaes, so as partes não in
terpozerem recurso de revista, para, na fórma dos arts. 29 e 30 
do Decreto n. o 2.3~3 de 29 de Janeiro de 1859, cassar-se a de
cisi'ío nos casos de incompetencia, excesso de poder, violação 
de Lei, ou dB formulas essenciaes, ou no interesse da Fuenda 
Publica, ou no interesse da Lei, como no caso couber (art. 4.•, 
~ 4. • do presente Regulamento). 

Art. 765. Das decisões das Thesourarias de Fazenda po
derão interpôr-se os mesmos recursos marcados nos artigos an
tecedentes, o nos casos nelles mencionados. 

§ Unico. As disposições dos'§§ 1.• e 2.• do artigo anteW.. 
dente são ap1licaveis ás 'fhesourarias de Fazenda e seus respec
tivos lnspectores (art. 4.• do presente Regulamento). 

Art. 766. A alçada dos Insp~clores das Alfandegas de 1.1
, 

2. 1 e 3. 1 ordem he rle 100:t;, e a dos das outras Alfundegas, bem 
como das Mesas de llendas, he de 50"ff!. 

A alçada das Thesourarias he de 2UO~. 
§ Unico. A alçada dos Chefes de Rerar·tições Fiscaes em 

materia de contrabando ou tomadias será unicamente determi
nada pelo valor dos objeclos apprehendidos. 

Art. 767. Quando o Chefe da Hepartiçiio interpozer o re
curso ex-oflicio em algum üos casos mencionados no.5 artigos 
antecedentes, o declarará no fim da sua decisi'ío, c ordenará 
a remessa immediata do processo ao superior a quem competir 
o seu conhecimento. 

Art. 768. Os recursos serão sempre interposws no prazo 
de 30 dias, por huma petição dirigida á Superior lnstancia, da
tada e assignada pélo recorrente, ou seu legitimo procurador, 
c instruida com os documentos que forem a bem da recla
:na~l\o, por inlermedio do Chefe da RC'partição, que tiver deci
dido a qu,·stllo, ou confirmado a decisão reconida, e srm 
demora remeltida pelo mesmo Chefe , com as reclamações 
anteriores e mais informações precisas , á referida lnstancia. 
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Art. 769. Os recursos voluntarios não serão admittídos sem 
deposito, ou fiança idonea para pagamento das multas, no caso 
de não ter sirlo prestada por qualquer motivo. 

Art. 770. Em nenhuma instancia se tomará conhecimento 
de recurso que lhe fót apresentado com pr·eteriçi!.o das forma
lidades dos arti~os antecedentes, imputando-se á parte a de
mora que por essa causa houver. 

§ 1. • Os erros commettidos pelos Empregados Fiscaes não 
prejudicarão as partes que tiverem cumprido as disposições le
gaes, devendo dt~ferir-se-lhes corno fôr de justiça, salva a res
ponsabilidade dos mesmos Empregados. 

§ 2. • Se os recursos se perderem por desastre acontecido 
no Correio, podrní a parte, provando o facto, interpôr nova" 
mente o recurso na fórma do presente Regulamento. 

Art. i7l. Findo o prazo de 30 dias de que tr·ata o 
nrt. 768. não tendo a parte apresentado ao Chefe da Repar
tição o recurso em fórrua , ficará este perempto ; devendo 
lavrar-se o respectivo termo, em que se declare haver pas
sado em julgado a decisão por todos os effeitos legaes. 

Art. 772. A's partes he licito exigir do Chefe da Repar
tição certificado de apresentação da reclamação, ou recurso, 
allegações e documentos, com especilicada declaração do 
dia , mcz c anno, c dos numcros c qualidades dos titulos 
c do~umentos annexos. 

Art. 773. Os recursos voluntarios terão effeito suspen
sivo ; os recursos nccessarios te-lo-hão lambem, mas será 
pcrmiltido neste ultimo caso á parte, prestando caução, ou fiança 
idonea, retirar a mercadoria, objccto, ou valor a que tiver 
direito, na fôrma do art. 559, § 6. o. 

Art. 771. O recurso de revista não suspende os effeitos 
da decisão anterior, salvo ordem em contrario, do Mi
nistro da Fazenda na Córtr, c dos Chefes das Repartições 
de Fazenda nas Províncias, requerida por petição especial 
depois de interposto o recurso. 

TITULO X. 
Da P1•escrip~o. 

Art. 775. O direito de reclamação por engano, ou erro em 
despacho prescreve no fim de dous me~es, depois do paga
mento dos direitos, para a pessoa que despachar as mercado
rias; c para a Fazenda Nacional no fim de dous armos, con
tados da data do mesmo pagamento. 

Art. 776. O direito de indemnisaçào por damnos, óu faltas 
de mercadorias, prescreve depois de hum anno da data do 
damno, ou verificação da falta. 
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Art. 777. O direito .do producto liquido em deposito das 
mereadorias a que não fór :t~hado senhor certo, e das que 
forem arrematadas por consumo em leilão, na fórma do Capitulo 
6. • do Titulo 3. •, ou por qualquer outra razão, prescreve no fim de 
cinco annos, contados da data do deposito. 

Art. 778. O direito ao producto liquido dos objectos arro
jados polo mar ás costas e margens dos rios, e aKoa~ inte
riores do lmperio, salvos, ou achados na fórma do art. 338, 
prescreve no fim de hum anno, contado da data do deposito. 

TITULO XI. 

Disposiçiles Geraes. 

Art. 779. No caso de falsificação de guias, ou despacho 
de mercadorias, ou de qualquer objecto, além das penas de 
sua apprehensi'lo, perda e multas que no caso couberem, correrão 
os delinquentes nas dos arts. 167 c 168 do Codigo penal. 

Art. 780. A escripturação a cargo das Alfandegas, e Mesas 
de Rendas será feita conforme as lnstrucções e modelos que 
forem mandados obsel"Var pelo Ministro da Fazend3; subsistindo 
todavia, em quanto esta provtdencia se não der, a que se acha 
em pratica em virtude dos Regulamentos e Ordens em vigor. 

Art. 781. Ficão extinctas as Mesas dos Consulados da Cõrte, 
e das Províncias da Bahia e Pernambuco. Os seus Empregados, 
eonforme suas habilitações, aptidão, e merecimento, serão apro
veitados na organisação das Alfandegas, e Mesas de Rendas, que 
se etrectuar em virtude do presente Regulamento, ou em qual
quer outra Repartição; ou aposentados, se tiverem o necessario 
tempo de serviço, ou addidos a qualquer Estação de Fazenda 
eom os vencimentos fixos que ora percebem. · 

§ Unico. Aos Empregados das Mesas do Consulado, que 
forem aproveitados nos serviços das Alfandegas, nos lugares de 
1. a ou 2.. entrancia, fica extensiva a disposição do art. 84.. 

Art. 782. O presente Regulamento terá vigor em cada 
huma das Alfandegas do lmperio, dez dias depois do rece
bimento. da Ordem que o mandar pôr em execução ; para o que 
previamente se annunciará nos periodicos de maior circulação, 
ou pm· editaes nos lugares em que os não houver. 

Mt. 783. Ficão revogadas as disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 1860 . 

• 4.ngelo Moniz da Silva Ferraz. 
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POBTO A.LEf.:RE .. 

4 'f, da renda dividido; 
CUl ftifo-tJUOtas. 

1".\-a.\ "\ \1~1'.\. 

G "/ .. da renda di\idido:; 
em um-quota<>. 

a." Ordl'm. 

I 

r-
l."Rl"Gl'.\Y.\~:t.L 

t:l •1', da rrndd diyicljjll 
em UH- quotas. j 

A.t •. u,;O.\S. 

G () 1
0 rla n•nda di"iflit.los 

"em 100-quotas. 

-~~~~----~ :---~~~-----------
POII.CI\XT.\- p,JJ\t:r."\l\-~': ..11-

GDI. t.l \1. I •. 
.,. 1 PORCf:"\T.\

GE>O. 

S.\.Xf,\. C,\.TH.\.RI~.\.

fO •/ .. da remia di,·ididos 
em177 -quota-;. 

6. a Ordem. 

A.H\C.\.J~ 
12 "/, da renda divididos 

em 184- quotas. 

ALBUQUERQUE. 

t5 •j. da renda dhididus 
em t 65-quotas. 

P.\.R~.\Hl:"B\.1 RIO GR\"\1) 
DO l\'ORfL 

6 "/o da renda 5 "/o da rcud 

-----~--~--~-~~~-----
PURCE:O.:T.\-1 

GE·-

dirididos em 127 -quota<. 
~---~:'1·-~· 

·~· 
-. 

~ 
~ 

~ 

.3_ 
~ 
i 

1"08CE5TJ.~ .... roRtF.:'ITA-~ 
GI:.Y. 

,$ _ _.....__, 

~ ' ~ ri < cro. e 
~ 5 ~ 
~ u rr., 

\ 1111\CI"\ 
lol:U. 

·g. I._A_ 
~ ~ 
<..:: 5 I l l ~ li l j li ; ~ ~ l ~; ~ I ~ l j I ~ ' ~ o "' " '--' '· I ~ c ~ J " I : " =- "' 

=--=!=====-~=~= =~ ~-~,~-=· ~== ·== 
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1;ous 
51108 
~00/i 
31108 
3111)~ 

~1)(1$ 

5008 
&OOS 
10118 
4triiS 
:mos 
::.o os 

-:--1. I ~ ! I I j 
4008 I" 3008 H '" " lO 

s ·J 
soo& toos :lO so 1 1:ooos MOS 1n 1 8(JO,.; tuos I :m 

u ....... . 

16 

SOHS ~Of\8 " '!i ! 1 Soll~ ~t•OS 1; :'í l 81111$ 40fl~ ! ~- I 1'\1111!\ <\IIOS H ::H 
tJOOS 3tlfiS 111 111 ' I tillUS ~1·115 10 111 1 7110$ 35U! l Hl 1 loiJflS 300.~ IIJ to 
50(JS '!áfiS 1 I i 't ãUI1S 2.,1t,S 7 li -J t;(JP$ 3MS 11 :Z ~110.~ 2JIIg 7 I~ 

~~:~~ i~?; ; l ~ i ; ;~:;~· i~::~ t l ;; ; ~:~ó:: i~~ i I~ ~ ~~ri~ ~~~~ ; 1 ~ 
80": ~~~~~: ~ :: t : ~::::~ ~~::~ ;;: ;;·: 1 8011~ !011~ ~ ,~ ~ n~; ~~:;~ ~~ ~;; 
roos a:,os ts 1" I 1 G1111S ar_••~s 1ll ~~ 2 11111,~ 3sos ta aG t 7urt~ a:,os ts IR 
~no~ 'l:>fl8 1 H 1 1 MOS 2.•11S i i I ~ GOitl' 3tlfiS 7 14 2 MIO~ 'ãOS 7 11 

~~ri~ i~:: .!. ~ I ~ ~~::~ ir;::~ 7 ~ i ~ ~~~~ i~~~ ~ .!_ ~ ;~~~ i~~~ ' 
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25118 lU 
200!1 'j 
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2tH181 H• 
~ãllij 'lll 
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7lO!IS 
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!áiiS I li\ 
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lhi ~~ 1S911 li P' 18 ISü lü 

Obllet•rapiíes. 

li 
lO 

' .. , 
'" '" 7 

7 

6011~ 3008 t' !~ 1 7008 4008 ~~ 1 tWOS 
MIO~ '-'08 IA 1() 1 '7009 3áOS 10 1 bOfl!l 
o\OOS 'lOOii '7 H 2 6008 3UOS 7 1 o\OU~ 
3tHI,i 15US 5 "10 - 8 S - 8 
:wos 100~ ' " 1 3005 1508 ' :l 30firl 
G(lll~ 3nOS 15 lã I 81JO"i .f;OOB lfl - li 
()00S 3008 :i.tl ::ZO t 7008 400$ 10 I 60rl!i 
6110.~ 3t)08 18 18 1 700f:l 3ã08 t8 1 500,1 
-iDOS !uns 7 H 1 600S 3008 i 1 ~OuS 
40tiS '006 1 1 1 &OOS !50S 7 I 4tHJS 
'lOOS 1008 - - 1 2608 HOS - 8 

3005 2i 
!f10S 10 
!OOS 7 

s 
1008 
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aoos I'" '.'i08 \8 
'OO$ 7 
200~ 1 '"fk I 600S JOOi " 18 I 7006 3!o<lj 18 i -- B I -- B B- 1 

-- ------ - -- -- ------- ____:_j----'-1-
lii li 184 13 10 

a -
B -
8 

0 J-:~pirito ~auto ler:• o mesrnu pessoal que a d.t l'arnal1.dJ,l ,'' Rio l.rnn1k d12 l'iorte, ~s o Guarda-~l•?r, hnm '2.' Conferente c hum .Offirial de DPscarga. A porcentagem da mesma será 10 ·;.da renda, divididos em 98 quota, 
~ntcs de Tr.IJoiches terão, em quanto forem consenados, na forma do art. 2K<> do Regooentu, os vencnnentos marcados para os Offic1aes de llcscarga. 

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 1860. 

Augelo Moab: da Silva Ferraz. 
~. 2.611 I l'll 41'1 



'I'!U~LLl N. Z.-llesas de Renda: 
f ,8 Ordem. . ~1Ift.- -... 

·.·: :J;;: 

S. JOS~ DO NORTE. I' SANTA VICTORIA DE 11 JAGUARIO. 11 ITAOUI. 11 . rs~~BOIUI. ··.··:~~~·:~< · ... PELOTAS. 
I PALMAR. li , .. .. •ff'"· 't;-<'· • 

1'-~-----
G.;; 0 /" da reuda ~m 11 20 °/o da .l"eada em r 9 °/n da renda CDl '2'!14 °/o •• aoea.... -~~~~~·~-~ .. ~~~ ... iw,a;..\~~-·:·· ftllda ea 

1!1 quotas. I !; quotas. I 8 quotas. 8 q-ca.. .,; & q~· .. 8 q•etas. 
________ ........_ ____ ~ ~ r-~ ,..-~ ~ 

PORCEN- PORCEN-, JlORCEN- PORCEN-

1 

PORCEN- PORCI!N· 
T.\GEV .1 1'.\GEll. TAGKII. TAGI!AI. TAGEJI. TAGEII. 
--- ~ 1~ -~ 1-- •'·~ 

...; E.IIPIIEGOS. • ~ _, EMJIREG.S. • li ...; E~IPI\EGOS. : ~ ...; E:IIPREGOS. .: ! :;;Í IUIPIIEGOS. . .; ! ...,; EMPREGOS. • ! 
< e • -. t = ló ' : ló .!! : =:; k e a < e : ~ ~ sI~ ! = ~ ! ~ ~ , = ~ . ; ! ~ õ 5 
~ &:.ff &:áf &:~ &:~ &•:e ': 
~~ -~dmin;s~~ci;J~.-. ,,- ~5-,~~ ~1 -~.~min~:~a~:~ ... -5 =5~~~1 c~n~in;st~do~. ~~o~·~·=~ ,~úm.inis1rador.. i> 511 Ad~inislrador .. "! b 1 Aú~iDiJirador.. 5 5 

I Escrivão....... 3 3 1 Escm~o....... 3 3 1 '"""ao....... 3 3 1 Escrovao....... 3 3 I EsctfRo .. .. • •• 8 3 1 &onvlo • .. .. .. 3 3 

-;- c;""'""'·"..... -;;-li-;- """'"•~.... ... -;;-i/--;- liuanlas..... ... -sjj--;- liuanlos....... 
8 

jf-;- llr. ...... Bf--;- Guardas....... s 

2. · Ordem. 3. • Ordem. 

I DOS~~J:.~~~~D. 11 MIIIOS. I BAG!. I ILEGRrn:. ' S. FBIICSCO. 

40 o: o da rrntla f'm 40 °/o da renda em / 20 °/a da ~nda em 30 °/0 da renda em 40 o/o da reada e• Nesta classe comprehrndem-!le 
-12 quotas. t~ quotas. I t2 quo1as. t2 quotas. t2 ....... todas as Mes.as de Rendas, ac

tuahnenl.e exastentes, e nao roa-
-------./'~-------... _ ________.....____ ~ ,-------.....-.-------.. ~ lempladaa nas duas anteriores. 

l'ORCEN- · PORCEN- PORCEN- PORCEN- , PORCO. 
TA(iEAI.j TAIJE,\1. T.\GEM.j TAGEII. ~GEJI. --- _...._ _...._ _...._ ...._, 

::i E.IIPREGos. • e I ..; EMPREGOS. • é ..; EMPREGos. • = I :;j EMPREGos. • ri =i EIIPREGOS. • i -
Q ~ i li ~ .! i ~ .! = li = ! i d • ! ! 
~ I ! ~ I ! ~ g ! ~ ; ! i~ I ! 
"" :. " li"" OI "' jj"" Ql "' 11"" Ot • '"" .I Ot • A poreen14.gem dos do Rio d• 

1 Admiu. istrador.. 5 5/11 Administr.1dor.. b á 111 Administrador.. 5 5111 Administrador.. 6 6 1 Ad~ioislra~JI á 5 ~.l':~r.~:.00d.::~Fs:~·f ~~~ '3~~! ··u outras pelo que .. acba pre-
1 Esrri,no....... ~ 3 . 1 EsrriYfiO....... 3 3 . 1 EscrivDo....... 3 3 ·' 1 Escrivao ..... " 3 3 1 Esorivlo. ... ... a 3 seol8meote e&labelefido. 

1

-+ Guardos • • .. . .. 2 ~~r- Guardas. •..... 2 ~~~-7 Guardas .. .. .. . 2 ~~~-+ Guarda&....... 2 1~ ~ Goardu.. •• • • • • t 
1 
~ 

;. ·~ 

Observações. 
Nas !\lesas de S. José do Nortt>, Pelota1, Santa Victoria e Jaguarão, servirão por commissfto os Empregados e 'Guardas da Alfande ga do Rio Grande. 
Nas Mesas de ltaqui e S. Borja s~rvir11o, na mesma conformidade, os da Alfandega de Uruguayana. 

Rio dll Janeiro, 19 de Setembro de 1860. 

ACQmp1nha o Decreto n. 2.6-n a pag. U2 
lln1Jele llenlz da 8Uva Fel'l'a•. 
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ftiODELO DOS IULIIETES A OH SE llEFERE~I OS 1\RTIGOS 262 E 283 DO REGULUIE~TO DP\S ALFANDEGAS. 

DlllaeCc ch~ dc•1m"'Ho. ~.' ........... . 

~C.{IOf·<.;;> ()l..\JO~ 

".2<'-9~ ;>~~ 
!-\~~ ~!§Jf."r 
~· ~ 
c<;., :..;.~ 

. ' 

DUhete de deposito. 

~.·· ~~ c~~~ e1"\ ~(~~u ( ..... " .. Anw- _ ......... M ••• m." 
"" ~ I ' · c· , tritMIIffe u n:t111 C..~~~~ pete, 011 qulidade dl.' rad.1. 
Of'. \ I t -=-h 'Olllaf., por eaola .e~ pele .. ~lo, parO ou arma-
itl ·. 0~ -·· , rnare-, 11e. 4al ~ .. ~e desembaNJue, <J,- '/;, ~ ·;,· de co .. IICÇio e ~ e • .. JteMicio se este s~ 

~ 
//• - reaUur. 

Z' i I (i r~· C.1 A l'elee. E.b rttrhicle • ~ Mrlo pagas no .·. _/ f"YJ IIm de e.-d.l Ir-..,., O (k'te .. lllt. U lf!U parameulo 
Ã:k!- ~ -~· ao fl• de 1101 ~n •.-rta ......,_da ~~~~ertadoria, 

§f· ~~--)- - :'?~ tea~r u roraa do C.p. c.• 4o kpla:Desto). 

N.' ....... 

(Art. t77. O trrnpo dr rntreposto par.t n muc.tdorl.r.s 
IIVJCepliYeis de corrupç.,o JtrA de seil mere., e p1r111 demais 

11ed illimiUdo, gund~tl.t tod.nia a dl~po~iç1o do§ Unico do 

artigo nlecedente, no caso de falta de pagamento DO! pra.JUI 

devidos, das de&peus de aeu deposito, gunda, consenaçlo, 

beneficio, e semelbaotes, a que te refaru o mlll'mo arllao, 

e quae~ul!r outru relatius ao ahaodono ou con&umo). o!.~"'.~ ..---,..._. "· ·1 .l q~ "" ,_,..., ,.. -. ,.. <Ooto do qoom pu-

:r;; "~ríf~ 
tle ...... ., .. . . . tle IIL . ~~~ : 1~, ~~;~ Jll/lfHdeg,. de .. .. .. .. .. .. em .. . ''" .. .. .. .. .. tle J 8 ... 

Ao S_r ...•............ : ou ú sua ordPm, se euln·gar;io n~:. r~··rma do 1\f'!{UiauH'nto, R~~ • - Ç Ao S_r ..•.•••.••......... on á sua orciPm., S(~ Putrr.garfío ~m. fl',rrna do Hcgularncnto, 
no Dcpostk> de .......... stluado ~~~~ ....... <l<' que lw .\<lmuustrador ............ as ··'1· 1/,; no Dt•postto de •.••...... sttuado em . , ..... de que he Arlnumslrador .. , ......... as 

Al(nlltleg,. tle ............. . ,,. 

tnercmlori:ts a~~iar~le <kt:i<~r~~dils, os quar.s acll;lo-sc alt·· .Ps~l\ data isentas. d~:·~~rn·s.l<~, em Largo~-; : : i <-;mercadorias_ ll<!iante declara~as, as (lll.lt'S aeh1in-se ato .. Ps_L~ da la isent:Js dr .a,,l'fl'S~o, embargo 
ou penhm a, 1 md.1s "" n,t\ w .. , . . . dt .......... f:.IJ>~Lu> • . . ••. tOJI>J~nada, a •.•.•.•• l' ~ t \:'ou penhora, lindas no na110 ...... de .. .. .. .. .. Cap1lo~u ....... ro11S1,n Hlas a .... .. 
df'SCarrcgadas CJJJ , , , . , , , , , , COJJI(HJJIC O lei'JIIO r!e tl!-pu,Íill ;Í fi>IJ!fiS , ••• , • , do Ji\TO , , . , , 4·.·· o r :~ drscarre~ada< em , •.,,, .. ,. COIIfill'llll' O lPt'lUO dt• t!PpthÍ[O Ú rolil,lS,,,.,., do I lHO , , , , , 

A armazenagem n·ncc-:-.t' de , . • . • . . . . . . . . · :-~:'J ~~).~ .. \ arman·nag('m l(•ncc-sc dP .•..•.....••..•....• 
(l('"." i • I . ) 

~~~~~~~~"""""'!!"~~~~~!!!!!!!!!;il"j • ~,:~~~~~~~-~~~~,~~~!!!!!'!!!! 
\'ulumr,, snns maltas, 11n- I \ I Li -j ~ -~-j \ohl'llt'", ~n.ts m3rr:u, 1111- li 

IIH'rth 1'11\llt'lllltJ {'tllllra\ . .. + ~ '''11 • ·r-JJ; Jllt'rttli,{'Uflltlllln, ronlras 'li 1'1 • . I -
I I • _ ' Ou.nllt•l.lll•· I'''"'•"""'"I••IL \,lh>l'. OI"''"•"'"''· c I .. · . 1• ' ... -) I• I . 0 - Quaulllal•,prso,oumrtua. \ulur. Ohsmn•ur~. tt·c am~ues t)IIC \ws~ao .. ' ' · ç ..- >,, ttt .Hn~tl('~ ljiiC p "S:to • 
dislill!!lliJ·asmerr:HtliÍ<tl\. [ \-- c;.'t~ ~-: r.-\!_' di,liu!!UII':J'IIH'rr.ulori.ts. c (., _ j I ,.-) --------- ---------- --- -- ---------- ;~, ~ i:·; --------------------.--------·--------

~~:li 1"1"\! i li-·) 

( • E<~·• iplurario, ~\'olltl'). 

1\t•ct·Li o bilhde a <fiii' se n·r,.re o tal:io aciwa. 

O <kposi!ank, (\'onw). 

Ar,.ti\j·.l\,11.1 l• lJ •· P ~ 1 ; : 1 t ·~ ~ 1~. 

~r~ ~: t \·\.; 

~.)-~1 d, rr<;-~ 
~t' ~ ~~\; 
~s~ P ... ~ ~1 fll;,·r.l 
c,J i ~ I ::-.'0 

~\~ r:..~i ~\tl ~.: ~ ' ~~) : .. <;~ ~ 
il' ~~ ;:~ 
c::J. ~ (( .. ) ~lt ~1 ~ 
~~-: ~ ---:~ 

' ~j /• 

~;t~ ~~ ~'l~ 
r:z.-~ ~~f? i 
~:~5~

1 

"i~ ~·i\'l t=- ~Í1 -~~ 
~'"1.1 ~~ (/)~ 
Q ~ ,, 

u~ \\\. ~~- ~; 
O lnspector, (Nome). 

~~~-r~~·: 
~);J ' "1 f: l 
&X " ~ ' ~ Todos os claros rrslantrs do bilhete devem ser riscados de mudo que nada se possa 
'i\ \ ~.;i?, accrrsrl'nlur nu mt·smo depois de entregue ao drpositnnle. 

~~~~~~~ 
~t0"'~~~;~;!"i@~ 
"',2 ) GC1t~)~6'110,g 



TABELLA N.• 3. 
orciilatwa~o ·ttat'· Cômpâ11hta• 'e SM~• ~·ae· 

c:: ......... , .... ,.Quu ......... ~' ... ..., ·~·· 

"' .&lfander;a8 do JmperJo. 

COMPANHIAS. SECÇÕII. 

N.• 1'(,0 

DE 61l&AD.U. bit t'O'.i'b". 

OFFlf.IAES I OFFICJAES INFERIORES • --.. 
rr-:~ I OOIOS. 

. . ·o ~ :: .o ... ... 
'S ~ ~ '! .. .. .. .. 
~ c :2 ., ... 
"' .. 

Ã 1 .!i ~ ~ 
-· -

t.• Commandante fl"ebe-!lte) .............. l 

!!. • Dito (Alferes) ................... , , ... t 1 

1. o Sargento •••••••••••••••••••••••••••• 1 ...... l 

2.01 Ditos ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• t 1 

Furriel ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 I 1 

Cabos .••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 4 2 1 

Rio de Jaoelre~, 111 de Se&embrCI de 1 .... 

' 



Modelo das Letras merwlis a que se refere :e art. 612 o. o 

· · 2 do Regulamenl&. 

·Hio de .Janeiro ... de ..... de:IS .. Réis :t1) 

A . .... mezes da data desta pagarei em moeda corrente ao 
Sr. Thesourciro da .....•..•.. de ou á sua ordem, 
" quantia de .•....•. Réis ;m importancia dos direitos 
de consumo das mercadorias que nesta data despacho por reex-
portação para o porto de ...... no navio ....... conforme a 
nota n. o ••••• de ...• de ......... de 18 .. , caso não justifique 
o destino que tivcrão as mercadorias, na fórma exigida no Ca
pitulo, 4. o Sccçrto 1.. • do Regulamento das Alfandegas; ficando 
sujeito, no caso de falta de pagamento no dia do vencimento, aos 
juros da mora , na fórma do mesmo Regulamento. 

(~omc llo Passador) 

Como :\bonatlorcs 

[Nome; 

· (1\ome) 



lnslm~ões para a JDedição: pratica da arqueação dos navios. 

Art. 47 do Degolamento de BG de Har~ 
, de :1.833. ' 

Para achar o numero de toneladas de huma embarcação, 
multiplique-se a distancia que vai da meia laranja ao castello 
(entre as faces oppostas) pela boca media deduzida das tres to
madas na meia laranja, castello, e a meia escotilha· multipli
que-se depois este producto pela distancia do convés á linha 
d'agua, tomada esta distancia no ponto da borda correspondente 
a meia escotilha, estando a embarcação descarregada, ou, na 
falta, desta pelos 6/to do pontal tomado na arca da bomba. A 
centesima parte do producto assim achado dará o numero de to
neladas da embarcação. As dimensões acima mencionadas serão 
medidas em palmos de 5 .em vara. 

lllStruccões de ta de Julho de t8ã9. 

Candido Baptista de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Publico Nacional, remettc ao Sr. Inspcctor da The-
souraria da Província de ........ os modelos para os certificados 
da arqueação das embarcações nacionaes e estrangeirns, c n copia 
inclusa para servir de instrucção nas sobreditas arquc•ações. 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Julho de 1839.- Can
dido Ba[tista de Oliveira. 

lnsli'Uceão. 

O syslcma de 1833 deve executar-se dentro do porão quando 
não houver outra coberta alem do convés ou entre h uma c outra 
quando hnjão duas. O comprimento do porão hc o espaço com
prehencHdo pela antepnra dn Camnra e a do rancho dn lllari
nhagem. As larguras extremas se to mão junto ás anteparas de 
encontro aos váos do com'és , tocando os extremos destas linhas 
nos dormentes ordinarios, ou por baixo de h uns que as vezes 
apparecem de cxtraordinaria grossurn. O pontal hc a perpcn
diculnr comprehcndida entre a face inferior do váo do convés, 
c hum ponto da tabon do resbordo que esteja na direcção das 
duas bombas. Se o pontal se não poder tomar por dentro, rc·
eorra-se á bomba , e tomem-se 6/10 da sua altura atú a park 
inferior do convés. Se tambcm as outras dimensões se não po
derem tomar por dentro, marquem-se no com·és pontos cor
respondentes ás anteparas já mencionadas, e a distuneia <~ntre 
huma e outra será o comprimento do porão. Toma-se dPpoi,; 
por cimn desses pontos as lnrguras, tocando-se st~us e\lretun~ 
n1s faco.; Op['ostas c superiores dos t:·i!Ic:~nis , c se a em barcaçii'l 



fôr de ~biC. f devem estas medidas Merit'-se aos cabe_,, cor-
(respondcntt>s ás antepa-rai c ao-· meio da e~tilba grande. Este 
modo de arqu~r be aqui apontado somente como recurso para 
sahir da difficoldadeo que apresenta o navio abarrotado, caso 
que só terá lugar nas Províncias, quando os navios.sahirem com 
a carga com que entnírão. Quando haja falha de huma ante
para,, tome-se 65/10o do comprimento total da roda de prôa ao 
l'adasle, a largura por ante a ré do mastro grande no meio da 
escotilha, por ante a ré do mastro de prôa e o pontal para bomba 
como se disse.- Conforme, João Maria Jacobina. 



( 631 ) 

l>ECRETO N.• 2.648·-de 21 de Setembro de 1860. 

éoocede privilegio por dez aonds a Carlos ~elac~. pll'ra1lum ~elhorameoto 
que inventou na constrncc;ao do alalhbiqne dtsbllador e rect1ficador. 

Attendcndo ao que Me requereu Carlos Delarosta, e de 
conformidade com a Minha immediata Rcsoluçi"o de violo 
cinco de ·Agosto proximo findo, tomada sol9rc parecer da Sec
ção dos Negocios do lmperio do Conselho do Estado, exarado 
em consulta de dezascis do mesmo mez. Hei por bem Conce
der-lhe privilegio por dez annos para hum melhoramento, quo 
inventou na construcção do alambique distillador c rectilicador. 

João de Almeida Pet'cira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio ,de Janeiro em vinte 
hum de Setembro de 't11il oiloeentos e sessenta, trigesimo nono• 
da Independcncia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

João de .4/meida Pereira Filho. 

-·-
DECRETO N.• 2.6l9 -de 21 de Setembro de 1860. 

Estabelece as condições cxigivrls dos pretendentes aos lugares do corpo de 
Fazenda da Armatla, e regula o modo pelo qual se devem ellas verificar. 

Sendo conveniente marcar .as condições que se devem exigir 
dos pretendentGs aos lugares do corpo de Officiaes de Fazenda 
da Armada, c prescrever o modo pelo qual se devem ellas ve
rillcar, Hei por bem que a respeito observe-se o regulamento que 
com cs.te baixa, assignado por Francisco Xavier Paes Barreto, 
do Meu Conselho, Ministro c Secretario de l~stado dos Negocios 
da Marinha, que assim o tenha entendido e faça executar. 

Palac.io do Rio de Janeiro, em vinte hum de Setembro de 
mil oitocentos c sessenta, trigr.simo nono da lndependeneia o 
do lmperio. · 

Com a Hubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Parte 11. 
Francisco Xqvier Pan HarrPta. 
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llegulantento, a •tne !!le t•efet•e o Dect•eto desta 
cl&~ta, Jlll~reanclu as condições que deveu• ter 
a§ 1•essoas •tne JWetmule•n ..-utrar paw•a o 
eor1ao do~ OfUcitu~.~ fte l•'azeo•h• da Ar•nada.-

Art. f." \'Pnh11rn individuo poderá ser admittido a prn
tic:tr nos almo\arifados e Contadoria da Marinha, afim de habili
tar-s«•, nos termo~ do art. 6. 0 do regulamento de 30 de Junho 
de t85í, para os lu;,(ares de Escrivão e Commis;;ario da Armada, 
sem qne o reqw~ira iÍ St~crelaria de Estado, provando com 
doeumentos IJIIC hc Hmzileiro, maior de 18 annos, que está 
livre de culpa e p:~na, que tem bom comportamento, e aptidão 
physica para a vida do mar. 

Art. 2 " Os rctJUCrinwntos, assim documentados, serão 
remcttidos á Contadoria da l\lnrinha, ande os pretendentt·s 
passarão por hnm ex:m11~ em que se mostrem habilitados nas 
ma terias seguintes: 

1. • Grammntira ria língua ~acionai c arithmelica até pro
poro::nes inclusive. 

z.' \omencla(ura da~ IIIOI'das, pt•SOS C medidas, tanto na
eionaes como 9strangl'iras, c suas divisões c subdi\ isüe~. 

Art. 3. 0 .Estes exames serão feitos perante huma com
missão composta do Contador c tlr dons Empregados da Contado
ria, nomeados pelo ~Iinislro da illarin!HJ. 

Art. 1~. o O Co:Jtador presidirá ao neto c d~signará as 
malerins de que cada hum dos examinadores deverá tratar·. 

Art. i). o O exame cons!arú de prova escripta c oral; poden
do o candidato, nesta ultima, ser arguido por qualquer dos exa
minadores, bem r.omo pelo prc:.;idf~ntc, se o entender ncecssario. 

Art. ü. o A proYa escripla s:·rü assig·nada pelo candidato 
c o respectivo examinador, e ruhricadn pelo presidente rlo aclo. 

Art. 7, 0 Se houver mais de hum candidato, seriio todos 
examinados coniunclamcnle tws mesmas materias. 

Art. 8."' Terminarlq o exame, la'.-rar-sc-ha hum termo, 
que será rcrncttido ao Ministro da l\larinhn, no qual se mencione 
a ordem que o motivou, o dia em que leve lug-ar, os nomes dos 
examinadores c dos candidatos, e o juizo da commis:;ão sobre 
a idoneidade de cada hum delles, inscrevendo-se por ordem de 
habi!it:-~çõl~s os que tiverem sido approvados. 

Art. 9. o O ~linislro da :lbrinlw, em vi5ta do resultado 
do exume, rnJIHiariÍ admillir o,; t'<HHiidalos approvados como 
praticantes na lntcndcncia ou Contadoria, <"onrorrnc o lugar, qne 
pretenderem, t'lir de Commiss:wio ou de Escrivão, não devendo 
porúm o nurucro 1le tat;s pralie<mtes execdcr ao fixado p<'lo Aviso 
d<' 21 dr .\gosto tlc lí:{)~. 

Art. tO. 0.; praticantes de E~eriviio terão excrr .eio na 
t:t~nlatloria da ~farinha, ~~ alli sPnirão Pm todas as se ;çõcs em 
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que se acha dividido- o tt•abalho da dita rnparlição, devendo 
dh~s sobretudo imMilir-so no seguinte: 
~ t. • No processo das folhas de pagamento ás guarnições 

dos navios. 
§ 2. o Nas tabellas que regulão os soldos e mais vencimentos 

de cada hum dos Officiaes da Armada , das classes annexas e 
mais gente uas guarnições. 

§ 3. o No systema de escriptura~;ão, tanto dl's liYros de 
soccorros, como da receita e dcspeza dos navios, e das secções 
do almoxarifado e casas de deposito. 
~ 4. 0 Nas diversas disposições de Fazenda e 1\lilitare~ ap

plicaveis á escripturação, contabilidade e disciplina dos navios. 
Art. H. Os praticantes de Commi!.sario terão exercício 

nas quatro secções do almoxarífado; devendo o Intendente 
r,•movc-los de humas para as outras, durante o tempo do seu 
aprendizado, e ahi se insti'Uirão especialmente no seguinte: 
~ t.o Na arrecadação e distribuição, a que devem ~ssistir, 

de totlos os generos existentes nas secções do almoxanfado. 
§ 2." No conhecimrnto e estudo da nomenclatura de todos 

os objectos de que se compoem as munições de boca, navaes c 
de guerra. 

§ 3. o Nas tabellas que regulão o fomecimento de todos os 
generos, para conhecerem o seu movimento e duração. 
~ 4." Na cscripturação da receita e despeza, tanto dos navios, 

como do almoxarifado, bem como da legislação que lhe diE 
respeito. • 

Art. 12. Para os praticantes adquirirem a necessaria ins
tnwção nns repartições em que tiverem exercicio, fica marcada 
o prazo de hum anna, dentro do qual deverão requerer á Se
cretaria de Estado, por intermedio dos chefes das ditas re
partições, que sejão admittidos a fazer exame das materias de 
que tratão os arts. 10 c 11 dest~J regulamento, a lim de podere'll 
cntrm· para o corpo dos Oillciaes de Fazenda da Armada. 

Art. 13. Nestes ~xames se observará o que se acha de
terminado nos arts. 3.•, 4.•, 5.", 6.", 7.• e 8." do presente 
regulamento. 

Art. H. D'entre os praticantes que forem julgados idoneos 
pela commissão examinadora serão escolhidos os Escrivães o 
Commbsarios da Armada, preferindo-se, pelas suas antiguidades 
os que já servirem como Offieiaes de commissão, c, em igualdade 
de circumslancias, os que tiverem u curso da aula. do commercio. 

Art. 15. Aquelles praticantes de Escrivão ou de Commis
sarios que, dentro do prazo4lx.ado para a sua aprendizngem, não 
requerPrcm o exame de que trata o art. 12, considerar-se-hão 
inhabilitados, e como taes deverão ser demittidos, salvo o caso 
de moleslia prolongada, a juizo dos chefes respectivos. 

Art. 16. As habilitações, dQ que trata o art. 4." do re
gulamento de 30 de Junho de 1857, com rrfercncia ao art. ().' 
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do mesmo rep,ulamenlo, para os Fieis de l. a classe passarem 
á Commissarios ou Escrivães de 3. 8 classe, ficão sendo as mesmas 
que o art. 12 do presente regulamento, com relação ao 10 o 
1J, exige para o mesmo fim dos praticantes de Escrivão ou 
de Commissario, quer no rxame de sufficiencia, quer no pratko; 
o a verificação dcllas será feita pela Contadoria da l\larinhn , 
pelo mesmo modo determinado nos arts. 3.• e 12 do prcsento 
regulamento, precedenrlo requerimento dos ditos fieis á Secre
taria de E~tado, para poderem h~ r lugar esses exames. 

Art. 17. Nas nomeacõcs de Escrivão e Commissario e:~;
tranumemrio ou de commiss;lo se observará o que dispõe o 
art. H. Nõ caso poróm de falta obsoluta de prssoas que tcnhã.-. 
os requisitos exigidos pelo referido artigo, o Governo escolherá 
d'enlrc os praticantes mais antigos o qoo melhores títulos apre
sentar. 

Art. 18. Os indivíduos nomeados na fórma da 2.• parte do. 
artigo antecedente, não poderão continuar no serviço, so dentro 
do prazo de oito mezes não se mostrarem habilitados nos termos 
do art. 12. 

Esta disposição hc extcn~iva aos actuars Escrivães c Com
missarios de commissão que não tiverem pelo mrn@s dous annos 
de serviço, correndo para elles o prazo de ·oito mezcs da data 
da publicação deste regulamento nas Províncias em que se 
acharem. 

Hio de Janeiro, em 21 de Setembro de 1860.- Francisc() 
X avier Paes Barreto. 

DECHETO ri." 2.650-de 21 de Setembro de 1860. 

Promuf~a a Convcnçno c o respectivo artigo addicional celebrados em 1 c 2t 
de Julho de 18GO, entre o llrasil e a Franca, para regular a troca da. 
eorrespandcncia dos dous Paizes. · 

Havendo-se concluído e assignado nesta Côrte, no dia sete 
de Julho do corrente anno, huma Convenção, e no dia vinte 
hum do mesmo mcz hum artigo addicionai á referida Con
venção entre o Brasil c a Fra•wa, para o fim de regular o 
transporte, por meio de Paquetes Francezcs, da correspondencia 
dos dous l'aizes; e tendo sido esses actos mutunmcnte ratificados 
e trocadas as ralificnçiícs em Paris aos Yintc dons dias do me:r. 
de Agosto ultimo: Hei por bem mandar que a dita Convenção 
P o respectivo artigo addieional srjão observados e cumpridos 
inteiramente eomo ncllcs se contem . 

. João Lin;; Vieira Cansansiío de Sinimbú, do 1\leu Conselho, 
Sena'fior do Imperiu, Ministro c Secretario do Estado dos Nu~ 
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gocios Estrangeiros, assim o tenba entendido c expeça os dcsp86lbos 
ncoossarios. Palacio do Rio de Janeiro, aos vinte quatro dias 
do mez de Setembro de mil oitoeentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndependeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmperadot·. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimb:ú. 

Nós D. Pedro 11 Imperador Constitucional e Defensor Per
petuo do Brasil, &c. Fazemos saber a todos os que a presente 
Carta de Confirmação, Approvação e Ratificação virem, que aos 
sete dias do corrente mez e anno de mil oitocentos c sessenta, 
se concluio c assignou-sc nesta Côrte do ltio de Janeiro, entre 

.Nós e S. M. o Imperador dos Francczes, pelos respectivos Ple
nipotenciarios, que se achavão munidos dos competentes plenos 
poderes, h uma Convenção Postal do thcor srguinte: 

Convenção Postal entre o Brasil e a França. 

S. 1\tl. o Imperador do Brasil, e S. l\1. o Imperador dos 
Francezcs, animados do desejo de estreitar as relações de amizade 
lfUC felizmente unem os seus respectivos Estados, facilitando c 
regulando pela maneira a mais vantajosa a troca da correspon
dencia entre os dous Paizcs, resolverão chegar a este resultado 
JlOr meio de huma Convenção, e para este fim nomeárãtJ seus Ple
nipolcnciarios, a saber: 

S. 1\1. o lmprrador do Brasil, o lllm. c Exm. Sr. João 
Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú, Senador do Impcrio, do seu 
Conselho, Commcndador das Ordens de Christo c da Uosa, seu 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros; 

E S. 1\I. o Imperador dos Francczrs, o Sr. Joseph Léonce, 
Cavalleiro de St. Gc'-lrges, Commendador ela Imperial Ordem 
da Legião de Honra, c das Ordens de Chrislo do Brasil, c de 
S~ 1\Iauricio c S. Lazaro da Sardenha, seu l~nviado Extraordi
uario e Ministro Plenipotenciario no Hio de Janeiro. 

Os quaes, depois de haverem trocado os respectivos plenos 
poderes, que forão julgados em boa c devida fórma, com:icrão 
nos seguintes artigos: 

Art .. t.• Haverá entre a Admini:>tração do Correio de 
França c a Administração do Correio do Brasil huma troca pc
riodica c regular de cartas, amostras de mercadorias e de im
pressos de qualquer natureza, p(~las vias de communicação c 
de transporte abaixo designadas, a saber: 

1.• Pelos paquetes a v a por que o Gm·emo Franccz possa julgar 
conveniente manter, fretar ou subvencionar· para eiTccluar o lrans~ 
porte da corrcspondencia entre a }<'rança c o lkasil. ' 
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2. • Pelos paquftes a vapor britannicos que fazem o serviço 
regular entre os portos da Grãa-.ijretanha e o~ portos do Brasil. 

As despezas resultantes do transporte, entre a fronteira 
l<raneeza e a frontPira Brasileira, dos obj<'ctos aos qnaes são 
applicaveis as disposil:õcs do presente arligo, serão pagas pela 
Administração do Correio da Fnmra. 

Art. 2." .\s taxas de porte ·pelas qunes a Administraçao 
do Correio Brasileiro será rcsponsavel para com a Administra
ção do Correio da :Franr:a, pelas cartas nlln franqu··adas ou one
radas do porte de transito, que forem entregues pela .i\dminis
tração do Correio da França á dita Adminislraçllo do Correio 
Brasileiro, bPm como pelas r:artas franqueadas que fnrPm entre-
gues pela Administração do Correio Brasileiro tí Administrur;ão 
do Correio rlu França, serllo fixada"~' earta por carta, na razão 
de hum porte simples por duas oitavas ou fracçiío de duas oi
tavas. 

As taxas de porte pc:as qnaPs a Atlminislraçiio do Corn•io 
da li'rança será, por sua parte, rrsponsavl'l para <:om n Arlmi
nistração do Correio llrasih~iro, JWia.;; c~arlas não f1 ampwadus, 
CfiiP forc·m cntregtt<'s pda Ari111inislração do Correio Brasileiro á 
Administração do Corr<'io da Franç.a; lll'lll mmo pelas cartas 
franqueadas qne forem Pnlrr·;.!ctes p<-!a A!llllinislrução do Correio 
da França á Administraçiln do Correio Brasileiro, seriio fixadas, 
carta por cnrta, na razão de hum p "·te simpks por sete grammos 
c meio ou fracçiío de st'lc ;..:ramrnos e mr~io. 

Art. a. 0 As pessoas que rlesl'jai'PIO enviar cartas ordinarias, 
isto lw, não seguras, quer da França c da Algcria para o Brasil, 
quer do Brasil para a França e a Al~eria poúcrão, á escolha sua, 
deixar o porte tlc;sas cartas a rargo das pessoas a quem são cllas 
destinadas, ou pagar esse porte) adiantado nté o seu uestino. 

A Adminis!r<~çfío do f.orrnio da Franc;n pagará ü Adminis
lraçlln do Correio Brasileiro, tanto pelas cartas fraiHJU(adas ex
pedidas ela l•'rnnça e da Algc~ria com dl·stino ao llrasil, romo 
JW!as cartas não franqueadas expedidas do Brasil com destino 
á França c á Algeria a quantia de s~lenta rC·is por porte simples. 

Por sua parte a Administração do Corr0io Brasileiro paganí, 
:í Administração do Correio <1.1 França, tanto prlas cartas fran
cJUPadas expedidas da Franç-a e da .\!geria, tomo pelas cnrtas 
n;lo fnuutuc.ttias expedidas da Franç:t c da Algcria com destino 
<lO Bra:-;il, a t]Hanlia de sessenta em limos por porte simples, dos 
qn.ws quarPnta centimos repn•senlão o custo do transporte entre 
a frontt-ira Franceza c <1 fronteira Brasileira. 

Fica expressamente cstipulndo, de huma parte, que o porte 
inteiro das cartas que forem franqueadas em França c na Algeria 
wn1 destino ao Brasil, ou que forem ex pedidas do Brasil pnra 
a Franç.a e a A I geria sem terem sido franqueadas, nllo dcvení cxce
dPr, termo medio, a oitenta centimi)S por sete grammose meio, ou 
fr.n·c;fío de sete grammos c meio; C' pnr outra parh', que o porte 
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inteiro das cartas que ·forem fránqueadas no Brasil com destino 
á França e á Algeria, ou que forem expedidas da França e da 
Algeria çom destino ao Brasil, sem haverem sido franqueadas, 
não deverá exceder, termo medio , a duzentos e oiténta réis 
por duas oitavns, ou fracção de duas oitavas. 

Art. 4. 0 As cartas não seguras (à découve1·tj, expedidas por 
via da !<'rança, ou por intermedio dos Paquetes lfnmcez<'s, dos 
vaizos mencionados na tabella A, annexa á presente Convenção, 
para c Brasil, ou do llrasil para esses mesmos paizrs, serão tro
eadas entre a .\dministração do Correio da .França e a Adminis
tração do Correio Brasileiro, sob as condições espedlicadas na re
ferida tabella. 

Fiea todavia entendido que as condições de troca fixadas pela 
tabella acima mencionada, poderão ser modificadas, de commum 
aecor<lo, entre a Administração do Correio da !<'rança e a Admi
uistração do Cori-eio do llrasil. 

Art. 5. 0 A Administração do Correio da F1·ança poder<i re
mctter ti Administração do Correio do Brasil cartas seguras com 
destino ao Brasil. 

Por sua parle a Administrnção do Correio Brasileiro poderá 
remetter á Administração do Correio da França cartas seguras com 
destino á França e Algeria •. e com destino áquelles pnizcs aos 
quaes a .França, nessas condições, possa servir de intermediaria. 

O porte das cartas seguras deverá sempre ser pago adiantado 
até o seu destino. Esse porte será o dobro do porte das cartas 
o rdi na rias. 

Art. G. o N~1 caso de extraviar-se qualquer carta segura, 
aqul.)lla das !luas Administrações sobre cujo territorio houver tido 
lugar o extravio, pagará ao segu'rador, como indemnisação, a 
quantia de cincoenta francos, no prazo de tres mezes, a contar da 
data da reclamação; fica porém entendido que as reclamações 
não serão attendidas senão dentro dos seis mezes contados do 
dia em qnc houver sidll feito o seguro, findo esse prazo as duas 
Adminislrnçõcs não serão responsaveis huma para com a outra 
por indcrnnisnção alguma. 

Art. 7. 0 Qualquer pacote contendo nmostras de mercado
rias, jornaes, gazetas, obras pPriodicas, livros brochados, livro> 
cneadernados em couro ou papelão sem ornamento algum , 
brochuras, papeis de musica, catalogos, prospectos, annuncios e 
avisos diversos, impresso~, gravados, lithographados, ou auto
graphados, que fôrcxpedidoda França ou da Algeria para o Brasil, 
será franqueado até o seu destino, mediante o pagamento da 
taxa de quinze centimos pm· quarenta grammos, ou fraeção de 

. quan~nta grarnrnos; e, reeiprocamenl!', qualquer pacote con
tendo ohjectos da mesma natureza, que fôr expedido do Brasil 
para a França ou a Algcria, será franqueado até o seu destino, 
mediante o pagamento da taxa do cincoentn e dous ré>is por onze 
oitavas ou frarçfio de onze oita,a'>. 
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A Administração do Correio da França pagará á Administra~ 
c;ão do Correio Brasileiro, por cada pacote procedente da }?nmça 
ou da Algeria, franqueado até o seu destino, em virtude do pre
sente artigo, &. quantia de dez réis por quarenta grammos, ou 
fracção de quarenta grammos. 

Por sua parte a Administração do Correio llrasileiro, pngará 
á Administraçilo do Correio l'mncez por cada pf1cote procedente 
do Brasil, franqueado até o seu destino, em virtude do presente 
artigo, a quantia de doze centimos por onze oitavas ou fr<~cção 
de onze oitavas, dos quaes oito eentimos representAo o custo do 
transporte entre a fronteira Brasileira e a frontf~ira Franceza. 

Art. 8.• Não gozarão do lavor da taxa concedido pelo pre
cedente artigo as amostras de mercadorias que não reunirem _ 
ns seguintes condições: serem transmittidas directamente por 
via dos l'aquetes que navegão entre a Franç.a e o nrasil, uão 
conterem valor algum, serem franqueadas, cinladas ou acondi-
cionadas de modo a não deixar duvida alguma ácerca da sua 
natureza, c não trazerem designação alguma manuscripta, além 
do endereço da pessoa a quem forem destinadas, a marca da 
fabrica ou do negociante, numeração c preço. 

As amostras de merradorias que não preencherem ·pstas 
condições, serão taxadas corno cartas. 

Art. 9. • Os jornaes, gazetas, obras periodicas, livros bro
chados, livros encadernados em couro ou papelão, sem orna
mento algum, brochuras, papeis de musica, cata Jogos, prospectos, 
annuncios e avisos diversos, impressos, gravados, lithographados 
011 authographados, que forem expedidos por via da França ou 
por intermedio dos Paquetes Francezes, dos Paizes designados 
na tabella-B-annexa á presJnte Convenção, para o Brasil, ou 
do Brasil para esses mesmos Paizes, serão trocados entre a Admi
nistração do .Correio da França e a Administração do Correio 
Brasileiro sob as condições especificad:~s na dita tabella n. 

As condições de troca fixadas pela tabella acima referida 
poderão ser modillcadas de commum accôrdo, entre a Adminis
tração do Correio da França e a Admini~tração do Correio Bra-
~~ko. -

Art. 10. Para que gozem do favor da taxa concedido pelos 
artigos precedentes 7 e 9, os jornaes, gazetas, obras periodicas, 
livros brochados, livros encadernados em coum ou papelão, sem 
ornamento algum, brochuras, papeis de musica, catalogas, pros
pectos, annuncios e avisos diversos, impressos, jl.ravauos, Jitho
graphados ou autographados, deverão ser franqueados até os 
limites respectivamente lixados pelos ditos artigos; ser cintados 
c não conter escripto algum, algarismo, ou qualquer outro signal 
manuscripto, além do endereço da pessoa a quem forem desti
nados, a assignatura de quem faz a remessa, o a data. Dos ditos 
objcctos os que não preencherem estás condições, serão conside
rados como cartas, c tratados corno taes. 
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Fica entendido que as dispcw;ições contidas nos artigos acima 
1'eferidos~ niio prejudicn-o de ·snQdo algum o direito que assil&eás 
AdminiStrações dos "Correioi'dQS doU'Si Palies de nlio c;l'footóllÍ'{êm 
seus respectivos territorios, o transporte .e a distriboif;iio dos. 
o},jeetos designa$los<ft6i'dito$ artigo~; aeuj'o respeito 'nfi.o hoove
J'em 'fiido cumpridas as Leis, Dispos_ições ·e Decretos que regulão 
IIS condições de sua publicação c de sua circulação, tanto em 
França como no Brasil. 

Art. 11. Fica convencionado entre as duas partes contrac
tantes, que as cartas, amostras de mercado1·ias, e impressos de 
qualquer natureza, Qh'igidos de hum para o outro dos dous 
Paizes, e franqueados até o seu destino de conformidade com 
as disposições da presente Convenção, nàOjlOderão, sob pretexto 
ou titulo algum, ·ser sujeitos no .Paiz· do seu destin.o a h (ama 
taxa ou direito qllalquer que recaia na .pessoa a quem' &Ao 
destinados. · · f' · 

Art. 12. O Governo Francez se obriga a fàzer transportar 
em malas fechadas, pelos Paquetes Francezes, a correspondencia 
que as agencias do Correio estabelecidas nos portos do Brasil 
em que tocarem esses Paquetes, houverem de trocar por esta 
via com outras agencias do Correio do mesmo Estado. 

o~ objectos • contidos nessas malas não estarão sujeitos a 
outras taxas que não llejão .as mesmas a que estão sujeitos os 
objectos da mesma natureza transportados pelos Paquet.es Bra
sileiros, c o producto dessas taxas· será repartido isualmente 
entre a Administração do Correio da França c a AdalinlilfMão 
do Correio Brasile1ro. . · . , · . fi.;, • 

Art. 13. As Administraçõ-es dos Correios da Frànçá: e' do 
Brasil, organisarão em cada mez as contas do transp<f118' da 
corrcspondencia, c estas contas depois de'"verificadas por •essas 
Administrações serão saldadas no fim de cada trimestre· pela 
Administração que fór reconhecida devedora. : . 

O Saldo das contas mencionadas será fixado em ·moeda 
fl'anceza. Para este fim as quantias lançadas nas ditas contas 
em moeda brasileira, serão reduzidas· a francos ao cambio· de 
trezentos e cincoenta réis por hum franco. · 
~ saldos das contas serão pagos, a saber: 

1.0 Em letras sobre o Rio de Janeiro, quando o saldo.(Or a 
favor da Administração do Correio Brasileiro. , · . · :. -

2. a Em letras sobre Paris, quando o sald() fór a tavot. da 
Administração do Correio da França. · · · 

Art. 14. ,As cartas ordinarias ou seguras, as amostras de 
mercadorias, e os impressos de qualquer natureza, erradamente 
endereçados ou dirigidos, serão sem demora alf{umà· reciproca
mente reenviados por intermedio .das respectivas agencias pelos 
preços por que houver a agencia remettente lançado esses objootos 
em conta á outra agencia. · ' 

Parte 11. 86 
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Os objootos da mesma natureza que forem endereçados a 
pessoas que tenblio mudado de residencia serllo respectivamente 
devolvidos, onerados do mesmo porte que deveria ser pago pela 
pessoa a quem erão destinados. 

As cartas ordinarias, as amostras de mercadorias e os im
pressos de qualquer natureza que houverem sidó primitivamente 
remeltidos á Administração do Correio da França ou á Adminis
tração do Correio Brasileiro por outras Administrações, e que 
em consequcncia de mudança de residencia da pessoa a quem 
erão destinados tcnhão de ser reenviados de hum dos dous Paizes 
para o outro, serão reciprocamente remettidos mediante o porte 
exigível no lugar do precedente destino. 

Art. 15. As cartas ordinarias ou seguras, as amostras de 
mercadorias c os impressos dç qualquer natureza trocados entre 
as duas Administrações dos Correios da França c do Brasil; que 
não th·erem sido reclamados {qui seront tombés en rebut) por 
qualquer motivo que seja, deverão ser reenviados, de huma ou 
de outra parte, no fim de cada mez, e com mais frequenciu se 
possível Mr. 

Destes objectos os que tiverem sido levados em conta serão 
devolvidos peh> preço por que houverem sido lançndos em conta 
pela agencia que fez a remessa. 

Pelo que respeita áqucllcs que forem remettidos jâ fran
queados até o seu destino, ou até á fronteira da agencia corres
pondente, serão elles rcenviados sem ,taxa nem desconto. 

Art. 16. As duas Administrações dos Correios da França e 
do Brasil não aceitarão com destino a hum dos dous t'aizcs, ou 
dos Paizes quo se servem do <;eu intermedio, nenhum pacote ou 
carta que contenha ouro ou prata em moeda, joias, artigos do 
va1or, ou qualquer outro objecto que soja sujeito a direitos de 
Atrandega. 

Art. 17. A Administração do Correio da França e a Admi
nistração do Correio Brasileiro designarão de commum accordo 
as agencias com as quaes deverá ter lugar a troca da respectiva 
correspondencia. Regularão igualmente a fórma das contas 
mencionadas no artigo precedente 13, a direcção da correspon
dencia reciprocamente transmittida, bem como todas as medidas 
de detalhe "de ordem necessarias para assegurar a execução das 
estipulações da presente Convenção. 

Fica entendido que as medidas acima designadas poderão 
ser modificadas pe1as duas Administrações todas as vezes que de 
commum accordo essas duas Adm\nistrações reconhecerem essa 
necessidade. 

Art. 18. A presente Convenção terá força e va1idade a co
meçar do dia em que convierem as duas partes, desde que a 
promulgação houvet· sido feita segundo as Leis especiaes de cada 
hum dos dous Estados, e continuarA em vigor de anno en1 anno, 
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até. que buma ~t ~hJas ~rle$ ,cton~actantesd ~=~~. á,~tra, 
co~ antioipaçã9 h-..~Jltl;· a JP~~- _e , . ~~ 
etreitos. · · · · . . 

Durante este ultimo anno a Convenção terá ple~ e tn~eu:·a 
execução, sem prejuízo' da liquidaçllo e do· saldo das eontaa entre 
as duas Administrações dos Correios dos dons Paizes, depois de 
expirado o dito prazo. 

Art. 19. A presente Convençlio. será ratificada e as ratifica
ções serão trocadas em Paris o mais breve que p9ssivel fór. 

Em fé do que ·os Plenipotenciarios respectivos assignárli6 a 
presente Convenção e appuzerão o sello de suas armas. 

Feito em duplicata e assignado no Rio de Janeiro aos sete 
dias do mez de Julho do anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta. 

(L. S.) 

{L: S.) 

João .tins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Le Chevalier de Saint Georges. 

E sendo-Nos presente a mesma Convenção, cujo theor fica 
acima inserido e bem visto, considerado e examinado por Nós 
tudo o que nella se contém, a approvamos, ratificamos e con
firmamos assim no todo como em cada hum de seus artigos o 
estipulações, e pela presente a damos por firme e valiosa para 
produzir o seu elTeito; promettendo em fé e palavra lmperial 
cumpri-la inviolavelmente e fazê-la cumprir e observ~ por 
qualquer modo que poss.a ser. 

Em testemunho e firmeza do que fizemos passar a pre
sente Carta por Nós assignada e sellada com o sello grande das 
armas do Imperio, e referendada pelo nosso Ministro e Secre
tario de Estado abaixo assigoado. Dada no l)alacio do Rio 
de Janeiro, aos vinte hum dias do mez de Julho do anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos 
e sessenta. · ·· 

(L. S.) 

. 
PEDRO IMPERADOR (Com Guarda}. 

Angelo Moni~ da Silva Ferra~ • 

Nós D. Pedm li, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil, &c. Fazemos saber a todos os que a pre
sente .Carta de Confi.rmação , Approvação e Ratificação virem , 
que aos vinte hum dias do eorrente'mez e anno de mil oito
centos e sessenta, se· ajustou e assignou por parte <\Os Pleni
potenciarios do Brasil e da França, munidos dos necessarios 
plenos poderes, hum artigo addicional á Convenção postal cele
brada e assignada pelos ditos Plonipotenciarios nesta Córte do 
Rio de Janeiro, em sete do mesmo mez e anno, sendo do 
theor seguinte. 
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Ãrtigo addicional á. Cpn1>enção postal, ((elebrada aos.,sete ~ias 
âo me~ de Julho de mil.oitoce~tos e ses,eata pelo~ .Plfmpq
tenciarios abaixo assignados. 

Fwa convencionado que no caso de sm·em, por virtude 
de novos ajustes, cobradas em beneficio do Thesouro Brasi
leiro, pelas cartas trocadas entre o Brasil e qualquer paiz da 
Europa, taxas de porte quo reprr.sentem huma quota menor, 
com relação á totalidade do porte dessas cartas, do quo a quota 
estabelecida no § 2.• do art. 3. 0 da Convenção postal de 7 do 
corrente mez, a taxa de porte a que, em virtude desse para
grapho, tem direito o Thesouro Brasileiro, será proporcional
mente reduzida. 

Do mesmo modo, no caso de serem, por virtude de novos 
ajustes, cobradas em beneficio do Thesouro Francez, pelas car
tas trocadas entre a França e qualquer paiz da America do Sul, 
taxas de porte que representem huma quota menor, com relação 
á totalidade do porte dessas cartas, do que a quota estabelecida 
no § 3. o do art. 3. o da Convenção postal de 7 do corrente 
mez, a taxa de porte a que, em virtude desse paragrapho, tem 
direito o Thesouro Francez será proporcionalmente reduzida. 

Todavia, se as rcducções de porte de que se trata, forem 
feitas em troca de favores não comprehendidos· na referida Con
\'enção, mas concedidos pelos paizes da Europa e da America 
do Sul, aos quaes he app\icavel o presente artigo addicional, 
não poderá o cumprimento deste artigo ser exigido por huma 
das altas !'artes contractantes, senão no caso de estar ella di~ 
posta a conceder á outra esses mesmos favores. 

O presente attigo addicional terá a n,esma força e vali
dade como se fosse inserido, palavra por palavra, na Convenção 
postal de 7 do corrente mcz de Julho. O mesmo artigo será 
ratificado c as ratificaç.ões sr.rão trocadas em Paris o mais breve 
que possível fór. 

Em fé do que, os abaixo assignados, Plenipotenciarios de 
Sua Magestade o Imperador do Brasil e de Sua Magestade o 
Imperador dos Francezes, em virtude de seus respectivos plenos
poderes, assignárão o pn~sente artigo e appuzcrão o seUo de 
suas armas. 

Feito em dupplicata e assignado no Rio de Janeiro, aos 
vinte hum dias do mez de Julho do anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesu5 Christo de mil oitocentos e sessenta. 

(L. S.) João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
(L. S.) Le Chevalier de Saint Georges. 
E sendo-Nos presente o supracitado artigo addicional, cujo 

theor fica acima inserido, e bem visto, considerado e examinlldo 
o que nclle se contém, o approvamos, ratificamos c confirma
mos, e pela presente o damos por firme c valioso, como se fo1sc 
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inserido na Conlenção -~ de 7 de Julho do correo~: •n•w 
para haler de. produzir, o seu devldó etreito. 

Em testemunho do que üaemos pauar n presente Carta por 
Nós assignada e sel~adiWlOW .o .seüo.gramie dJs armas ·doJm
perio, e referendada pe•o nosso Ministro e Secretario de ·Es-: 
ta do abaixo assignado. Dada no Palacio do Rio de Janeiro ,. 
aos vinte tres dias do mez de Julho da anno do Nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta. 

(L. S.) PEDRO, IMPERADOR, (Com Guarda.) 

Angelo Monis da Silva Ferras. 

Re"ulamenio convencionado entre a Admi
nlstracilo do t:::orrelo do BrasU e a Admlnls· 
tração· do (Jorrelo da Fran~a fara a e~ecu
çiio da t:::onvenpo postal de de .Julho .de 
:1.880. 

O Director Geral do Correio do Brasil de hum a parte . e 
o Director Geral do Correio da França de outra parte, em vir
tude da Convenção postal celebrada entre o Brasil e a França 
aos 7 dias do mez de Julho de 1860, que determina no art. 17 
que as Administrações dos Corr~ios dos dous paizes designarão 
de commum accordo as agencias com as quaes deverá ter lu- . 
gar a troca da correspondencia respectiva, regularão a fórma · 
das contas fl a direcção da correspondencia, bem como todas 
as outras medidas de detalhe ou de ordem necessarias para 
assegurar a cx1!cução da diLa Convenção, convierão no seguinte: 

Art. t.• A troca da correspondencia entre a Administra
ção do Correio da França e a Administração do Correio Bra
sileiro terá lugar, a saber: 

Por parte da Administração do Correio da França: 
1. • Pela agencia de Paris. 
2. o Pela agencia de Bordeaux. 
3. o Pfllos Agentes do Correio Francez embarcados nos pa

quetes francezes da linha de Bordeaux ao Rio de Janeiro. 
4.• Pelos agentes do mesmo Correio embarcados nos pa

quetes francezes da linha do Rio de Janeiro a Buenos-Ayres. 
5.• Pela agencia ambulante de Paris a Calais. · 
6.• Pela agencia do Havre. 

Por parte da Administração do Correio do Brasi+s 
t.o Pela agencia do Correio,.do Rio de Janeiro. 
2. • Pela agencia do Correio da Bahia. 
3.• Pela agencia do Correio de Pernambuco. 

Art. 2.• As relações entre as agencias e os Agentes do 
Correio Francez embarcados nos paquetes francezes, designadas 
no precedente artigo de huma parte e as agencias do Correio 
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Brasileiro de outra. parte, 8811[o estabelootdas pelo modo se• 
guinte, a &aber: · - _ • 

1.• A agencia de Paris se eorresponderá com as agenCias do 
R\o de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco, tanto por via dos 
paquetes francezes da linha de Bordeaux ao Rio de Janeiro, 
como por 1ia dos paquetes britannieos da linha de Southampton 
ao Rio de Janeiro. · 

2.0 A agencia de Bordeaux se corresponderá com as agen
cias do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco por 1ia dos pa
quetes francezes da linha de Bordeaux ao Rio de Janeiro. 

3. o Os agentes do Correio Francez embarcados nos paquetes 
rrancezcs da linha de Bordeaux lfo Rio de Janeiro se corres
ponderlio oom as agencias do Rio de Janeiro, Bahia e Pernam
buco. 

4. o Os Agentes do Correio F1·ancez embarcados nos paque
tes rrancezes da linha do Rio de Janeiro a Buenos-Ayres se 
corresponderll.o com a agencia do Rio de Janeiro. 

5.• A agencia ambulante de Paris a Calais e a agencia do 
Havre se corresponderão com as agencias do Rio de Janeiro, 
Bahia e Pernambuco, por via dos paquetes britannicos da li
nha de Soupthampton ao Rio de Janeiro. 

Art. 3. 0 A correspondencia de qualquer natureza trocada 
entre a Administração do Correio do Brasil e a Administração 
do Correio da França, será dirigida de conformidade com a 
Tabella A, annexa ao presente Regulamento. 

Art. 4. o As cartas expedidas quer da França c da Algeria 
para o Brasil, quer do Brasil para a França, Algeria e os paizes 
aos quaes serve a França de intermediaria, poderão ser fran
queadas pelos remettentes por meio da apposição dos senos 
usados no paiz da sua procedencia sob as reservas deelaradas 
no art. 5. 0 seguinte: 

Art. 5. o ~uando os sellos postos em h uma carta repre
sentarem quantia inferior á que fôr devida, esta carta será con
siderada como não franqueada e tratada como tal, mas a Ad
ministração em cujo proveito houverem sido vendidos os sellos 
empregados inutilmente pelo remettente da carta , será obri
gada , em caso de reclamação , a indemnisar do custo desses 
sellos o remetten\e ou a ·pessoa a quem fôr a carta destinada,• 
segundo fôr o caso. 

Os sobrescriptos ou capas revestidos dos sellos inutilmente 
empregados pelos remettentes, serão anncxados como docu
mentos justificativos ás reclamações concernentes á indemnisa
ção desses sellos. 

As ditas reclamações não serão attendidas senão dentro dos 
seis mezes contados da data da remessa das cartas insufficiente
mente franqueadas. 

Art.- 6. 0 A Administração do Correio Brasileiro poderá 
enviar á Administração do Correio da França cartas seguras com 
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destino a todoa os paltee para os qnaes os habitantes do Brasil 
estão antorisadospela Conveoçlo de"' de Julho de t860a remet
ter cartas não fraaqoeadlls, ·excepto para os Estados-Unidos. 

Art. 7.0 As cartas aeguras proeodentes das agencias do 
Correio Brasileiro com destino á França. c aos paizes com os 
quaes o Brasil se póde corresponder por intermedio do Correto 
Francez, e, reciprocamente as cartas seguras propedentcs das 
agencias do Correio Francez, destinadas para o Brasil , nilo 
serão recebidas senão em capas lacradas, pelo menos em duas 
partes e com o mesmo sinete representando hum signal par
ticular ao remettcnte da carta, e collocado de modo a segurar 
todas as dobras da capa. 

Art. 8.0 As cartas seguras, ·transmittidas de huma e de 
outra parte , serão marcadas do lado do endereço , com· hum 
carimbo de tinta vermelha , contendo a palavra-Seguro. 

Art. 9.o As cartas ordinarias, as cartas seguras, as amos
tras de mercadorias e os impressos de qualquer natureza que 
forem expedidos do Brasil para a França, Algeria e os paizes 
designados na Tabella A, annexa à Convenção de 7 de Julho de 
1860, ou da França, da Algeria e das agencias do Correio Fran
cez estabelecidas na Turquia e no Egypto, tmra o Brasil, serão 
marcados do lado do endereço com hum carimbo indicando a 
data de sua entrega e o lugar da procedencia. 

Art. 10. Independentemente dos carimbos mencionados 
nos precedentes artigos, as cartas ordinarias, as cartas seguras, 
as amostras de mercadorias e os impressos de qualquer natu
reza trocados entre as duas Administrações dos Correios do Brasil 
c da França, que houverem sido franqueados até o seu destino 
ou até hum limite qualquer, serão marcados, em lugar visivel 
do endereço, com hum carimbo em tinta vermelha, destinado 
a fazer conhecer nas respectivas agencias de troca o limite até 
onde são franqueados. 

O carimbo P. D. será posto nas cartas ordinarias ou segu
ras, bem como sobro as amostras de mercadorias o os impres
sos de qualquer· natureza, que forem franqueados até o seu 
destino. · 

O carimbo P. P. serà posto nas cartas e impressos de qual
quer natureza , que houverem sido franqueados sómente em 
parte, de conformidade com os arts. 4. o e 9. o da Convenção de 
7 de Junho de 1860. 

Art. 11. Quando buma carta pesar mais de buma carta 
simples, a agencia remettente designará no angulo esquerdo 
superior do endereço, em algarismos, o numero de portes sim
ples que essa· carta deve representar nas contas entre as duas 
agencias. 

Art. 12. As agencias respectivas deverão indicar, em al
garismos, no lado esquerdo do sobrescripto das amostras de mer
cadorias e. d06 impressos de qualquer natureza cintadO&, que 
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entregarem as agencias corresponden-tes, o numer.o de portes 
simples recebidos ou a receber, pelos objectos dessa natureza, 
todos as vezes que hum pacote com o mesmo endereço tenha 
de ser contado como dous ou mais portes simples. 

Art. 13. As agencias Francezas farão com tinta~reta nos 
sobrescriptos da correS.pondencia não franqueada ou onerada com 
porte marítimo, que linviarem as agencias brasileiras, huma 
marca com a inicial F., c o n11mero do artigo no qual deve essa 
mrrespondencia figurar no Haver da França nas contas entre 
o Correio Brasileiro e o Correio Francet. 

Art. 14. Cada mala serú acompanhada de huma relação 
na qual serão especificadas sego ndo as classificações ndla es
tabelecida:;, a natureza e o numero dos objectos que a mala 
contiver c o numero de portes simples a levar. em conta por 
<:ada categoria de correspondencia. 

Juntar-se-ha o recibo da ultima mala recebida da agencia 
correspondente, no qual todavia a columna do resultado da ve
rificação não será occupada senão quando essa verificaç1hl produ
zir hum algarismo di!Terente daquelle que for mencionado na 
rela~ão. 

As formulas da relação e do recibo de que farão uso a,; 
agencias Francezas em correspondencia com as agencL1s Brasi
leiras serflo conforme~ ao modelo B, anuuxo ao presente Regu
lamento. 

As formulas .da relação e do recibo de que farfto uso as 
agencias Brasileiras, serão conformes ao m(;delo C, igualmente 
annexo ao presente Regulamento. 

Art. 15. A correspondencia especificada na Tahella n. 2 
de cada relação será dividida em tantos pacotes distinrtos quan
tos forem os diiTerentes artigos que comportar essa tabella. 

Cada pacote terá hum rotulo indicando o numero do 
artigo da conta, e bem assim o numero de objecto» e o nu
mero de portes simples inscriptos na_ relação. 

Art. 16. A correspondencia reenviada em razão de ser 
mal dirigida, ou de mudança de residencia das pessoas a quem 
era destinada, será especificada nominalmente nas tabellas das 
Jelações especialmente destinadas para a inscripção dessa cor
respondencia. 

A correspondencia franqueada mal dirigida será reunida 
c atadn em crnz com barbante, e posta sob hum rotulo con
tt~~do estas palavras:-correspondencia franqueada mal_ diri
gtda. 

A correspondencia não franqueada mal dirigida será reu
nida e atada em cruz com barbante e posta sob hum rotulo 
contendo estas palavras:-correspondencia não franqueada mal 
dirigida. 

A correspondencia reenviada em razão de terem partido 
as pessoas a quem era destinada , deixando o seu endereço , 
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sed rcunidp e ~tad.a ('ffi cruz com barbante e posta' soi> hllnt 
totulo contt'ndo estas palavras: - Correspondencia reenr:iada ~ 
por mudança de ruidencia. 

Art. 17. As cartas seguras srrão inscríptas nominalmente 
na Tabel~ n. 6 da relação· d~~inada pa111 a inscripção das ditas 
cartas, com todos os detalhes que ~omporta essa Tnbella. 

Estos cartas serão reunidas c atadas em cruz com barbante, 
e as extremidades deste deverão ser lac•·adas com sinete na 
parte inferior da relação. 

Art. 18. A relação deverá ler o c.;nimho- Seguro,- to
das as veze:> que a mala contiver hun:a ou mais cartas s~guras. 

Art. 19. As malas depois de atadas dcvcrilo ser envoltas 
em huma quantidade de paprl pardo sullicicntc para rc>istir 
ao alt1 icto, c de novo atadas c lacradns com o sello da agencia. 
O sobrrscripto trará o no111c da agenda a que são destinadas, e· 
o carimbo ordinarió da agencia que faz a remessa. 

O barbante que ligar exteriormente as malas não deverá ter 
nós. 

Art. 20. Caso, no dia fixado para a expedição das malas, 
huma das agencias das Administraçlíes dos Correios dos clous 
paizes não tenha ohjccto algum para remelte1· á ageneia cor
respondente, essa agencia não deixará de mandat·, na fórma do 
costume, hum a mala, a qual conterá sómcnte hum a relação 
negativa. 

Art. 21. O porte ou o preço das carbs não reclamadas 
(tombées en rcbut) por qualque1· motivo que seja, qu" as duas 
Administrações recm·iarem huma á outra, em virtude do art. 
15 da Convenção de 7 de Julho d~1860, não s3rá dcscon:. 
tado á Administração a que forão eMas carlas primeiramente 
transmittidas, senão quando tiverem a apparencia de não ha-
\'crcm sido abcrlas. • 

• As cartas não pi"Ocuradas dirigidas póste restante, ou para 
as hospedarias, poderão,. depois de trcs mczcs de demora, set· 
rccnviadas de hurna c de outm parte, sob as condições flxadns 
pelo art. 15 já citado. c o primeiro paragrapho deste artigo. 

O desconto do porte da con·espondcn.:ia nil'l reclamada será 
estabelecido ~as contas conformes ao modelo D., annexo no pre-
sente Rogularnento. · 

Art. 22. Pela .\tlministração do CoiTeio da F1·ança serão 
organisa<las no fim de cada rnez, contas especiaes resumindo 
os factos dn transmissão da correspondcncia entre as agPncias 
respectivas. Essas contas terão por base, como documrnlcs, 
os recibos das remessas cllcctuadas durante o período mensal. 

As contns cspeciaes scrãó rccapiluladas em cada mrz rm 
huma conta geral deslinatla a apresentar os resullados defini
lhos dessa transmissão. 

Art. 23. O pt•eço a pagar pela Admiuistmção do Correio 
Brasileiro á Administração do Corr<'io da França pPla rorm>· 

Parte 11. 87 
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mdencia que, segundo as estipulações contidas no art. 12 da 
Jnvenção de 7 de Julho de 1860, será transportada em malas 
chadas pelos paquetes francezes por conta do Correio Drasi
·iro, será objecto de huma conta especial, organisada pela Ad
•inistração do Correio Brasileiro. O resultado dessa conta 
)!'á levado ao credito da Administração do Correio•Francez, 
as contas geraes da transmissão da correspondencia de que se 
1z menção no art. 22 precedente. 

A. conta especial acima designada será documentada com 
s relações ou copias das relações que houverem acompanhado 
s malas fechadas. Essas relações farão menção exacta das quan. 
ias pagas pelos remettentes, ou a pagar pelas pessoas a quem 
ôr destinada a correspondencia contida nessas malas. 

Art. 2í.. Toda a correspondencia trazida á Agencia llra
;ileira depois de fechadas as malas destinadas para as Agencias 
le Bordeaux c de l1aris, poderá ser comprehendida na-mala 
JUe cada agencia do Correio Brasileiro terá do dirigir ao agente 
:lo Correio embarcado nos paquetes a partir para a França, o 
qual se incumbirá da separação dessa correspondencia. . 

Finalmente depois de remettida esta mala e até o momen
to da partida do paquete a correspondencia poderá ser rece
bida, de mão em mão, pelo agente do Correio emba.rcado, o 
qual a mencionará ex-officio, na relação que acompanhar a 
mala acima refer.·.da. 

Art 25. Fic.a convencionado que as disposições da Con
venção de 7 de Julho de 1860 e do presente Regulamento set·ão 
postas em execução no dia 1. • de Outubro de 1860. 

Feito em duplicata e assignado no Rio de Janeiro em 7 
de Julho de 1860, c em Paris em 16 de Agosto de 1860. 

(L. S.) 

(L S.) 

Dr. Thomaz José Pinto de Serqueira. 
/ 

Stourm. 
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~RETO N. 2.. tiãl.,- de 27. de Setembro de tie&. 

EX'~ o lugar de Juiz de· IJrít'eito ti(} Ci:vet da Comatea de' Pen. 
Alepe, na Provineia U. lf. Peclro ~ Ri& ~ do Sul. 

Hei por bem, Usando da a.ttribuição que Me oonfere o artigo 
cento e dous paragrapho doze da Constitliüção do lmperw, e em 
conformidade da Leí de tres de Dezembro de miL oitocentos e 
quarenta e hum, Dar por extincto o Lugav de Juiz de Direito do 
Civel da Comarca de Porto Alegre, na Província de S. l'edro do 
1\io Grande do Sul. 

João Lustoa da Cunha Paranaguá, do Meu ConselhO', Minis
tro e Sect·etario de Estado dos Negocios da Justi~a, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palado do Rio de Janeiro., aQS·linte 
sete de Setembro de mil oitoeentos e sessenla, lrigesim~ nono 
da lndependeneia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade .0 Imperador. 

João. Lustosa. da Cunlia Paranaguá. 

DECRETO N. 2.652-de 27 de Setembro de tSGo:· 

Crê a hum Batalhão da rrserm da Guarda Nacional nas Freguezias de Pirajá, 
l';uipe, Coligi!)(', Matuim, l\lnré c l'assé da Provinda da Bahia. 

Alte.ndendo a proposta do Presidente da Província da Bahia, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Uni co. Fica creado nas Fruguezia·s de Pirajá, Pal'ipe, 
Cotigipe, l\Iatuim, Mart1 e Passé da Província da Bahia, e su
bordinado ao Com mando Superior da Capital da mesma Provín
cia, hum natalhão de reserva de quatro Companhias, com a 
designação de doze, o qual terá a sua parada no lugar que lhe 
fôr mat•cado pelo Presidente da Província na fórma da Lei. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do l\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça e,x.ecutar. Palacio do Rio de Janeiro aos 
Tinte sete de Setetnbro de mil oitocentos e sessenta, tr~esi.mo 
nono da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João L""s'osa da Cunha Parana9uá, 
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DítCl\ETO N. 2.653- de 29 de Setembro de t86ó. 
Suspende a execução do Tratado de Commercio e Navegação .:elebrado entre 
\à. o Brasil e a Hepublica Oriental do Uru~;uay em 4 de Setembro de 18&7, e 

decl .. ra sil subsistente entrl' os dous Paizes o de 12 de Outubro de 1851. 

Nilo tendo sido ::.té ap;ora preenchido, por parte do Governo 
da Republica Oriental do Uruguay, o Accurdo constante das 
notas rcversaes de 23 de Setembro de 1858, trocadas entre o 
Meu Ministro e Secretario tle Estado dos Negocios Estrangeiros e 
o Uepresentantc da mesma llepublica nesta Córte, sob cuja fó 
Uatifiquei c ~Iandci exen1tar o Tratado de Cornrnercio de '• de 
Setembro de 1857: 

Hei por hem suspender a execução do mencionado Tratado, 
c declarar subsistente o de 12 de Outubro de 1851, na fórma 
convencionada nas referidas notas revcrsacs. Considerando, 
porêm, os justos interesses do cornmercio de ambos os paizes: 

Hei, outrosim, por bt;m que esta Minha Resolução só comece a 
ter effeito a datar do dia primeiro de J nneico proximo futuro 
em diante. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do l\leu Conselho, 
1\Jinistro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, assim 
o tenha entendido c faça cut11prir, expedindo os despachos 
necessarios. Palacio do !Uo de Janeiro, em vinte e nove de 
Setembro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lnde
pendencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

--
DECRETO N. 2.úM·-de 29 de Setembro de 1860. 

l'roroga. por mais seis mczes o noyo prazo concedido por Decreto n.• 2.546, 
de 7 de Março do corrente auno, para a incot'poração do Banco Industrial 
Commercia1 e Territorial do Rio de Janeiro. 

Attendencro ao que Me representou a J)irectoria do Banco 
Industrial Commercial e Territorial do Rio de Janeiro, Hei por 
bem prorogar por mais seis mezes o novo prazo concedido por 
Decreto n. • 2. 5'1.6, de 7 de .Março do corrente anno, para a 
jncorporação e começo de operações do mesmo Banco. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
-do Imperio, Presidente do Conselho de .Ministros, Ministro e 
·secretario de Estado dos l\:egocios da l'azenda e Presidente do 
"Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
.executar. Palacio do Uio de Janeiro, em vinte nove de Se
tembro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lnde
pendcncia e do Imperio. 

Com a Rubrico de Sua 1\fagestade o Imperador. 
An~clo Moniz da Silt:a Ferraz. 
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DECRETO N. 2.655-de 29 de Setembro de 1860. 

Proroga por mais seis mezes o novo prato concedido por Decreto n.• 'Uí!i8, 
de 21 de Março do corrente anno, para a incorporação do Banco -Soccorro 
e Auxilio. 

Attendcndo ao que Me representárão George Hudson c Daniel 
Castello, instituidores do ,Banco -Soccorro e Auxilio-, Hei por 
bem prorogar por mais seis mezes o novo prazo concedido por 
Decreto n.• 2.558, de 21 de Março, do corrente anno, para a 
incorporação e começo de operações do mesmo Banco. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, 4o Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, cor vinte nove de Se
tembro de mil oitocentos o sessenta, trigcsimo nono da Inde-
pcn<lcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

-·-
DECRETO N. 2.656- de 29 de Setembro de 1860. 

Proroga por mais seis mczes o novo prazo concedido por Decreto n.• 2.559 
de 24 de Março elo corrente anuo, para a incorporação do Banco lndus. 
trial e Hypothecario. 

ALtcndcndo ao que Me representou Antonio da Rocha 1\li
randa e Silva, instituidor do llanco Industrial c Hypothccario, 
Hei por bem prorogar por mais seis mczcs o novo prazo con~ 
cedido por Decreto n.• 2.559, de 24 de Março do corrcntn 
anuo, para a incorporação e começo de operações do mesmo 
llanco. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thcsoruo Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte novo de Se
tembro do mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da lnde
pendcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagcstade o Imperador. 

Angelo Moni% da Silva Ferraz. 
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DECRETO N. 2.657-de 6 de Outubro de 1860. 

Desli~a de Commando Superior da Guarda Nacional dos 1\funicipios do 
Oc1ras e Picos da Prolinci:~ do Piauhy a forca qualiflc:~da uos districtos 
de Jaicoz, S. Haymumlo Nonato, c Freguezia' do Piauhy da mesma PJ·o
'l'incia, e crca com t•ll:~ hum Commaudo Superior. 

Attendendo a proposta do Presidente da Província do Piauhy, 
Hcí por bem Decretar o ~cguintc: 

Art. 1.• Fica desligada do Commanrlo Superior da Guarda 
Nacional dos ~lunicipios de Oeiras c Picos da Pwvincia do 
l 1iauhy, a força qualificada nos dislrictos de Jaicoz, S. Ray
mundo l'ionato, c Freguczia do Piauhy na mesma Província, 
c creado com clla hum Commando Superior formado dos 
Corpos organisados naquelle1 districtos. 

Art. 2.• Fica alterado nesta parte o Decreto numero no
vecentos e vinte de vinte oito de Fevereiro de mil oitocentos 
o cincoenta e dous. 

João Lustosa da Cunha P aranaguú, do Meu Consdho, J\Ii
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em seis rle Outubro de mil oitocentos e sessenta. trigesimo 
nono da lndellcndencia c d? lmpPrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

João Lustosa dct Cunha Paranaguá. 

----·~--

DECRETO N." 2.658- de G de Outubro de 1860. 

Fixa o numero de Eleitores das Parochias do Municipio da Côrte. 

Para 'execução do disposto no § 10 do art. t,o do Decreto 
n.• 1.082 de 18 de Agosto ultimo, Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Artigo Unico. As Parochias do Município da Corte dev<'rão 
eleger o numero de Eleitores lixado no presente Decreto, a saber: 

A do Santíssimo Sacramento .......•.... Quarenta. 
A de Santa lUla ....................... Quarenta. 
A de Santo Antonio .•.................. Trinta e dous. 
A da Ilha do liovernador ....... : . ...... C::inco. 
A da llha de Paquctá .............•.... Trcs. 
A de Santa Anna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quarenta c cinco. 
~\ do Engenho Velho ................... Vinte e quatro. 
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A de Campo Grande .... , ......... .'.. • .. Dezoito. 
A de Guaratiba .••..•.. : •• .•.•.•.•..••. Dezcsete. 
A de S. Chrislovão .•.•.••••••.••.• , • • . • Doze. 
A de Irajá ...••••.•.•.••..•.•..••.•.. : Onze. 
A de Inhauma.. . • . • . • • • . • • . • . • . . . • . . . . Seis. 
A de S. José... • . . • • • . . • . . • • • . • • • • • . . • . Trinta e dous. 
A da Gloria . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinte o cinco. 
A da Candelaria.. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezoito. 
A de Jacarepaguá ............... : . ..... Quatorze. 
A da Lagoa .....••.........•..•......• JJoze. 
O Cmato de Santa Cruz ...•.........•.. Cinco. 

João de Almeida Pereira Filho, do ·Meu Conselho, :Ministm 
e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do ll.io de Janeiro em 
seis de Outubro do mil oitocentos e sessenta, trigesimo n<mo 
da Independencia c do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Ma~stade o Imperador. 

1 oão de Almeida Pereira Filho. 

-·-
DECRETO N. 2.659-de 6 de Outubro de 1860. 

Crêa huma Secçllo de Batalhlio de Infantaria da Guarda Nacional na Parochia 
de Nossa Senhora da Natividade de Caraugolla da Província do Hio de Ja. 
neiro. 

Attendendo á proposta do Presidcn lc da Província do llio do 
Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. 0 l~ica creada na Púochia de J.'l;ossa Scnhora da Nali· 
vidade de Carangolla da Província do lHo do Janeiro-, o su
bordinada. ao Commando SupcriOI' de Gum·das Nacionars dos 
Municípios de Campos, S. João da llurra, o S. Fidclis da 
mesma Provincin, huma Secção de llatalhi\o de lnlitntaria de 
duas Companhias, com a designação de quinta do serviço activo. 

Art. 2. o A ro!'enda Secção de natal hão terá a sua parada 
no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da llrovincia, na 
fôrma da Lei. · 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do l\lcu Conselho, Mi
nistro c Secreta1·io de Estado d~ Negoc~os da J1,1stiça, assim. o 
tenha entendido c faça executar. Pala cio do ltio de Janeiro em 
seis de Outubro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndcpcndencia e do Im~erio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

J~ão Lustosa da Cunha Paranaguá. 



( 654 ) 

DECRETO N. 2.660-dc 6 de Outubro de t860. 

Cr~n dons 13alalhéc3 de Infantaria da Gaarda Nacional no Município da 
Palmeira dos lmlios !la Pro\inda das Alagoas. 

AtlcndPndo á proposln do Presidente da Província daii 
Alagôas, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. • Ficão crcados no l\Iunicipio da Palmeira do5 
lndios da Prorinria das .\lagóas, c snbordinados ao Commando 
Superior de Guardas ~ac.iomws do J\lunicip10 de Anadia da 
mesma ProYincia, tll u; lliltalhiíes de Infantaria de seis com
panhias cada hum co:n a) dcsigna~ões de vinte c quatro e vinte 
e cinco do srniço nctivo. 

Art. 2. o Os rt•ft~rido.i .!lalalhõPs terão as suas p:n·adas nos 
lugarc:; que llws forem marcados pdo Presidente da Província, 
na fórrna da Lei. 

João Lustosa üa Cunha rarnna~nó 1 do l\Ien Conselho, Mi~ 
ni:;tro e Seeretario dr. Es!ado tios l'iPgocios da .luslica, assim 
o tenl1a rntendidn c faca executar. Pulado do Hio de Janeiro 
em seis de Outubro d~ mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lndcpcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Su11 Mageslade o Impemdor. 

Joiio Lustosa da Cunha Paranaguá. 

------
DECRE ro N. 2.661- de 6 de Ou luhro de 1860. 

Crêa h uma Secç1o de na !alhflo tia Cnanla 1\arional do serriço da reserva no 
l\lunicipio de S. Jo;1o <11 llarra da l'nl\ inda do Hio de Janeiro. 

Allcndcndo á proposta do l'rrsidcnte da Provincia do ltio de 
Janeiro, Hei por bem Dccr<'lnr o seguinte: 

Art. t.o Fka creada no l\Iuniripio do S. João da Barra da 
Província do.Hio de .Tandro, c ~mbordinuda ao Commando Su
perior da (~uardtl :'\acionai dos Tl!unicipios de Campos, S. Jof1o 
da Barra, o S. Fidl'lis da me:;ma Prorincia, huma Secção de 
Batalhão de duas Companhias, com a designação de dezaseis .. 
do serviço dà reserva. 

Art. 2. • A referida Secção de Batalhão terá a sua parada 
no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na 
fórma da Ll'i. 

João Ll'lstosa ela Cunha Paranaguá, do l\Icu Conselho, 1\li
nistt·o e Secretario de Estado dos Ncgocios da J usliça, assim o 
tenha entendido e faça executar .. l'alacio do Hio de Janeiro em 
seis de Outubro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
Independcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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DECRETO- N. 2.662-de 6 de Õutubro de 1860. 

Approva o plano da organisaçAo dos Corpos de Guarnitlo do Esercito. 

Usando da autorisação concedida pelo art. 3.o da Lei 
n.• 1.101 de 20 de Setembro do presente anno: Hei por bem 
approvm· o plano da organisação dos Corpos de Guarnição do 
lhercilo, que com este baixa assignado por Sebastião do Rego 
Barros, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da -Guerra, qu~ assim o tenhll entendido e faça exe
cutar com os despachos necessarios: Palacio do Rio de Janeiro, 
em seis de Outubro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Sebasfião da Rego Barras. 

Plano da ora-anlsa~o dos tJo••pos de Guar• 
ulção do Exercito a que se refere o Decreto 
desta data. 

QUADRO DOS CORPOS DE GUARNIÇÃO. 

Batalllões de Caç~ores de Matto-Grosso, de Goyaz e da Bahia. 

Compõe-se cada hum de hum Estado-maior e menor, e 
de oito companhias. 

E~tado-maior e menor. 

Tênente-Coronel Commjlndante .•.•••••.•••• 
~jar ••••.••.••••••••.••••.•....•••••••. 
Ajudante .•...••••••.••••.••..•.•••..••.• 
Quartel-mestre ...•.•.••........••..••••.• 
Secretario . . ..•••....•.••.••.•........•.• 

Sargento-Ajudante •••....•...•.••••••••..• 
Sargento-Quartel-mestre .•....•..•.•••••... 
Espíngardeiro ..•••••.••.•...... : . .•.••••• 
Coronheiro ...••••..•...•...••••...••...• 
Corneta-mór ........•..••..••.•••••.•..•• 
~lestre de musica ..•••.••..•••••...••..••• 
1\'Iusicos ....••• -: .••••••••••••••••••• t.~• ••• 

Parte 11. 

1 
1 
1 
1 
1 5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 22 
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Huma Companhia. 

Capitão ...................•............. 
Tenente ..••...........••.•.••..•.....•. 
Alferes .•.......•....................•.. 

, 1." Sargento ..••.....•.................. 
2. 01 Sargentos ...••....• : •...........•.• •. 
Forriel ............••..•.....•....•...••. 
Cabo.; de esquadra ....•..........•......• 
Anspeçadas ....................•......... 
Soldados .•............................• 
Cornetas ...•....•...••.••..•.... · •... ·· .• 

RECAPI TU LAÇAO. 

Officiaes do Estado-maior .•...•..•....•••• 
Olficiacs das companhias .•.•.•...•...•••.• 

1 
1 
2 ~ 

1 
2 
1 
6 
6 

60 
2 78 

!) 
32 . 37 

Praças de pret do Estado-menor . . . . . . • . . • 22 
Praças de pret das companhias ....•..•.•. ~ 624. 6~6 683 

BataUtàAJ do Deposito. 

Compõe-se de hum Estado-mai<)r c menor, c de seis 
companhias. 

Estado-maior e menor. 

Tenente-Coronel Commandante .......•.... 
)\lajor ...................•.•.•.....•....• 
Ajudante .....•................•...•••.. 
Quartel-mestre •.....•..............•..... 
Secretario ......•.......•..........•..... 

Sargento-Ajudante ....................... . 
Sargento-Quàrtl'l-rncslre .............••.•.. 
1\lcstrc de tambores ..................... . 
Mestre de cornetas • . . . . . . ..•...•........ 
l\lcstre de musica ...............•..•.•... 
Coronheiro •......•.•....••............•. 
Espingardeiro ....................•...•... 

l 
l 
1 
1 
t 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 

7 
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'~~. 

Officiaes................................. 4 
Praças de prct. .. .. .. . .. .. • . .. .. .. • . .. . .. 78 82 

1\ECAPITULAÇÃO. 

Officincs do Estado-maior •• ,.. . . . • . . • . . • . . 5 
Officiacs das companhias • . . • . . . . • . • . • . . • . . 24. 29 

Praças de prct do Estado-menor .......... . 
Praças de prct das companhias ....•.•..... 

7 .. 
468 4.75 504 

Corpo de guarnição de 1Jlinas-Ge1·aes. 

Compõe-se de hum Estado-maior c menor, c de seis 
companhias. 

Estado-maior e menor. 

Tenente-Coronel Commandantc.. . • . . . . • • • . . t 
l\lajor . . . • . . • . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . 1 
Ajudante. . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . 1 
Quartel-mestre. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 1 
Secretario • • . . . . . • . • . . • • . . . . . . . . • . . • . • . • • 1 õ 

Sargento-Ajudante........................ 1 
Sargento-Quartel-mestre.. • • . . . . . . . . . • . . . . • 1 
Espiuguardeiro. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Coronheiro .........•.•.•........ , . . . . . . • 1 
Corneta-naór ..•..••...•..........•.•••.• , • 1 5 

Huma Companhia. 

Officiacs................................. 4. 
Praças de prct. . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . • • 78 8'2 

RECAPITULAÇÃO. 

omciaes do Estado-maior................. õ 
Officiacs das companhias.................. 24. 29 

l1raças de pret do Estado-menor ..... ,..... 5 
l1raças de prct das companhias . . . . . . . . . . . . 4.68 473 502 
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Corpos de guarnição do Ama.ronas, do Maranhão, do Piauhy, 

do Ceará e da Parahyba. 

Compõe-se cada hum de hnm Estado-maior c menor, c 
de quatro companhias. 

Estado-maior e mmor. 

Officiacs ..• , ............................ . 
Praças de prct .............•..•.......... 

Ht~Jma Companhia. 

Officiaes .••......................•.•..... 
Praças de pret ...•..........•...•.... , ... 

RECAPITCLAÇÃO, 

5 
5 10 

4 
78 82 

Officiacs do Estado-maior. • • • . . . • . • . . . . • . . 5 
Officiaes das companhias.................. ·16 21 

Praças de pret do Estado-menor. • . . . • . • • . . 5 
Praças de pret das companhias. . . . • . • • • . . . 312 317 338 

Corpos de guarnição de S. Paulo, do Paraná, do Espírito
Santo e de Pernambuco. 

Compõe-se cada hum de hum Estado-maior e menor, c 
de duas companhia. 

Estado maior e menor. 

1\Iajor Commandante .•••.••.••...••••.•••. 
Ajudante ....••. ,., •••••. ,.,,., ..•• ,., ..• 
Quartel-mestre .....••••.... , . . . . . . . . . ... 
Secretario ..........•....•. , . , . , , . , , , , , , • 

Sargento-Ajudante ...... , ................ . 
Sargento-Quartel-mestre ................. . 
Espingardeiro .....••....•.......•...••.•. 
Coronheiro . . ......•.............•.•...• 
Corncta-mór .••.•. , ..•..•••.•••..•..•••• , 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
i 
1 
1 

4 
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Buma CompanMa. 

Omciaes..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Praças de pret. • • . • • • • • . • . • . . . • • • • • • • • . • • 78 82 

RECAPITULAÇÃO. 

4 Officiaes do Estado-maior •••.••.•••...•••• 
Officiacs das companhias .••.•••.•••.•••••• 8 12 

Praças de pret do Estado-menor • • . • . • • • • • 5 
Praças de pret das companhias •• ,.... . • • . • 156 161 173 

Companhia de Caçadoru do Rio-Granlle do N orle e de Sergipe. 

Compõe-se cada huma de 

omciaes. • • . • • . • • • • • • • . • . • . . • . • • . • . . . • . . 4 
Praças de pret........................... 78 82 

Corpo de Cavallaria de Matto-Grosso. 

Compõe-se de bum Estado-maior e menor, e de quatro 
companhias. 

Estado-tna1'or e menor. 

Tenente-Coronel Com mandante .•••...••••• 
?tfajor ..•.••...•...•.•..•.•.•...•...•.... 
Ajudante •.•.•....•...•...............•.. 
Quartel-mestre ......•.••..•..•......•.... 
Secretario ........ · .•.•..........•••••.... 

Sargento-Ajudante ...................... .. 
s,ar~ento-Q_uartel-mestre ..........•.•... ; . 
Es(nngardmro •....•...•........•....•.... 
Coronheiro .......•••.................... 
Selleiro . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Clarim-mór... . . . • . . . • • . . . . . . . • . ....... . 

Huma Companhia. 

Capitão ..•...••.•..••.•.....•...••....•.. 
'fenente .............••••...... -.•.... -.. , 
Alferes .....•...•......•..•.... ,., •..••.• ,-

1 
t 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

6 

4 
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1.• Sargento ..•••...•.•••.•.••...••..... 
2.•• Sargentos ..•....•• ; ......•.....•..•. 
Forriel ..••..........•..•.•....•..•...... 

1 
2 
1 
6 
G 

52 
2 

Cabos de esquadra ..•....•.•.•......•.... 
Anspeçadas •..••..........•..•........... 
Soldados ...•.........................•... 
Clarins ...•........•...........•......... 
Ferrador .......•..................•..•.. J 71 

RJ.:CAPITFLAÇÃO. 

Officiaes do Estado-maior . . • . . . . . . . . . . . . . . 5 
Oillciacs das companhias. . . • . • . . . . . . . • . . . . 16 21 

Praças de pret do Estado-menor.. . . . . . . • . . 6 
Praças de prct das companhias . . . . . . . . . . • . 284. 290 311 

Esquadrão de Cavallaria da Bahia. 

Compõe-se de hum Estado-maior e meno1·, e de duas 
companhias. 

Estado-maior e menor . 

.1\Iajor Commandante ..........•.......... 
Ajudante ..•............................. 
Quartel-rnestrc ......•.......•............ 
Secretario .•........••..•................. 

Sargento-Ajudante ... · ....................• 
Sargento Quartel-mestre................ . • 
Espingardciro. . . . . • . . . . . . . . . . . . ........ . 
Coronheiro .....•......••....•........... 
Selleiro .................•......•......... 
Clarim-mór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Huma Companhia. 

Officiaes ....••. , ..• , •.•• , ...... , •.•..... , 
Preças de prot .•... , .... , ...... , .••...... 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
t 
1 
1 

4. 

4 

6 

71 71$ -



REÇA.J?\WLAÇIO. 

Omciaes d() Estado-mnlol.' •••.•....•...• 
omciaes das companhias .•••••...••••••••• 

4 
8 1Sl 

Praças de pret do Estado-menor. • . • . . . . • • . 6 
Praças de pret das companhias . . . . . . . . . . • 142 14.8 160 

Companhia de Cavallaria de Pernambuco, de Goya:e, de Minas
Geraes, de S. Paulo e do Paraná. 

Compõe-se cada huma de 

Officiaes........... •• . . • • . . . . . • • . . . . . • . • . 4 
Praças de pret.' ................. ·......... 71 75 

Corpo de Artilharia de Matto-Grosso. 

Compõe-se de hum Estado-maior e menor, e de quatro 
companhias. 

Estado-maior e menor. 

Tenente-Coronel Com. mandante. . . • . . . . . . . . . 1 
l\lajor. . . • . . • . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 
Ajudante.... . • • . . . . . . • • • • . . . . . . • . • . . • . . . 1 
Quartel-mestre........................... 1 
Secretario . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . 1 5 

Sargento-Aiudante.. • . . • . • . . . • . . . • . • . . . • . • 1 
Sargento Quartel-mestre. . . • • . . . • • . . . . • • . . . 1 
Espin~:ardeiro. . . . • . • . • • • . . . . . . . • . • . • . • • . . 1 
Coronheiro . . . . . . . . • . . . . • • • . • . • • . • • . . • . . 1 
Tambor-mór •••..•.•........•...••... : . . . 1 
Mestre de musica .••.•....•.•...••..•...• · 1 
Musicos.... • . . . . • • . . . • . . . . . • . . • . . • • . . . • . 12 
Jlifaros . • • . . . . . . . . • . . • . . • . • . . • . . . • . . . . . • 2 20 

Huma Companhia.· 

Capitão ................................ . 
1. 0 Tenente .....•...•........•...•.....• 
2. os Tenentes , , .... , , . , , ... , . . . . . • •.. , . , ' 1 

2 -
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Í.o Sargento .. .•.. , .•.•........ , ........ . 
2.•' Sargentos ....•..•....•.•.• : . •••..•.•• 
Forriel ...• ~ ..••..•••..•........•.•.....• 
Cabos de esquadra· ..•....••.•..•.•.•..••• 
Anspeçadas •.•.•..••••......•.•...•....•. 
Soldados •••.•...•. , •....•........••....• 
Tamboris ....•.•.•..••............••....• 

• RECAPITULAÇÃO. 

Officiaes do Estado-maior .......•.......•. 
Officiaes das companhias .•..•.........•... 

1 
2 
1 
6 
6 

52 
2 70 

5 
16 21 

Praças de pret do Estado-menor..... . . . • . . 20 
Praças de pret das companhias . • . . . . . . . . . . :J:BO 300 321 

Corpo de Artilharia do Ama:onas. 

Compõe-se de hum Estado-maio•· e menor, e de duas 
COmJ!anhias. 

Estado-maior e menor. 

1\Iajor Com mandante .........•............ 
Ajudante ........................••..••.. 
Quartel-mestre • • . . . . . . . . . . ....•.....•... 
Secretario ..•.................•.......... 

Sargento-Ajudante ....................... . 
Sa1·gento Quartel-mcstJ·e· .•.............•... 
Espingardeiro .......•..•.....•....•...... 
Coronheiro •..•...•.....................• 
Tambor-mór ............ , ......•..•.....• 
Pifaro .................................. . 

llumct Cumpanltia. 

omciaes ............................... . 
Praças do pret. ..•................•...... 

REC.\PITL:L.\ÇÃO. 

Officiaes do Est:~do-menot· ................ . 
Officiaes das companhias ................. . 

Pra~as de pret do Estado-menor •..•....... 
Praças de pret das cofllpanhias ..••.....•.. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
f 
1 
1 

'~ 70 

4 
8 

6 
140 

4 

6 

7'. 

12 

146 ---- 158 
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éorpo de Artífices da Côru. 

Compti!'-sc de hum Estado-maior e ml'nor, e de doai 
companhias. 

Estado-maior c menor. 

}lajor Com mandante ....•..••.......•....• 
Ajudante •.•........••...••.•...•...•...• 
Quartel-mestre ......•....•.•.......•.••.• 
Secretario .....•••......••.•...•.......... 

Sargento-Ajudante •.•.....•..••........... 
Sargento Quartel-mestre .••........•.•••... 
Esping3rdciro ..•.....• ~ .....•..... ; •....• 
Coronhciro ............................. . 
Tambor-mór.. . • . . . . • . . • . . • . . . • . . ....•.. 
11ifuro .•..••.•.•........................ 

Hurna Companhia. 

Capitfio •••...•..•......••.•..•...•..•... 
1.o Tenente ..••••....... • ....•...• • ..... 
2.•• Tenentes ....•..•...•.•............... 

1.• Sargento ....•..••..••••.•.••.•.••••• 
2. os Sargentos ....•.....•.•.....•.••...•.. 
Artificrs de fogo ..••....••...•.•.••.•.•. 
Forriel ..•............••.•••....•..•.•... 
Cabos de esquadra •....•........•..•..... 
Anspeçadas .............••..•.•.•..•.•... 
Soldados .••.............•..••...••...... 
Tambores ............••...••.......•.. -,. 

REf.APITl'LAÇÃO. 

Officiacs do Estado-maior •...........•.... 
Officiacs das companhias,. . • . . . . . . • . • . ... 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
f 
1 
1 
1 

1 
1 

4 

G 

2 4. 

1 
2 
(j 

1 
fi 
G 

GO 
2 84 

4 
8 12 

Praças de pret do Estado-menor . . • . . . . . . • ' G 
Praças de pret das companhias............ 168 174 186 

Companltias de Artífices das Provincia.~ d~ R a/lia, de ·Pt-r
namhuco, de lllatto-Grosso e da Fabrica de Polvora. 

Compõe-se cada hurna do 
OfHclars................................ 4 
Pra~as de pret........................... S!J 88 

Parte 11. 89 
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RECAPITULAÇÃO DOS C()B.POS IW GUARNIÇÃO. 

Corpos. 

Batalhão de Caçadores de .1\latlo-Grosso, 
de Govaz e da Rt~hia ............... . 

Batalhão._do Deposito ....•.•...•...•.•. 
Corpo de guarnição de 1\linas-Geraes .... 
Corpos de guarniçl\o do Amazonas, do 

1\laranhüo, do Piauhy, do Ceará e da 
l'arahyba ........•...•...•.....••... 

Corpos de guarnição de S. 11aulo, do 
11araná, do Espírito-Santo e de Pernam-
buco ..•...................•....... 

Companhias de Caça<lorcs do Hio Grande 
do ~orle c de Sergipe .....•...•..•.. 

Corpo de Cavallaria de i\1atto-Urosso .•.. 
J~sq uadrão de Cavallaria da na h ia .•..... 
Companhias deCavallaria de Pemambuco, 
. de lloyaz, ue ~linas-Ueraes, de S. Paulo 

c do l'arnn;í ................ , ...... . 
Corpo <lo Artilharia de 1\Iatto-Grosso ... . 
Corpo de Arli lharia do Amazonas ..•.... 
\.:orpo de Arlilives da Côt·te •.....•.•... 
Companhias de Artífices da Província da 

Bahia, de Pernnmbuco, de l\latto-Grosso 
e da fabrica de l1olvora., .....••..•. 

Somma ..... 

OBSEl\Y AÇÕES. 

Officiaes. Praças de 
pret. 

111 1.938 
29 475 
29 473 

105 1.585 

48 G4f~ 

8 156 
21 290 
12 148 

20 355 
21 300 
12 146 
12 17!~ 

16 336 ---- -----
44.4 7.020 

1. • Fi cão ex ti netas as companhias de pedestres. 
2.• A Força ciTectiva dos Corpos será augmentada ou 

restringida ~egundo a quo lôr decretada annualmente pelo 
Corpo Legis~ativo. 

3.• As companhias de Cavallaria que até agora fazião 
parte de alguns Corpos de guarnição licão delles indepen-
dentes. -

Palacio do Rio de Janeiro c.n 6 de Outubro de 1860.
Sebastião do Rego Barros. 
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DECRETO N.• 2.663-dc 6 de Oatu"bro de t866. 

Com~ede ao Ministerio do lmperlo hum éredito e1traordin·ar1o de ~00:000f()06, 
para occorrer durante o· e'lertieio de ,1860'- 1861, •• despezas feitas e po1' 
fazer a titulo de 8occorl'08 Publieoa. 

Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei por bem, 
de conformidade com o§ 3.• do art. !~.·da Lei n.• 589 de nove 
de Setembro de mil oitocentos e cincoenta, conceder 80 Ministerio 
do I mperio hum credito exlr8ordinario da quantia de duzentos 
conlosdc réis, para occorrer, durante o exerciciode 1860-1861, 
ás despezas feitas e por fazer, a titulo de Soccorros Publicos, com 
as epidemias que periodicamente apparcccm no paiz, e com o 
abastecimento de viveres na Côrte c mais povoações do lmperio ; 
devendo esta medida, em t~mpo opportuno, ser presente á As
sembléa Geral Legislativa para receber 8 necessaria approvação. 

Jouo de Almf'iJa Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario do Estado e os Ncgocios do lmperio, assim o tenha 
entendido o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis 
de Outubro de mil oitocentos o sessenta , trigesimo nono da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubríca de Soa ?.tagestade o Imperador. 

João de Alnreida Pereira Filho-. 

---
DECRETO N. 2. 66ft- de 10 de Outub1'o de 1860. 

Marca o prazo e regula o processo da substifuiç:to ou resgate da& note& dos 
llan(IOS, menores de áOROOO, na CÔI'le e Prolincia do Rio de Janeil'j), e de 

. :nsooo nas demais Pro\incias. 

Para a boa execução do art. 1.• § 2.0 da Lei n. 1.083 de 22 
de A,;osto do corrente anno, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.o Os Bancos de circulaçlh> creados por Decretos dO' 
Poder Executivo, suas Caixas Filiaes e Agencias, que actoal
menle funccionão nesta Córte e na Província do Uio de Janeiro, 
são obrigados a rclirar da circulação, dentl'o do prazo de quatro' 
mezes, as notas, bilhetes e em gcrat escriptos que contenfliio 
promessa ou obJ'igação de valor recebido em· deposito~ oú de 
pagamrnto ao portador, de quantia inferior a cincoenta· mil réis, 
qualquer que seja a época em que houverem stdo emtttidos. 

§ 1. • l'ara este fim, oito dias depois da publicação do pre
sente Decreto na Gazeta que costuma publicar os Actos do Go-
verno, as Directorias ou Administrações dos referidos Ba~tcos, 
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sob as penus do art. 7 ." <la Ll'i n. 1.083 de 22 ue Agosto dti 
corrente anno, annundarão pelas folhas publicas de maior cir
culação a subslituiçiío ou re:;~aiP de suas notas, bilhetes ou es
criplos, de q1w tmla o pn'scnte arli;;o, dentro do prazo acima 
lixado; c nas pro:.:imidnd:·s do termo desse prazo repetirão os 
mesmos annuueios, IIH'llcionamlo a p:·na em que incorrerão os 
portadores remissos. 
~ 2. 0 Em caso 'lc reconhecida ura:encia,"o Ministro <la Fa

zenda podcrú pruro;ar pur s~ss~mla dias o prazo acima estabe
lecido. 
~ 3.° Findo o prazo 11xnrlo, as intlicall::ls notas, lJilhetrs ou 

f'Seriptbs só porlrrfío srr s:thstiluidr~s ou n•sgntadas com o aba
tinwnto <lt~ lO por tPnlo no mcz imml'diato, e outro igual aba
timento rm cada JW'Z ({IH' Sl) sPguir, ficando sem valot· algum 
no lim de d<'z IIH'zc,;. (.\rl, ;;_"da Lei n. 53<lc G de Outubro 
de ts35.J 

Art. 2. o A imporlancia do abatinwnto de que tr:~ta o§ 3.o 
do artigo antecedente será pelos Bancos cscripturada sob ru
brica especial ; c tanto C~>la como a dos bilhetes que não hou
verem sido substituídos ou resgatados, serão recolhidas em de
posito ao Thcsouro ]\"acionai nos quinze dias seguintes á ex
piração do prazo marcado no nrtigo antecedente. 

§ Unico. A imporlancia recolhida em deposito será applicada, 
sob designação do ~linislro da Fazf'nda, ao capital dos Montes 
de Soecorro que se crParem em virtude da disposição do art. 
2. o§ 1\J da cilada Lei n. 1.083, na Cidade em que funccionar 
o respectivo l~allCo, ou na Povoaçiío que lhe ficar mais pro
xima. 

Art. 3." 1\s Direcloria:; ou Admini,trnções dos Bancos, suas 
Caixas l~iliacs e Ageneias rcmelterão ao l\Iinistro da Fazenda 
no lim de cada nwz huma dcmonstr;Jção especial das opcra
çOes de substituiçiio ou resgato, do que trata o presente Decreto, 
sob as penas do art. 2." § u.o da e1tada Lei n. 1.0d3. 

Os Fiscaes do (;overno, sob as mesmas penas, vigiarão e 
fiscalisarão a e\ecução do presente Decreto, c darão conta men
salmente do que for occorrendo. 

Art. 4. o As disposições dos artigos antecedentes ficão exten
sivas aos Bancos <le circulação creados por Decreto do l)oder 
Executivo, que actualmcntc funccionão nas ProYincias da Bahia, 
Vernambuco, Maranhão c IUo Grande do Sul, pelo que respeita 
ao resgate das notas, bilhdes c em geral dos escriptos, a que 
se refere o art. 1. ", de quantia inferior a vinte cinco mil réis 
devendo a importa1~cia do abalilll?!llo, de qn? trata o § 3. o d~ 
art. 1. o, ser recollndil, no prazo Ja marcado, as respectivas The~ 
sourarias de Fazenda. 

Art. 5.o Os Bancos de circulação errados por Decretos do 
Poder Executivo que, em contravenção do presente Decreto 
13e recusarem ao resgate ou substituição, no prazo marcado, das sua~ 
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notas, bilhetes ou cscriptos, de que tratão os arts. 1. • ê 4. a, ou 
deixarem de trocar c satisfazer a sua imporlancia em moeda cor
rente, á vontade do portador, serão considerados fallidos; c 
pelo tempo da mó r a o portador terá direi to ao juro com~nte. 
(Art. t.o § 5.• da Lei n. 1.083 de 22 de Af.;osto de 1860.) 

Art. 6. o Serão. Tsenlos do paé\"nmr~nto do rrsprdivo sello os 
hiliH'tPs, no!ns e escriptos, dr, que tratfío os arts. 1. o c 4 .. o, qur, 
flirt~lll n•s,c;a\ados Oll snbstituid0S, d•.1srle a da(a Clll f!'te hou
''f'l'f'fl1 os Banros conwç.ado semelhante r.pera\iío, ainrla que esta 
sr•ja anterior á do presente Dnr!·cto, até :í sua conclusão. 

Art. 7 .o As multas comminnrlas no prcscnt~ D"ereto serão 
impostas administrativamente pelo l\Jinisl1'o da lcazenda na 
Curte c pelos Presidentes nas Províncias, cnm recurso em todo 
rmso para o Ministro da Fazenda, observando-se a disposição do 
art. 6. • da jü citada Lri n. • l. 08:1 rlc 22 de Agosto deste anno. 

Angelo l\Toniz da Silva Ferraz, elo llíeu Consdho, Ministro 
o Secretario de Estado dos N(•;.;odos da Fazr·nda, c Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nncional, assim o tenha entendido c 
faça exccutm·. Pala elo do Hio de Janeiro em dez ele Outubro 
de mil oitocentos e sessenta, tri~c:~imo nono da !ndcpcndcnci;l 
o do Jmpcrio. 

Com a Rubrica do Sua 1\I,agestag.c o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferrai$. 

--
DECRETO N. 2.6ü5- de 13 de Outubro de 18GO. 

Estabelece novo plano para a cxtracçiio fias Loterias. 

Para a boa execução da Lei n. 1.00() de 18 de ~clernbro ~e 
1860, e art. 9.• §§ 45 c 46 da Lei n. 1.1U dr 27 do mesmo 
rncz e anno, Hei por hem que, licando st~m dfeilo o Decrdo 
n. 92 de 11 de Agosto de 18H, todas as Loterias concedidas, ou 
que o forem para o futuro, srjão extraliicbo na coul'ormidadc do 
11Iano que com este baix~, assignado por .\n!:(do Moniz da Silva 
Ferraz,· do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos Nc-
1-(0cios da I<azenda, c Presidente do Tribunal do Thesouro Na
dona!, que assim o tenha entendido .e faça executar. I,alacio 
do Uio de Janeiro em treze de Outubro de mil oitocentos o 
sessenta, trigesimo nono da Indepcndcncia c do Impcrio. 

Com a Uubl'ica de Sua l\Iagestade o lmperadot·. 

Angelo JJioni:z: d(t SilV(' Ferm:>. 
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PLANO PARA A EXTBA(JÇIO DE TODAS AS LOTERIAS CONCEDIDAS, 
OU QUE O FOREJl PARA O FUTl1BO, A QUE SE REFERE O DE
CRETO DESTA DATA. 

1 
1 
1 
1 
6 

20 
40 

130 
1.800 

Premio de ..••..•..... · .......•.•.•. 
)) )) ...................... ' .. . 
)) )) ......................... . 
)) )) ......................... . 
)) )) . . . 1 :000~000 •..•........ 
)) )) . . • 200~000 . ; . . . . . . . . 
)) )) . . . 1 00~000 .......... . 
)) )) . . . 40::P000 ........ . 
)) )> • • • 20j'p000 ........... . 

2. 000 Premios .......................... . 
4 .~00 Brancos ......•.............•...... 

Imposto de 12 por cento .. 14:400~000 
Beneficio, sello e dcspezas. 14:400~000 

20:000;ij~OOO 
10:000~0!)0 
4·000~000 
2:000:tii000 
6:000;'11000 
4:000~000 
4:000:til000 
5:200~000 

36:000::1-000 

91:200;ij~OOO 

28:800~000 

6. 000 Bilhetes a 20~000. • . . . . . . . . . . . . . . . . 120: 000~000 

lHo de Janeiro em 13 de Outubro de 1860. 

Jirtgelo Moniz da Silva Ferraz. 

DECRETO N.o 2.666- de 13 de Outubro de 1860. 

Declara qual o modo porque se dev~m e~ecutar os arts. 20 do Decreto n.o 2.549 
de H de :Março de 1860, c 16 do Decreto n. 0 ~.651 de 17 do mesmo mez e anno. 

Hei por bem declarar o seguinte: 
Art. 1. 0 A obrigação imposta pelo art. 20 do Decreto n. 0 

2. 549 de 11t- de Março do corrente anno, c sua sanc.;ão JWnnl, 
não comprchcndem os Escripturarios actuaes do Thesouro e 
Thesourarias de Fazenda, a que se rPferc o art. 1. o do mesmo 
Decreto, providos 1'111 conformidade do Decreto n.• 2.34-3 de 29 
de Janeiro de 185!), os qu;ws todavia só poderão set· promo
vidos a lugarrs da elasse immediJtamentc supt)rior provando 
que têm as habilitações exigidas pelo ·rcft•rido lkcrclo n. o 2. 519, 
por meio d1~ concurso, na fónna por cllc estabelecida. 

Art. :2. 0 Esta disposiç.ão he extensiva á obrigação c sancção 
penal de que trata o art. 16 do Decreto 11. 0 2.551 de 17 do 
Março do corrente anuo, pelo quo diz respeito aos actuaes Ama-
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nuem;es das Recebectorias, providos antes da publicaçlio do· mesrr o 
Regulamento. 

An.gelo Moniz da Silva Ferraz, do 'Meu Conselho, Senad_or do 
lmperio, Presiden&e -do CORselbo de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado tlos Negocios da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. P alacio do Rio de Janeiro em treze de Outubro de 
mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da lndcpendencia 1' 
do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

DECRETO N.• 2.667-de 13 de Outubro de 1860. 

Desliga do Commando Superior da Guarda Nacional dr. Crnz Alta, da Província 
de S. Pedro do Rio Grande do· Sul, a força qualilicarla 110 l\lunicipio de 
Passo Fundo da mesma Província, e crêa com clla hum Commando Su
(JCrior. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Art. t. • Fica drsligada do Com mando Superior da Guarda 
Nacional de Cruz Alta da Província de S. 1\~dro do Uio Grande 
do Sul a força qualificada no :\Iunicipio de Passo Fundo da 
mrsma Provinda, .c errado com ella hum Com mando Suneriot· 
formado dos Corpos alli organisados. ' 

Art. 2. • Fica altcr:ado nesta parto o llecreto numero dous 
mil cento c sessenta c quatro do primeiro de Maio de mil 
oitocentos c cincoenta c oito. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, l\li
nistro c -secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenh3 entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em treze de Outubro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndependencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

I oâo Lustosa qa Cunha Paranaguci. 
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DECHETO N. 2.668- de 13 de Outubt·o, d~ 1860. 

De :Iara que a jurisrlir.~.iio orphaoologira fica annexa á primeira Vara Mu· 
nicipal r, a de Pt·o1·edoria de Cll(lellas c Resíduos á segunda no termo 
da Cidade do Rio Grande na Prol"incia de S. Pedro do Sul. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unko. Fica annexada a jurisdicção orphanologica <i 

primeira \!ara ~lunicipal e a de Pro1eduria de C~tpellas c He
siduos ;i srguntla no termo do Hio Grande na Prorincia de S. 
)'edro o o Sul. 

João Luslosa da Cunha l'a•·a11agu;í, do ~fcn Consdho, Minis
tro c Srcretario lle Estado dos Ne;;ocio-; da Juslit;a, assim o 
lenha rntrnrlido c far·a exrcutar. Palacio do Hio de Janeiro 
aos treze de Outubro de mil oitocrnto.; c sessenta, trigcsimQ 
uono da lndependcncia c do llllperio. 

Cem a Hubrica de Su<! ~Jagcstudc o Imperador. 

Jotlo Lustosa da Cunluz Paranaguá. 

DECRETO N. 2.GG9-de 13 do Outubro de 1860. 

Matr~.a o ordemulo do CMCI'I'eiro da CaMa da Villa de Nossa Senhora da 
Concciç~o do Arroio na Provinci11 de S. Pedro do Rio Graud11_ do Sul. 

Hei por lwrn Derre!M o seguinte: 
Art. .Unico. Fica marcado o ordenado annunl de cento c 

r,incoent<J mil róis ao Carcereiro da cadêa da Villa de Nossa 
Serihóra da Conceição do Arroio, na Província de S. Pedro do 
Hio Grande do Sul. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do l\Icu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha cntcnditio e raça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
treze de Outubro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono 
da Independencia c do Imperio. 

Gom a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 
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DECRETO N. 2.670-de 13 de Outubro de JS60. 

Marca o o~denado do Carcereiro da Cadêa da Villa de Nossa Senhora das 
Dôres de Camaquan, na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Hei pot' bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica marcado o ordenado annnal de cento c 
rineoenta mil réis ao Carcereiro da Cadêa da Villa de Nossa 
Senhora das Dóres de Camaquan, da Província de S. lledt'O do 
Hio Gnmdc do Sul. 

João Lustosa da Cnnha Paranagmí, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estudo dos Ncgocios da .I ustiça, assim o 
tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
treze de Outubro de rrül oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndepcndencia e do Imperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magestado o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N. 2.671-de 13 de Outubro de 1860. 

Marca o ot·deuado do Carcereiro da Cad~a da Villa da Casa Branca 
na Província de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica marcado o ordenado annual de cin
coenta mil réis ao Carcereiro da Cadêa da Villa da Casa Branca 
na Provincia de S. Paulo. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Cons!Jlho, Mi
uistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
treze de Outubro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~agcstado o Imperador. 

João Luduut da Cunha Paranaguet. 
ijtH't8 Jl, M 
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DECRETO N.• 2.672-de 17 de Outubro de 1860. 

Proroga o prazo da condiçao 4." do contraeto approvado pelo Decreto n,G 
2.063 de 23 lle Dezembro de 18á7 para a navegaçao por vapor entre o 
porto do Rio de Janeiro e o de S. 1\fatheus na Província do Esplrito Santo; 
e altera a condiçilo á.a do mesmo eontracto. 

Attendendo ao que l\le representou o Conselho Director Ge
rente da Companhia de Navegaç1io por vapor entre o porto 
do Rio de Janeiro e o de S. l\Iatheus na Província do Es
pírito Santo, com escala pelos de ltapemirim e Victoria: Hei 
por bem prorogar novamente até o fim de Fevereiro proximo 
futuro o prazo marcado no art. 2.• do Decreto n.• 2.436 de 
6 de Julho de 1859, dentro do qual a Companhia deve apresentar 
os vapores de que trata a condição 4. • do contracto appro
,·ado pelo Decreto n.• 2.063 de 23 de Dezembro de 1857; e 
dispensar a mesma Companhia de ter no porto de ltapemirim 
o pequeno vapor de que tr·ata a condição 5. • do citado contracto 
e a que tambem se refere o art. 2.• do mencionado Decreto 
de 6 de Julho de 1859, até que seja concluída a desobstrucção 
do Uio Novo, devendo então a Companhia estabelecer em Piuma 
a estação da sua linha, e por o pequeno vapor entre aquelle 
porto e o de Jtapemirim. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entPndido c faça executar. Palacio do IUo de Janeiro em dcza
scte de Outubro de mil oitocentos c sessenta, trigesirno nono 
da lndepcndcncia c do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

DECRETO N.• 2.673.-de 20 de Outubro de 1860. 

Approva as emendas propostas pela Companhia de seguros denominada -
Feliz Lembrança- aos estatutos que a regem. 

1\ttendendo ao que 1\fe representou o Consrlheiro Fran
cisco Borges Xavier de Lima, Presidente da Companhia de se
guros -Feliz Lembrança-, c de conformidade com a Minha 
immediata Resolução de 6 do correnttl rnez, tomada sobre pa
recer da Secção dos ~egocios do Impcrio do Conselho de Es
tado, exarado em consulta de 25 de Setembro proximo findo, 
Hei por bem approvar as alterações que com este b'aixão, pro
postas e approvadas pela Assembléa geral da mesma Compa
nhia aos estatutos que a regem. 
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João da Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis· 
nistro,.e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha· entendido e fil~ JJl_eeutH. . Palacio -do Rio de Ja .. 
neiro em vinte de OUtubro de mil oitocentos e sessenta, tri
gesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
J(J(Jo de Almeida Pereira Filho. 

Emendas proposias pela Contpanhia deuonti
nada-Feliz Lembran~a-aos Esiatutos qoe a 
regem, e]approvadas peloDeereto n. 2.813 
de 80 de eutu"bro .de t.880. 

Ao art. f. o accr.escente-se : 
Haverá tambem tres supplentes, que entrarão em exercício 

temporariamente no caso de impedimento temporario de al
gum dos Directores, ou definitivamente no caso de vaga, per
tencendo-lhe a mesma commissão de que trata o art. 27, du-
rante a sua gerencia. . 

Ao art. 17 depois das. ultimas palavras accrescente-se-não 
tendo.J:elle decahido de todo o direito pot· falta de entrada no 
tempo designado, em conformidade com o art 15. 

No art. 18 supprimão-se as palavras-a liquidação do in
teresse do accionista será submettida á juizo de arbitros, quando 
se não possa concluir amigavelmente. 

No art 24 em lugar -d'entre os tres membros da Directoria 
eleger-~e-ha o ca-ixa, diga-se-:D'entr.e ()S tres mombrOii eleger
se-ha Presidente, Secretario e Caixa. 

O art. 25 substitua-se pelo seguinte: . 
A eleição dos Directores e supplentes será feita por escru

tínio ; não se alcançando no primeiro maioria dos votos pre
sentes, entrarão, tanto a respeito dos Directores como dos sup
plentes, em segundo esorutinto os dous mais vo_tados, e no 

. caso de empate decidirá a sorte. Por demissão ou vaga de 
qualquer Director entra em exercício o supplente mais votado, 
quando para isso seja chamado pelo Presidente, ou por quem 
suas vezes fizer , e quando entre em exercício elfectivo o ter
ceit·o supplente eleger-se-ha novamente Directores c supplentes 
em conformidade com o art. 7.0 -

No art. 'n em lugar de cada Director vencerá 2 °/o di
ga-se-cada Director vencerá 5 •;. semestralmente dos premios 
dos seguros que fizerem, abatidos os extornos declarados nas 
apolices, com tanto que esta poroolltagem não exceda a 6:000~. 

No art. 31 eeerescente-se: 
Não poderá hum accionista ter mais de 20 votos por si, 

ou por procurar1o, !léja qual fôr o numero de acções que possua, 
ou represente. Rio de Janeiro 20 de Junho de 1860.-Fran
cisco Borge• Xavier de LfmG. 
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DECllETO N. 2.674- de 21~ de Outubro de 1860. 

Elna a oito Companhias o Batalhão de Infantaria numero Yi ntc e tres da 
Guarda Nacional da Proyincia do Rio de Janeiro. 

Attendendo a proposta do Presidente da Província do Rio 
do Janeiro, Hei pnr bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica elevado a oito Companhias o Batalhão 
de Inrantaria numero vinte tres da Guarda Nacional da Pro
Yincia do Hio de Janeiro, c alterado nesta parte o Decreto nu
nwro mil c trinta e tms d!f quatorze de Agosto de mil oito
centos e cincoenta c dous. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do l\lcu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte quatro de Outubro de mil oitocentos c sessenta, tri"" 
gesiruo nono da Indcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua J\Jagcstade o Imperador. 

Jotlo Lustosa da Cunha Paranaguá . 

.... 
DECRETO N. 2.675- do 24. do Outubro de 1860. 

Eleva a categoria de natalh:Io a nona Secção de natalhilo da reserva da 
Guarda Nacional da Província do Rio de Janeiro. 

Attcndendo a proposta do Presidente da Província do Rio 
de Janeiro,, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica elevada a categoria do Batalhão, de 
quatro Companhias, com a designação de treze do serviço da 
reserva, a nona Secção de Batalhão da Guarda Nacional da 
Província do Rio de Janeiro, c alterado nesta parte o Decreto 
numero mil e trinta tres de quatorze de Agosto de mil oito
centos c cincoenta e dous. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho l\liv 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça , assim 
o tenha entendido e faça executar. I)alacio do Rio de Janeiro 
em vinte quatro de Outubro de mil oitocentos e sessenta, tri
gesimo nono da Indepeudencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l'tlagestade o Imperador. 

JoàiJ Luslosa da CHnha Paranagt~á. 
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DECRETO N. o 2.676- de 27 de Outubro de 1860. 

Approva :tlgumas alteraçúes propostas pela Companhia- Refinação e Dis
tillação-, organisada nesta Córte, aos estatutos que a regem. 

Attendendo ao que me representou a Dircctoria da Compa
nhia--Hefinação e Distillação-, organisada nesta Córte, c de 
conformidade com a minha immediata B.esolução de 14 de 
Abril do corrente anno, tomada sobre parecer da Secção dos 
Ncgocios do Imperio do Conselho de Estado exarado em con
sulta de 6 de Março ultimo: Hei por bem approvar as alte
rações, que com este baixão, propostas o approvadas pela 
assembléa geral da mesma Companhia aos estatutos que a 
regem. 

João de Almeida Pereira l<'ilho, do Meu Conselho, Mini.§.tro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
sete de Outubro de mil oitocentos c sessenta, trigcsimo nono 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida, Pereira Filho. 

Em_endns prot•ostas pela Companhia - Refi• 
nnciio e Distillaciio-, organisada nesta 
Côl•te, aos estatutos que a regenJ, e ap1tro• 
vatlas pelo Decreto n.• ~-6'8 de ~' de Ou• 
tubro de :IS80. 

No art. 15 subslituão-sc as palavras-durante hum anno
r•clas seguintes-durante hum triennio-. 

Aos ~§ do art. 15 accrescente-se hum nos seguintes termos
lnspeccionar os trabalhos da fabrica, e regular todas as tran
sacções da Companhia. 

Os arts. 16, 17, 18, 19, c 20 fi cão supprimidos. 
Os.o.arts. 21 c 22 terão a numeração de 16 c 17. 
Supprimão-sa os §§ 1. • c 4. • do art. 15. 

Rio de Janeiro, 16 de Outubro de 1860. -João de Araujo 
Coutinho Vianna, Director l)rcsidente. 
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DECRETO N. 2.677-de 27 de Outubro de 1860. 

Approva o Re~ulamento para a Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, 
Hepartiç<irs !lo Ajudante-General do E1ercito e Quartel Mestre General, e 
Contadoria-Geral da Gurrra. • 

Usando da autorisação concedida pelo ~ 1.0 do art. 7.0 da 
Lei n. 0 l.OH de I!~ !le Setembro de 1859, e§ 1. 0 do art. 9. 0 

da Lei 11. 0 1.101 de 20 de Setembro de 1860, Hei por bem 
apprnvar o Hegnlamcnto reorganisando a Secretaria de Estado 
d<1s :'i<'!!ocios da. ()uerra, Repartições do Ajudante General do 
Exercito e Quartel :\lcstre General, e Contadoria Geral da Guerra, 
que com este baixa, assignado por Sebastião do Hego Barros, 
do ~leu Con~e\ho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Guerra, que o t(•nha assim entendido e faça executar 
com os dPspaehos nccessarios. 

Palacio do Hio de Janeiro em vinte sete de Outubro de 
mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lndependencia c 
do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

Sebastião do Re.'Jo Barros. 

Be;.;ulauaento )tat•a a Seet•etaria de E.~taclo 
dõs ~e~o~~ios da Guerra, appro,·atlo J•o•· ne
creto desta data. 

TITIJLO I. 

CAPITULO UNICO. 

Da organ isarão da Secretaria de Estado dos N cgocios da Guerra. 

À rt. 1 .o A Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra 
se comporá de quatro Dircctorias geraes: 

1. • Dircctoria geral e Gabinete do 1\linistro. 
2.' Hirccloria geral do pessoal, ou llepartiçiio do Ajudante 

Gl'nPral. 
3. • Jlirrcl1'ria ger:~l do material, ou Reparti~ão do Quartel 

1\leslrr ( ;('ll!'ral. 
!~." Uircdoria I!Crnl, ou Hcrartiçfío de Contabilida<lr da 

GUPITa. 
Art. 2." A primeira Dircctoria geral sPrá composta dos 

sqmintcs E111prq:wdos: 
Hum Uirrrlor gPral. 
Tres Chefes de Secção. 
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Quatro primeiros Offieiaes. 
Cinco segundos Offieiáes. · 
Seis Amanuenses. 
Hum Porteiro. 
Tres Continuos. 
Cinco Correios. 
Art. 3.0 A segunda Dírectoria geral, ou Rt'partiçlio do Aju-

dante General, se comporá de: 
Hum Ajudante General, Official General. 
Hum Secretario, Official Superior. 
Tres Chefes de Secção, Officiaes Superiores ou Capitlies. 
Seis Escriptural'ios, Capitães ou Subalternos. 
Seis Amanuenses, Officiaes Subalternos reformados, Cadetes, 

Sargentos effeclívos ou reformados, e finalmente paisanos que 
tenhão servido no Exercito o tempo marcado em Lei. 

Hum Porteiro, Capitão ou Subalterno. 
Hum Ajudante do Porteiro, Official inferior. 
§ 1.0 O Ajudante General será sempre tirado da t.• classe do 

Exercito; os outros Empregados serão indistinctamente esco
lhidos na 1. a ou na 2. a classe, ou reformados com a precisa 
idoneidade, não tendo sido excluídos da t.a classe por má 
conducta. 

§ 2. 0 Na falta de Officiaes reformados com a necessaria 
capacidade, serão preferidos os paisanos que houverem servido 
no Exercito como Olliciaes, c não tiverem perdido as patentes 
por sentença: 

§ 3. o Os Officiaes dos Corpos arregimentados só poderllo 
ser empregados na absoluta falta de Officiaes do Estado maior 
de 1. • c 2. • classe do Corpo de Engenheiros, e ainda dos in
divíduos de que trata o paragrapho antecedente. 

§ 4. 0 Haverá mais hum Ollicial dos Corpos de Engenheiros, 
ou do Estado maior de 1.• e 2.• classe, cuja patente não s~ 
superior á do Major, que servirá de Ajudante de Ordens do 
Ajudante General. 

Art. 4. 0 A terceirn Directoria geral, ou Repartição do 
Quartel Mestre General, será composta de: 

Hum Quartel Mestre General, Official General ou Coronel. 
Tres Chefes de Secção, Officiaes Superiores ou Capitães. 
Tres Escripturarios, Capitães ou Subalternos. 
Seis An.anuenses, Officiaes Subalternos rçformadgs, Cadetes, 

Sargentos cffectivos ou reformados, c finalmente paisanos que 
tenhão servido no Exercito o tempo marcado em Lei. 

Hum Porteiro, Capitão ou Subalterno. 
Hum Ajudante do Porteiro, Official inferior. 
§ Unico. Para nomeação do pes.soal da terceira Directoria 

geral se ohservarão as regras estabelecidas para o provimento 
dos empregos da segunda Directoria geral. 
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Art. a." A quarta llirectoria geral, ou Rcpàrtiçrío de Ctln· 
tabilidade da Guerra, será composta de: 

Hum Dircctor Geral. 
Tres Chefrs de Secção. 
Tres primeiros Escripturarios. 
Sete segundos Escripturarios, sendo hum Carlorario. 
Seis terceiros Escripturarios. 
Sete quartos Escripturarios, sendo hum Ajudante do Car-

torario. 
Seis praticantes. 
Hum Porteiro. 
llurn Ajudante do Porteiro. 
Dous Contínuos. 

TITULO 11. 

nA~-PRJl\IEIRA JHRECTORIA GERAI. E GACINETE no ~ll~ISTRO. 

CA11ITULO I. 

Da divisão da prtmeira Directoria Geral. 

Art. G.• A primeira Dirccloria Geral se dividirá Pm trrs 
Secções: 

§ t.• A' t.• Secção compete: 

1.0 O preparo de todo:> os papeis que houverem de subir 
á assignatura Imperial. 

2.• O rrcparo de todas as norneaçõcs dos Emprf'gados das 
dilferentcs Repartições subonlinadas ao Minislerio da Guerra. 

3. • Toda a corrcspondPncias que não pertencer á 2. • 3. • e 
4. • Dircctorias, ou ao Gabinete do Ministro. 

§ 2.• Compete ;í. 2.• Srcção: 
1.• O registro de todos os trabalhos confeccionados na pri

meira Dircctoria Gemi, e que tenhão de ser pJr rlla exprdidos. 
2.• A escripturação em protocollos apropria1los da entrada 

de todos os papeis que vierem ter á primeira JJircctoria Geral, 
notando o destino que se lhes der. 

§ 3. o A 3. • Secção h c encarregada : 
i.o Da guarda methodica dos papeis c lirros da primeira 

Dircetoria Geral. 
2.o De passnr ns ccrtidlíes que forem determinadas pelo Mi

nistro ou prlo Dircctor Geral. 
3.0 De fcehar toda a correspondencia que houver de ser 

expedida. 
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CAPITULO ll. 

'Do Gabinete do Mini•tro. 

Art. 7 .• O Ministro poderi chamar para os trabalhos do 
seu Gabinete hum ou mais Empregados de qualquer das quatro 
Directorias Geraes, ou mesmo até dous indivíduos a ellas es
tranhos. 

Art. 8.• Incumbe aos Empregados do Gabinete: 
§ 1.• A recepção e abertura da corrrspondt·ncia que fôr 

levada ao Gabinete e determinada pt>.lo Ministro. 
§ 2. • O protocollo da entrada e destino dos papeis recebi

dos no Gabinete. 
§ 3.• A expedição da correspondencia urgente. 
§ 4.• Auxiliar o Ministro nos trabalhos que este reser 

para si. 
§ 5.• Transmittir as ordens que não possão ser commuoi

cadas immediata e directamenle pelo Ministro aos Diredoreli 
Geraes. -

Art. 9.• O Ministro poderá ter hum ou mais Ajudanlei de 
Ordens, segundo as necessidades do serviço. 

CAPITULO UI. 

Das . attribuiçiles dos Empregado• da !primeira Dwectoria 
Geral. 

Art. 10. O Director Geral he o Chefe da primeira Direc· 
toria Geral, e a elle são,subordinados todos os seus Emprt'-
gados. .- . .,.; 

Art. tt. Incum})e;-lbe: 
§ t.• Dirigir e insp(>ccionar os trabalhos da Directoria, man

tendo a ordem e regul<widade do serviço, admoestando, ad
vertindo e suspendendo os Empregados na fórma estabelecida 
no presente Regulamento. 

§ 2.• Organisar e submetter em tempo á consideração do 
Ministro o Relatorio que de"ve ser presente á Assembléa Geral 
Legislativa. 
~ 3.• Executar os trabalhos que lhe forem commettidos pelo 

Ministro, e prestar quaesquer informações e pareceres que fo
rem exigidos 

§ 4.• Fazer as communicações de todas as nomeações, li
cenças, demissões, despachos e decisões Ministeriaes que forem 
expedidas pela primeira Directoria Geral. 

§ 5.• Accusar o recebimento do quaesquer documentos ou 
informações remettidas pelos Presidentes das Províncias, e outra» 
Autoridades ou TribunaCil, Associações e Particularea. 

Parte li. lU 



§ 6.• Requisitar de todas as autoridades, exceptuando as 
Camaras Legislativas, Ministros c Conselheiros de Estado, Bispos, 
Tribunaes e Presidentes de Províncias, e sempre em nome do 
Ministro, as informações e pareceres que necessarios forem 
para intclligencia dos negocios. 

§ 7.• Receber, abrir o distribuir toda a correspondencia Offi
cial pelas diversas Directorias Geracs, para que ~eja ella ins
truída com os precisos esclarecimentos, c suba ao Ministro por 
fórma n poder elle deliberar. 

A corrcspoudencia rcseryadn e confidencial só será aberta quan
do para isso houver expressa antorisação do Ministro. Quando 
na correspondcncia fór encontrada maleria de natureza ur
gente, será le,ada immediatamente ao conhecimento do Mi
nistro. 

Será tnmbem remettida ao Ministro da Guerra, no mesmo 
dia em que fôr recebida a correspondencia, huma relação dos 
officios entrados c expedidos. 

§ 8.• Dar licença aos Empregados até 15 dins em cada anno, 
quando se allegarem n10tivos justificados. 

§ 9.• Propôr ao Ministro o plano de escripturação, com a 
designação dos livros nccessarios para que com facilidade se 
conheça o estado dos negocios. 

§ 10. Conservar debaixo da sua guarda o inventario de toda 
a mobilia existente na primeira Directm·ia Geral, c ter sob 
sua inspccção os dinheiros que se receberem para as despezas 
da Secretaria, fazendo-os escripturar convenientemente. 

§ 11. St~rvir de Secretario da Secção de Guerra do Conselho 
de Estado, lavrando as A c tas do que occorrer nas conferencias. 

§ 12. lnspeccionar o ponto dos Empregados. 
§ 13. Assignar as folhas das despezas, annuncios officiaes 

c certidões; e authenticar os papeis que se expedirem pela 
prime ira Dir~ctoria c exigirem esta formalidade. 

§ 1ft.. Tomar nota, e communicar ao Ministro o que as partes 
tiverem de dizer ou requerer verbalmente, quando não pu
derem fallar ao Ministro por não comparecer nas audiencias. 

§ 15. l\landar passar certidões de quacsquer documentos 
ostensivos existentes na primeira Directoria Geral, quando se
jão relativos ás partes que as requererem. 

§ 16. Fazer toda a correspondencia reservada e ter sob sua 
guarda os papeis a e lia relativos. 

§ 17. Verificar se as ordens expedidas polaprimeira Direc
toria Geral tem tido a devida execução, c quando não, diri
gir-se em nome do Ministro ás diversas Autoridades, chaman
do-lhes em termos convenientes a attenção para o cumprimento 
do que tiver sido ordenado. No numero daquellas AutOI'idades 
não se comprehendem as exceptuadas no § 6.0

, c neste caso 
a falta de satisfação dos Avisos sení levada ao conhecimento 
do 1\1 i nistro. 
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§ 18. Remover, exoopto O.• Chéfes de Secções, os Empre
gados da primeira Directoria de humas para outras Secções, 
couf.orme as .ex\geoçias.-,dQ .terv.iço~ da~d() porém parte ao,Mi-
nistro para decisão final. · 

Art. 12. Em suas faltas e impedimentos, será substituído 
pelo Chefe de Secção que f6t designado pelo Ministro, e na 
ausencia do designado, pelo Empregado mais graduado; e em 
igualdade de graduação, pelo mais antigo que estiver pr·esente. 

Art. 13. Aos Chefes de Secção incumbe: 
§ t.o Executar e ,fazer executar com pontualidade os tra

balhos pertencentes as suas Secções. 
§ 2.0 Representar ao Hireetor Geral sobre as omissões pra

ticadas pelos empregados das St>cçües. 
§ 3.0 Examinar, dirigir·, fiscalisar e promover todos os tra

balhos que pertencerem ás respectivas Secções. 
§ 4.. o Prestar e requisitar dos outros chefes da primeira Di

rectoria Geral todas as informa~.ões que forem necessarias para 
a perfeição dos trabalhos. 

§ 5.• Apresentar ao Dircctor Geral os esclarecimentos que 
possão ser necessarios para a confecção do relatorio da Repartição. 

§ 6. 0 Dar sua opinião sobre os negocios que, pertencendo 
ri respectiva Secção, tiverem de subir ao Director Geral ou ao 
Ministro. 

Art. 14.. Serão substituídos pelos primeiros officiaes se
gundo a ordem de antiguidade, salva designação especial do 
Ministro. 

Ar·t. 15. Os Officiaes e Amanuenses farão o serviço quo 
lhes fór distribuído pelo Chefe da respectiva Secção. 

Art. 16. Ao Porteiro incumbo: 
§ 1. • Sellar os diplomas ou titulos, segundo as leis e ordens 

em vigor. 
§ 2.• Satisfazer o que lho f<lr ordenauo pelo Direclor Geral, 

ou seu substituto, e pelos Chefes do Secção, para objectos de 
serviço. , . 

§ 3.0 Distribuir e vigiar o serviç.o dos Contínuos e dos Cor
reios, participando em tempo opportuno ao Director Geral, ou 
ao seu substituto, as faltas ou abusos que qualquer dos ditos 
en.pregados commetter. 

§ 4.. o Cuidar na conservação dos moveis e mais objectos 
pertencentes á primeira Directoria. 

Art. 17. Tanto o Porteiro como os Contínuos e os Cor
reios devem comparecer na Directoria meia hora antes da de
signada para o começo de seus trabalhos. 

Art. 18. Os Contínuos c os Correios cumprirão todas as 
o. dens do Direclor Geral, e as do Portei !'O, como seu superior 
immediato, sendo em nP.gocio de serviço. 

Art. 19. Os Correios responderão ao Director Geral pela 
prompta e fiel entrega dos papeis de que forem incumbidos. 
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CAPITULO IV. 

Da nomeaçilo, demis3t%o e aposentadoria dotJ l!mpregtrdos. 

Art. 20. Por occasião de executar-se o presente Decreto, 
o Governo nomeará para os lugares da primeira Directoria as 
pessoas que julgar idoneas, preferindo os t:mpregados actuaes 
que estiverem nas condições de continuar a servir. 

Art. 21. Depois de reorganisada a Secretaria, serllo os 
lugares de Amanuenses providos por eoncurso, e de eonfor-. 
midnde com as instrucções que o regularem e forem expedidas 
pelo Mini•tro, preferindo-se na escolha, em igualdade de cir· 
cumstancias, os concurrcntes que servirem em alguma das Re
partições do ~linisterio da Guerra, os Olliciaes reformados, o as 
pessoas que tiverem servido no exercito seis annos ao menos. 

Os Uachareis em lelras e os de qualquer Faculdade nllo 
~terão sujeitos a concurso. 

Art. 22. As nomeações do Direclor Geral e dos Chefes de · 
Secção são de livre escolha do Governo. 

Art. 23. As nomflações dos primeiros e segundos Officiaes 
são sujeitos a accesso, mas nllo a antiguidade, e1.cepto em 
1:aso de igualdade de nwrecimento. · 

Art. 24. As nomeações de Director Geral, Chefes de Secção 
" Officiaes, serllo feitas por Decreto Imperial. 

As dos Amanuenses serão feitas pOI' Portat·ia do Ministro, 
assim como a do Porteiro, as dos Contínuos e dos Correios. 

Art. 25. Aos actuacs addidos da Secretaria que forem 
contemplados na primeira organisaçll.o contar-se-ha o tempo de 
serviço que tiverem como taes. 

Art. 26. Os Empregados da primeira Directoria, antes de 
entrarem em exercício, prestarão nas mãos do Ministro ou do 
Director Geral juramento de bem :>ervir. 

Art. 27. Silo causas de demissao, ainda que o Empregado 
conte dez annos de ctTcctivo serviço na primeira Directoria 
Geral: 

§ t. • A. perpetração de qualquer crime grave. 
§ 2. • A revelação de segredos, a traição, o abuso de con

fiança, a insubordinação grave ou repetida, e a irregularidade 
de conducta. 

At1. 28. Os Empregados da i.• Directoria Geral só po
derllo ser apost>ntados no caso de se acharem inhabilitados para 
o desempenho de seus deveres, por avançada idade, ou molestia, 
ou quando o bem do serviço o exigir, observando-se as se
guintes regras: 

§ t.• St>rá apos('ntado com o ordenado por inteiro o Empre
gado que contar 30 ou mais annos de serviço, e com ordenado 
proporcional aos annos o que tiver menos de 30 e mais de 10, 



levando-se-lhe em conta o tempo de serviço prestado em outres 
pmpregos de nomeac;lo do Governo e estipendiados pelo The
souro. Na aposentadoria poderá o Governo levar em conta os 
serviços qde os Empregados tenhlio prestado nas rep&rtiçlJes 
provinciacs, com tanto que o tempo de taes serviços não exceda 
a hum terço dos prestados na Repartição Geral. Para este fim 
o Governo exigirá documentos authenticos que provem : t.•, a 
c!Tectividade e qualidade desses serviços; 2.•, que não forllo 
ainda remunerados por aposentadoria ou outro beneficio. 

§ 2.• Nenhum Empregado será aposentado tendo menos de 
tO annos de serviço. 

§ 3.• O Empregado será aposentado no ultimo lugar que 
servir, com tanto que tenha tres annos de etrectivo exercício 
nelle ; c, emquanto os nclo completar, só o poderá ser com o 
ordenado do lugar que tinha anteriormente occupado, conforme 
a disposição do § t.•, salvo se contar 35 annos de serviço. 
~ 4.• Não se contará para aposentadoria o tempo excedente 

a 60 dias em ·cada anno em que o Empregado faltar ao serviço 
ainda que seja por molestia. 

§ 5.• Ao Empregado da primeira Directoria geral que 
substituir a outro nas &uas faltas e impedimentos, he pt>rmit
tido optar entre a gratificação e a quinta parte do vencimento 
do substituido, com tanto que o vencimento total não exceda 
o do Empregado substitudlo. 
~ 6. • O Governo poderá conceder ao Empregado que, 

completando 30 annos de serviço, não estiver inhabilitado, 
hnm augmento nos seus vencimentos, de 5 em 5 annos, na 
razão de 10 •;. por cada vez, computando-se ao ordenado, 
para o caso de aposentadoria, sómente· metade do dito aúgmento. 

Art. 29. Os Empregados actuaes, que contarem 35 annos 
de serviço e não forem contemplados na presente reforma, serão 
aposentados com o ordenado marcado na tabella annexa a 
este Decreto sob n.o 1. 

CAPITULO V. 

Da8 licenças. 

Art. 30. As licenças por molestia, M~ nllo forem por mais 
de sei& mezes, ollo prejudicão a antiguidade. l'or todo o tempo 
que excederem a seis mezes, mas não a hum anoo, so!Trerá 
o Empregado a perda da metade da antiguidade. As licenças 
concedidas por mais de hum anno importão perda total de 
antiguidade por tOdo o tempo que exceder áquelle prazo. 

Art. 31. Os Empregados que obtiverem licença, ainda que 
seja por motivo de molestia, so!Trerão em seus vencimentos 
hum desconto, que será regulado pela maneira seguinte : 
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S 1. • O desconto será da metade do vencimento. &e as Ji. 
cenças excederem n seis mezes até hum anno, findo o qual 
cessará todo o \'cncimento. 

§ 2.• O vencimrnto lambem cessará, ainda· que o Empre
gado não requeirn mais licença, findo que seja o anno, dando 
apenas parte~de doente. 

Art. 32. O tempo das] diversas licenças concedidas dentro 
de hum anno, qualquer que tenha sido o prazo de eada h uma 
ctellas, rcunir-se-ha para se proceder á perda de antiguidade 
c ao desconto de que tratão os artigos antecedentes. 

Art. 33. Nenhum Empregado poderá obter licença antes 
do haver entrado nó eiTectivo exercício do seu emprego. 

CAPITVLO VI. 

Das penas. 

Art. 34.. Todos os Empregados da primeira Directm·ia Geral 
são rcsponsaveis pelas faltas que (commetterem no exercício do 
emprego. 

Art. 35. Podem ser suspensos :pelo Director Geral até 15 
dias, quando deixarem de desempenha:·, por negligencia ou 
por motivo não justi!icavel, os trabalhos que lhes forem in
eumbidos, ou de qualquer modo fallarem aos seus estrictos 
deveres. Quando a suspensão exct-der a oito dias, o Dircctor 
Geral dará conta ao Ministro, que resolverá sobre ella. 

Art. 36. O Ministro poderá, pelos mesmos motivos, sus
pender a qualquer Empregado até tres mezes. 

Art. 37. O ciTeito da suspensão he privar o Empregado, 
pelo tempo correspondente, do exe1·cicio do emprego, da anti
guidade, ordenado e gratificação. 

Art. 38. Além da suspensão, o Director Geral poderá admoes
tar c advertir os Empregados, sendo a advertencia publica 
ou particular. O Ministro tem igual direito, e podê-lo-ba 
exercer ... verbahnentc ou por escripto. 

CAPITULO VII. 

Art. 39. Os vencimentos dos Empregados da) prim~ira Di
rcctoria Geral constarão de ordenado c gratificação, de confor· 
midade com a tabella annexa a este Decreto sob n.• 1. 

Art. !~0. Além dos ordenados e gratificações de que trata 
este Decreto, nenhuma outra despeza se fará com a retribuição 
de serviços ordinarios da primeira Directoria Geral. 

Art. 41. Os emolumentos que se cobrão na Secretaria ficão 
pertencendo á; Receita Geral do lmperio, e serio arrecadadoa 



na RepartiÇAo competente, ·e,provisoriamente na Secretarfa.tda 
Guerra, se assim fck indispensave~ remettendo-se para O'Tfle. 
souro de quuue •em quióze dias. · · 

CAPITUW Vlll. 

Da ordem, tempo e proceuo do sert,iço. 

Art. 42. Os t.·abalhos da primeira Directoria Geral come
çarão, todos os dias que não forem de guarda ou feriados, ás 
9 homs da manhã. Para ~ste fim o Porteiro abrirá as portas 
da casa ás 8 horas e meia. 

Art. 43. Nos dias de guarda e feriados, quando a amuen
cia dos nego cios ou o serviço publico o exigir, o trabalho 
começará, para todos, ou para alguns Empregados, á hora 
designada pelo Director Geral, o qual mandará avisar áquelles 
que devão comparrcer. 

Art. 44. Dar-se-hão por findos os trabalhos quando o Di
rector Geral despedir os Empregi}dos; nunca porém antes das 
duas horas da tarde. Em caso extraordinario poderão os Em
pregados, depois de fechada a Directoria Geral, ser chamados 
a clla, á c~sa do Ministro ou do Director Geral ; e os que 
faltarem ficão sujeitos á disposição do art. 46. 

Art. 45. Os Empregados da primeira Directoria GMal, menos 
o Director, os Empregados no Gabinete, e os Correios que não 
estiverem de serviço, assignarão logo que entrem, o livro do 
ponto, que estará para esse fim sobre a mesa do Director· 
Geral. A's 9 horas e meia será encerrado o ponto. 

Art. 46. Os Empregados que faltarem, e não justificarem 
a falta, perderão o ordenado e a gratificação do dia. 

Os que faltarem e justificarem a falta perderão a gratificação. 
Os que entrarem depois de encerrado o ponto e justificarem 

a demora, perderão sómentc metade da gratificação. 
Art. 47. O Director Geral poderá julgar justificadas as faltas 

até tres dias em cada mez. As que excederem este tempo só 
serão justificadas com attestados de medico, a juizo do Di
rector Geral. 

Art. 48. No fim de cada mez o Director Geral remeUerá 
ao Ministro huma copia do ponto, extrahida do respectivo 
livro, com as observações que entender convenientes; e ao 
Thesouro o attestado de frequencia dos Empregados, para ter 
lugar o pagamento de seus vencimentos. 

Art. 4.9. Haverá na primeira Directoria Geral, em lugar 
accessivel aos pretendentes, humawcail:a para nella lançarem 
os requerimentos, representações, memoriaes e quaesquer pa
peis que quizerem por este meio dirigir ao :Ministro. Esta 
caixa abrir-se-ha todos os dias em presença do Director Geral 
ou de seu substituto, em cujo poder deverá estar a chave. 
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Art. 50. Em geral, a fórma do proceSiO dos nesooios he 
a seguinte: 

Nenhum papel ·subirá á presença do Ministro: 
t.• Sem nota, ou signal do registro de entrada. 
2.• Sem informacões do Presidente da Província, ou qualquer 

outra Autoridade, i10r quem deva o negocio ser remettido á 
Secretaria. 

3.• Sem extraclo e informação da Secção, a que pertencer 
o negocio, referindo os precedentes havidos, o estylo da Re
partição, e ajuntando os papeis respectivos, AtO' que forem im
portantes, convenientes e analogos á questão. 

4.• Sem o visto do Director geral, que á margem e á vista 
da informação da Secção dirá o que mais convier, dando tambem 
o seu parecer. 

TITIJLO DI. 

Da llel(unda Dlreetorla Geral, ou Bepartl~ãlo 
do &Judaate General. 

CAPITULO I. 

Da divisão da segunda Directoria Geral, ou Repartiçdo do 
Ajudante General. 

Art. !Si. A segunda Directoria Geral se dividirá em tre~~ 
socções; competindo: . 

A' t. • Fazer todo o expediente que tenha de ser assignado 
pelo Ministro, ou pelo Ajudante General. 

A' 2. • Escripturar tudo quanto respeitar á disciplina, eco
nomia e instrucção das diiTerentes Armas e CorJ'os do Exer
cito, e ao recrutamento. 

A' 3. •. O exame das inspecções, e todos os trabalhos rela
tivos á liquidação de &erviços, antiguidades, informações se
mcstraes, promoções, mappas e organisação do Almanak. 

Qualquer serviço não comprehendido nesta classificação será 
incumbido pelo Ajudante Gel)eral á Seeção que mais conveniente 
parecer. 

CAPITULO 11. 

Da& IJIIribulçõ•s do1 Empre1ado1 da •egunda Direclor~ (}lraJ. 

Art. 52. O Ajudante General he o orgio do Ministro da 
Gaena, e assignará todas as ordens, que delle tiver recebido, 
r.taUna fl disciplina, instrucçlo, eoonootia • ~vimeDto d~ 
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t.ot·pos do E~crcito ~· não PQdt•ndo, pori•rn, dit·igir-sc ás Ca• 
maras Legislativas, Ministros tl Consclheii'Os de Estado, Prf'i'iÍ
dr.ntPs de Provinr.ia, Bispos e Tribunaes. 

Art. 5:1. I ncumbe-lhc mais : 
% t.• P..nblicar em Ordem do Dia, em nome do Ministro, 

todas aquellas determinações, cujo conhecimento intcr<'sse no 
l~xercito. 
~ 2.• Fiscalisar o cumprimento das ordrns do Ministro, 

n~lalivas aos obj~tos <Í cargo da sPgnnda Directoria (~era I, 
podendo solicitar de todas as ~:~ntoridades, menos as exceptua
dn~ no artigo antecedente, os esclarecimentos e informaçõt'S 
t(lHl neccssarins forem para verifka r sr. taPs ordens tem tido 
Pxrcuriio. 

§ 3-_. "'.prescntar ao i\liuistro, nos dias que este (jctcrminnr, 
todos os n!'~Gcios de s•·rvit:n püb!ico, quP, f•·rHfo corrido fll'la 
sl';,\liiHla Di redm·ia , Pstin•rcm con1 pcknlemPnlc preparado,, 
com as inlin'BJ:lÇÜ('S c csclarPeituentos precisos para rcsoluçflo 
linnl. As informações c esclarecimento:; SPI'fio datados c assi~
nados pelo Chefe da Secção c!ll que fôr processada n matcria, 
''mittindo o Ajudante General o seu parecer. 
~ !~.· Fazrr ns comrnunicac;ões de todas ns licenças, !ll's

pachns " det:i:;Grs rninisteriars, qnr forrm cxpr!li!las pf'la se-
gnnlla Direcloria Geral. . -

;~ 5." l'ropôl' no ·Miuislro. 
L• As providencias qllc mais conducentes forem a simpl:

ficnr, unifor:uisar c rcgularisar a administraçiio, disciplin:•, 
Psrripluraçiío e instrucção dos C01·pos do E~:t'I'eito. -

~." Os Olliciurs, que tiverem de ser processados {K'Jos roll
S!'Ihos de inquiriçiio, <Í medida que fôr obtendo as nccl•ssarias 
provas, ou informaçõPs que indiquem lllá condueta habitual. 

3.• Os Oflidaes, que, na fórma da Lei, tiverem d<' passar 
a aggregados, ou reformados, e aquellcs que pertencendo {t 
2." CI:Js;;c do I·~xcrcito, devão I'CVCI'Irr· á t a . 

~ G." Apresentar ao Ministro, nlé o fim de Hezcmbro 1le 
r,ada anno, a distribuição que se deva fuzer, pelo l\lunicipio 1!a. 
Côrle e llro\ineins, do numero de recrutas precisos f'ara prren
ehirnento da Forçn decretada. 

§ 7.• Organisur·, sujeitando-as ;í appt·ovação do Governo, 
:15 instrucções por· que se deverão reger: 

:l.•· Os AjudantPs de Ordens dos Presidentes 11M• PJ'O\'incia~r. 
2.• O Ajudante Gcnci·ai da Repartição, que SP- liver de ot·

gnnisnr nos Cor·pos de Exercito, J)ivbões ou Brigndas, de· opc
r;~çõrs, ohsenação ou campo de instrucçllo. 

3." A Hcpartiçfio de Ajudante ~ncl'al creada na Província 
de S. Pedro pelo Decreto n. • 722 de 22 de Fevereiro de 1851. 

% s.• Conhecer da idoneidade c identidade das pr11ças qnc 
pretenderem ser L •• c 2. •• cadetes, c soldados parlienlares; 
para o que lhe Sl'rão rcm~ttido:~ todo§ os prorPssos dos cou. 

Parte 11. 92 
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selhos de direcç.ão e de. averiguação,. o. rgants~.~o~, s,e~u.nt\o ~ 
Legislação em vtgor. A ileclsitO dada s~c tae.s cQ.nse)bos sera 
publicada l'tn Ordem do Dia do Exercito. · · 

()a decisão do Ajudante General po.~erllo as partes jç.teres
sadas recorrPt' para o Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocios da Guerra. 

Quando os conselhos de dirccção e averiguação entende.rern 
qun as praças sujeitas ao processo estão nas circumstancias de 
set· reconhecidas t.o• c 2.0

' cadetrs ou soldados particulares, 
o a primeira autoridade militar da Província se conformar 
com o parecer de taPs conselhos, será a decisão mandada exe
cutar pro\·isoriarnente. 
~ 9. o Yeriíicar se h e mantido em toda a sua integridade 

o plano dos uni.fnrmes, ·c o systema da instrucl;ão pratica do 
Exercito. 

§ to. Fazer organisar o quadro das vagas que .existirem 
no Exercitd, pam ser tomado em consideração por occasião das 
promoções. 

§ 11. Examinar as relações que na 3.• Secção têem de ser 
organisadas, de todos os cadetes e interiores que reunirem 
as circumstancias legaes para srrem promovidos, sendo tacs 
circumst:.mcias expressamente declaradas; bem como as rela
ções dos cadetes c inf~riorcs a quem faltem aquella3 circums
tancias, fazendo-se expressa declaração das que não estiverem 
satisfeitas. 

Os Alferes-Alumnos que, por não haver vagas, não tiverem 
sido promoyidos, apezar de estarem habilitados para o ac
cesso, serão postos á frente das primeiras relações de que 
trata este paragrapho. 
~ 12. Á vista das informações das Escolas Militares, or

ganisar a relação dos Alumnos que tiverem os requisitos legaes 
para serem promovidos a Alfercs-Alumnos, e a dos Alferes
Aiumnos qne na conformidade da lei puderem ser dPspachados 
2. •• Tenentes, ou Alferes dos corpos e armas do Exercito ; e 
huma outra relação dos Alumnos Militares que, apezar de 
dous annos de frequencia das Escolas Militares da Côrte, não 
houverem adquirido ainda aquellcs requisitos. As relações 
conterão todos os esclarecimentos necessarios para bem se ava
liarem as circumstancias em que se ndtão os Alumnos Mi
Jilares. 

§ 13. Apresentai' ao Ministro as relações de todos os Of
ficiues da 1. • Classe do Exercito, organisadas na 3.• ·Secção da 
2. • Diretoria Geral, por postos, armas ou corpos, e antigui
dades, com todos os dizeres neccssarios para se conhecerem 
.aquclles que sn acllão em circurnstancias Pxigidns pela 
)egislnção, para serem promovidos ao posto immediato ; não 
se omittindo nessas rrla~õrs os serviç.os nota\'cis que tenha 
cada hum feito, e as rrcompensas obtidas, as faltas ou crimes 
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com mel tidos, e aJ?tlniçlio so~·i~a; b~p1 como o Juizo dós .CÃefcs 
imrnediatos, dos Cúúllnandante8 de Armas ou q9s Presklentes 
de Ptovincia, c do Ajudante General , pat·a que o Mlnistro 
possa resolver com per(eiJo CWJ~.e!J}ri)fO~o de causa. 

§ H. A estas relações juntara outras organisadas por postos, 
l)rmas ou Corpos, e antiguidades, de todos os Offieiaes que 
por sen men•cirncnto pos~ão, nq co~formidade da lei, !ler pro
mo\'idos com prcfercncia a seus camaradas mais antigos. Estas 
n~lações conterão, alén1 das dcclar~ções ind!cadas no paragra-

-pho anteced<'ntc, os motivos por QllC os Officiaes ahi contem
plados o são com merecimento superior ao geral dos seus c,1-
maradas. As relaçôes qe que trata este artigo deadc o § 10, 
e <rue não ~epl:\ndcrem Cll! sua organisaçiio do resultado doi 
trabalhos das .Escolas Militares, devet'ão ·ser entregues ao Mi
nistro atú ao ultimo de Outubro de cada anno; as qU{!, j>ofém, 
não pudt>rem ser confeccionadas senão depoii de· encerrados 
os exercícios escolares, serão entregues ntt'. o fim de Fe\'r
reiro. 

Art. !ir,.. A srguuda l)ireet.or,i,~ Geraí, ou repartição do Aju
tlante General, Oca sujPitll ao regin1en 1\J ilitar. Os Empregados 
i\lilitarcs que faltarerp ao serviço nas horas determinadas, pPr
derâo a gratificação de exei'eitio, nos casos em qüe os da pri
meira lJit·ectoria (~era! perdem as gratificações; e todos os 
w~ncirllentos, excepto ó s<Hdo, nos casos em que dles não tem 
direito a venciménto aJgum. Os Ei!•PnJglldos paisa~ IJ~i.o 
sujeitos :ís mesmas penas qu~ os da primeira Dit~toiia Geral. 

1\rt. 55. Emquanto o Ajudante General exercer as runcções 
1le Commandante das Armas dq Bi)r~e e Província do Rio de 
Janeiro, sení substituído pelo Oficial mais. graduado que exis
tir na J)ir.eclof)<J. fJ)lqrdo e:;~Q. l)pcqm\li!).Çilo, porém, ~,essar 
será seu substituto da ql,e~rna sprte I? Chd'e de Secção mais 
graduado, quando outro não tenha s1d0 designado pelo .1\Ii-
nisíro. -

Art. 5G. Aos Chefes de Secção competem as mesmâs in
cnmbf'nt:ias que são cornmetpdas aos ~a primeira Directoria 
pelo ari. 11, C:1p. :~. 0 , Tit. 2. 0 ~o pres~~te Uf.'gulamanto, stmd«l 
subsliluido:; pelm E;eripturarios St~gundo a ordem de gradua
çiío ou antiguidade, salva designação especial do Ministro. 

Art. 57. Os Escripturarios e AmanuensP.s farão o serviço 
{jlle lhes f,jr distribuído pelo Chefe da respectiva Seéçli~. · 

Art. 58. Hum dos Escripta-rni'ioS servil~á de archiNi~tâ, tendo 
sob sua guarda todos os livres, GIII'I"espmtdencla, e dooumoo..: 
tos de qualquer natureza que posSiio etlst.ir no arollivo da se~ 
gnmfa Dir·eétoria GeraL Será obri~ádo a conserva-to em boa 
ordem, prestando as ~flformações quê (orP..m .exi~das pelo Aju
dante Ceneral e Uhef(!S de Secçim. Quando a. afthwncia dos 
trabalhos o exigir será coadjuvado por hum dos Amalluenses de-
signado pl'lo Ajudante General. · 
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Art. 59. O Portriro c sru Ajudante são <'ncanegados do 
asseio da repartição, c obrigados a cumprir todas as ordt'ns 
do Director (~cral. 

C.\PITVLO Ill. 

Da nomcaçiio, demissüo c rcncimcnto,g dos Empregados da 
~egwula Dircctoria Geral. 

Art. 60. O Ajn<lanlc (;rneral ser<Í nomeado por Decreto; 
e touos os mais Enqm·gndos da Directoria por pl.'rlaria do Mi
nistro. 

Art. Gt. Os <'mpregos <la ~ep;unua Dircdoria GPral são con
siderados CommiSSÔl'S pmmncntc )Iilitarcs; c os titulares uelles 
poderão ser uispensados ou rcmo,idos para outro exercício sr,mpw 
que o Governo julgar cunvcmenle. 

Art. 62. Os Ernpregauos da segunda Directoria Geral per
ceberão as vantagens constantes da Tabel!a n.o 2. 

CAPITULO IY. 

Da m·dem, tempo c processo do serriço. 

Art. 63. As disposições do Cap. ::3. ", TiL 2. o do presente 
Regulamento serão app!icadas ao serviço da segunda Directo
ria Geral, quando não houver incomcnientr,. 

'I'ITUI ... O ,,,. . 

DA TERCEIRA DIRECTORIA GERÀL OU REPARTIÇÃO DO QUARTEL 
1\IESTRE G"E:'iERAL. 

CAPITULO I. 

Da divisão da terceira Directoria Geml on 1·epartição do Quartel 
Mestre General. 

Art. 64. A terceira Directoria Geral divide-se em tres Sec
çõ~s, competindo: 

A 1. • Fazer toda a Escripturação relativa ao armamento do 
Exercito c das Fortalezas, equipamento, arreinmcntos, munições 
de boca c de guerra, insígnias, utcnsis e quacsqucr outros objectós 
mencionados nos Decretos n.o• 547 de 8 de Janeiro de 1848, 
e 2.606 d-o 23 de Junho do corrente anno; 

A' 2.a Escriptnração de tudo quanto fôr relativo ao farda
mento do Exercito, sua carga e descarga nos Arsenaes, depo
sitas c corpos militares: 
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A' 3. a, A classificação c guarda de todos os papeis recebidos 
na repartição. 

Art. 65. O Expediente que houver de ser assi;:çnado, tanto 
pelo Ministro, como pelo Quartel 1\lestre (;eneral, sení feito 
pelas trcs Secçõés, segundo sua natureza, c a arbitrio do Qual·tel-
1\Iestrc General. 

CAPITULO li. 

lJas attribuições dos Empregados da terceira Directoria Geral. 

Art. 66. Ao Qunrtcl Mestre General incumbe: 
~ t.o I<'iscalisar todo o material do exercito, quer rlle I'Xisfa 

nos Arscnars, depositos, corpM do Exereilo, fortificaçõr>, 
fabricas, officinas, hospitaes, aquartdamentos, prisões, corpos 
de guarda, como em toJas as outras repartições militares de 
qua lq ucr rlerwminação. 

§ 2." Fiscalisar o fornceimenlo de todo o material de guerra 
preciso ao serviço do Pxercito. 

§ 3. 0 Propôr ao Ministro as instrucções que exigirem a 
murcha de tropas, aboletamentos, fomecimf~nto de Yivercs, 
forragens; ferrn;~t·ns, transport~~s e ren~on! as. 

% fJ .• o Fazer ns comtllllilicaç.ões de lodos os;' ·:~11ehos c de· 
cisõns que forem expedidas p;~la tc,·eeira J)irceloria G()ral; 

§ 5. 0 Organisar, sujeitando-as á approraçilo do Governo, 
as instrucções por que se dev(•rfio rPgcr: 

1. 0 O Quartel Mestre Gerwral da repartição que se tiver de 
organisar nos corpos de exercito, divjsõcs ou brigadas de ope
rações, nhsenaçlio ou campo de inslrucc:ão. 

2. 0 
,\ repartição do Quarld J\Ieslre l:r>ncral, crcada na 

proYincia rln S. Pedro pelo Decreto n. o 722 de 22 de F'cve
rciro de 1851. 

Art. G7. Exrrccr todüs as aUribuições qne sfio dadas ao 
])ircctor Geral da fJfimeira Dircctoria c aü Ajudante General, 
e forem compatíveis com a natureza do serviço distribuído ú 
terceira Dircctoria. 

Art. 68. O Quartel Mestre General sení substituído pelo 
Chefe de Secção mais gradundo, c, em igualdade de graduação, 
pl'lo mais antigo, quando o 1\!inistro nüo lenha designado o 
substituto. 

Art. 69. Aos chefes de Secção competem as mesmas in
etrmbencias que são commettidas aos da primeira Directoria 
pelo arl. 13, Cap. 3. 0

, Tit. 2. o do presente ltt>gularncnto, 
sendo s"ubstituidos pelos Escri.pturarios segundo a ordem de 
gmduação ou antiguidade, sa!ra !)csignação especial do l\li-
nistro. , 

Art. 70. Os Escripturarios e Amanucnsr-s farão o serviço que 
lhes for distribuído pelo chefe da rcspcctira scc~ão. 
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.\rt. 71. O llorteiro ~ seu. ajudante são encarr!-'gados do 
asseio da repartição, é ohrigados ao cumprimento das ordeu~ 
do Director Geral. 

CAPITULO lU. 

Da nomeaçiiu, dmli:;s!lo e rencimcntos dos Empregados da 
fP1Wira Directoria Geral. 

Arl. 72. O Quortcl Mc!~trr General será nornrMio por dl·
neto; e lodos os mais Emprr~ados da diredoria por portaria 
do :\linislro. 

,\rt. 73. Os empregos da ti~rceil-.1 Dercctoria Geral sfto con
sidrradb~ commissOes puramente militures, c estão sujeitos ;w:; 
rcgulmmntos milíl<lres, lletttJdo porém os Empt·cgadns pttisanos 
sujeitos ás disposil:õt•<; elo ttrt. 5 1~ dt·stc Hrgul,lmento. 

Os titulares delles poderão ser dispensados ou removidos 
.para ootn::i~ txcrcirios, selll{lh~ qu:~ o Goü:itto jul;.rar· <'on
n•niPniP. 

Art. 7~. Os Empregados da ft'recira Hiredoria (;f'ral petTt~
bPrão as vanta~cns eons!anll'S lla llthl'lla n." 2. 

CAPILlJTO n·. 

/Ja ordc111, tempo c procc:;su du ·"''ITÍfo . 

. \rt. 75. As disposí(:oes do Cnp. 8.", Tit. 2." do presrrtl•~ 
Rrgulamenlo, scr1ht f'tll tndo ttpplíen!las no serviço da terceira 
mrcctoria f;era l, 11 lt:UidiJ ti1'ío holivri' in eonn•nit·11te. 

'l'!'l'llf,O '\'. 

liA QUAIIL\ DIIIECTOI:L\ GER,\L, OU nt:I'.\RriÇÃO OE CONT . .\nt
UD.\DF. DA (i\'lml\ \. 

CAPITULO I. 

lJa d1t'Ísrio du qrwria Directoria Geral, on J'epartiçào r/e. 
contabilidade da gtwTa. 

Art. 76. A quarta Direrloria Ucrtd se divitJirá em tres 
SCCÇÕPS: . 
~ 1. o Compele á 1. • sccçii•l: 
1. o O exame de toda a despcza feita por conta do Mi

nisterio da (itwrra, exeeptuando a qnc f()r dfectnada no The
sonro :\'ndonul. 
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:.!. • O lançallteUlo dos vencimentos que forem pa!OS a todos 
os· Ofiiciaes d'ó Exercito, da Gu<ll'da Nacíonal, llonomtios e per
niancntes. 

3,• A tomada -de contas a todos os responSllveis, que na 
confurmidadc da legislaçl\o vigente, não sejâo sujeitos a presta•· 
fiança no Thesouro Nacional e Thesóurarias de _Fazenda, por 
dinheiros c mais valores pertencentes ao Ministerio da (;ueó·u. 

fJ.o Informar sobre pmlenções que por sua natureza tiven·m 
de correr pela 4.• Directoria Geral, e sobre duvidas propostas 
11elas Thrsourarius de Fazenda c Pagadoria ruflita1· a resp(:ilo 
de vencimentos militares. 

§ 2.• Compete á 2.• Secção. 
l. o A escrlpturação da despcza. 
2.• A organi-sação dos orçamentos. 
3. o A escripturação e distribuição dos creditos. 
4." A demonstração da necessidade dos crcditos supplemcn

tàrrs. 
§ 3." Compete á terceira Secção: 
Lo o· assentamento geral de todos os Empregauos do Minis

terio da Guerra. 
2. 0 O exame da despcza que por ordem do Ministro houver de 

ser paga. 
:to A liquiclação das dividas, e sua inseripção. 
•Í. 0 A liquidação de iudemnisaçõcs do Minislerio 0(1 ,;w·rra 

aos outros Minislerios, c inversamente. · 

CAPITULO 11. 

Das attribuirties d'JS Empregar/os da qun.rtfl. Direcloria 
Geral. 

Art. 77. O Diredot' (ieral lw o Chefe da quarta Directoria 
Geral, e a cll.: s1h subordinados todos os Empregados desta Di
reetoria. 

Art. 78. Incumbe-lhe: 
~ Lo Dirigir c iú>pecc!onal' os trabalhos da Direcloria, mau

lendo a ordem e regularidade do serviço, admoestando, adver
tindo e suspendendo os í~mpre:;ados na fórma estabelecida por 
est~ Regulamento. . -

§ 2.• Apresentar nos devidos tempos os relatorios, grça
rncntos, distribuiçllo de creditos, d'~monstraçflo da nccessldaiJo de 
ercditos supplemcntares, c o estado da liquidação da diviua. 

§ 3.• Executar 'OS lrabalhos que lhe forem commcttidos pelo 
1\Iini-;tro, e prestar as informações e parccer«~S que fonnn exi
gidos. 

§ .t.• Requisitar de todas as autoridades, cxccpluando os 
Çamaras L(1gislattvas, Ministro• o Conselheiro$ de Hstado, Pro• 
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sidentes de Prmineia~, Bispos c Trihuna~s. e sempre em nonw 
do J\linistr0, as iufoi'IIH<:rw,; c parreel'::s que neee;sarios foretll 
):ar;, intelligend" do~ tH·goeio:;. 

§ 5.n llar lict>Twa an:; Emprega<los, <:1\; quinze dias em cada 
anno, qnandu >C nl kc;;m•nt motivos justi!ieallos. 
~ 6." lmpPccionar o ponto d1;s Etupi'Pf':Jdo~. 
§ í." .\..;-;i;.!llilr ;Js fulhas da . .; <le,;!H'Zi.lS, <ll111ttncios offi<.:ines c 

n~rliu(it•s: ,. aulhl'nlicat· Ih pap<'ic. que se expPdirem pela !JIIal'la 
Din·etoria e P\ig-in•nt <•,ta foi'IIJiJ!i;lnd•·· 
~ K" :'llanuar, quaudo uiio hotner itH'Oll\l'llÍPnt.c, p;;ssar t!'f

litlõ<·~ riP qu;ws·l'lt'i" dllt'llittento~ o~lettsi\·os, existeutPs na quarta 
llirPcfqri;1 f;p:·;d, .. p l'.t!'I'Jn n·l::ti\u.s üs parh)s qnc a-: J'{~quererenl. 
~ H." \ ,.,ifit·;:J· ~e :ts onl<·tJ.-; t'Xpl·d:d<J:' j:cla qaarl<• DirPc!ori<~ 

l;tTal lt·m tido a dnida 1'\l)Cil\'ÜO; e quando nllo, dirigir-se tlll 
IIOilW do ,,li;lis!ro ;Ís dl\Prs::~ ;;t:kri<'.'ílt':i, cil:nn;mrlo-Jlws em 
l<·nno:; C:Oil\t'i!ÍP;•It':i a ;ot!PJ'<:~n J'ill'il n t'!lllll•!'illlrnío do qne 
hotncr sitio ddcrmin.:do. '\o lllllilcro <lnqt:l'll:•.s autoridades não 
se !'OJllpl'l'lll'tHll'm as 1'\tTplu:H!<Js t;n ~~ !~." de;;!e artivn; e qu:mto 
a e,tns, a fa!ta tk s<.~tis!'iH:ilo dos.\\ i;n.i SL'l'ii lé\'ada ao conheci
mento tio }!inHro. 

§ J(), Hrl!I0\!'1' o> 1-:!ll[•l'•.·•.;H;c, <':\ r;u;,r!:J l'i;,•duria <;er;d, 
f'\cepln os Ciie!'e:) de ~CctJi(), de i:Un!t~:; }1{tfil ou!rn:i s(\r~·õrs, con
forme as exig~•mias do seniço, d<mdo !'or<'·m l'ill'le ao 1\Iinistro 
p 1ra a final d•sL~!o. 

~ 11. l':·or:·ir ao .ifin',!m Jnnlidas {Pndeut~s ;w mdhor 
andallJI.'fll,, e (L~~.·:d1~:ttJt..:) dus stT' i':os a c:1rg'} Cn l)ireetol'ii.1. 

~~ 12. P:u· ql:i:;;çiio, pn'l't·<lrnrlo onkm do Miui:ilro, aos rcs
lHJL!<tlYCi~ 1 or dit'!:~~il'!l:i e nut;·{J:i ·,:~~o~·;·:-,, quundo ns t:outus não 
fon·rn lolltall:l~ prlo Tl:l':inuro. 

~ 1:~. !rt~~'l''t'c!r,p:ll·, o'.! m:u"''"' in'i <":cirmar ror Empr<'
;w;lns da <fllil,li;J n:n•do•·i;l CP! <!1. ! l't't't;dl'!HliJ autorisa<:iio do 
-'linistm. a e~1'i'i) \iirar·::o 11P I.Pda ,. qnalquPr l\Ppartiçiin do 
:\lini.,tl'l'io 11;: I;I!,'!'LI, l r1r cnd•~ ll:1ja l'<'t'<'ila, ou !'C' f<H:a des::l'za 
dn dinheiros P outros vaion'"· /la !Ido ao (;on·rno t:linnriosa inlbr
ma<:fio do <'Stado em que 5e :•elwn·tn as ditas Hepartiçües. 

§ 1ft.. I<'iscalisar as despazas do expediente e despender o cre
dito votndo para 1:sla verba, conforme as necessidades elo servi~·o. 

Art. 7U. O Direclor Gnl'al, rm suas faltas ou imJwdimcntos, 
ser:í substituído pPio Chele de Secç.iio que fôr designado .Pelo 
.:\linistro, c na ausPnda do designado, prlo Empregado m<,~is 
gradtladn, P t'lll igualdade d!' grndna<:ilo, peln mais antigo que 
esth·cr na Heparti\·;lo. 

Art. HO. Aos Chrfrs de S<•t·çiio t'Oillprle: 
~ t.• Executnr c fazer executar com pontualidade os tra

balhos Jlcrtcncentcs :ís suas Secç.ões, c os rrue pt'lo Dircetor Geral 
lhes forem commcttidos. 

§ 2.• Hcpresentar ao Dircctor Cera! sobre as omissões c faltas 
l>ralicadas JlClos Empregados das ~ecçõcs. 
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§ 3. o Examinar, fiscalisar 'e promover todos os trabalhos 
que pela respectiva Secção correrem. 

§ !L• Pres~arem-se reciprocamente todas as informações quo 
nccessarias forem para a perfeição dos trabalhos. 

§ 5. o Dar sua opinião sobre os negoeios, que, pertencendo à 
n•st:cetha Srct:ão, tiverem de subir ao Ministro ou ao Dircctor 
Gerul. 

§ li. o .\presentm· ao llircctor G,eral, até ao dia 15 de Janeiro, 
o relalorio dos trabulhos que houverem corrido pelas respectivas 
S:·ceões no auno civil anterior. 

A.rt. 81. .Os Chefes de Secç.ão serão substituídos pelos pri
meiros Escripturarios, segundo a ordem da antiguidade, salva 
designação especial do Ministro. 

Art. 8':!. Os l~scripturarios e Praticantes farão o serviço quo 
IIJ('s lôr distribuído pelo Chefe da respectiva Secção. 

Art. tm. Compete ao Carlorario: 
§ t.o Ter em boa guarda c ordem todos os livros c papeis 

cxistentPs no mchivo. 
§ 2." Lançar em índices todos os livros ~papeis archivados. 
~ 3.0 Passnr as certidões que pelo Direclor Geral forem deter-

minadas. · 
,\rl. 8'1.. O Ajudante do Cartorario nuxilia o Carlorario. c o 

substitue nas faltas e impedimentos. 
Art. SG. Nenhum papel ou livro sahirá da quarta Directoria 

sem ordem por escripto do Director . 
.A rl. 86. :'Jenhum Empregado, excepto o Direotor Geral, ou 

quem suas yezes fizer, qne não pertencer ao archivo terá nelle 
ingresso, E' ainda menos as pessoas estranhas á Directoria. 

Art. S7. Ao Porteiro compele: . 
% t.o Sellar os diplomas ou títulos, segundo as leis c ordens 

rm vi~or, c fechar o expediente. 
§ 2." Satisrazer o que lhe fôr ordenado pelo Director Geral, 

ou scn substituto, e r;clos Chefes de Secção para objecto de 
servi co. 
~ 3." Distribuir e fiscalisar o serviço do Ajudante do Porteiro 

e Contínuos, partieipantlo em tempo opportuno ao Director 
I ieral, ou ao seu substituto, as faltas c abusos que praticarem 
uquelles. 

§ 4. • Cuidar na conservação dos moveis o mais objectos per~ 
t('m~cntes á J)irectoria. 

Art. 88. O Porteiro e seu Ajudnnte, e os Contínuos devem 
cornparercr na Dircctoria meia hora antes da designada para. 
colllcço dos trabalhos. 

Art. 8fl. O Ajudante do Porteiro e os Contínuos cumprirão 
ns ordens do Director Geral e as do Portgiro, como seu superior 
immcdinlo, sendo em negocio de serviço. 

Art. \JO. Os Contínuos responderão ao Director Geral pela. 
promptn e fiel entrega dos papeis de que forem ineumbidos. 

Parte 11. 93 
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CAPITULO lll. 

Da nomeaçtw, demissü,o, aposentadoria, licenças, penal e 
rcllcimcilto,ç dos Empregado.,; orde~n, tempo e processo 
1/o sen:iro . 

. \ri. nt. l'or OCCiiSiün de 1'\<H:ular-se o ]ll'l'!>l~ll!l' Hegula
llll'll!O, o t ;Dr:~mo nn1ne:1r(t, para o~ lugart•s dil quarta Diredoria 
l;n,ll, <IS r:··~;''R' qw~ julg<~r idtm•·as, p1·eferindo os att·1ae.; Em
pn',!:ltlu.i da Conbdoria GPral ila Gut~l':'il, que por suas habilita
t;!i;·~ t: eompnrt:lm<'IÜ'1 l'oi'elll ju\(.!;ados dig11os de passar para a 
1111''111 a !li reei o ria. 

Art. \1!. lkpui:i da"' ;.:a~tisat;i\0, os lng;ares serro preenchidos 
por e:;c1,ltta, iH't'f"'~~u e eoncnr::;o: 

t " O rl<> ])ire:'lor Geral ~or <·sco\lla. 
~.· Ü-; rle Cllf'l'c de ~~·rt:fio, Praticanti'S, Portcil'll <· seu Aju

tlanlt•, I' de Con!innos, 110r t•seolha. 
:J.• Os ele 1.''', 2."' e :1. 0

' Esniplura!'ios ror acee:iso eom
l•inado I'OIH o b(tlll rmnpwtanwnto, zf'lo ~~ iulllli;;c·ncin_IIIOS
lr:Hlos no ~~~niço. 

L" Os d<' k" Kwriplnr:1rios por concurso rombinntlo com :ts 
lltesmas rircumslanrias <!o 1111111ero anterior. 

Art. f!:L O lli!'Pl'lor I;Pral, Clwl'cs de ~erção, J ."' e 2. 0
' 1.<:~

criplunli'los são uomt•;l(\o-; por Decreto; todos os 111ais Empre
gados da quarta llirectoria :'<io nomeados por Portaria . 

. \rt. !lí. Os Empr<>gados da quarta Din~cloria. nntes de cn
lrarrm c•nt exPreieio, 1 ·n·starão nas mãos tio ~linistro ou do 
Hirector l;eral juramento de bt•m servir . 

. \rt. !):J. Os l1ratir·al<!"s qnc• l'ort•m reprovados por duas 
VPtes eon~eutiv:ts nos concm·sos para os lugares imml'dialo~ 
pociPrão ~~~r demiti idos p()l' este uni co motivo . 

. \rt. H(j, 0.; Empregaclos da quarta Dircctoria em gemi serão 
ronserva<los PllliJIHHJto bem ~l'rvirem, e poderão t:Jmbem ser 
clt·mittidos nth caso,; dn art. 27, ~§ t.• c 2.", ou quando o bem 
c.lo S('niço o exigir. 

Art. 97. Os Empregados da quarta Dircctoria _poderão ser 
apos<'ntados, obsPrvadas as disposiçües do art. 28, §§ 1." a fi." do 
JH'I'St'111P ltegulnmento. 

Art. !J8. As disposições do Tit. 2.", Caps. 5." c ü." deslc Itr~gula
meuto siío applieavcis ans Empregados da quarta Diredoria ·Geral. 

Art. !l!l. Os Yencimentos dos EmprPgados da qunrla Direc
toriil conslal'iio d" ordenaclos "!!ra!ifiraçiie;;, na conformidade da 
TnLPlla so:, n." 3. 

Art. 100. Alt'~m dos Ol'dl'widos u gratificaçiíes, de que trata 
este Regulamento, nenhuma ontra despeza se fará com a retri
buição d1~ serviços ordinarios da Hcparlição. 

Art. 101. Sito applicaveís aos Empregados da quarta Direc· 
ton<~ a~ dispo~içües do Til. ~-'' Cap. 8.' deste 1\cgulamento. 
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'l'l'l'IJI:.O VI. 

CAJfiTULO UIHCO 

Disposições Uét·aes . 

. \rt. 102. .\os Diredores Geraes compete o titulo de Con· 
Sl'lho . 

. \rt. í03. :\s quatro Directorias Geracs são indepcndcnko; 
nlln· si, itnmediatamcnte subordinadas ao Ministro c Secretario 
de Estarlo d(>S 1\'cgocios da Guerra, e corresponder-se-hão s':OI
prt) qun a earenda de esclarecimentos fizer isso ncccssurio. 

Art. 104. J<'iciio revogados os Decretos n.•• 778 de 15 du 
.\bril de 1!151, 1.881 c 1. 950 de 31 d~ Janeiro e 29 1le Julho de 
11-'Si, ll<l pnrle <·m que prlo presente Decreto forem alterados . 

. \ri. 1 O:.S. Os Presidentes das Províncias, em que n:io houver 
Cotr11na:Hios de ArmJs, lerão hum Ajudante de Ordrns rlc patente 
neto superior a ::\lajor; cabendo~lllC não srí fazer o expPdientu 
<JIII) pf'!1) Decreto tt." 1.8tl1 de 31 de Janeiro dG 1857, compelia 
aos .\ssislentcs do Ajudante General, corno executar, em relaçflo 
au '\'l'Vi~o militar, todas as ordens que receLPr das rrH'~mas 
Pn•,;ickneias, üs <Juaes cumprirá lransrnittir ao l\linistro aquell"" 
t·ommuniraçüc~ que os A~sistcnlcs seri'\o obrigados a remotter ao 
,\jurlante Gen()m\. }Jara desempenho de taes funcções terá o · 
,\jnrlunte de Onlens, segundo a força da guarnir;no, hum ou 
clnus Amanucnsrs, OWcines inferiores, que o coudjuvem. 

,\ rt. 106. Só ao l\Jinistro compete dar licenca com soldo 
por intl'iro, ou quaesqucr outms vencimentos a Officiaes e a 
pra(·as de prct do Exereito. Os Presidentes das Provincias, 
pon'•uJ, em c·aso de molcslia, wmprovada perante jui1tas de saude 
c onvido o Commandantll das Armas, se o houver, l'oderiio con
c·Nkr aló Ires mezes de licença com so!do simples, comrnuni
I'IIJHlo logo no (;overno seu procedimento para se deliberar como 
mais emnenirntc ru~·. As decisões do Governo serão publicadas 
1'111 ord<'!ll do dia. 

Art. 107. I\ <U Provineins ·em que não houver Com mandantPs 
d(• Armas, as attribuiçües que a estes pertencerião sPrão e:wr-
c;idas pelos respectivos Presidentes. . 

Art. 108. As transfercncias de praQas de pret da Côrte para 
as Provindas, c de humas para outras Províncias e pnra a Ctirle 
sr\ senlo Yllriflcadas precedendo ordem do Ministro. De hum 
p:ml outro corpo porém na mesma guarnição poderi'io ter lugar, 
por detPrmill<l\:âO dos Commandantes de Armas, r onde os não 
ltouver, dos Pn·sidentes das Províncias. Exceptuão-se as Com
parJitias de Artífices, para onde niio serão passactas nem d'ondc 
st~rão !iradas quncsquer praças de prct sem prévia informação 
dos respectivos Cornmanda!ltes, Directores de Arsenaes, e t~pprn
' <H.'iiP elo Presidente da Pnlvincít~ ou do l\linistrc>. 
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Art. 10\J. Os Prcsidentrs poderão fazer seguit· pam a Côrlc a 
qualquer Official ou praça de pret, cuja existencia na Provincia 
se tornar. prejudicial ao saviço, dando circumstanciadamente ao 
Govemo as razüt·s deste al'lo. 

Art. 110. ~.í Clij._easo~ mui urg,~tltcs, c l\Uando niio fôr }Jos
sivel pro\'idcnciar de outro modo sem grayn prcjuizn do seniço 
publico, al~um Oflicial poderú ser dislrahido para commissiio 
cslranlta it sua arma ou corpo, 'em preceder aulurisaçiio dn 
:\linbtro. 

Art. 111. As funcçiil's de Com111andante das Armas da Côrtc 
e Pro\'incia do Hio de .Jmteiro, scriio c:xercidas pP\o Ajudante 
(icneral, l'I~H1Uanlo o Corpo Legislativo nüo providenciar sobre 
a separaç;io do~ dons cxercicios. Naquella circun:s!aneia e\cl'
cPr;í a ae1;ão disciplinar c administrativa ann<'xa ao ConanHmdo 
d1• Armas, acçiío que se estenderá ao Hospital l\lilitar, ás 
Enfermarias dos Quarteis c Fortalezas, c de outros Estabe
lecimentos Militares: excepto por{~m no que l'ôr relntivo ao 
tratantl'lllo profissional l\INlíco-Cirur~ieo, em qul', ouvindo o 
Cirur~ifto-~lór Chefe do Corpo de Samir, reprcst•nta!·á ao ;',linis
tro sol>n· o que jul!-!ar enm·PniPntc. () lu:!·ar 1k :~,,c;·;•lario st·rá 
elimin;ulo do numero dos .Eil:preg:tdos tla ~P~nnda lJirectoria 
{;era!, logo que ce-;~e a at·cnmui<•<.·ão dos dons ,.,,•reicios. 

Art. 112. O Diredor l;nral dn primeira Hirecloria, o !.ju
danle Grneral, o Quartel :',(estr·c (;eneral c o lJircdor da quarta 
Dirt•cloria organisarúõ, !le a~:ccrdn, dentro do mnis curto prazo, 
as insll'llc\'i'íes prreisns p:tra a boa direeçuo, dislribui1:ão e eco
nomia do srniço, c para n·guL:ridDde de suas 111uluas rl'laçües. 
O Ajuclanle {;eneral, o Qw<rli'l ~Ie'i!rtJ (;Pncral e o Tlireetor 
licral da quarta Diredoria oq.!·anís<:rftn regulanH'Blos em ctue se 
di,;ponlaiio as providencias m·ee.;sarins para se .olJt(•rem as mais 
exaclas informa:;ões sobre tutlo quanto se rel<'l'ir ao pessoal e 
Haalerial elo ExPreito, .~ ~ís dcspezas do ~linisterio da Guerra. 

,\rl. 1 L:L He prohibido aos Empregados da Secretaria de 
Estado <los Nehocios dn Guerra n·cebercm das partes requeri
mentos ou quaesquer outros papeis que tenhfío de ser proces
sados por essa Hepartição. 

Art. 114. Os requerimentos dos :\lilitares c Em pregados civis, 
que não chegarem á presença do Gove.mo por intermedio dos 
rcsrwctivos Chefes, não serão tomados em consideração.· Entre
tanto niio he licito a esses Chefes dPmorar os n·qnerimentos de 
seus sul>ordinallos, e antes os deverit•l cnvi::tr ao t:ovcmo infor
mados com clareza c preci~üo. Quando aconteça que algum 
relJUPrimcnto seja dt~naorado por mais tempo do que o preeiso 
para se darem as nect~S:iari;1s in!ornut;i'íes, poderá o interessado 
fazer dí:iso sabedor o l\linislro, pn~LPríndo as regras acima csta
helecidas, dando porém parto ao respectivo Chefe. 

Art. 115. O despacho dos negocios que con:erem pelas qua
tro Dircctorias Gcraes, será fuilo pelo Ministro :'OS dias que ellc 
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designar, reunidos os respectivos Dir~ctorcs: quando porém 
nssim não possa succeder, o expediente que houver de ser 
apresentado- ao Ministro, ser-lhe-ha remettido diariamente por 
inlermcdio do Director Geral da primeira Directoria. • 

Art. 116. As disposições do Decreto n.• 1.127 de 2G de 
Fewreiro de 1853, fi cão em vigor na parte não nllerada pelo 
presente BC'gnlamrnto . 

. o\rt. 117. Fi cão revogadas todas as disposições em contrario 
ás do prC'scntc HC'gulamento. 

Palaeio do Hio de Janeiro em 27 de Ontubro <le 1860.- Sebas
tiao do Rego Barro.ç. 

l'\1. :1. - 'l'abeUa dos venein11entos dos l~anJn't"
,:.:;a«~os da :1.. a Directoria Get•al tia Se(!D•«-taria 
(Be l~:..tado dos Ne~oeios da f.tner;•a, a qul~ liif'\ 
11•efere o Re~ula11nento desta data. 

•. 

-- - .. - -- --- ·-· 

Empregos. Ot•tleuatlos. Gt·nlifiea~íics. 

I 
------

lJircctor Geral .•...•......... :>:000~000 2:200:til000 
Chrfc <le Secção .............. 3:600:tP000 1:400:IiOOC 
1.• Ollicial .••••.•.•...••.•.. 3:000~000 1:000~000 
2. • Official. .•••.•... · ·. · · · · · · 2:GOO:tP000 800:tt000 
Amanuense ....•...• . ' ..... 1 :500:ti000 ÕOO;f1l000 
Porteiro ...•...........•..•• 1:600~000 800~000 
Continuo .................... 1:000~000 IJ00:tjl000 
Correio ..................... 1:000:tjl000 t~oo~ooo . 

-
OBSERVAÇOES. 

t.• Os Empregados das Directorias Geracs que servirem no 
Gabinete do 1\Iinistro perceberão, além dos vencimentos como 
em exercício eiTectivo de seus empregos, mais huma gratificação 
que não exceda a 1 :800~ annualmcntc. Se para esse serviço 
mr chamado algum individuo estranho ás Directorias GPraes, 
perceberá · huma gratificação correspondente a todos os venci
mentos de 1.• Official, al~m da especial de 1 :800~, não accumu
Jando porém quacsquer outros Yencimentos a que possa ter direito. 

:!." Os Ajudantes de Ordens do l\linistro pcrcebrrJo as van
tagens de Estado l\Iaior da 1. • classe. 

:v Os Correios tcrJo, alt'~m dos seus vencimentos, 1 ~000 em 
cada hum dia de serviço que fizerem, c huma gratificação 
annual que não excederá a 150~000, para cavalgadura c arreios. 

Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Outubro de 1860.- Sehas
ti ãa do Rego Barros. 
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~. ~. - 'l'abella tl~lil veueiul~ntolil tios t:mp•·e
~ndo!!l da 8. • e fi. • Dire~tórl~lj G~rae~ da Se
t"retat•la de Estacl~ «los ~e,oe~o" dq, Gum•••a 
a •tuc s~ t•efere o J1e5ul~ínento d~~t"' daü8-: 

i Quarld :\IPsln~ Gencml ..... 

~ecrPta rio!. . . . • . . . . . ..... 

Cheli' dP ~Pcçiio ........... . 

E~c!·ip! ::r;li'io ..........•... 

Por !f-i r o ................. . 

Ajl!!l:tlll<' do PoriPiro •...... 

5 Vantagens <1!' cnmmaudo de 
l Rri~pda. 

f Yantagens de commi••s:w 
acliva de J~ngrnheiros. 

OHSEHYAÇ.Ü). 
O ,\judaniP t;t'IH'ral prrcdwuí mais huma gratificaçiio <11' 

1''\Pl'Cicio dn l Gn:::> lllPHSaPS l'lllql!Uil\0 dP,PIIIpPlliJ:Jl' as funrçfic:' 
d<' Cmn 11lil!Hia1:l f) de Armas da Côrlc c Pro v incia do lHo dr' Jan<'i ro. 

l'a!ndo dn liio de Janeiro Prn 2íde Ou!uhrode 1860.-Schas
tião do lkyo l/alTOs. 
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Iti. a.:.._Tah~a .•. os f.e!'e~e~~s d~s ~!YP.re~ 
1;~08 ... :C,.!l ~~ ~~ .... ,,. ttr-~~
.... de Está~ f•s ~~8 ila Gperra, a 
•toe Hc r~re ~ ~Qiawp~ato desta d,at~. 

·-· 

Emp1·rgos. Ordenados. G1·a tifica~ties. 

------
I 

Director Geral ...........•... t:SO.C~OOO 1:700~0GO 
Chefe de Secção •.•......•••.. 2: 4.00~.0,0 800:jj)000 
1.• F.scripturario.......... . . 2:000~00 600~000 
2." Escripturario ...........•. 1:600"'000 400:/POOO 

I 3 o Escriplurario •............ 1:200:tll000 300~000 
' !~." Escripturario ............• 800:t>OOO 200~000 

llraticante ...•...•.......... 360~000 140;\11000 
Porteiro .............•....... 1 :200:r,.ü00 :wo::;ooo 
Ajudante do Porteiro ...•..... 800~000 200~000 
Continuo ................... (j()IJ:f\000 

I 
200:;Ji000 

Palacio do J{io de Janeiro em 27 de Outubro de 1860.- Sebas
tiào do Rego Barros. 

DECHETO N.• 2.678-dc 27 de Outubro de 1860. 

Autorisa hum ncdito supplementar de 95:000SOOO parn rnhrir as drspezas 
Fl'itas com divrrsas wrbas do Ministerio do Intp~rio , no rxerciéio de 
!S;i9-18ti0. 

Trndo Ouvirlo o Meu Conse-lho de Mjnistros, Hei por bem, 
nos lermos do§ 2." do art. i." da Lei n.• 589 ele 9 de Setembro 
de 1850, Autorisar hum cre~ito supplernentar de noventa c 
cinco contos de rris para cobrir as despezas feitas com diversas 
verbas do Minislt~rio do lrnperio, no cxe.rcicio de 1859-1860, 
na f(\rma da Tabella que com este baixa: dt~VPnrlo esta medida 
sPr presente lÍ Asscmbléa Grral LPgislativa para ter a dc!lni.tiva 
approvat;iio . 

.João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, 1\Iinistro 
c Secretario ciP. Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
cniPndido " f.1ça <>xPeutat'. Jlalado do Rio de Jancim em 
vinte P SI'IP rlt~ Outubro do mil oitocentos 11 sPSSI'n!a, trigesimo 
nono da lndeprndenr.ia c do Imperio. 

Com a Rubrien dt• Sua :\IagcstadP. o ~rnp11rador. 

Joüo dl' Almeidn Pereira Filho, 
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Tabella a que se refet•e o Deereio de~ta. datrt, 
antorisando hunt cre•lito snpplementat• de 
9:i:OOO;zt000 para eob~ir as despezas feitas 
eont diversas verbas do lllinisterio do ltn-
Jterio no exm•eieio de :IS59-:IS80. ' 

c 

Lei n:• '.O lO de H de Setembro de 1859. art. 2. 0 

Presidencias de Provincias ............ . 
Empregados de Yisitas de saude dos Portos. 
Com missão Scirntifica para explorar o in-

terior de algumas Provincins do Imperio. 

24.:000~000 
1:000~000 

70:000~000 

Rs. 95:000~000 

Palacio do Rio dr Janeiro rm 27 de Outubro de 1860. 
Jorto dP Almeida Pereira Filho. 

DECRETO N. 2.679-dc 3 deNowmbro de 1860. 

Impõe nos Bancos e outras Companhias e Sociedncks anonymas a olll'iga
ção de rcmrttrr em rrrtns épocas ils comprlrntes ~rcrPLarias de Estado 
seus balanços e outros doeumrntos. 

Para a boa execução do § !l.• do art. 2.• da Lei n. 1.083 de 
22 de A~osto do corrente anno, Hei por bem Decrr•lar o st•· 
gointc: 

Art. 1." As Administr·ações, Directorias ou Gerenci<ts dos Ban
cos, dP suas Caixas Filiacs ou Agencias são obrigadas a publi
car até o dia 8 de cada mez, nos lugares em que funccionarem, 
os balanços de suas operações effectuadas no mcz antecerhmtc, 
e a enviat· duas copias authenticas, a saber: huma ao Presi
dente da respectiva Província e outra ao l\1inistcrio da Fazen
da; c bem assim, nas épocas da reunião geral dns nreionistas, 
os respectivos rdatorios de sua arlrninistração c os dos Fiscaes 
ou Commissõcs de c...:ame de contas e quacsf!lter onlros dorn
mentos impressos que forem nessa occasião apresentados. 
~ 1. 0 As copias ou Pxemplarcs serão rcmcllidos oflicialmen!e 

pelo correio, cobrando a pessoa interessada recibo, que lhe será 
fornecido sob a pena do art. 7." da Lei n. l.OS3 no caso de 
recusa. 
~ 2. 0 Os balanços mcnsacs serão organisados na fórma dos 

modelos annexos vo prl'sentc Decreto. 
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§ 3.0 Os Bancos publicarão igualmente, no lugat· da aéde 
da Caixa Matriz os balanços> desta que tiverem recebido 'das 
respectivas .Caixas Filiaes ou Agencias. · 

Art. 2. 0 As demais Companhias ou Sociedades anonymas, 
assim civis como mercantis, publícarãu pelo meoos semestral
mente, ou nas épocas marcadas nos seus Estatutos, os docu
mentos de que trata o artigo antecedente, e os remettert'ío aos 
respectivos Presidentes e competentes Secretarias de Estado na 
fórma do mesmo artigo. 

Exccptuão-sc: as Associações religiosas c corporações de mão 
morta, que estiverem sujeitas á prestação de contas, na fórma 
da Legislação em vigor, ás Autoridades judiciarias. 

Art. 3.0 Os Bancos, Caixas Economicas, Montt's de Piedade 
ou de Soccorro, e Sociedades mercantis se dirigirão em geraJ , 
no cumprimento das disposições da citada Lei n. 1.083 e do 
presente De~rcto , ao Ministro dos Negocios da Fazenda. As 
demais Companhias e Sociedados anonymas civis, mercanLis ou 
religiosas, Irmandades, Confmrias, e corporações de mão-morta, 
pi:ts, beneficentes e outras de qualquer natureza ao Ministerio 
a que comp,etir, na fórma da legislação em vigor. 

Art. 4.• Pela omissão ou falta de cumprimento das obriga
ções impostas pelo presente Decreto, os Dircctores, Adminis
tradores ou Gerentes dos Bancos, Companhias e Sociedades 
anonymas incorrerão na multa de 100;t;000 a 1:()00~000 (art. 2. 0 

~ 23 da Lei n. 1.083), a qual será imposta administrativamente 
pelo Ministro respectivo ou pelos l1rcsidentes nas Províncias com 
recurso para o mesmo Ministro , distribuída na fórma do art. 
(i. o da mesma Lei e cobrada executivamente pelo mPsmo modo 
que ~c pratica com as dtvidas activas da Fazenda Publica. 

§ Unico. O producto das rcrcridas multas, depois de recolhido 
em deposito no Thesouro ou Thesouraria de Fazenda da res
pectiva llrovinda, será applicado sob designação do l\linislro da 
Fazenda, ao capital dos .Montes de Soccorro, que se crcarem 
mn virtude da disposição do arl. 2. • § 19 da dita Lei, na Ci
dade em que runccionar o respectivo Banco , ou na Povoaçllo 
que lhe ficar mais proxima. 

Art. 5.• Ficão revogadas as disposições do Decreto n. 2.457 
de 5 de Setembro de 1859 e quacsquct· outras em contrario. 

Angelo M:oniz da Silva Ferraz, do l\lcu Conselho, Senador do 
Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Fazenda, c Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em trcs de Novembro de 
mil oitocentos c scssl)nta, trigesimo nono da lndepcndcncia e 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferra;>. 
Parte li. \)!(. 





MODELO 
DE 

Balancetes pa11a os . Bancos de emissão. 
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BANc·o ·(a deno 
(lUez e 

Activo. 

Accionistas. Entradas nilo realizadas............... . • • • • • • • • . ~ 
A<;cionistas da Estrada de Ferro de D. Pedro 2.• 

Pelas IJUe pertencem ao Banco.... . • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • . • ~ 
A!JOikes da Divida Publica. Idem.................. . • . • • • • • • . & 
Ldras descontadas. Saldo em Carteira............ • • • • . • . • . • $ 
L•~tras cHucionadas. Idem......................... . . . • . • . • • . ~ 
Letra.; de Hypothccas. Idem ....•.•..•••...••..... · • • •.••••. 8 
<.:ontn:; correntes. Saldo desta conta............... • . . • • • . . • . li 
Letra i a receber. Idem..................................... 11 

(E quacsquer outras contas). 
Caix.1. Pelos seguintes valores : 

Em moeda de ouro de 22 quilates.. . • . • • • • • $ 
Em harras de ouro de 22 quilates • . . . • . • . . 8 
Em barras de prata de 11 dinheiros........ $ 
Em notas do Thesouro : 

Menores de 108000.......... a 
De outros Yalores........... 11 

8 
Em notas de Yarios Bancos. • . . . . . . • . . . • • • . a 
Em notas do proprio Banco................ ~ 

-« Rs .• 
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miuação. :.delle )~. 
anuo). 

Passivo. 

Capital. Valor de ...•..•• Acenes a S • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
Emissilo. Valor em circulaçno............................... 8 
Letras a pagar. Dinheiro tomado a premio................... 8 
Fundo de Reserva. Realizado até esta data................... S 
Ganhos e Perdas. Lucro sujeito li liquidaçllo..... . . . • . . • • . • . . 8 

(E quaesquer outras contas). 

Rs •• 
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Quadr~os que de-vem acompanltar ·os· Balanceres 
mensaes dos Bancos de emissão, a saber: 

N,. htJpolheatt de Hdo poderen• o• BaHco• crendo• 
por Dect•elo do Poder 1-Jzeculico etnlflir tttal• 911e 
oterttaO ....... Jo' conrortue o art. t.• da .... , .... 1.083 
do ~~ de A•••to do 1860. 

.......... Notas !lo 

·········· 
·········· )) 

.......... , 

EmlssAo. 

,·nfor 
)) 

" .. 
d~ .. 

)) 

)) 

)) 

500SOOO 
2008000 
toogooo •••••••••••••••••••• 

50SOOO 

Rs.. i 

.v. ». O termo mcdio da emissllo realizada por eite Banco 
no seme&tre de Janeiro á Junho de 1860 importa em Rs. 8 
compondo-se n sommn sobre n qual foi calculado das seguintes 
addiçoes. 

Emiss!lo feita no mez de Janeiro .....•....•.............• 
li » )) Fevereiro ....•...•......•.•...•• 
)I )) " 1\farço .......•...••••..•.••••.•. 
)) » )) Abril.. ..•.•........•.•••..•..•. 
)) » )> Maio .••••...•.••.••.••••••••.•• 
)) )) )) Junho ...•...••...••.•.••...•.•. 

Fundo de garantia. 

Apolic~s dn Di\·ida Publica de 6 por 0 / 0 ......... .. 

Acçocs da Es.trada de Ferro de D. Pedro ~.·a 130~. 

g 
~ : 
~ 

·8 -----
8 

Para garantir 11. t.• parte da emissão......................... & 
Quota do suldo da Carteira, necessarin para garantir a 2.• parte 

da ernissao.. . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . • • • . . . • . . • • . . • • • • • • . • . ~ 

Fundo para troco da emissão. 

Em notas do Thesouro de nlores superiores á 58000 .•.••..... 

.'\·. B. A Dcmonstraçlio do fundo de garantia do Banco Agrí
cola de,·e ser feita do modo seguinte: 

•....•...• A policcs da Di\ ida Publica de 6 por •,'0 ••••••••••• 

..•••••.•• Arçors da Estrada de Ferro de D. Pedro 2.• •••••• 

Jmportnnria pela qual se cmitte igual valor .•...•.•.••...••.• 
Em notas do Thrsourú pelas qunes se emitte o tluplo ....••... 

11 

-11 -----
~ 

Total que garante n emissno deste Banco.................... g 

(:'ic~te Banco não ha fundo parn troco !fc notas.) 
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• 
N• ltflpo,Ae•e fi~ ,.,e_. - .Ba•e••. --d•• por 

.DeereiO do PfKiflr B411éeuli.,.. _.,,., o . .,.,..,_.__ 
respond-fe 00 e•plfal' 9Ndndo oJétn d• emu•ifo 
do terneo ueedfo fenhiio -ro e prafa para fld• 
o•anflr o ezeedente (ultima p,.rte rio urt. t.• dto 
•lifu Lei). 

Emissão. 

Nota& do valor de ó008000 ...................... . 
" >> ·de 2008060 .•••••.••.••••.••••.•.. 
,, ., · de I 008000 .•.•.••••..••...••.•••• 
>> " de 50.)0UO .......•.•.••.•.••.•••. 

!V. B. O termo medio da 1!missllo realizada por este Banco 
no semestre de Janeiro á Junho de· 1860 importa em ns. 8 
compondo· se a somma sobre a qual foi calculado das se~uintes 
addlçoes: . 

Emissão 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

feita no mez de Janeiro ..••..•.•••.•..••....•... 
)) )) "Fe•creiro .•••..••.••..•.•..•.•.. 
)I ll Março .••••....•...•....••..••.. 
)) » Abril .....•.•.•..•.......••.•... 
)) )) Maio •..•..•...•...•...••...•.•• 
» ,. Junho ••..•..•.••......•. ······ 

Fundo de garantia. 

A polices da Divida Publica de 6 por •to •....•.... 
Acçors da Estrada de Ferro de D. Pedro :!.• •••••• 

Para garantir a !." parte da emissao ........................ . 

11 s 
11 s 
8 

8 
X 
s 
H s 
8 

8 

~ 
/I 

Quota do saldo da Carteira, necessaria para garantir a 2.• parte 
da em!ssao....... .. . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . . . • • . . • . S 

Para dar dirl'ito á emissllo do termo medio.................. ·s 
1\Jocdas de ouro do toque de 22 quilates........... S 
Barras » » » » • • • • • • • • • • • 8 

» de prata » 11 dinheiros.......... g 

Para garantir o excedente do termo mcdio.................... 8 

Garantia necrssaria para a emissão concedida pelos Estatutos.. S 

Fundo para troco da emissão. 

Em notas do Thesouro de valores superiores á ~8000. . . . . . . . . . S 

Observação. 

No Banco Agrícola não ba fundo para troco de notas. 
Não sê dá exem1Jlo para a demonstraçilo do fundo de garantia 

deste Banco, por se nno achar o mesmo Banco na bypothese de 
rmitlir p~lo tel'mo rnedío da cmissao dos 6 mezes decorridos 
d11 Janeiro á Junho de 1860. 
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-Na hupotheMJ de po .. ulreau os Baneos, .,reados Jlor 
Dt"crelos do Poder Eee.,,.li.,o a SOIHIH,. de ntel,.e• 
,.reci•a para a enobaílo do d10plo de••,. •omna,., .. ,. 
Fórnta do ~ 4.0 , do 111•1. t .o tia Lel n.e t.OS3 de 
~~ tle ..toosto de 1860. 

Emissão. 

Notas do valor de 500/1000 ...................... . 
'' '' de 200$000 •••••••••••••••••••••••• 
» ll de 100/lOOO .•.•...•.....•.•....••.. 
,, » de f>OHOOO .•...•••••.•••••.••••••• 

Fundo de garantia. 

tl 
11 
11 
H 

H 

Em moedas de ouro de 22 quilates.. . . • . • . • . . • . . • • • . • . • • • . . . • ~ 
Em barras » " • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H 
Em » de prata de 11 dinheiros. . . • • • . . • • . . • • . • • • . • . • . • • ~ 

l----
Fundo que dá direito á emiss11o do duplo •.••••••••.••••• Rs. S 

Observação. 

As demonstrações que o Banco do Brasil, e suas Cailas filiaes tem de juntar 
aos Balancetes, serão feitas segundo rste modelo, accrescentando ao titulo 
- Emissll.o- a declaraçno das notas de 30SOOO e 20$000 que tiverem em cir
culacllo; e no titulo- Fundo de garantia- a declaraçno do yalor que ti\· e
rem em conhecimentos, proycnicntcs ·do resgate do papel-moeda, decla
rando ainda que sobre esta importaucia só podem emittir quantia igual. 



.MODELO 

DE 

Balanços pura os Bancos t(Ue não tem 
emissão. 

Par(e JI. 
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Banco .. 

A etilo. 
l'nn<los l'n!J\icos ..•••.•••••••••.••••.•••••.••.••.•••••••• 
Letras descontadas •••••••••.••••..•••• • ••••••.•..•..•.•• 
trtras de h!pothcra .••.•••••...•.•••..•..•.••••.•.•.••••• 
J.rtra' caucionatl~s ...•.•...••.....•..••..•..•.••.•••.•••• 
Oh.itrlos drposilatlos ....•...•.....•.....•.•.••.•••..••••• 
Prt"cilos (no ra~o Ue sPr propria a casn,' .................. . 
~lohilia ..................•............•......••••..•••... 
Cailil. l'l'!o> Sl'fuintcs 'alorcs: 

Fm onro arnot•tlat\o ................... . 
Em prnla iolrm ..•.•...•••....••••••... 
1':111 notas tio Thcsouro •••..•.....••.•• 
Em notas dos llaueos ...•••••••.••..•.• 

Réis ... ·I 
·.;;=---

(a tle 

:Uez e 
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MOIIIIuação delle). 

ftDDO. 

Passivo. 
~ Capital ••••..•.•..•••..•.•••. • • • · · • · · • • • · · · • · · · • · · · · · · · · '1 $ 

Contas correntes •••••••.•••.•.•• · • · · • · · · • • • · · · · · · · · · · · · · ·: $ 
l,etras a pagar ................... • .... """" .. "" .. "· 1 S 
Dinheiro em deposito .•.••••.• ••·•·• • · • • • · • · · · · · • · ·······'i S 
Depositantes ••••.••.....••••• • • • • • • • • • · • · • • • · • • • • • · • · • • · ·I ~ 
Dividendos .•...•..•••.•..•• • • • • · • • • • • • · • • • · · • • • · · · • · · ' · · 8 
Fundo de Reserva ..•.•.•••• • • • • · · • · • • · • • • • • · · · • · '· · · · · · · ·~ S 
Sello .................................................... · li 
tucros e perdas ...•••.•••.••. • · • • · · • • • • · • · • • • · ·' · · · • • · • • • 





MODELOS 
DE 

PARA AS COMPANHIAS ANONYMAS. 
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Balaateles pua as C.-mpallkias aaouymas 

llonles da 

Aeth·o. 

Caixa ..••..••.••••..•.•. , •..••.••. ; . . . . . • . • . . . . • . . . • • • . • . . • • 8 
Penhores.................................................... 8 
Dev~d~rcs Geraes.. .. • .. . • • .. . . .. .. .. . .. • .. • .. .. • . . .. .. .. .. • . ! 
Ace10mstas ........... , .. .. • .. • .. . . • . .. .. .. • • .. . . . • .. • . . .. • . " 

Penhores de ouro, pratm u brilhante.& recebidos neste mez 
Idem » » resgatados » •••••••• 
Premi os de reforma ........... , ................ , .... .. 
Custeio do Estabelecimento ....................... , .. .. 

CoJJipanhias 

Aetlvo. 

Cai~a._...................................................... S 
Acctomstas....... ... ... ••• ..... .... • ... ... .... . .. ... .. . • .... S 
Moveis...................................................... S 
Letru a receber ............. , • • • .. • • . .. .. • .. • • .. • .. .. . .. .. .. S 

Tomarilo-se neste mez seguros 
Prcmios provenientes dos ditot 
Pagamentos aos &egurados, 
Sinistros .....•....•..•.. ··· 
Avarias .................. .. 
Retornos ••..••.•••••....• •• 

DesJ'eza de eusteio. , •••..•.. 
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segundo as especies abaixo designadas. 

Soccorro. 

Passivo. 

Capital. •••••.•••••••• •• • •••••••• • ••••••••• · ............... . 
DiYidendos por pagar ....................................... . 
Credores Gerars ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Lucros c Perda5.. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •.••••••••••••••••••••. 
Fundo de Rescna ...•••.••••••.......••...•...•••.•••..•.•... 

.......................................... . .......................................... ......................................... 

Passh·o. 

a 
8 
8 
8 

Capital. ..................................................... . 
l.ctras a pa~ar .... ................................•......... 
Lucros c Perdas ...• , ....................................... . 
Dividendos por pagar ......... .-............................ . 
Fundo de r.escrva .••••••.••.•.•••••••••••••••••• , ••••••••• 

tla i mportancia de •. 
sr~ uros ...... .... . 
a s all<'r: 

8 
8 
8 

8 
8 

-- 8 .. ................ 8 

a 
8 
8 
8 s ---
8 

8 

I g 
----a 
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Fab 

A.ctiYo. 

Caha....... ............. ................................... g 
Predio da Fabrica................ . .. .. . .. . .. • .. .. • .. .. .. . • . .. 11 
Productos do Estabelecimento................................. 11 
1\lateria prima ........ , • , ................................. , . · 11 
Devedores Geraes ....... , . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. • .. .. .. .. • . . .. .. S 
Letras a receber.............................................. 8 
Accionistas.. . . . . . • . • • . . . • . • . • . • . . . • • . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 11 

Productos da Fabrica neste me1: ...... . 
Ditos ,-endidos ....................... , 
Custeio da Fabrica ............•...... 

Companltias de 

Activo. 

Caixa ...•••.........•....•.....•...•.......... · ••......... •.• 11 
Accionistas ................ , . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • • . . . . • . • • . • 11. 
Vapores ...• , . . . • . . . • . . . . • . . . . . • . • • • • . . . . . . . . • . . . . • • . . • . • . . • . 11 
Escrayos ..••....•.•..•...•..........• ·. .. . • . . . . . • . . . . . . . • • . . 11 
Sobrcsalrntes .............................. -.................. g 
1\loyeis ..•••••.•.•.•...•••..•..•..•••••.••..•....•••••..•.•. ·. S 
Letras e obrigações a receber.................................. S 
Dewdores Geraes... . . .. .. . . • .. • . . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. • 8 
Despezas Geraes ................. , • . • • . • . • . • . • • • . . • • • • . . . • . • . . 8 
Comb\lstiwl ••...•.••••..•••••..•.•.••.••.....•....•......... , 11 ,-a-

Rendimento deste mcz . ....•.......... 
Custeio ••.................. , .••..... · 
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ricas. 

Passivo. 

Capital •........•. , ..•..•..••••.•..•.•.• • ••• ........ • •.• • •.• • •••••. 
Funtlo de Reserva .......................................... .. 
C.retlores Gcraes ............................................. . 
l.etras a pngar ............•..................... , ..•.•....••. 
Dividendos a pagar ..................................... , .... . 
Lucros e Perdas . ............ , •.••..•....•.•...•.•........ , • , •. 

Navegaç.'io. 

IJ s 
8 

Passh·o. 

8 

Capital...................................................... 8 
l'uudo de Reserva........................ .... .. ... .. ........ 8 
Lucros e Perdas ...••..•. ·, ................ • ........ • ... • . • • • •• 11 
Dividendos a pãgar .................................. • ••• • •. • •. B 
Letras a p:tgar .•.••••••••• · ••• • •••••••••••••••••••• • •.• • ••• • • B 
Sello ........................ • • • ••• • • • • • • •• • • • • • • • • .. · • • • • • • • ! 
Credores Geraes . ...........•.............. j ••••••.••• • ... .- • · . fl 

B 

......••................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parte 11. 96 
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1st r 

Acth"o. 

Caila........................................... ...•..•..•.•. .B 
Accionistas ................................. · • · · · · · • • · • · • .. · • · fi 
Devedores ,Geraes ................... ·. · · · · · · .. · · · · · .. · · · · · · • · • 11 
1\loveis....... • ................. · · · . · .. · · · · · · · · · • · • · • · .. • .. • · li . 
Obras da Estrada .................................. ·· .... ·..... 8 
Velliculos ~ animaes, escravos , &c. tl:t Companhia............. 8 

Renda da Estrada 

Produtlo do tran>porle de pássagciros .. 
Dito dito de c:~rgas •..•..•........... 

Cuslt>io da E,;trada ................. .. 

Velticulos de trans 

Actho. 

Cai1a .......................................... .• ........... 11· 
Actionistas .•..... . • . . . .... . .. .. . .. • . .. . .. . • • .. .. • .. • • .. .. .. • .. 8 
J)eepezas G.erars .. . . .. . . .. . .. . .. . • . . .. .. .. . .. .. . • .. . .. .. • .. • . S 
Mo:veis ... ~.................................................. S 
Devedoreli :Geraes................. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . • . . . 11 
Vtbiculos,; animae& e e~cravos... ... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. S 

11 

fl6•r•• 

A Ueceita dt•stc mez importa em •••••• 
O Custeio idt'ru •.•••••••••••.••••.•••• 
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e r·rs E5 TS'l!''et•r'ft?rt·•r· 

Passivo . . <· ·'' ··• 

Capital ...................................... • ............. •• . ..• : ll::.'' 
Credores Gcraes ........... H ..................... • • • .... • • •. • ,,. '' 'L;• lf .. , -\ 
Sello ....................................................... •••·: ;i> e&<: • 
Lucros e Perdas ................................... ._ ,. , •• · .• •~ . ~1·•f•1#. :-:•; 
Dividendos. por pagar ..................... · •••.••• , •• • .. , ....... -. . ,;.tt •.·: 
Fundo de Rescna..... •. . • • • .. ... .. •.• . • . • . • .. •. .. . ... • .. ... . . 8 

neste mcz , a saber : 

11 
11 

........................... 8 s 

Passivo. 

s 

Copital.. •. • • ••••••.••• •• ••• • • . . . • • • . • • . • ••••. •• • •• • •• • • •• • •• B 
Lucro_, e Perdas..... • .. .. .. . .. . • .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • S 
Credores Geraes •.....••••••••..••... •.. • • • • • . • • • • . • • • • • • • . • . S 
Dividendos por pagar .......................... ,.............. 8 
t'undo de Reserva ................................. ... f........ 11 

11 

............................. 
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Praças, como a $da 

Acth'o. 

Caitn. •• ••••••.• , •••••.•....•.•.••.••..• ,, • • • . • . . . . . . . • . • . . . . . lf 
Accionistas .. • • .. • . • . .. • • • • • • • • • • .. . .. . . . .. .. . . . .. . • • • .. • .. • . S 
Obras da Praça • .. .. .. • . .. • • .. • • • • • • .. • • . . . .. . . • . . • . • .. • .. .. . S 
Devedores Geraes ................... · •. · .. · · · • • • · · .. · .. • • "· .. 

8
S 

MoTeis ••••••••• ••• , •••••••.••••.••. , •.....••••.••...•.•.••••. 1----
11 

A Renda dt>sle ml'z importa em .•.•..• 
O Custeio idem ...•.•.......•••• · • • • 

JV. D. Onaesauer contas vrovrias da cs(lecialidade d&&tas Companhiu 
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Gloria , . Harmonia f, .&e~ 

. Passivo. 

Capital....................................................... S 
Lucros e Perdas.............................................. S 
Credores Gcracs............ ...... ..... . • ... . • • .. ... • .. • ...... S 
Dividrndo~ por pagar.... .. . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. S 
l'undo de Resena ....................................... .o... S 

s 
H 

s 

que aqui nllo vão mencionadàs devem sê-lo nos respectivos balancclet. 
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DECHETO 1'\.o 2.680-de 3 de No\'embrP:.de 186()., 

M~rca os de,·crcs e attribui.cnt~s dos Fiscaes dos Bancos de circulação.-

Hei por bem para n bon execução do § 7. o do art. 1. 0 da 
Lei n.o 1.08:3 de 22 de ·Agosto do corrente anno, Decretar 
o seguinte: 

Art. 1. o Aos Fiscaes elos Bancos de circulação; além das 
allribuições marcadas no art. 1. 0 § 7. 0 da Lei n.• 1.083 de 
22 de Agosto do corrente anno, compete: . 

·Lo Promover c fiscalisar o cumprimento c execução dare
ferida l.ei c do presente lkereto, <lanrlo extrnordinariamente 
eonta ao l'res:rlcnte da res[wdi\'a l'rm incia e ao (;overno de 
tudo o que ft\r orroiTPIHio, e ordinariamente no principio de 
l'ada mez, do estado do rcspeel ivo Uanco, sua marcha adminis
trali\'a, estado !la r~missão, q11anrlo a houwr, revendo para 
r~sse fim a escriptura~·ão relativa á assignatura tias notas, seu 
destino ou appli('açào; 

2. 0 O cumprimento da obrigar;no que lhes foi marcada polo 
art. 3 • do Decreto n." 2.GGI~ de 10 do me1. passado; 

3. • O exadn desempenho das ordens que. lhes forem diri
gidas c de qualquer com missão de que forem encarregados pelo 
Minislro da Fazenda. 

Art. 2.• Cada hum Fiscal pcrccbcr<l annuahncntc os mesmos 
vcncimrntos que compelirem a cada hum Dircctor ou Membro 
da Administraçito do Banco, pngos no tempo c pelo modo 
marcado para os Direclores ou Administradores. 

§ 1. o Caso o exerci cio dos lugares do llirector ou Adminis
trador Sf'ja gratuito, cada Fiscal vencerá a terça parte do quo 
l<l•· arbitrado c integralmente perceber em cada anno o res
pectivo Gerente c , na falta deste , huma gratificação marcada 
llclo 1\Iinislro da I?azcnda. 

':!.o Os ,·encimcntos dos Fiscacs são unicamente devidos pelo 
clfectivo exercido. 

§ 3. 0 No caso de vaga ou impedimento, os lugares de Fis
caes serão preenchidos interinamente pelas pessoas que forem 
nomeadas pelo l\linistro da Fazenda na Côrle e pelos Presidentes 
nas Províncias. 

Art. 3. o Nos casos de nmissão, negligencia ou falta de cum
primento de deveres, os Fiscacs ficarão, conforme sua qualidade, 
sujeitos ó multa do art. 7.• da citada Lei n.• 1.083 de 2:! de 
Agosto do corrente nnno . 

.Esta multa será imposta administratiYamcnte pelo Ministro 
da Fazenda ou pelos Presidentes de Província com recurso para 
o mesmo l\linislro, c terá a applicação marcada no art. 6.• da 
cidata Lei n." J .083, sendo cobrada executivamente pelo mesmo 
modo que se pratica com as dividas activas da Fazenda Pu
blica. 
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Art. 4. • ·Ao Pl·esidenlc. do: nanco do nrnsil compete, como 
Fiscal do Govl'rnO, o d~sempenho das Qbrigaçl'irs rnurcadns no 
p~sent~ Decreto, íllém ·dasratttibuh;ões que lhe forno conferidas 
pelo ~ 2.• do art. 1." da Lei n.• 683 de 5 de Julho de 1853. 

Art. 5. • Fidio revog<011!as as disposi'=Oes em contrario ás do 
presente Drcrelo. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz , do l\Jim Conselho, Senador 
do lmpcrio, Pr1•sidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de ·Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacion<!l, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio d9 Rio de Janeiro em tres de Novembro 
de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 'da lnd·~pcndericiu 
c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

-·-
DECRETO n.• 2.681--de 3 de Novembro 1lc 1860. 

App~ova os Estatutos do lm~erial Instituto Fluminense de Agl"icullura. 

Ilci por bem approvar. os Estatutos do lmperiàl Instituto 
Fluminense de Agricultura; que com este baixão. 

Jollo de Almeida Pereira Filho, do meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Est:ido_ dos Ncgol:ios do lmperio, o tenha assim 
entendido e faça executar. . 

Palacio do Rio de Janeiro, em tres de Novembro de mil 
oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João de _1\lmeida Pereit·a Filho. 

E•tatutos do l01perial Instituto FluUibteuse 
~e ~gricultura. 

CAPITULO I. 

Do fim do Instituto e de sua organisação. 

Art. t.• O Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, 
fundado nesta Capital por Sua 1\lagestade o Imperador, o sob 
a sua immcdiata protecçllo,· tem por lhn animar e de!'!envolver 
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a lavoura do Municipio c Província do Hio Janeiro, já direc
tamt~nte pelos meios a s~u alcance, c já indircctamcnto auxi
liando o Governo Geral c Provincial em tudo quanto po8Sn 
concorrer para este fim. · 

Art. 2.• O Instituto deverá, em· proporção com os seus 
recursos: t.•, facilita,r a substituição dos braços nccessarios 
á lavoura por meio de machinas c instrumentos apropriados, 
promovendo a introducçllo e adopção daquelles, cuja utilidade 
fôr praticamente demonstrada, c bem assim estudando e en
saiando o syslcma de colonisação nacional c estrangeira que 
parccm· mais proficuo; 2.•, fundar Estabelecimentos normaes 
onde se experimentem as machinas c instrumentos applicaveis 
á nossa laYoura, se ensaiem os Slslemas mais cOJncnicntcs da 
cultura da terra, os metbodos adequados ao fabrico, perfeição 
e conservação dos productos agrícolas, assim como á cxtincção 
dos vermes C inseclOS nOCÍYOS; 3. 0

, promover a acquisição 
das melhores sementes e renovos de plantas, c, exp<'rimentada 
a sua superioridade, facilitar a distribuição pelos lanadorcs; 
4.•, cuidar do melhoramento das raças dos animaes, promo
vendo a gcncralisação das mclhot'<'S cspecies; 5. • auxiliar pelos 
meios á seu alcance a administração publica no empenho de 
facilitar o transporte dos gcneros, promovendo a abertura de 
novas vias de communicação onde forem neccssarias a con
scrvaçlio c melhoramento das actuacs, c que de todas resultem 
á hlVoura vantagens correspondentes ao dc3pendio feito neste 
importante ramo do serviço; 6.•, promover a cx~osição an
nual dos productos da Agricultura, animando-a pot' meio de 
prcmios, c facilitando o transporte e wnda dos ditos productos; 
7.•, formar e rever annualmcnte a estatística rural, acompa
nhando-a de huma exposição áccrca do estado da Agricultura, 
seu progresso ou dccadencia, eausas permanentes ou transi
torias que para isso tenhão inOuído, c finalmente sobre tudo 
quanto possa interessa-la; 8.•, crcar e manter hum periodico 
no qual além dos trabalhos proprios do Instituto e dos Estabe
lecimentos normaes, se publiquem artigos, memorias, traduc
ções e noticias de reconhecida utilid!}de para a nossa Agricultut·a, 
c que exponha em linguagllm accommodada á intelligencia da 
generalidade dos Agricultores os melhoramentos quo mereção 
ser adoptados no processo da Agricultura, e os princípios de 
economia rural indispensaveis para o judicioso emprego dos 
capitacs, boa administração das Fazendas, e aproveitamento de 
seus productos; 9. 0

, erear nos Estabelecimentos normacs, quando 
as circumstancias o pcrmittirem, Escolas de Agricultura onde 
se aprcndão os princípios geracs c as noções cspeciaes indispen
saycis para que o trabalho se torne mais suave, util e van
tajoso. Em quanto não se crcar estas Escolas, que ficão 
dependentes de hum llcgulamento especial, haverá nos Estabe
lecimentos normaes Agricultores profissionaes, que doom as 
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iüstrucc;õe:> que forl'lll peuidas, e que sendo possível lambem 
'isitem os Estabelecimentos particulares. 

Art. 3.• Os Socios do Instituto serão em numero illimitauo 
e distribuídos em quatro classes, com a denominação de fun
dadores, eiTectivos, correspondentes e honorarios. 

§ 1.• São Socios fundadores os que a convite da Secretaria 
de Estado dos Ncgocios do Imperio e da Directoria e Conselho 
}<'isca! tiverem contribuído para a fundação do Instituto, sendo 
cDtuo tacs inscriptos. 

§ 2.• São Socios clfectivos os habitantes do l\lunicipio e 
Província do Rio do Janeiro, e correspondentes os habitantes 
tle outras Províncias que como tacs forem inscriptos pela Hi
rectoria c Conselho Fiscal. 

§ 3.• São Socios honorarios os que como taes forem aceitos 
pela llirectoria c Conselho Fiscal, qualquer que seja sua rcsi
dencia, por haverem feito gmnde beneficio á Agricultura do 
Paiz, já por meio de escriptos importantes, j;l pela invenção 
e introducção de novas machinas e processos que faciliteRl o 
t rabnlho da cultura c do fabríco, c de quaesquer melhora
mentos que tenhão relação com a Agricultura nos seus dhcrsos 
ramos. 

Art. 4.• Os So~ius cffcctivos e correspondentes pagarão no 
aclo da inscripção huma joia, que não será menor do 50~. 
Além da joia concorrerão os Socios fundadorí's e elfcctivos com 
huma prestat:ão annual de 2-l~OOO. 

CAPITULO 11. 

J)o fundo social. 

Art. 5.• O fundo social consistirá nas joias e annuidades 
tlo;; Socios, em quaesquer prestações ou donativos flUe o lns
tiluto receber do Governo Geral, do Provincial c dos part.i
wlarcs c da renda do capital do Instituto, e de ludo quanto 
csw vier a adquirir ror outros meios. 

Art. 6.• O fundo social, em quanto não tiver applicação 
effectiva, será posto a juro!> no Banco do nrasil, ou em outro 
Estabelecimento igualmente acreditado. 

CAPITULO 111. 

J)a admiwstração social. 

Art. 7.• Todos os negocios do Instituto, q!le nao sao expn·s
.;amcnte reservados por estes Estatutos á Assembi(~a Geral dos 
~ocios, serlio decididos por huma Direotoria d(l no\·e Membros 
') por hum Conselho l'iscal de vinh~ oito Membros. 

Parl!l Jl. 91 
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Ad. 8. 0 o~ :\Iembros da Dir~Jctoria e do Conselho Fiscal, 
bem como os respectivos Presidente e Vice-Presidente, Sfrl\o 
nom<'ados por Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Art. !>." "\s funcções, quer de h uns quer do outros Mcmbrps, 
durariio dous aunos, podendo todavia ser no,·amcntc nomeados, 
se assim ent<·nder conveniente o c..;ovcrno. 

,\ rl. 10. A Hirecloria terá além do l1 rcsidentc e do Vice
PrcsillentP, qué suo de nomeação do Imperador, hum Secre
tário, c o Conselho fiscal além uo Presidente c Vice-I' residcntP, 
que sao lambem de nomeação Imperial, dous Scerélorios com 
a designaçf10 de 1. o c 2o, sendo este c aqucllc escolhidos d'entre 
seus J\IerBbros pelo GoYerno. 

Os Secretarios ~tervirão por dous annos, c nos seus imrc
dimeutos ou falias serão subslituillos por quem designarem 
os Presidentes da Directoria e do Conselho Fiscal. 

Art. 11. Compete á Dircctoria: 
~ 1.• A gercnc.ia de todos os ncgocios do Instituto que não 

pertencerem á Assembléa Geral ou ao Conselho l<'iscal. 
~ 2.• A nomeação e demissão do.; Empregados de que tralllo 

os arts. ll6 e 47. 
§ 3." Apresentar ao Conselho Fiscal, quinze dias antes do· 

anuiversario da installação do Insliluto, hum relalorio minu
cioso do estado da Associação, de todos os seus actos, o d0 
tudo quanto possa interessar á marcha e progresilo do mesmo 
Instituto. 

§ 4." Organisar o orçamento lia receita c dcspcza para o 
anuo seguinte, e envia-lo quinze dias antes do annivcrsario 
da installação do Instituto ao Conselho Fiscal com o balanço 
e documentos comprobatorios das contas pertencentes ao anuo. 
~ 5." Prestar ao mesmo Conselho todos os Qsclarecimentos 

CJUe por este forem exigidos, tanto no que coucernc aos objcctos 
/ de que tratao os §§ 3." e 4." uestc artigo, oomo no locant~ 

aos outros assumptos de sua competcncia. 
§ 6. • Apresentar á Asscmbléa Geral os livros, relatorios o 

orçamentos impressos com os pareceres, additamentos c ob~cr
'\'ações do Conselho Fiscnl, que para este fim lll'os dcvoherá 
com a precisa antecedcncia. 

§ 7. •. Convocar a Assembléa Geral r. ara as ses~ões ordinarias 
e extraordinarias. 
- Art. 1~. A I>ircctoria celebrará sessão sempre que fôr con

vocada p<·lo respectivo Presidente por assim o exigirmn os nc
gocios a seu cargo, e pelo mPnos huma ycz em cada mez. 

As delibcraçúcs l!a Diredoria serão tomadas por maioria de 
votos, tendo o Presidente o de qualidade nos casos de empate. 

Art. 13. Ao Presidente da Directoria c<Jbe executar e fazer 
executar as deliberações desta, nssignar com o Secrehrio l.i.S 
adas dus sesslies e toda a correspondencia e expediente, excepto 
as Hepre;cula~Jõcs dirigidas uos Poderes Gcraes, á Assemblé-a 
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Provincial ou ao Presidente da Provincin, as quaes serllo asáig
nadas por todos os Dlreetores quo tiverem votado sobi'IJ :i 
materia. 

Art. tr.. A Directoria por si, pot algum do seus Membros, 
ou por Ddegados, visitará os Estabelecimentos ruracs mnis 
adiantados, c procurará anima-los, já por meio do Instituto, 
já solicitando a cooperação do Governo Geral e Provincial, 
quando entender que algum delles a merece e carece de prú
tecção especial para seu maior c mais rapido desenvolvimento. 

Art. 15. Não só para o fim declarado no artiio antecedentl', 
como tarnbem para auxilia-la no desempenho das funações a 
seu cargo, nos Municípios de fóra da Capital, a Directoria 
nomeará Commissões de tt·es a cinco Membros d'entrc os So
cios ctTectivos, residentes em cada Município, com a denomi
naçao de Commissõcs l\luniciptl!'s de Agr·icultura, e com as 
attribuições dndaradas no art. 33. 

Art. 16. A Directoria procurará cot'responder-sc com a So
ciedade Auxilindora da lndustl'ia Nacional do Rio de Janeiro. 
c com outras deste genero, nacionaes e estrangeiras. Asslgnará 
tatnbem a Revista e os periodicos mais interessantes de Agl'i
culturn publicados no lmperio P- fóra delle, e cuidará da acqui
sição de livros de ruconhecida utilidade para n ,\gricultura. 

Art. l7. Ao Conselho Fiscal incumbe : 
~ 1. o Tornar conta á Dircctotia e examinar as propostas 

do orçamento, interpondo sobre ellas seu parecer pot· escripto 
antes de serem presentes á Assembléa Geral. _ 
~ 2. • Autorisar as despeias extraordinarias que a Dh'cctoria 

ti ver necessidade de fazer, sendo como taes consideradas todas 
as q11c, não lendo sido determinadas no orçamento em vigor, 
forem todavia reclamadas urgent~mente; nesta disposit;ão n1\o 
se inclue a faculdade de autorisar qualquer cmprestlmo sob 
a responsabilidade do lusututo. 
~ 3.0 Aconselhar a, Directoria em tudo que fô1· por ella 

consultado. 
~ 4. o Chamar a nttenção da Directoria em termos conve

nientes para quacsquer actos que lhe pareçlio p~judiciaes ao 
Instituto. · 
~ 5. • Representar ao Governo contra M medidas em que 

insistir a Directoria a. despeito de suas observações, quando 
entender que dev11o ser desde logo susp~nsas. 
~ 6.• Exigir da Directoria, c quando esta o nâo attenda, !loli

cilnr do Governo a convocaçllo e"traordinaria da Assembléa Geral. 
Art. 18. O €onsclho Fiscal celebràrá sessAo setnpto quo 

fôr convor.ado pelo resp" ..:ti v o Presidente, por assim o exigirem 
os ne~ocios a seu cargo, e pelo rneno~ huma vez em cl\da 
t ri mestre . 

. \s deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria 
de ''utos, tendo o Prc~ldentc o de qualidade no caso de empate. 
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As delibcn.l~\ies <JIIP o Conselho julgar &onvcnientl.l dirigir noil 
Poderes do Estado ou á Asscmbléa Provincial, serfio assignadas 
pelos 1\lcml.Jros do Conselho que tiverem votado sobre n deli
bernçilo tomnrla, sendo toda 11 mais correspondcncia assignada 
pelo Presidente c r,clo Secretario. 

Art. 19. As actas c todo o cxpedier.tc c correspondcncia, 
CJUcr da Dirrctoria, quer do Conselho }''isca! c da Assembl~a 
l~cral, serão feitas pelos respectivos Secrctarios, ou sob sua 
immediata dirccç1'io. 

Arl. 20. Tanto a Directoria como o Conselho Fiscal de-vcrflo 
prestar promptnmente os esclarecimentos ou pareceres que 
forem exigidos pdo <;owrno âcrrra de ohjectos conccmcnteil 
:í Agricultur:J. 

Art. 21. A Dirccloría c (on~clllo fiscal poderão traball.wr 
,. dcliber<~r com qualquer numcro, rstando presente o Presi
dente on Yicr·-l)residmtc TPSpectivo. 

Art. 22. A Assembléa Geral reunir-sc-h<1 sob a dirccçiío do 
.Prcsideutc da Dircctorin, ou de quem suas vezes fizer, em 
M'Ssilo ordinnria, no nnnhersario da lnslallação do Instituto. 
Reunir-se-Ita além disto extraordinariamente sob n mesma 
presidcncia, sempre que fôr convocada pela Dircctoria com 
accordo do l;overno, ou por designação deste. 

Art. 23. Compôr-sc-ha a Assembléa Geral de todos os So
cios fundadores, ciTcclivos, honorarios c correspondentes que 
comparecerem. 

Todos os Socios; poderão propôr e discutir, mas sómente os 
fundadores c effectivos votarão. 

Art. 24. Na falta ou impedimento do Presidente da Dircc
toria, servirão para a direcção de todos os trabalhos, em 
substituição do mesmo Presidente: 

1. • O Yice-Presidentc da Direc!oria; 
:!. •. ~O Presidente do Conselho Fiscal ; 
3.• O Vice-Presidente do mesmo Conselho: 

7lf.• O Membro da Directoria ou do Conselho que fôr desig-
nado pelo Ge,·crno. ' 

Art. 25. A Assembléa Geral terá hum 1.• c hum 2. • Sl•
crctario, que serão nomendos pelo respectivo Presidente na 
sessão anniversaria, c servirão por dous annos. 

Art. 26. Todas as deliberações da Assembléa (-:eral serão 
tomadas por maioria de ''otos, tendo o Presidente o de qualidade, 
lan~ando-sc a ,·otação na acta e publicando-se sem demora no 
prriodico do Instituto c em outro da Côrte. 

Art. 2í. A' Assembléa (;era! compete: 
1." A approvação definitiva das contas c dos netos da Direc

toria c dn Conselho Fiscal. 
2.o A decretação das despezas e o modo de satisfal'.ê-las. 
~~.· HPpresrntar aos Poderes (irrucs, á Asssembléa PPOvincial 
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c. ao Pre\idenle da Província sobre tudo quanw possa con· 
correr para o melhoramento da lavoura. 

4.0 •·azer as alleraçõ~s que o experiencia aconselhar nos 
presentes Estatutos, pelo modo indicado no art. 5'•· 

Art. 28. Nas sessões ordlnarias poder-sc-ha tratar do todos 
os assumpto~ comprehendidos no artigo antecedente, sendo abso
lutamente prohibida qualquer liiscussão sobre materias alheias 
ao fim do Instituto. 

!\as cxtraordinarias tratar-se-lia culusivamcnte do ohjcclo 
cspcdal que tiver motivado a convocação da Asscrnb\éa Geral. 

Ar( 29. Na scss1'io ordinaria de cada anno, depois do 
proceder-se á nomeação dos Secretaries, quando esta deva ter 
lugar, comrçarão os trabalhos pela distribuição dos r.~latorios 
du Hircctoria, c do l'ro,iecto de Orçamento com os Pareceres 
e observaçi'ies do Conselho Fiscal, seguindo-se a apresentação 
das contas c do respectivo l'a rueer do Conselho Fi~cal, c a 
elos trahalhos das Commissões Municipacs de Agricultura de 
que truta o capitulo 4.", as propostas que os Socios quizcrcm 
fazer, c a discussão de quacsqucr assumptos concernentes aos 
Iins do Instituto. 

Art. 30. A Assembléa Geral poderá trabalhar c deliberar 
rom (}Ualquer numero de Socios c!Tectivos que comparecerem 
no lugar c hora designada, com tanto que nas convocações para 
as Sessões extraordinarias tcnhão sido todos avisados com a prc-

. cisa antecedcncia por annuncios impressos nos jornaos da Córte. 
Art. 31. A sessão annual da-Asscmbléa Geral poderá durar 

mais de hum dia se clla assim o resolver, lendo em attenç1'io 
a amucncia c irnportancia dos nrgocios que houver de decidir. 

Art. 32. Se alguma resolução da Asscmbléa Gt~ral fôr con-, 
traria ao Parecer da Dircctoria c do Conselho Fiscal, e en
tenderem ambos que devem sustentar o seu voto julgando 
prejudicial aos inter~sses- do Instituto a deliberação tomada, 
licará esta suspensa, c s~rá a questão levada ao conhecimento 
do Governo Imperial para final solução. 

Art. 33. O l\linisti'O c Secretario de Estado dos Neg~cios 
do Imperio he considerado Presidente Honorario do Instituto. 

Art. 34-. As vezes que cada Socio poderá fa\lar nas sessões da 
Assembléa Geral, o modo de votar-se e a ordem das discussões, 
serllo regulados pelo l\egimento interno de que trata o art. 51. 

Art. 35. O Instituto terá hum Thesoureiro, que será no
meado por Decreto, a quem incumbirá a arrecadação dasjoias, 
am,uidades e o recebimento de qualquer donativo ou quantia 
que por quJlquer titulo pr:rtença ao mesmo Instituto, e o 
pag:1mento dos vencimentos dos Empregados e das despezas 
autorisadas por ordem escripta da Directoria. 

Art. 36. Qualquer quantia que o Thcsourciro receber terá 
no primeiro dia util depois do recebimento 6 destino recom
lllf~nrlado no art. G.n do C11p. 2.•. 
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Art. 37. O Amanucnse de que trata o art. 47 servirá sob 
a direcção do Thcsoureiro, regulando-se no tocante á esctip-' 
"turaçiio pelas normas que forem prescriptas no Regimento in
terno da Directoria. 

CAPI'fULO IV. 

Das Commissões Municipaes de Agricultura. 

Art. 38. As Commissões l\Junicipaes de Agricultura de qào 
faz menção o art. 29, terão por dever: 

1. o t:studar as necessidades da lavoura nos respectivos 'Mu
nlcipios, e do seis em seis mezes informar á Directoria, em 
relatorio circumstanciado, sobre todos os assumptos compre
hendidos no § 8.0 do art. 2. 0 

2. o Organisar a estatística rural dos 1\lunicipios a seu 
cargo. 

3.0 Representar á Dirflctoria ácerca do estado das estradas 
c da navegação dos seus respectivos .Municípios, das obras e 
outras medidas que julgarem necessarias para o deseuvolyimento 
da Agricultura. 

Prestarão além disto os esclarecimentos que forem dellas 
exigidos pela Directoria áccrca de quaesquer a!!sumptos con- , 
cerncntes aos fins do Instituto. 

CAPI'tULO V. 

pisposições gcraes. 

Art. 39. A Dircctoria c Conselho Fiscal, pesando e bem 
avaliando os serviços prestados ao Instituto com zôto, assi
duidade e dedicação nno vulgares, assignaladamento o!! que se 
reforirem á abertura e melhoramento das vias de communi
cação, achando-os relevantes, os mencionará com louvor e 
levar~ ao conhecimento do Governo lmporinl para os galardoar 
como entender de justiça. 

Art. 40. O Instituto, logo que seus r«-cursos o permittao, 
tratará de obter huma casa com as accommodaçOes necessarias 
para celebrações das sessõus da Asscmbléa Geral, da Direetoria 
e do Conselho Fiscal, para guarda e conservação das maehinas 
c utrnsilios da lavoura, dos modelos e desenhos, dos instru
mentt~s uteis á Agricultura e para a !lUa bibliotbeca. 

Art. lll. Emquanto o Instituto não puder realizar a dis
posiç!io do artigo anteccuentc, solicitará a Directoria do Go-



vernQ hilm edillcio para os ftns no mesmo artigo declarados, 
e em ultimo caso o alu_gará. ;• 

Art. 4St Todos os annos a Assémb~a Geral, sobre proposta 
da Directoria e parecer do Conselho Fiscal, votará a SQmma 
que parecer necessaria, e tendo attençno ao fundo social, para 
a compra de machinas e utensis, l!ementes e plantas, modelos 
c desenhos adequados aos misteres de lavoura. 

Estes objectos serão preparados c collocados, de modo que 
possão ser facilmente examinados por quem o deSt'jar. 

Art. 4.3. O Instituto publicará no seu periodico as memo· 
rias e descripções das machinas e modelos, e além disto fará 
constar sua existf!ncia aos fazendeiros e layradores da Província 
por meio das Commissões Monicipaes. 

Art. 44. Aos Socios que forem fazendeiros ou lavradores, 
poderão ser cedidas algumas das machinas ou instrumentos que 
o Instituto mandar vir, mediante indemnisação do seu custo 
e das despezas feitas com a sua conservação, podendo o paga
mento realizar-se por meio de prestações, pela fórma por quo 
convencionarem. com a Directoria c precedendo as cautelas ne
cessarias para o etfectivo reembolso. 

Art 45. A Dircctoria p')derá, com tanto que não exceda 
as forças do orçamento, mandar buscar quaesquer das ditas 
machina!l ou instrumentos por encomm.enda dos fazendeiros e 
lavradores, mediante as cautelas recommendadas no artigo 
antecedente. 

Art. 46. O Instituto terá hum Porteiro, a quem será con
fiada a guarda e a11seio do edifício, e os moveis, machinas e 
mais objectos nelle existentes. O mesmo Empregado servirá 
o lugar de Continuo nas sessões da Assembléa Geral da Di
rectoria e do Conselho Fiscal. 

Art. 47. Terá tambem o Instituto 'hum Amanuense que 
coadjuvará o Secretario em seus trabalho~e fará a escripturação 
da receita e despeza sob a direcçllo do.-ntesoureiro, e cuidará 
da bibliotheca. 

Art. 48. Os vencimentos destfllEmpregado no primeiro annó 
serão marcados pela Directoria, c nos se~uintes pela Assembléa 
Geral. O numero dos Empregados e a creação de· nolos lu:. 
garcs só poderão ser determinados p~la Assembléa Geral sobre 
proposta da Directoria e de aceoruó com o Conselho Fiscal, 
ficando todavia dependentes da definitiva approyaçã.o dó. Go
verno. 

Art. 49. As F..scolas e Estabelecimentosnormaes de que trata 
o § :.t.o do art. 2.•, só serão fundados pela Directoria depois 
de terem sido approvadas pelo GtJverno as instrucções esp8-
ciacll por que se dcvão regular, propostas pela Directoria. 

Os projeclos contendo tacs instrucçõcs serão acompanhados 
de orçamento das rcspuctivas dcspezas c de huma exposição, 
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dec\ar atulo os meios com que conta o Instituto para levll-"lds 
a eiTeit:J. 

Art; óO As exposi~S de productos de Agricultura, a ·quo 
se refere o § 6.• do art. ·2.•, dependerão-de hum progra.mma 
Jlroposto pela Directoriu e approvado pelo-Governo Imperial. 
Este progrumma prescreverá o modo de distribuiçilo dos pre
mios com que houverem de ser distinguidos os prorluctos que 
mais se recommendarcm por sua superioridade, raridade e outras 
circurnstancias, e regulará a organisação de hum jury especial 
que deve concedê-los. · 

Art. 51. A redacção do periodico do Instituto será con
fiada pelo Presidente da Directoria a algum dos Socios de 
qualquer das quatro classes, mediante razoavel retribuiçno 
peeuniaria se ellc exigir. 

Este pcriodico occupar-se-ha exclusivamente de objectos con
cernentes aos fins do lnstítulo, sendo absol&~tamenle vedado atJ 
seu lledactor occupar-se com quaesquer assumptos athf'ios á 
Agricultura. 

Art. 52. O Governo terá o direito de reunir a Dil·ectoria 
e o Conselho Fiscal sob a Prcsidencia do Ministro do lmperio, 
afim de ouvi-los sobre qualquer medida importante para o 
Instituto ou para a lavoura, sempre que julgar conveniente 
preferir este meio no da reuniãb ex\raordinaria da Assembléa 
Geral. 

Art. 53. A Directoria formulará hum Regimento interno 
para regular as suas sessões, as da Assembléa Geral. c as do 
Conselho _Fiscal. 

Este Regimento só terá execução depois de approvado pelo 
Governo, que poderá fazer as modificações que entender uc
ccssarias no Projccto lJue lhe deve ser apresentado previamente 
{Jela Directoria, tendo-se em attenção que não contrario as dis-
l•osições dos Estatut61.· ~ 

· Art: 54. Os presentes Estatutos_ só poderão ser alteradoli 
pela- Asscmbléa Geral, pre.-ndo proposta da Directoria e 
par~r do Conselho Fiscal. As alterações, porém, não serão 
cxeçutadas sem approvaÇão do Governo. 

Rio de Janeiro, 2~ de Outubro de 1SGO. -IJlarquc~ de 
Abrtllltes.- Barãó de Jlauá.- Dr. Frederico Leopoldo Cesar 
JJurltiPiaaque, Secretario.- ·visconde de Itaborahy.-,-J os~ l/de
fonso de Sousa Ramos.- Conde de Baependy, SecretariQ. 
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DECRETO N. o 2~682- de 3 de Novembro de 1860~ 

, Corieede ao Dr. Joaquim .Moutinho . dO!. &s privilegio exclusivo por 
quatorze annos para fabricar, · ou mandar fabricar huma .machina de 
sua inveilç.'lo destinada à matár formigas • . 
Altendendo ao que representou o Dr. Joaquim Montinho' 

dos Santos, e de conformidade com a minha immediata Reso
lução de 4 de Agosto do corrente anno, tomada sobre parecer 
da Secção dos Negociot do Imperio do Conselho de F..stado, · 
exarado em consulta de 13 de Junho ultimo: Hei por bem 
conceder-lhe privilegio exclusivo por quatorze annos, para que 
possa fabricar • ou mandar fabricar huma machina de sua in
venção destinada a matar formigas. 

João de Almeida Pereira Filho, do meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
tres de Novembro de mil oitocentos e sessenta) trigesimo nono 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagegtade o Imperador. 

João. d• Almeida Pereira Filho. 

-·-
DECRETO N. 2.683- de 3 de Novembro de 1860. 

Amplia A& praças da Armada a isençllo concedida pelo ãrtigo 7." do Decreto 
N.• 2.0~l9 de IS da Novembro de 1Sr.7. 

n 
U~õando da attribuição que Me confere ·o artigo cento !) dous 

paragrapho doze da Constituição do lm~ e Co!lformando-me 
~om o parecer da Secção de Justiça -do ---conselho de Estado, 
Hei por bem D.ecrectar o -seguiu~.; 

Art. Unico. As praças da Arml'da Nacional tem direito a 
isenção concedida pelo artigo setimo do Decreto numero dou s 
mil e vinte e nove de dezoito de Novembro de mil oitocentos 
c cincoenta c sete ás praças do Exercito. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá do Meu Conselho, Min,istro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim g~a 
entrndido e ·faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em tres 
t.le Novembl'o de mil oitocentos e sessenta,· trigesimo nono da 
lndep~dencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstade o Imperador. 

João Luslosa da Cunha Paranaguá. 
Parte 11. 98 
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DECR~TO N. 2.084- de 3 de Novcmhro de 1860. 

!\I anda executar a non Turira aas · Alfandt'g:ls. 

Ht•i por hrm, Us:mdo das ~ulorisac;õcs concedidas pelo nrt. 29 
da Lei n. • 36!) th~ 18 de Self'mbro de 18't5, art. 28 § 10 da 
},ei n.• 939 dli 26 de St~tembro de 1857, c art. I t ~ J .• da 
J.ei n. • 1.1 1ft. de 27 oo Setembro do corrente anno, IJecr·et.ar 
o Sí'guinte: 

Art. 1.• Os direitos de consumo scrüo cohraoos tws Alfnn
oegas do lmpcrio, na conformidade da Tnbclla A, O!JSPI'YtllldO

se, além do qtw se acha disposto uo HPgulam<'nlo n.• 2.tH7 
de 19 de SetcutLro do corrente anno, as seguintes regras: 

f.• As fazt•ndas bordadas· de ouro ou prata, e a! que tiYç_rem 
cnlci!cs de r;nlões, guarnições ou franjas de qualquer metal 
liuo, sobre as quaes não homer na Tarifa taxa especial ou fixa, 
ou disposição partienlar, ficão sujeitas ao dobro dos dircilos 
marcados para idcnticas fazendas SP\11 bordados ou enfeill'S. 

2. • Os direitos das fazendns ou tecidos lavrados, bordados ou 
com enfcilrs, sujeitos a despacho .por fartura, I1Unca podcrüo 
ser menores do que os fixados para os mesmos arlefaclos sem 
lav(\r, bordado ou enfeite. 

3.• As mercadorias não contempladas na Tabella A, que não 
pudcrrm ser assemelhadas, nn fórma do art. 568 do Hcguln
nwnto citado, pagarão direitos ad valorem, na razão de 30 "/ •. 

l~xceptuão-se desta regra: 1.", as qncl forem fabrieadas de 
materia prima que na mesma Tnbel!a c~tivcr incluída, as quacs 
pngarão direitos .na razão por que esta tiver sido tributada ; 
2.o, as compostas ou fabricadas com duas ou mais materlas 
Jli'Íiltas contempladas na referida Tnbclla, as quaes ficão sujeitas 
aos direitos na rélzao igual á que estiver sujeita a mais onerada 
·<l;;s referidas materias primas. 

As obras de marceúeiro, porém, a roupa feita, o calçado c 
outros arlefactos semelhantes, ficao sujeitos aos direitos na razão 
imposta á classe respectiva .. 

Art. 2.• . Além dos direitos de consumo, de que trata o 
art. 1. •, cobrar-se-ha,. da data em que l'ôr poslo Plll PxccU<:llo 
o fli'Psente Decreto, até o fim do am1o financeiro de 18ü2 a t8ü:J, 
Clll todas as Alfandegas do Impcrio direitos addicionaes de lodas 
<.~s lllcrcadorias que se despacharem para consumo do paiz, na 
T<IZÜo de 5 "/. do seu Yalor. . 

Exccptuiio--sP: 1. •, as merendarias constantes da Tabrlla n, 
c11jos direitos addic·ionacs serão arrecadados na raziio dn 2 •;"; 
2.", as qHP gozf:o dr isPnçfio ck dirl'ilos de ('OilSillllO, llital'c-.nna 

tio H1·gulanwnto n." 2. (jl~7 de 1 !l de !:'r!Pmbro do corrente mwo, 
<~ as {;OtblanlL'S da Tabella C, quP lit:ão isPn!ns dos direitos 
ndui!'ionar5. 
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Art. 3.' Na Alfandéga de A1buquert1lte se darti o abati"
mcnto de 20 •f. na importancia dos direitos de consumo o 
alldkionaes, em quanto estes subsigtircm, das mercadorit{S 
constantes da Tabella D. 
~ f .• Esta disposição trn-á lugar da data da execução do 

presente Decreto até o fim do anno financeiro de 1865 a 1866y 
c d'ahi em diante em cada anno financeiro que se seguir so 
tlelluzirâ 5 "/. do mesmo abatimento, até que este cesse. 
~ 2. • As mercadorias constantes da Tabella D, já despachadas 

para consumo na relcri~a Alfandega, que tiverem, por qualquer 
molho, do Sl'guir para ouh·a Província, satisfarão préviamento 
a importancía do abatimento que na época do seu embarque 
ou entrrga da carta de guia tiver lugar, na rórma do presente 
artigo, lançando-se a verba do seu pagamento no despacho 
respeetivo. No caso de falta de verba, 11a Alfandega, ou .Mes11> 
de Rendas importadora será a referida differença cobrada na 
razão dupla .. 

Art. 4 .. • As presentes disposições, e as Tabellas annexas. 
terão vigor em cada huma Ãlfandega, sessenta dias depois do 
recebimento da ordem que mandar executa-la, para o quo 
préviamente se annunciará nos periodicos de maior circulação, 
ou por editaes nos lugares em que os não houver. 

Art. 5.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Angelo l\Ioniz da Silva l<'erraz, do Meu Conselho, Senador 

do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Minwtro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faca 
t~xccutar. Palacio do Rio de Janeiro, · em tres de Novembro 
de mil oitocentos o sessenta, trige&imo nono da Independencia 
c do Imperio. 

wm a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Moni.z da Silva Ferraz. 



TABELLA- A. 



-
TAR.\S. 

I 

I 
,.; 

MERCADORIAS. UNIDADE. DIUEITOS. n.\s.\o. ~---· 
C> 

== 
Qnalitlat!e Ahalimrnto. ! 

~ 
:a 
!;;! 

tios P::1ollol'ios. ~ 

I 

CLASSE J.a 1 

---
ANIRA.ES Ul'OS E DESECC,\DOS. 

-
-1 

J'ivos. o 

-
1 Abelhas em colmêas .................................. · .•.. - Lines. 

rllioh .. ' out~• dom""'"'······ ........... -- )) 

canario.s c outras de canto e luxo .............. l:ma. SóOO 30 °,o 
2 Aves papagaws, araras e outras semelhantes .•...... )) 1$500 )) 

• • • "· "' • cisnes e outras grandes de ln1o •.••......•.•. )) 6~000 " pombos de qualquer especie •..•••.•..•.•..•.. » SüOO » 
de qual![uer outra qualidade .•..•••••••..•••. -- Ad Yalorcm. » 

3 Bicho da seda em casulo .................................... - Line. 

4 Cães {da Terra Nova e qu:Jesquer outros de luxo ••.. Um. 5SOOO )l 
......... • proprios para caça c gado ................... )) 1~500 )) 

-
I\'otn 1.• Os cães que senirem de guarda ás ernbarcaNes 

serao livres, com t:Jnto que permaneçno sempre a bordo das 
mesmas, e sigao nellas em sua 'Viagem de Yolta. . 



5 Can1clos c dromcdarios. ••••••.••.•••.••••••.•.•.. , ••.•• , ••. --
6 Coelhos c lebres ....................................... , ••. t:m. 

~ asiniuo, ou muar ............................ Por cabeça. 
7 G d cavallar ..................................... " n ° .. "" •" lani;.tero, ou caprino ................ ·• ...... 

Yaccum •••••....••.•.•• · ••....•.•••...•.•.. 

8 Lobos e outras rspccics de llnimac.; ferozes ....••.....••••••• (m. 

!) 111 5 grande<, d'.\ngola r srmrlhantc> .....••...... (m. 
ncacos. · ··''!pequenos, de qualquer e;pcdc ..•• · · • • · · · · ·· » 

lO Peixes ....... 1 dourad~s e.outr~~ pc~tm~os, de luxo ......... t:m. 

I ~de qualquer outla qualidade .. •· ............ " 

11 Sangucsug.as ou bichas .................................... Libra. 

12 Tartart1ga . .........................•...... , ............... Libra. 

13 Quaesquet• outros não classificados •..••••. , ••.••..•..••••... --
neseccadotl. 

H Pt•oprios para 'museo, ou gabinete de historia natural ••••.• ,. --
i 

i 

Livres. 

$500 

3$000 
;,~ooo 

Livre. 
» 

205000 

10~000 
3~000 

~300 
~600 

1~500 

gor.o 

Ad yalorcm. 

Ad ''alo rem. 

30 °/o 

10 o o 

» 

3Q o o 

)) 

• 

)) 

» 

10 °,'o 

)) 

30 °.'o 

10 °/o 

\Em cai~as, ou tinas .. 
Em potes, ou frascos 

~ de lou~.n, ou 1idro. 
Em latas ............ 

---

! 

92 °/o 

50 °'o 
30 °,'o 

Peso liqHido. 

'J 

...... 
"" .... 



-

:;...; 
YEtC.\DORI.\S. E\ID.\DE. = § ...., 

;,.., 
.e: 

-

CLASSE ~- :\ -· 
C..\81-:J.LOS, PELLOS E PE:'i~,\S. 

--· 

1:.'/JIIl b•·tr.to on pt•eptU'ados. 

--
t;, Cabcllo humano ....••.. ,,, •. ,,.,,,, .•.. , .•. ,., ............ Libra. 

lG Crina ou cabello de cara !lo, ou de qualquer outro animal •.. Arroba. 

17 Pcllo de lebre, coelho, castor e semelhantes ••• , ••• , ••••• ,, .. Libra. 

18 Pennas de qualquer qualidade, para enchimento .••••••••••. Arroba. 

.B1H oflt•as. 

19 Bonets de crina, ou de cabe!lo, com enfeites ou sem elles. Um. 

TAllAS. , 
DlREITOS. JUS.\ O. - ./'.-

Qualidade 
dos cnvollnt·ios. 

) Em cartões, t•aiti-

2$~00 10 °/o nhas tle pa prlão e 

' 
outros cnvoltorios 
semelhantes ... , ... 

1$500 l) Eu1 saccos ...• , •• ,,. 

fl120 )) Em caixas .......... 

2$400 l) Em saccos .......... 

a3oo ~o o,'. 

- : 
Abalimcnto • 

I 

Peso brnto.l 
2 or I .o 

I 
10 °/o 

~ O/o ! 

.... 
~ 
l.:J 



I Bo«<es de cabello, ou de crina, de qualquer qualidadr ....... I I swo I 
~Em cartoes, caixi• 20 Libra. 30 .,. j nhas de papeUio e f outros envoltorios 

semelhantes ....... J Peso bruto. 
cabelleiras, crescentes, marrafas e outras obras 

78500 de cahelleireiro .......................... ,· Libra. » anneis , cordoes , trancelins, pulseiras e outras. 

I~ Em cartoes , caixi-
obras semelhantes ......................... Onça. 18200 )) 

21 ICahellohumano( idem, idem, com fechos, ou ~uarniçoes e enrei· nhas de papelllo e tes de ouro, ou outro I!Jia quer metal , ou de outros envoltorios qualquer outra materia .••.••••••..••.••••. )) 8600 " semelhantes •••••• ·I - . ~. r paysagens de cabello, e outras obras seme-

-- Ad valorcm. \ lhantes ................................... » quaesquer outras obras ..................... -- )) » .. 
I • 22 I Carapuça (gaUet) de :eno, para fundo de chapeo de seda, 

1'-".W'] 
cujo peso na<! exced a 12 oitavas .......................... Libra. 

~~I » -.. -~ Nol• 2.a A carapuça (ga!!et) de pello que tiver maior peso a; que o de 12 oitavas será reputada chapeo por acabar ou aba-
tido , e sujeita á taxa respectiva • 

.... 

23 I Cerdas de porco, ou de javali, para sapateiro ........ 41 ..... ,Libra. 
8300 I D I - I • 

-
~ ordinarios ..... Um. SIOO )) 

para homem... dequalquerou. 
tra qualidade. )) 18200 » 

{depello de lebre ~paramulher ... l~~r:ita·d~s:·~~· )) lü200 » 
u I Chapeos.. ·OU coelho, e de com plumas .. )) 28100 I)' crina ..••••... 

para menino , { lisos: • · • • • • · • • • 8600 I) 

ou menina. enfettados, ou 
18200 • com plumas .. )) I) 

para ecclesiastico .............. )) 311000 I )) 



- TARAS. 
' 

UERCADORI.,S. UNIDADE. DiREITOS. RASÃO. - -
' Qualidade dos ~batimento. 

envoltorios. 

1 para homem ................... t:m. ll8400 30 °/o 

\lisos ...•..••.• )) 28400 )) 

para mulher ... {enfeitados, ou 
com plumas .. J) 3~'000 )) 

i Cbapeos .. { de pello de lontra, 
(continua~ão) \JU de castor ... para menino, ~lisos_. ........ · )) 18200 )) f ou menina enfe1tados, ou 

18800 "l com plumas .. )) )) 

I ... 
'j)nra ecelesiastico •...••..•..... )) 38600 )) :: . 

"' .• ,. s.a Os cbapeos dB uso dos ptiSsagei-ros' viajantes e 
tripolaçoes dos navi011 st>rll<l litres. 

Os cbapeos abatidos pagarllo os mesmos direitos dos lisos. ,. 
Debaixo da denominaçllo de chapeos abatidos comprebendem-se 
os chapeos por acabar , as caraplt\'81 cujo peso exceder de doze 
oitavas, e os que nas fabricas se costuma cbo:roar-cbapeos 
enformados. • 

á Coloh6.,, k>· rm ~~. on ~P• do .... - tocido '"" Arrolta. 3S'(JOO vesseiros e ou- . godli'! • I li • ou bobo .. ". • • • · .... · • · .. • • • •. ' » 

~ tras obras se- 1dem, tdem, de marroquun, ou de qualquer 
48800 -- Peso liquido. 

melbantes.. • • • . out~ Cnlle • " .. • • .. • • • · • • .... • • • • • • .. • • • • » " ' tdem, 1 m, de seda ........................ )) 78500 )) 

2 

1\'0ta 4.a Os colchões e tra-vesseiros do uso dos pas~ageiros 
. e tripolaçoes dos navios serão livres. 



26 I Cordoalha d~ \ em peças, oo em retalhos, simples, alcatroada,_ o o 
qualquer quah- breada • • • • .••.•.••••.•••••..•••••••.••.• Arroba. 1S200 30 °/o H -- fPeso liquido. dade •..•.•.•. t em obras ................................... " 1S800 )) 

~ em peça , ou em retalhos ................... Vara(4). 8360 )) 

27 
I Crinolina .... { emca4~:~. ?~. ~~~~!~~.~~!~~~~~·. ~.~~ .c.~~~i~-•. Libra. n8oo )) I -- I » 

-
, com cabo, oucos- \para fato, cbapeo, ou cabeça .. ! Duzia. 1:>6000 I )) 

\ tu d• m"'m, "'" ''"'"' , uoh" , • P'" • madreperola , Í limpar pentes ..•.••••• , ••••. l 11- li!>OO 
QU tartaruga. • para outro& usos ••••.••••••••• - Ad valorem.l li 

_ para llmparmeuieB, e stmeRuiote! Duzia. 6300 I )) 

28 1 . • ' cha rrdinarias e ......... ( '"'"''· ............ , )) 8800 )) 

peo, ou cabeça. finas ••••.••.• )) 2Sioo )) 

I i I -para dentes , ordinarias e -.1 
-oom caoo, oo.ros- unhas, e para entrefinas .•.•. 

tas de osso, bu- limpar pentes 1 finas ..••..•.•. 
)). &~ )) 

' )) 6600 )) 

falo , clüfre , ou -madeira •.•..• para limpar mesas, e para lavar 
casas e usos semelhantes .••. ·1 )) 

I 
1$200 I )) 

para calçado, arreios e animaes , . 
S600 I com alça , ou sem ella .•••••• )) )l 

' para outros usos ............. .I -- IAd valorem. 1 )) 

Notta ;;,a As escôvas, a que estiverem annexos pentes, es-
pelhos, ou outros objectos semelhantes, ficão snjeitas, além das 
taxas acima , a mais 20 °/o dos respectiws direitos. 

)" '"" "'m'~""'""1 Duzia. 7S200 I )) 

de pennas.. . . • • . de qualquer outra quali-
366oo I 29 I Espanadores. dade ... , ............... 

. J de cabe li o ou crina ........... ; • .. .. .. ..... 
,» )l 

» lSSOO )) 



MERCADORIAS. UNIDADE. 

I Le .......... } 
Um. nas da India, com varetas de osso, chifre, ou madeira .....•. 

ou á sua imi- idem de marfim, ou madreperola .••••••••. ,,. )) 

taçllo.... ••. . ' 

Pennacbos e \de pennas .. ~ ... { ~~~~~ict~; · ~-~;hid~~::::::: Onça. 
)) plumas para ' 

barretinas .•. Libra. de cabello ....... · ••• · • • • · • · • • • · · •· · •• · · · · · 

2 

["" ...... ou= .. ,,,,._ nas ti netas ..•..••..•.•.• Onça. 
para flores e en- miudas, ou emendadas .•... )) 

\ ...... • • • • • • • • "'DdM, "'~ .. booU, ,.,. 
saros do Paraiso e seme-
lba»tes .................. )) 

de qualquer outra qualidade. --
{simples, com aparo 'ou sem 

Pennas elle ..................... Libra. ....... r"""''".... ··~"""· 00 ......... idom, 1dem ................... ))' 

em flores soltas, ou em grinaldas para a cabeça, 
ou guarnições de vestido e outros enfeites. Onça. 

DIREITOS. RASÃO. 

18260 30 °{0 
28400 )I 

8300 )l 

6500 )) 

8900 )) 

8050 )) 

$600 )) 

58000 ll 

Ad valorem. )) 

~500 )) 

28400 )) 

8500 » 

TARAS. 

-: 

Qualidade 
dos envollorios. 

t 
j --

I 

I --
·\ 

....... 

Abatimento. 

Peso liquido. 

Peso liquido. 

.... .... 
C) -



l";l::' "" uno "' ,.,u, ra desenho e seme-
lbantes •••••••••..••.• • · Libra. 48800 30 .,. 

pequenos de ponta, para traços, cha-' • • ' '' • t tos, de envernisar, trin· 
· chas , trinchetes , espa- . nadores para pintor, para 

dourador e semelhantes •• )) 18&00 » 

33 Pinceis ..•••• , 1 grandes, ou brochas para pintar ou caiar e > - ''" Uquldo.

1 

semelhantes , com aro de cobre ou de ferro , 
ousem elle ............................... )) 8300 )) 

· { oom ubo '' .,,. , bu~lo, 
para ~ba ou chifre ............... )) suo )) 

. '· " " idem de marfim , madre- -perora, ou tartaruga ••.••. )) 38600 » ,. 
' 

34 Salas e anagoas de crina, ou crinolina, com armaçll.o ou semella. )) ssoo " - »' 

3& Vassouras_ de qualquer qualidade, ·com cabo ou sem elle .. · .. Duzia. 18!00 )) "" !i 
30 ventarolas de { ~om ca_bo de osso, chifre ou madeira ••••• , ••••• Uma. 8300 " pennas .... , , • • adem, adem, de marfim, madreperola, ou tarta-

" 18200 • ruga •••.•..•.•......•........•.......•... 
·-

37 Quaesqner outras obras nll.o classificadas ... , , ......... , .... , -- Ad valorem. " 



-
TARAS. 

MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASÃO. - _,....,_ --... 
Qualidade ~-w. dos envoltorios. I 

CLASSE 5.a 
I 

PELLES E COUROS. 

-
11m 6t"tdo, p.-ep~Wnllo• ou eu.-tlflo•, e 

en.,e.-•l•nllo•. i -
i ~Z:al~~:rtoqu~~ } verdes ..................................... Libra. i /lQiO 20°/o f - Peso liquido. r d d seccos e salgados ............................ " ; ./1030 )) 1 a e ......... 

de anninho, castor, lontra e semelhantes •••• • 11600 » 1 

de bezerr.o { ~rauco. • • .. • .. "· • .. · · • · .. • • 8150 )) 

. · ·• ·" • tinto, ou engraxadQ ........ » 11!00 )) 

de porco do mato .......................... )) 11300 . )) 

camurça ............... ' ......................... 11 • 11200 11 

carneira ....... { branca. (dlr natural} •••••••. » 8150 )) 

de qualquer outra Cór •••••• • 8200 )) 

co elo\·" o . . . fbralõCQ · ·• ··•· ... · · • •• .' ... · " $1!\0 )) 

I r a · .... " tiutt), 011 eugrnxado ....... )) 6~00 ll 



39 I Preparados ) marroquim, ou pelle marro41uiaada •• ,, .•••.. 
ou curtidos., , . 

40 

41 

{
em peça, ou em retalbos ... 

pellica , . • • . • • • • em pequeaas tiras, IMil em 
frasmentos •.. , .... _. , . ·, ·, , 

. jem bruto .............. , ... ._ 
pergammho " .. t em folhas ............... • . 

. ~em pellea mw.iras, ou .em re-
tálhos .................. . 

tolas e et.&Bados. ern pequeaas tiras, ou em 
raspas ................ .. 

vaqneta ........... · • • ; .. · · .. • : .. · • • " • • · · • 

dt! qtitlqttér outra (\U&Udade ............ ~ ; • ,. 
' · · J andes, proprios para ~arros .............. .. 

En'Vel'aisadolill ~ ~uer 011tra ~ulllidade ••••••••••• • • •• •" 

#/mo&rGB. 

d ouro}· ....... ;- ..................... ,. Abas e c lisas......... _ .................. . ou dê sol~t, pata bordadas ..... " .. " • "·' '&ellim.. .•.••• . 

42 I A-;oates 011 chiootts stnt ell'bo .... '., .......... ·• " ..... ·• • • •" 

43 I &rc;ões para sellim ..•.• , ........... : ..................... .. 

44 

{ 

lisos, para urn animal. ••.••• 

Í

de carroça.... com guarnlçoes de metal or-
dinario, idem ............ .. 

Arreios...... # · :; '''11 -~U!ibS, _para um animal ••••••• 
de carros, cai'- com guamiçOea de metal o~- ~ 

rinhos e car- dinario, idem .............. ) 
rnagens :. • • idem de casquinha, ou de metal 

galvanisado, idem .......... . 
-i._. -.,,,,..,..,, .... • L., t,:~ !··-- -,._ ,. .• ,.,,.b-,.1-~~~~.,.' 

Libra. 

» 

» 

,.. 
)) 

» 
,. 
ll 

)) 

li 

li 

IJ 
)) 

Dluia, 

Um. 

I) 

» 

• 
» 

)) 

8200 

B~ 

8G50 

filie 
8!50 

Bt&o 
8066 
So9o .. 
8'700 
~ 

8600 
18200 

1~ 
i 

B!íOO 

48800 

68000 

11.1000 

245000 ·. 

308000 

20 °/o 
ll 

» 

• 
)) 

)) 

)) 

)) 

• 
)) 

ll 

30°/o 
)} 

» 

ll 

» 

» 

f) 

)) 

)) 

> 

J 

~ 

• 

; Peso liquido. 

~ ,I 
it 

•l· 
' 

IÍ 

)} 

:~r· .• 

_.i, 
I 

i -



~ 

5 

MERC.WORIAS. 

!
simples ...•..•.••.•.•..•.... 

Al'l'elos .... , , . colleiras (vul- com guamiç~es ~ enfeites de 
(continuação) ~ go co lhe"ras) . metal ord•!!ano ......... . 

• a 1 • 1dem de casqumha, ou de me-
tal galnnisndo ••.•...•... 

Nola O.a Os arreios que tiverem gnamiçOes de prata pa
garao o dôbro dos respectivos direitos. 
Assentos para 5 de pelle de porro •..••.................•.... 
sellim ••.•..••. l de qualquer outra qualidade ....•.••......... 

ou capacetes de ISOS. • • • • • • ; • • • " • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
i6 I Barretlnas,} 1. 

couro ou desola com chapas, ou guarmções de metal ........ .. 

47 

48 

49 

óO 

dispensaveis de .· couro, ou de com preparos, .Para ~stura, ou para '•agem .. 
Bolças, ou in- t ·, 
pelle de ~uni- sem preparos, •?em, 1dem ......•.••.•...•.... 
quer qualidade 

Bolças, ou re-J simples •..••..•••••.•••.••......•..•........ 
des para a caça.l com chumbeiros, ou polvorinhos .••.••..•••.. 

Bonets de cou- ~de guaribn, de onça, e de outras pelles ordinarias 
ro, ou de pelle, 1 de lontra, de castor, e de outras pelles finas ... 

\ 

Í l
simptes ...................... . 

de rouro bran- co~ ol'!lamentos de metal or-

Cabeçadas. C?, ou enver- id::.ade
0 c'âsq;ji;;h~; ~~·d'e' ~eüi' 

niSado · • • • • • galvanisado ................ . 
para prisao, (cabresto) .••••••.. 

de couro crú, ou atanado . , .................. . 

UNIDADE. I DmEITOS. 

r ma. 

.. 
)) I 

Libra. 
» 

Um. 
» 

)) 

» 

Uma. 
)) 

Um. 
» 

Uma. 

» 

)) , 
» 

8900 

1$!00 

tssoo 

8360 
n~o 

8900 
18800 

lS!OO 
8600 

8600 
8960 
84.00 

18200 

8750 

8900 

18~00 
8360 
8480 

TARAS. 

R~SÃO. ~---------
Qualidade I Abatimento. 

dos enveltorios. 

30 .,. 

)) 

, 

D p I) --
li 

Peso liquido. 

g 
)) 

)) 

» 

11 
)) 

)) 

» 

11 

'iJ 

» 
)) 

)) 



, 

Nota '7. • As cabeçadas que tiverem ornamentos de ouro, 
ou de prata pagarão o dõbro dos respectivos direitos. 

As que nao tiverem redeas, e as redeas que nao acompanha
rem as cabeçadas ficarão sujeitas â metade dos direitos destas. 

O numero das redeas nno poderá exceder no de duns para cada 
uma cabeçada ; as que excederem pagarno, cada par, mais ~5o/o 
dos mencionados respectivos direitos. 

(
compridas de montar, de couro 

branco ou tinto ............ .. 
botas (idem, de couro envernisado no 

"" .. " todo, ou em parte ........... . 
· de qualquer especie, com ca-

' nhao._ ...................... . 

b t. { de couro envernisado ••.•••••••. 
o ms ·".... de qualquer outra qualidade .... 

· de couro de qual·l para homem, 
quer qualidade, ou mulher •. 
de pellica , ca- para menino, 
murça, ou pan- 0\1 menina .. 
no couro .. ,.... para criança. 

de qualquer teci· ou mulher. 
51 I Calçado •.•• l

para homem,' ' 

botinas ••.... / do de algodao, para meni.no, 
la, ou linho. • • . ou menina. 

para criança. 

l 
para homem, 
ou mulher .. 

de qualquer te· para menino, 
cido de seda .. ou me_oina .. 

para cnança. 

,borzeguins ou l brodequins 
de carneira, 
ou de qual· para m~nino, ou menina ..... .. 
quer outra para cnança .................. . 
Jl~!le, ou te-
~o ••••• .,.. 4 . ""' ... .. .... . .•. -, -~ ~ 

Par. 

» 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

, 

48000 I 10 °/o 

GSOOO )) 

48800 I )) 

3S~OO )) 

~aooo j) 

• 1$600 )) 

I I ll'ê! 8900 )) 

s•oo )) 

1$000 I » 

l!70tll )) 

8300 )) 

~BOOO I )) 

1saoo I )) 

ssoo )) 

s2oo I )) 

5150 )} 



· ·- _::_1?-_~:::_~.,;.. -· -~:;~~-:~::-~=;::~_:~r=W~:~~~~ ·;;,...: _;t;!:;c •• ~- ·-.-- "' 

MERCADORIAS. UNIDADE. DffiEITOS. 
' 

' 

f de couro envernisado , ou de 
pelle de cabra e semelhantes. Par. ssoo 

de couro de qual- ~ lisas .••.•.•. )) H~OO 
~uer outra qua- bordadas, ou 
ltdade . • • • • . • • • com enfeites. )) 8360 

de qualquer teci- rsas ........ )) $160 
chinellas ou do de algod3o, bordadas, ou 

saodalias .••• < 011linho •••••• : com enfeites. )) $300 

de ourelo, ou de I lisas ........ )) 82%0 
qualquer tecido bordadas, ou 
de Ia.......... com enfeites. " 1$200 

de qualquer te- ~lisas.······· )) as o o 
' cido de seda {bordadas! ou 

18600 I • • comenfe1tes. )) 

l de couro envernisndo .••••••.•. )l 2$000 
eothurnos ou de qualquer outra qualidade .... )) 1$600 
meios botins. grossos, proprios para tropa, ma-

8600 rinhagem e semrlbantes ••.•.• )) 

galochas de qualquer qualidade •••.•.••••••• , •. l) nsoo 

RAS.\0. 

40 °/o 

>r 

)) 

" 
)) 

)) . 
)) 

)) 

)) 

IJ 

)) 

)) 

)) 

TABAS. 
.A 

Qualidade 
dos envoltorios. 

' -.: I AlaUm,.,., 

""' t1t 
~ 



J 
'para homem, 

Calçado .••. / 
ou mulher. Par. 13280 I 40 °/o I de ~ouro enver- para menino, 

51 1 (continuaçil.o). \ msado · • • • • • • · ( ou menina. )) ssoo )) 

• para criança. )) saoo )) 

">''" d• "" J. f'"' hom•m e vira .. .. .. • de qualqner outra ou' mul~er. )) 8800 I )) 

qualidade paramen~no, 
S600 I ·•••• ou menma. )) )) 

para criança. )) 8:140 )) 

grossos, proprios para tropa, ma-
rinhagem e semelhantes ...... )) 8400 I )) r-... » "800 )) 

de couro enver- para mul~er · )) j/400 )) 

· . paramenmo. )) 8500 )) 

/ nlsado · • · • • • • • para m!lnina. )) gaoo )) 

I I ~ para er1ança. •)) 8~00 ll 
...:( 
~ 
Co:~ 

., . r ...... · de ~ualquer te- oo mulher • )) 8600 I » 
ci o de seda, para menino, 
lisos .. ,.. .. • • ou m~nina. )) 

8401>1 
)) 

_ para cnança. )) 8300 )) 

sapatos de sola J • ............ ( r .. .;;... 
de _qual:,uer te- ou mulher'. )) 1ff600 I )) 

Cldo e seda, para menino 
b<ll'dados 1 ou ou menina'. )) 132oo I )) 
com enfe1tes • • para criança. )) 8800, )) 

t ! r··-· ,. saoo » 
de qualqull! ou- para mulher. )) asoo. )) 

tra qualidade para menino. )) 8400 )) 

de . couro ou para menina. )) 11200 )) 

&eeldo" · · •" ~ para criança. I> ~ ., ... ' ft160 11 



~---

; ' 
\ TARAS. 

MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASÁ O. . .... 
..... 

I 
Qualidade l.llolim ..... 

• dos envoJIOJ•ios. 

• I . , "' '"''"' """' f"' bom.,, 

I 

. ou mulher. Par. 8300 40 .,. 
m.sado, com en· para menino, 
fe1tes, ou sem ou menina . )} 8200 )) 

elles "· .... "" • para criança. I) 8150 I) 

tamancos ••••• 

J {""" ....... $200 de qualquer ou· ou mulb_er .. )) 11 

tra ualidade para men!Jlo, 
$150 51 Calçado .... q • ou menma. )) , 

' para criança. )) 8100 )) ' ""' ~ 
(continuaçl!o) · cbapins, borzeguins, sapatos e cbinellas turcas 

1 e cbinezas, proprías para dansas, representaçaes 
.\d valorem. theatraes e outros espcctaculos publicos .••••. -- )) 

' 
Nota S.• Será reputado calçado para menino o que uno 

tiver maior comprimento de 8 pollf'gadas ; para menina o de 
sete e meia pollegadas ; e para criança o de sete pollel(adas. 

O calçado do uso dos passageiros, yiajnntes, e tripolaçoes dos 
navios será livre. 

A cada passageiro scrllo concedidos, !ines de direitos, até dous 
pares de calçado novo. 

52 Canhões para ~de couro branco ou tinto .................... Libra. 8800 )) ' l'eso liquido. 
botas......... de couro envernisado ........................ )) 18000 )l --. 

I 
53 

. . 
Capas de couro ou pelle de qualquer qualidade, para pianos 

e quaesqucr outros objectos, ou moveis •••••••. )) nsoo 30 °/0 - )) 

' 
54 Capelladas ... 5 de couro curernisado. ·: .• .................... Par. $750 )) 

l de qualquer outra qualidade ................. )I S60o )) 



~ 

55 

56 

{

de carneira , e de } d" · 
outras pelles, para or ma rios •' • • · • • '• • '.' • • • • 

Cbapeos.,.. homem, ou menino. de qualquer outra qualidade. 

de sola envernisada, para pagem, ou para marinheiro, 

( para carrinho ................................. . 
Chicotes, .. l dê qualque_r ou- { com a~.oute ................ .. 

j tra quahdade. sem açoute ...... , ......... .. 
{ de couro crú •••••.•••••••••• , •••• ·-· ••••••••••• 

Not• 9.• ·os chicotes que tiverem ornamentos e enfeites de 
owo , ou prata pagarilo direitos ad valorem. Quando contive
rem punllaes e qua,esquer outrqs armas, ou instrumentos prohi
bidos, serlo estes destruidos e mutilisados. 

t t•·!•:. : < • 

, · smge os.···· • • • • 1 de qualquer outra qualidade. 

~ 
. 1 $ de patente ............... . 

5'7 I Cbumbelros.. , . · 
d b

. d J de patente ......... : ....... 
1 ° r a 05

• • • • • • • • 1 de qualquer outra qualidade. 

58 I Cl~as ....... • J pequenas ................ • • ... " .. • .. ~ • .. ~ • • 
l me&tras ....•....•••• •••••••••••••••••••••••. 

59 

60 

61 

Cllbões para {lisos e simples, ............. ~ ... : .......... .. 
seges, carros e com guarmcoes de metal ordmar10 ......... .. 
carrinhos..... Idem de casquinha, ou metal galvanisado •••••• 

Cl~tos ou cintas ....................•..•.•... ·••·•• ••. •• •• • · 
· ~sem capelladas ............................. , .. 

Coldres · • ~ de couro envernisado ....... . 
• • •' • • de outro qualq.r couro ou pelle. 

de panno, ou velludo, simples, 
com capelladas. ou guarnecidos de gallo 

entre6no ou ratso •.••••••• 
idem, idem, com gallo fino, 
.. ou bordados de ouro , ou 

prata ..•••..••••••.••••.• ~ •• ... 

Um. 
)) 

lt 

Duzia. 
)) 

» 
)) 

li 

» 

» 
)) 

Par. 
Uma. 

Um. 
» 
)) 

Um. 
Par. 

)) 

» 

» 

li 

8400 
1S2oo 

BáOO 

58400 
5S400 
28400 
1.,200 

39600 
~8100 

5q400 
38600 

8360 
8240 

49800 
6SOOO 
78!00 

9100 
19!00 

~85ó0 
!8400 

68000 

lOSOOO 

30 °/o 
» 

D 

li 
D 

» 
» 

li 

» 

» 
» 

li 

» 

11 
» 
J) 

)) 

)) 

» 
» 

» 

11 

• 

i ....:& 
g: 



-

T.\IL\S. I 
; l!EfiCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RAS.\0. -- ~ 

I 

* 
I 

~ Qualidade , Abatimento. i :;; 
..il dos l'fiVOIIIll'iO,. I I !::: 

I 

= f b· ~ "'" o •lmpl"·· ..••••••••. Libra. 8480 ~o "/" I 
1 ~ ruu~o Ianco, com gunruiçaes de metal or-

11 
! 

ou tmto ...... { d' a· SüOO lO flO .•••••• , •••••••• , • )) ,, 
62 Colleiras.. ... · -- Peso liquido. 

d . rsas e simples ............. )) S600 )) 
,, 

c ~ouro emrr· · com gunrniçoes de metal or-
msndo • • • · • • • • diuario .................. )) $720 )) I 

63 Copos, bolas e outras p~~as para jogos e usos semelhantes ..•. )) 5600 )) - )) 

-· 64 Correí\me, pa-' cr. 
O'> 

tronas, cananas, 
! cartuxciras, boi· 

driés, cinturões, 
talins, talabar- de couro branco, ou tinto ................... )) $300 )) } )) 

tes, bandoleiras de couro envernisado ........................ 18200 --)) )) 

e quaesqucr ou- • 
tras corrêas ou 
peças de forneci-
meu to militar .• 

de bez~rro, ou cor- {de botius ................. Par. 8480 " dovao .... .. ... • de sapatos ................ )) eaoo )) 

I de vaqueta, caroci- {de botios ................. )) 8301\ )) 

6& Cortes de qual- ra,ou marroquim. de sapatos •.•••••••••••••• )) fl18tl l) ! 
quer especie de 
calçado....... de .couro enver- {de botios ................ )) ~600 )) 

l msado.. ... • .. • de sap.atos ................ )) S3á0 )) 
I 

de qualquer ou- { de botms ................. )) 8·1.50 )) 

\ tra qualidade.. de sapatos ...... ~ ......... )) ~auo )) 



1\'ola i O.• Os cortês de sapatos c botins pontrndos on fót-
rados, c quaesquer obras de couro ou pelle por acabar serão, 
para o pagamento dos direitos, consideradas obras concluirias e 
promptas: 

66 Gamarras . .. ) de couro branco, on tinto, ................... Uma. SGUII I 30 °/o (de couro cnvermsado ..................... , .. )) 8120 )) 

67 Garupas ou {de 'couro brapco, ou tinto •...••.• , .• , ; • ; •.•. Duz.depar.• 195oo I )) 

garupeirns.... de couro envernisado ..................... , .. » IHSOO » 

68 1 Gra ~ta~ · { de couro branco! ou tinto .................... Duzia. 8900 " " "" • de couro cnvermsado ........................ )) 1$800 )) 
'f';, ... 

69 I Llflas de pellica, ou de camurça, de qualquer qunlidnde ...... Duz. de par.• 18200 "">) 

~-. 

70 I Lombllhos, caronas, badanas, c outros arreios semelhantes •••.•. -- Ad valorem. )) 
o4 
1:1< 

.. ...:t, 

71 I Lúros ......................................... ; .... : ... .-... Duz. de par.' 3&Gtl0 )) 

... ~ 
'• 

l"m'····················· )) ~S%00 )) 

de camurça, cas- compri!las ................. )) 48&00 )) 

to r e sem e- com pnn ho~. para llfílitar .... )) 38600 )) 

lhantes....... idem para o jogo do tlo-
72 I Lu"as ....... . < rete ..................... )I ~asoo 1 )) 

{ ~urtas, com en~eites •••••• . 

1 

)) 38600 I )) 

. 1dem, sem cnfe1tes ...... ; .. )) 28100 )) 

de pclhca. • · · ·. · 'l compridas, rom enfeites •••. )) 4$800 )) 

• idem, sem enfeites •••••••• )) 38600 )) . . 

u~ol t """'""• P•-{ d• rooro ,.,,,.;,.do .......... l'm. 1> 
73 I Malas, alfor- ra garupa.. de qualquer outra qualidade ..... )) $80.0 )) 

ges e barjole-tas.......... grandes, ou{ de couro envcrnisado .......... )) :~saoo I )) 

costaes •. ;, de qualquer outra qualidade ••••. » . .. 1&500 » 



-

t:>!i MERC.\DORIAS. UNIDADE. Q . 
= >oi~ 
::1!1 
õ;;l 
ii!:ó 

} t '" ' P•lm" '' Um. de papelão co- comprimento •• 
bertos de car- de mais de 2 até 4 
ncira , c se- palmos, idem •. )) 

73 ~alas, a~for- } em forma de melhantes... de mais ~e4 pai-
Jes e barJole- bahú..... mos, 1dem .... )) 

tas .......... 

(wntinuo<"·) 1 ( I"' • p•lm" '' · · de sola ou cou- comprimento •. )) 

ro grosso, en- de mais de 2 até 4 
'ermsado o~ palmos, idem •. )) 

não .. .. .. .. de mais de 4 pai-
. • mos, idem .••. )) 

Nota t t.a As. malas fabricadas de madeira , cobertas de 
couro ou panno, serllo consideradas bahús . e como taes deverao 
pagar os direitos respecti \'li S. 

'74 Mangueiras e quaesquer objectos de couro, para bombas e para 
o sernço dos na\ios .......................... Libra. 

'7S lllantas ou coxins para cavallo, de marroquim, guariba, onça, 
ou quaesqucr outras pellcs ..................... Uma. 

76 
Palu "" ~ ' bonets e bar. d . d Duzia. retinas, com e couro envermsa o ............................ . . frisos ou sem de qualquer outra qualidade .•••••••••••••••••• )) 

elles ........ 

77 Peltoraes .. · {de couro b~anco,. ou tinto ...................... Um. 
de couro envern1sado .......................... )) 

-

DIREITOS. RAS.\0. 

asoo 30 °'o 

8900 )) 

16200 )) 

18200 )) 

3$000 )) 

GSOOO )) 

SlliO )) 

18200 . )) 

lS!OO )) 

1!900 )) 

S9no )) 

1asoo )) 

---

TARAS. 

Qualiú~dc 
dos emollorios. 

--

I 

I 

I ~batim"to. 1 
I 

Peso liquido.• 

... 
i:r. 
()j 



78 Polainas .................................................. Par. $600 40 °/o 

9 ~Em cartões, caixinhas 79 Ponteiras de couro, para tacos de bilhar ........••.••...... Libra. 6450 30 °/o de pape IM e OULIOS 

? 
envoltorios sem e· 
lbantes .......•••• ·I Peso bruto. 

8 bl h { de couro, envernis:ido.. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. Duzia. asooo )) 80 
a c os.· • de qualquer outra qualidade •........•..••.•.. 

)) 2~400 )) 

. . f 
Um. $600 I )) 

~de c'aça ..................................... 
il•l Saeeos........ d · o de ~ s'mpl s 

)) 
s9oo I )) 

e Ytagem , u 1 c .....••.•.•..•••.• 
noite......... com caisa ou mala pl)r baixo )) 18500 )) 

Neta ttl.• Os saccos do mo dos passageiros, Yiajantes e 
: tripolaçoes dos navios serão livres. 

. f"'· ··~ .............. ; I )) ~$400 I )I para montaria de bordados , ou estufados em · 

4SBOO I homem . . • • • • • parte ••...••......••..• )) » 

I I I ...:( bordados, ou estufados no 
$ todo ••.•.•••••• .-....... · )) 9SOOO )) . r .... on oom ....... de ... murça , ou marroquim , 

eameira , QU de qualquer 
couro , ou tecido de 13, ou 

I . , de algodllo ............. ·l )) +8800 I . )) bordados em parte sobre 
de banda, ou para ~ualquer couro, ou tecido 

S2 I Sellin11 eAPilu. <.. montaria de mu- ( , e 11, linho, ou alg(!dao .. ·I • I 68000 I » lher • • • • • • • • • • • tdem no todo sobre gual-
· · quer couro, ou tecido de 

I 11, linho, ou algodlo ..... 1 » • 98000 I )) 
idelll\ idem, ou em parte, • 

sobre velludo, ou qualquer 
tecido de·seda, ou simples-

· mente com assento destas ........................ ! 11 

I 12SOOO f 
, 

para montaria de {lisos ...................... li 18800 .. meu..~o ...• ,., ~grdados.,,, •. ... •,,, ....•.. li asooo » 



TARAS. 

~ MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASlO. .- "' -... 
gj Qoolidade · Abatimento. 
~ dos envoltorios. 

,. 
(para montaria de I lisos..................... Um. 38000 30 °/o 

82 Selllns e scllas.) menina....... bordados.................. >> 48800 » 
(continuação.) ) . d asooo { para montana e tropa .... , •••• , .. • • • .. • • • • • » » 

) 

Not• t 3.• ~erllo considerados sellins ou sellas para montaria 
de menino, ou menina os que nao tiverem de comprimento mais 
de treze po•llegadas, tomadas em linha recta de um a outro arçllo. 1 

Os sellins de qualquer qualidade que tiverem enfeites e guarni-
çoes de ouro ou prata pagarao o dôbro dos respectivos direitos. 

Os sellins, sellas e quaesquer outros misteres de viagem 
semelhantes, sendo do uso dos viajantes e pessoas que entrarem 
pelas fronteiras do lmperio, serao livres. 

As taxas dos sellins e sellas uno comprchcndem as dos ar-
reios que os acompanharem. . 

83 Suadouros para scllim, cheios ou por encher .. .. .. .. .. ... • . » 8960 » 

84 Tiras, ponteadas ou nlio, para chapeo....................... Libra. 8640 >> -- Peso liquido 

85 Qoaesquer outras obras nllo classificadas ...•.•.....•.••••• , • • -- Ad valorem. » 

1\'ot• t 4.• Qualquer obra de couro ou pelle em prin-
cipio ou por acabar será considerada , para o pagamento dos 
direitos , como obra concluída e prompta. 

..:( 
C') 
Q 





-=-==== 

r. IJEfiC.\DORIAS. liNIDADE. DIREITOS. 
~ 
:; 

CLASSE 4.:\ 

C,\RNES, PEIXES, M~TERI.\S OLEOSAS E 
OUTROS PRODUCTOS ~NIM~ES. 

--
~6 4.zeit . { de l'goa, ou putro ............................... Arroba. 8700 

es.' • de bahla, de lobo, ou de qualquer outro animal .... Canada. SISO 

11.'ota t.t;.• As taxas acima comprehendem unicamente os 
azeites importados em cascos ; quando vierem em garrafOes pa-
garao mais 20 °/o, e em botijas, frascos, ou garrafas mais 50 °/0 

sobre os respccti\·os direitos, f~tando nestes comprchendidos o~ 
das vasilhas. 

>7 Baealháo e peixe-pão .................... ·: ................ Quintal. ~llOO 

ss Banha ou unto de porco derretido ou preparado ............. Arroba. 1$500 

i9 Caldos, gelatinas e quaesquer outra& prcparaçoes semelhantes. Libra. soao 

TAR!S. 

RAS.\0. .- -
Qualidade 

dos envollol'ios. 

10 o·o Em cascos •.......••• 
30 °,'., 

10 °/o {Em b11rricas, tinas e 
caixas ............. 

~Em barris ou celhas .•• 

30 °/o Em latas, frascos c ou-

? tros cnvoltorios se-
melhantes .•..••.•. 

\ Em latas, frascos c ou-
» tros cnvoltorios se-

( me!banti'S .•.•.•••• 

-• Abatimento. 

12 •,'. 

15 o/o 

25 •;. 

Peso bruto. 

• 

I 

..... 
~ 
l~ 



l secca (charque) ................ , Arroba. 

I 
$400 10 °/o -- I Peso li~uido.' 

de vacca......... em salmoura .................. )) $480 ,. 5 Em barris ou celhas • • 3a /o j 
fumada ....................... Libra. ao~o • t Em latas .. .. .. .. .. .. Peso bruto •. 

de porco ........ {em salmoura .................. , A.rroba. I 8600 " } Em barris ou celhas .•. 1 3f> 0 /o fumada ....................... Libra. $060 " 
de caça e de } 1 Arroba. 5600 } qualquer outra em sa moura .•••• • • • • • •. • •• • •. » I ,. 
qualidade • • .. • • fumada .. • " .. • " .. " • ·" " • • · Libra. 8060 • )l 

90 1 Cuae~ • :. \ , 

~"'", <bonri"' ' '""""" "' 
rm .. m.,urellw .•. l ., .,, 

qualquer qualidade ••••••• , • , • li ~090 30 "/o Em caiia~.. ... ...... 10 "/o 
. salame~ .................... ~~· - )) BltO Em latas, frascos e ou· 

tros euvoltorios se-
de aualqi1er qua- . . . melhantes ........ I Peso bruto. 

11 .... ..... u~ r"""'' da , ou de ou- • ou SOiO Eru ''~"'· •.••. •• • ·1 !t 0 /o . I _.. 
tru modo pre- conservados. •. I) .. = ...... (' ..... ,,..... .... ......... w 

........ ou em sal •••• » SOiO )) Em llarrili ou celhas. 45 °!o 
em azeite ...... » UllaO • l) lt 0 /o . 

~ Em latas e outros cu-
conservas de qualquer qualidade )I soso li Yoltorios serurlhau-

{ tes ................ 1 Peso llruto. f" """"', impu<a, MUtt nu <m brnto •••. » SlOO » 

91 l Cê~a.,........ pre,;~~·. ?~~~~~ -~~ ~~~~~~~~: -~ -~8.0:~~1~-li. ~~ • ~Em boori<oo nu "'"'i 8 •J. 
» St60 » Em guim·llas ou p;les 

purificada ou hmpa, ou em grumo ............ " ~~00 .. . cobertos d~ p:alha ou 
em velas e rolos ............................ )) saoo )) de pauno .... • · · ·••I ~ o.Ío 
em ata nao classificada .................... -- Ad \'nlorem. )) 

forie, ordinaria ................. , .......... ·I Libra. 

I ~~ l )I 

~Em b"ri'" nu.,,.,.]. 9! I Cella ou aela-' idem fina ................................ » 8160 )) 

to •f· 
-~--.-::_:_-:::;- .~"'"' • • o • O oi )) !~~ • 



-·-- ... -~u~·•'!'!'~•'!_:!_y ~- · . ..:..~. ;,:·_::::·.r-:::...:":.:..--~ • •"~ .... -:::::. O-~-..----- ----,----.---1 
1*"~""'~~~~.._...,.,.......,_:.:.~;:;;·~- : .. 

TARAS. 

~ MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASÁO. -~ --=: I 

Qualidade Abatimcnto.

1 
~ . dos enrollo1·ios. 

' 

I 

!;::~.:..:. fti;n;.;;;.;.;; ·,;;;,;; ·: ;~· .;;;.;;.;;: : : Libra. fORO 10 °/o I )) 8100 • 93 r Espermaeete. ) Em e<~ixas ou caixotes ·I 16 .,. 
1 {brancas ••••••••.•••••••. li 8240 30 °/o ~ em vc as .. • • • • • • • • de ~;ores 11u coloridas .... )) 8:260 )) . 

94 I Guano e outros adubos para a terra ......................... - Lincs. 
.. 

~ Em la tas, frascos e ou-
85 I Leite em consena , ou de qualquer outro modo preparado ••. Libra. soso tros euvoltorios se- -1 

" melbantes ......... I Pese bruto.~ C'> ..... 
96 I Llngua de { secea ....................................... Arroba. 8500 tu •fo } Em barricas ou celbas. I 3á 0 /o -vacca.. .. .. .. em salmoura ............... • .•.•• • • ••••••.. )) 8600 )) 

rm bon;, •••••••..•• , 30 .,. 
97 r llantelga de vacca ............................ : ........... .I I s12o I I Em boiões ou potes... 40 •f• 

Libra. 30 °/o Em latas e outros en-
voltorios semelhan· 
tcs ................ Peso bruto. 

98 Nervos de qualquer animal .............................. · • · Arroba. gsoo 10 °/o I Em barris ou celbas. 35 °/o 
9~ O•as seccas , ou salgadas .......................... · ..... • •• Libra. S120 38 °/e Em barris ou celbas .• )) 

100 Ovos de gallinha e de outras aves domesticas ....•.••••••••••. Duzia. S090 )) 

101 
PeW,. "'"'""! ·~M· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Arroba. RI 50 10 °/o I! Em barris ou celhas .. , 35 °/0 sificados, maris- salgados ou em salmoura •. , ••••..••..•••.••.. )) SlliO » 

Em vasos de barro... 50 °/o cos, õstras e ou- em censena, ou de qualquer outro modo pre-
Libra. 8089 30 °/o · Em latas ou frascos.. Peso bruto, tros m~>llu.scos. parados ................... , ........... • .. · 



Queijos •••••.. { londrino, parmeslio, de pinha e ~utr'!s finos ••. Libra. 102 flamengo, de prato e outros ordmanos ...•••.. » 

~ 

103 'Sangue de boi ou de'out~os anim.aes, secco, ou preparado de 
qualquer modo ................................... Arroba. 

~em rama •• ; ................................ )) 

104 Sebo . ou graxa. coado ...................................... )) 

· em velas ................................... » 
(;~ i 

·u · _ . lem massa .................................. Libra. 't•), 

lO& StearlDa .. .. • · · { b 
., - em velas roncas .. · .... ·: .. ·" .. " » 

" · · · · .. de côrcs c..u colondas ...... )) 

106 Toucinho , ~" banba, salgado ou em salmoura ..•.•....•••• Arroba. 

107 ......... ··- ~ testinos de vae- seccos , ou em salmoura .................... )) 

ca, ou de porco, em conserTa, ou de qualquer outro modo pro-
e de quaesquer . parados ............ ; .............. ; ... •'• • Libra. 
o•tres animaes. 

~-- - ,,_ 

Stso 30 •to 
8120 )) 

8090 10 °/o 

ssoo )) 

8700 )) 

18800 30 °/0 

8180 4o ·r. 
S~HO )) 

$2!10 )) 

ssoo 10 °/o 

ssoo » 

8080 30 •to 

{Em caixas simples., •. 16 •to 

I Idem, comdivisoes ou 
repartimentos •.• , •• 2! •f· 

Em barricas ou celhas. 3& 0 /o 

} Em barricas ou caius. 16 °/o 

} 
~ 

', )) )) 

• 

' 
Em barricas oa celhas 36 °/o 

} Em barricas ou celhas 35 óto 
~Em latas ou frascos •. 

1 
Peso bruto. 

..:I 
C) 
~ 



í~~~j;·~~-~~~~."··~~·~.~: _- .. -·· -~ .. ~-"-,~;,...,u,;.:::'=...,. --- . . ..., "'"'<">'·' ,-,-~ .... 

I - TARAS. 
' 
' 

...,.; liERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RAS.\0. ~ 

c:> i = 
Qualidade ' ~ 

.\batimcnlo. ' :I! 
!iE dos envottorios. 

CLASSE i}. a 

I 
! 

i - .~ ... _ .......... 
* i -- . 

I 
MARFIH, MADREPEROLA, TARTARUGA E OUTROS ! 

DESPO.IOS DE AMIIAES. 

-- _, 
Btta 6ruto ou preparados. ~ 

- -
108 Marfim .................................................... Arroba. l~áOO 10 °to . - Peso liquitlo.: 

109 Madreperela { em bruto· • • • • • • • · • • · • • • • • · · · · • • • • • · • • · · • · • • Libra. $050 » } -- 11 • serrada, ou preparada ....................... )) JIOO )I 

110 Caseos, e unhas de tartaruga ............................... ' )) ~8500 " - I) . 
111 Barbatana ou barba de. bale a .............................. Arroba. :!8400 )) -- I) 

112 Buzios, cauris e conchas na.o classificadas .•.•.........•..... Libra. SMO )) -- » 

113 Coral fino, em bruto ou em fragmentos ..................... )l BO!!O 5 •to - )) 

114 Esponja ~ :$ ordinaria .... · ....... , ........................ » !400 30 •to } - ll · · " " l fina, ou de toi!ette .. ......................... )) 38600 )) 

115 Ossos { de siba ..................................... Jl 8200 10 •to ~ - )) '" · " · " • e unhas, nno classificado& .................... Arroba. 8!>00 )) 



;: 11•1 

.1, 

] 117 

I 
i 
I 
I 118 

I 119 

li 120 

li 
121 

~: 

~ m 
''i ~~~ 

i! 
:I) 
-· i 123 

' - I 

I 
' 

I! 
i,· 

Jlcrolus lil1as em bruto ........................•.....•..... 

· ~ dcmaa~t~~~ .L:~~~~r.1~i~.'. ·r·h·i~I·o·c~:·~:~.t~. ~ .. ~~~~1~~. 
Ponta<> .....•. ,de h01 ..................................... . 

de bufalo ................................. .. 
'de veado ou cornus-cert·i, em bruto ....... . 

Ena ebr11s. 

Agulhas p;,ra ) ·r 
obras de crochet de osso, bufalo ou chii'C .................. .. 
e semelhant.es.: ~de marfim, madreperola, ou tartaruga ••.•...•. 

Agulhe' 05 {de Oliso, bufalo ou chifre .................. . 
tr • · de marfim, madreperola, ou tartaruga .•...•. , 

Anneis de marfim, ou de tartaruga ....................... .. 
Armações de barbatana, para chapéo de sol .......•....•.. 

1Woto t6.• No peso das arma'*s de barl>at3ua se iucluirá 
o de quacsquer cabo& que as meslllts trouxerem. 

\·de barbatana .•................... .., ...•..• 
) de marfim ................................ .. 

Bengala~• ..... ~de massa, ou chifre preparado ........•...••. 
d'e unicornio.. • . . • . • . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . .. 
,de qualquer outra qualidade ......••..... , ••. 

;\-o ta t 7.• h bengalas que trouxerem castiio, ponteira, 
ou q·uacsquer outros aecessorios de ouro, ou prata. e as que conti· 
verem pedras preciosas serão despachadas nd Yalor~·n:. 

~
de osso ........•........ ··•.···············. 

Bocetas para de bufalo ou chifre ........................ .. 
rapé......... de marfim ................................ ~ 

de tartaruga .......•..............•.•..•.... 

_,-o,,. t 8.• As bocetas que tiverem simplesmente uma 
pequena chapa ou embutidv de ouro, on prata pagarão os 
me, mos dirc1tos acima estabelecidos; as qur, porém, tiverem, 
além da ch;~pa, O"tros cm];;;tidos e aros desses mctacs p1garão 
mais 50 °/0 • 

Onça. 

I Arroba. 

)) I )) 

Libra. I )) 

)) 

I )) 

)) 

Duzia. 

I Libra. 
)l 

)) 

libra. 

I 
)) 

)) 

)l 

$020 - o . 
.J o -- I Peso liquido. 

$9110 10 "f,, 
~090 )) i I 
~4!10 )) -- )) 

~400 )) \ 

1$100 30 o o \ Em cartões, caixinhas 

:J~600 )) 
de papelão e outros i 

( emutt. semelhantes. Peso bruto. 

~i~O )) ~ 3Sli00 )) 
)) )) 

ll~OOO )) 

I )) I . ,, 
filSO )) -- P~so liquido: 

li -t 
C'> 
~ 

~~800 )) 

3$500 )) 

2.~000 )) ll -- I )) 

:,~ooo )) 

.\d ":lorcm. )) 

:j\~0 I )} I} Em cal'tões, caixinhas 
~(j()() )} tle papelão e outros 

.'l$600 )) em·ottorios seme-
u$ooo )) lbantcs ..........•. I Peso bruto.: 



I 
:i 
í' 

jl 
;I 
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~ 
~ 
::"! 
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~ 

1'l4 

125 

126 

MERCADORIAS. 

Bol•s para bi-) 
lha r , bag.atela \de osso •. bufai o ou chifre ................... . 
c outros Jogos j de marfim ................................. . 
semelhantes ..• 

Botões ou mar·' de os~o, hu(alo ou chifre .. J de rfl · · · ··· · · · • • · · · · · · · cas •........•. 1 d ma m, ou maúrcpcrola . . • . . • . . . . • . . 
\ c tartaruga. . _ .................... .' .. ::: 

, tle o Mo, butulo ou chifre, de qualquct· q~alida
~ de, para pennas de cscrewt· (cannetas\, para 

c bos 0'u c as- } l!cngala~, ou chapéos de sol, ?U para instru-
t~es f mentos, ou fcnamco~as mmdas e outros 

· · · · · · · · · objectos semelhantes •................•.... 
de marlim , idem •••.........•........•..•. 

I de madrepel·ola, ou tartaruga, idem .•....... 

"'ota t9.• Os cabos para pennas de escrever (cannetns) e 
para outros objectos semelhantes, que trouxerem ~uarnicões, 
ou enfeites de ouro, ou prata, pagarão o dôbro dos respectivos 
direitos. 

127 I Cacbhnbos ............ ·. · .. · .. · ·. · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · • · 

128 • >de osso, bufa lo ou chifre ....... · ...... · .. " · 
Calçatleuas .. (de marfim, ou tartaruga ... ·········•·····•· 

UNIDADE. 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

Libra. 
)) 

DIREITOS. 

$HO 
~~$600 

$180 
:>sOOO 
6SOOO 

$420 
2~400 
3~600 

Ad valorcm. 

$600 
3$000 

fiAS.\ O. 

31) 0 /o 
)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

• 
)) 

)) 

)) 

)) 

TARAS. 

~ 

Qnnlitlauc 
dos crnoltorios. 

_. ....... 

Abatimcntn. 

Peso littuido. 

(' Ean cartões, caixinhas 
' de papelllo e outros 
') euvoltorios seme-
( Ih antes ••........ .I Peso bruto. : 

)) )) 

I 
:Peso liquido. 

_, 
0'.> 
00 



129 
I <olhe~•. '""] (' f os e quaesquer 

outras peças se- de osso, bufa lo ou chifre •..•. , • • • ••.••.•••• Libra. 8600 30 °/0 } - Peso liquido.! melbantes, pa- de ma.rfim, ou tartaruga ...•........••.••••• )) 38600 )I 

I ra salada e para 
outros usos. . • · 

130 I Copos , dados,} 
e outras pecas, de osso, bufalo ou chifre ..............•.•... , S4~o )) 

para jogos e 'ou- de marfim , ou tartaruga .................... , 3$600 )) l I )) 
tros usos..... . • 

I Coral fino .... { ~: ~~~~lêo's: · flg;~; -~~i~~~-~ -~~i;~s .. o"b;a~· ~~: · )) S50o 5 °/o j Em cartões, caixinhas 
de papelilo, e outros 131 t envoltorios seme-melbantes ................................ -- Ad valorem )) 

lhantes .....•.••••. !Peso bl'l1to. 

132 I D d ! do •••· bu~lo ou ohlfro, .•••••.••••••••.••. Libra. 8420 30 °/o } )) I e ae~ .. · · ·.. de marfim, madreperola, ou tartaruga ....... 3S6on )) 
)) )) 

133 
E-1-, .,_~ • I li -1 

c:> goas, varas e d r 1 h'f '-"· outt·as obras se- e osso, bu a o ou c 1 re •.•....•••••.•.••.•. )) &600 )) ~ )) )} melhantes sim- de marfim ....•.•....•...... ,. .. __ .. _ ...•..•. )) 3S600 )) 

pies .... .'..... . 

134 I Facas para cor- {de osso, bufa lo ou chif•·e .......••••••••.••.. )) 8soo I )) 

I~ -- I Peso liquido. tar papel • • . . • de marfim, madreperola, ou tartaruga ...••.. )) 38600 )) 

135 I Laminas ou { de chifre, ou vistas para lanternas, e semelhantes )) s24o I )) 

folhas......... de marfim, para desenho, c sP.melbantes •...•. 3$600 I> -- l )) 
)) )) 

~":f do mod~- { ""', ou '""'" ........... Um. 38600 )) 

rola . . . • . • abertos ...........••••...•.. )) 48800 )) 

todos de marfim {lisos , ou lavrados ..•....•... )) 38000 )) 

13() I Leques........ . - abertos ..................... )I 38600 )) 

('"'" ........ { '"''' ou '""'" .......... 
)) 4$800 )) 

ruga. .. .. . .. abertos ..................... )) 65000 )) 

com enfeites de ouro ou pratà, ou com pedrns 
Ad Yalorem.\ . .... oreciosas ... .....•.....•....•. _, ...... ·;,.~ .. ·. 1111. -- )) 



I ----• tr==- ==-=••• ) ==::::s. • m • h-=-•-• -·---
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138 

139 

i 

I 140 

111 

142 

143 

1!Eil.C:\DORIAS. 

I Lixa de peixl' ............................... ; •............• 

Paliteiro!> .... 5 ele osso,, L ufa lo ou chi\rc ................... . 
I ele marhm, marlrc;wr o,a, on tartaruga ...... . 

Palitos ....... I de osso, hufalo on ~h ih:> .................. .. 
I de marfim, :fepcrola, ou tartaruga ...... . 

f de osso bufalo oul ordinarios do Porto e semc-
; ch·rr~ lltantes ................. . 
~ 1 • • • • • • • • • de qualquer outra qualidade; 

l r.e marfim, de qualquer qualiclarle ........... . 
Pente.,; ....... / 

I
. ~de alisar, para bixos, trayes-

dc tartat·uga.... sos e semelhantes ...... . 
para tranc;a ............... . 

\de qualquer outra qualidade ......•.••....... 

Perolas finas em contas ................................... . 

Pipos para se- 5 t.lc osso, bufa lo ou chifrY .....•.•.•..•.•.•••. 
ringas •...•... 1 de marfi:n ..•....•....•.............••••..... 

Poh·orinhos { C'rd_innrios, com cordões ou sem clles .....•.. 
de chifre . . . . . [!Ohdos, ou cobertos de couro, idem •.......... 

finos, ou de patente, idem ................ .. 

~ 

UMDt\DE. 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)J 

" 
)) 

)) 

)) 

--
Onça. 

Libra. 
)) 

Duzia. 
)) 

)) 

DIREITOS. JUS.\ O. 

I S020 ·~ [) o o 

I S420 )) 

:1.~600 )) 

i R'!?O I )) 

:lf\liOO )) 

I ~;gg I l) 

)) 

I ~sooo 1 )) 

I GSOOO I )) 

1::.!$000 )) 

• Ad ynlorem )) 

$600 5 °/n 

g420 :JO o/o 
:>$400 )) 

I 18200 I li 

38600 )) 

1,gsoo li 

T.\R.\S. 

~.........._ 

Qua\iúntie 
:\e>s cnvoltol'ios. 

---
Abatimrnto. 

Peso liquido 

(Em c~rtõcs, caixinha~ 
J de papel:io, c outro, 
) cnvoltorios scme-
( lhantcs .......... I Peso brnto. 

t 
\ 
I 

)) 

)) 

>I 

)) 

" 

Prso liquido. 

)) 

i 
i 
~ 

-l 

~ 



{ rle osso, hufalo ou chiirr, ................... I ibra. sm 
1H Ponteiras. . . . de marfim .....•.....•..•..•...•..•..•••••.. )) ~~400 

de madrepcrola, ou tartaruga ........•....... )) 3$600 

H5 Pnchadorcs } o ' Sl2o para portas c de osso, bufa lo on chifre; ................. ,.. )) 

gavetas....... ~te marfim, madreperola, ou tartaruga ...... , )) ~S6PO 

I 146 Pulseiras, hrin-) 
! cos, alfinetes de • o I peito , adereços de osso,_ bufalo ou clu frc ..........•••....•. )) 15200 

e outras obras) de marhm, madrcperola, ou tartaruga ..•.••. » 6!)000 
I 

I semelhantes. • • , 

i 147 Tentos e outras} f 1 'f , 8420 peças pa a j de osso, hu a o ou ch1 re ....••.•..••••.••.•. )) 

gos ..... ~ ... ~ de marfim, madrcperola, ou tartaruga ....... )) 3$6eo 
! 

148 Tinteiros e { de osso, bufalo ou chifre .................... » S4~0 
areeiros...... de marfim, m.eperola, ou tartaruga .••....• )) 3$600 

H9 Varetas de bar-{para armação de cbapéo de sol. •...•.••••••. )) 

l, $150 
I bata na, ou de para collete de mulher ....................... )) atso 
: chifre... . • . . • para espingarda c para outros usos ........... )) ~240 

150 Qttaesquer outras obras não classi!Ícadas •......••.....••... -- Ad valorem 

1\"oto ~O.• As obras desta classe que lherem enfeites ou 
embutidos de ouro, ou prata, c a respeito da~ quacs não houver 
?isposição especial, pagarão o dôbro dos respectivos direitos. I 

; 
I 

i 

~O 0 /v 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

j Em cartões, caixinh&f 
de papelão e outros 

Peso bruto ,I ( cnvol to rios sem c-
lhantcs .....•.••••. 

l --- Peso liquido. 
f 

~Em cartúcs, caixinhas 
de papel~9 e outros 
em oi tonos sem e-

( • lhantcs ••••.•..••• feso bruto. I 

f 
} 

.. ,· .. 
ll » 

I . ~ .... 

} » 
)) 

} 
Peso liquido.! 

~ ---

- .. I 
I 
I 
! 
I 

.. I 

...;( 

...:c ..... 
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I 

I l CLASSE 6.a 

- FJ!UT.\.S, 

--
) 
I 

1 SI Amt"ixas ..... 5 fresc3s .....•.. : ....................•........ Libra. S090 

i I ><'ccas, ou passadas ......................... )) f)IOO 

i 
152 An&endoas do-~ tom casca ...... : .•....•................•... Arroba. 1$200 

ces ou amnrl(as. descascad.1S ou piladas ....................... 
" 18800 

I 

' A '\'elães . ..... ~ com rnsca ••.... : ......•.••......•..•....... " 1$'lfl0 153 
t d~scascadas ou ptladas ..............•....•.•. )) 18800 ; 

i 
I 

A 't . { brancas, da I!cspanba c semelhantes ...••... $900 I 154 )) 
I zer onas .. ·· de qualquer outra qualidade ..•..•....• • ..• · )) $300 I 

fl.\S.\0. 

3ú 0 'o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

' 
TARAS. 

'-...,- ""' 
Qualidade. Abatimento. 

dos cnvoltol'ios. 

~Em baniras ou caixas: 
Em latas, frascos e ou-

10 •/o 

) tros envoltorios se-
melhantcs .......•• Peso bruto. 

·Em barricas nu caixas. 
I Em latas, frascos c ou-

H 0 /o 

? 
tros enyoltorios se-
melhantes .....•••• Peso bruto. 

' 
\Em barricas ou caixas. 14 .,. 

Em latas, frascos e ou-
~ tros enyoltorios se-

mclhantcs ..••....• Peso bruto. 

r Em ancorctas ........ 17 •;. 

~ E~ij~:~~~~i.r~~ .o~~~:. 20 ·r. 
/Em latas, frascos e ou-

tros cnvoltorios se-
melhautes. • • . . . . . . Peso bruto. 

"" ~ 
I.:. 



) Em barricas ou caixas. 1 ~ 0 !o Yerdes ..•. • ••••. l soltas.·::·: ............... .\rroba. ~721) JO 0 /o Em canastras O \I cesta! 5 0/ 
•O ' t em OUriÇO> ...... , , , • , • , ••• }) S3utl }) Em saccos .....•.•... 2 o:o 

155 I (;astanhas ... ~ (Em latas, frascos e ou-
tros cnvoltorios se-. seccas , ou piladas ..•..•....•.•.•..••.•.•.... )) ' ~720 )) mclbautcs •.••.•... Peso bruto. 

I I I) Em barris ou caixas . . 10 •/o ~6 I FI { frescos ..•..•..•••.••....•.....•......•.••. ·I Libra. -~090 )) Em latas, frascos e ou-1 gos · · · · · · · · · seccos ou passados ..•..... · . · · · · · · · · · • • · • • · · Arroba. 1m o ,, l tros en v o ltorios se-
mclhautes ......... !Peso bruto. 

'Libra. I tEm hanicas Óu caixas. 10 °/o 157 I M à {frescas .................................... ·I S030 » Em latas, frascos e ou-aç es ...... · seccas, ou passadas ... · .. • .......... • .. • .... )) SlUO )) tros enyoltorios se- I 
mclhantes ...••.••• Peso broto. 

I 5S I Nozes ali,mcnticias, ue qualquer qualidade ........••...•.•. :.I .\rroba. I S9GO )) ) Em bnrricas oucaixas. 10 ••• 
tEm saccos .......... 2 O! l -:t ,o 

E b . . 10 I -.( 
Cl:) 

li I I ) m arncas ou ca1xas. • 1 o · I' I I Pecegos ~ frescos ......•..••••••• : ........•....••.•.• ·I Libra. '090 30 °/o Em latas, frascos e ou-,,,, "··"I seccos ou passados, IOrtaorws) ............... 
" SIOO )) f tros em·oltorios se-

. melhantes .•.••••. , Peso bruto. 

I I r Em barricas ou caixa>. 10 °/o ·o I Peras j frescas .•.........•....•..........•••....•. ·I }) .'050 )) ) Em latas, frascos c ou-lü "·" "· 1 seccas «U passadas .......................... )) s 11)0 )) ~ tros cnvoltorios se-
melhantes ..• _. •••.. , Peso bruto •. 

liil I Tamaras ..... j frescas·· .... " .. ·:"··· .. ··"·'" .......... , I St!90 I I ~Em barricas ou caixas. 10 °}0 " )) Em latas, frascos e ou-I seccas ou passadas .......................... )) SlOO )) ~ tros emoltorios se-
methantes ... ·. .. • .. Peso bruto. 

{Em barricas ou caixas. 8 °/0 

162 1 U J frescas.~ ................................... , I I I Em paroleiras e outros 
)) SlOO )) 'asos de barro..... 20 °f 0 vas · · · .. ·" · t seccas ou passadas ~passa>) ......... · ........ )) so~o )) ) Em latas, frascos e ou-

tros cnvoltorios se-
· mclhantes ., , ••• , •• I Peso bruto. 
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lG~ 

--r 

.lll:;!ti..AUUnJM. i "'<"'"' l nmmns i 
I 

Ft•utas , cocos ( 
c uozrs ti:• qual-
quer qnalitlad~, fresros .... , , , ••....... , ......... . 
n3o rlas>ifica- (sere os ou passados ......• , , • · · · · · · · · · · 
Lias ••••••••••• 1 · · · · · · · · · · · · · · · 

~ ( tlc t•:;pirito ......••........ 
· , } de caltla ................. . 

\

em consena .. ···)de qualquer outra quali-
Qn:tcsr!uer fru- { datle .......•.....•..•.. 

tas , cocos,. on _ 
nozes, classifi·) . ~ seeco on sem calda, c crys-
caüos ou uao •. r talhsado' .....••...•. ' ' • 

'em tluce......... com c~hla .......•••...•.. 
em massa, ou em r;cléa .•. 
de qualquer outro modo 

preparado, ou confeitado. 

• 

Libra. 
)) 

.. 
)) 

)) 

)) 

)) 

' 
I $020 

S!UO 

$100 
~120 

s~oo 

S2110 
81:20 
SIOO 

~~011 

IUS.\0. 

:JO 0 ,'o 
)) 

)) 

)) 

)l 

)) 

)I 

)) 

)) 

11'1{)1" i f 

----~- I .I ' -

I 
Qualidade I ,\batnnemto. 

1los Cll\'oltorios. 
-----

e~lll b31'l'ÍCo1S 0\1 C3Íl3S.I 10 O,' o I Em latas, !'!-ascos c ou-t tros cnvollorios se-
mclhantcs ......... 1 Peso bruto.· 

I 
I 
I 

I 

} Em barricas ou caixas.l 10 °/o 
Em bocetas • latas, 

! fraseos c outros cn-

\ 
'nltorios scmelhan-
tcs ............... , Peso hruto. 

I 

I 

'i 

I -t 
-1 ·-
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Q = I IIERt!DORIAS. UNIDADE. DffiEITOS. s;; 
~ 

CLASSE 7 •11 

LEGIJ\UES, I"ABINACEOS E CEB.EAES. 

-
Hlá AM'arreba •••..•.•••••••.••.•....•........•...... •.••.•... Arroba. 6300 

166 Alpiste .................................................... )) 8900 

161 Amendoim ou mondobim ................................... )) ~300 

Arro~: { oom casca ................................... )) 8100 168 • • "· • • • descascado ou pilado ......................... )l 8120 

Cevada. ...... { com tasea .................................. )) $':!00 tll9 preparada, ou sem easen ..................... Libra. b020 

170 Cevadinha . .' ............................................. , Arroba. 8400 

171 Ervilhas { Terdes, ou seccas ............................ )) s~oo 
•• • • • • em conserva de qualquer qualidade ••••..•..•. Libra. 8080 

RASÁ O. 

3o •r. 

)) 

10 °/o 

)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

)) 

30 °/o 

TARAS. 

- Q ••• :.r.im .. :. 
dos envol!orios. . 

I 

$ Em barricas ou caixas. 10 •r. 
I Em saccos ............ 2 .,. 

5 Em barricas ou caixas. 
tEm saccos ............ 

10 •[·' 
2 °]o 

5 Em barricas ou caixas. 10 °/o 
1 Em saccos ........... 2 .,. 

$ Em barricas ou caixa~ 
I Em saccos ........... 

. H •/o 
2 .,. 

{Em barricas ou caixas 
Em saccos .......... ·• 

io •/. 
2 °/o 

{Em barricas ou caixas. 10 •/o 
Em saccos ........... 2 °/o 

~Em barricas ou caixas. lO •to 
(Em latas . . . • • • • • • • • • Peso bruto. 

Em saccos ..... ,. .. • .. 2 °/o 

I 

I 
I 

I 
I 
1 
I 

I 
I 

""' -1 e. 



172 I Farello, e restolho de qualquer qualidade ••••••••.••.••••••• .I Arroba. I uso I 10 °/e 1 J Em barricas ou caixas;' 10 °/o 
l Emsaccos ........... ' o/o 
1 Em "idros que possllo ['' ......... ····························· ~ """' "' 1 lib" 

)) $150 )) 

' d'agua............ .W "lu • de mandioca, milho, arroz, e batata •.••••••. )) &300 • Idem de mais de 1 até 173 I Farinhas • fe- de cenda, avêa, centeio, sagú, tapioca, e pol-
4 libras, idem ••• , . 30 °{0 cuias e pós nu- "ilbo , amido ou fecula amylacea ••...•.•.•. )) fi9CO • Idem de mais de ~ h· tritivos........ henalenta arabica de Warton, revalen ta de 
bras, idem... •• • .. '.!O 0 /o Barry, racahout, salepo (orchi1 mascu!a) e ' Em barricas ou caixas. 10 °/o iemelhantes ............ • ................. Libra. fi!iOO 30 "lo Em latas .... ••••• •• , · ó' 0/o 

\Em quaesquer outros 
eovoltonos ........ , Peso bruto. 

I 
' .~ ... 

'i.ó ~~~ 174 I Fa..-as allmentlelas ........................... , .......... .' Arroba. 8100 10 °/o l Em barricas ou tàina 
l Em saccos •••••••• ·• : .• • I 'Vq 

• "J ',\ ~ 

175 I i<'elJ;lo de qualquer qualidade ................................ )) ntoo )) 1 Em barricas ou caixas~ 10 °/o 
I Em ~accos .. , ........ 2 .,. ' 

' ' • ::1 176 I Grão de blce ........................................... · ... : J) S2oo )) { Em barricas ou càiias. tl> .,. ..... 
Em saccos ........ :~ ·~ '! .,. 

' 
I Lentilhas ...... • . , .........•...................... ~ ...... . 1 , 

{ Em barricas ou caixas. 10 °/o 177 
li $200 )) 

Em saccos ..... :, .:. ; ! •/o 
·biscouto de qualquer quali~ade •••••••••••••• Libra. ao~o, 30 .,. 

{ ordinaria , pro~ria de embarque I 
178 I Massas alimeo-~bolacha.. • • • ou para marmhagem: .••••••• Arroba. SUiO. 10 °/o 1 .... "";, .. 00 ,.;,.

1 
,. ., 

Em saccos........... . . 'J. •ta ticias •• • •• • • • • de qualquer outra q~abdade •••• ll SiOO' » , r"": ........... : -....... macarrllo , aletria e semelhantes •••••••••••••• )) 8600 » 

de qualquer outra qualidade ••••••••••••••••• )I SGOO » 
~ . <• 

179 1 lllllho •• ,,., ••• { m~~:~~sJ~. ~i~~~ .~r.a~c·o· .~-~~~~a.~~~~~ -~~s.s~:. )) 8900 1 30 °/e 'h Em barricas ~~al.l 10 °/o 
de qualquer outra qualidade, ................ )) 8080 10 • Em saecos •. • ', . ~· ••••. 2 °/o 



I .,.; 
<; 

== MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. ~ ::=. 
~ 
~ 

180 Painço .................................................... Arroba. S900 

181 Tremoços .................................................. )) &600 

182 Trigo em grão .................. , .......................... )) 8060 

183 Qnaesquer ou- ( 
tros legumes, Libra. farinaceos e ce· seccos ...... • • .. • · .. · • • • • • • • • • • • • · • .. • .... • • ~050 
reaes nao elas- \em consena ............. • .................. )) $0SO 

sificados .•••..• 

TARAS • 

RiSÃO. 
..... ---'-

Qualidade 
dos envoltorios. 

30 °/o 5 Em barricas ou caixas. 
t Emsaccos ............ 

);> { Em barricas ou caixas. 
Emsaccos ............ 

10 °/o { Em barricas ou caixas. 
Emsaceos ........... 

-
{Em barricas ou caixas. • 

30 .,. Em saccos ........... 
Em latas ............ 

-

--Abatimento. 

10 °/o 
! .,. 

lO •/o 
~ 0/o 

10 .,. 
~ .,. 

10 ., .. 
2 •/o 

Peso bruto .. 

I 

"" "" 00 



( "179) 



-~-~---

I TARAS. 

I IIEI\CADORIAS. U~IDADE. DIREITOS. RASÃO. 
I 

I.U.Umenlo. Qualidade 
~ dos envo\torios. 

CLASSE S.a 
-

PL&NTAS,FOLBAS,FLOBES,FRUCTOS,SEBENTES, 
ILUZES, CASCAS, FORRAGENS E ESPECIABI.\.S. 

-- -1 

184 Al'bas&os, arvores e plantas vins, de ,qualquer especie ..... - Livres. ~ 

~ A.leaparraa em conserva ...... .' ............ • • · • · • • .... · • • • · 
. 

Libra. • 080 :io ., • 
~ Em frascos, latas e OU· 

18[) tro~ ~"' oltorios se· 
( melhantes ••••••••• Peso bruto 

186 Alhos soltos, em resteaa ou maúnças, c em mólhos ••••••..••. Arroba. 8300 ll Em barricas ou caixas. 10 °/o 

I 1 de açafrllo bastardo, açafrõa ou cartbamo (se-
Libra. 8300 mente) .................................... )) 

da Alexandria, ou contra vermes (semente) semen 
8~40 contra ou cina .......... .................. ll )) 

aniz ou h erva J commum .................... • 8060 )) 

'doce (semente) estreitado ................... " 8120 ll 

baunilha, bainilha ou vanilha (fava) .......... )I 18500 )) 

de cardamomo•menor (semente) .............. lt 8600 » 
de centeio ( secale cornutum ou davus sP.calinus) Em vidros que possllo 

ou centeio esporado, espigado, ou respigado 
&600 

conter até 1 onça 
1 (cravagem) ................................ " lJl d'agua •••••••••••• 40 •t. 



r <b<iro, do Took• (O,.)d<pf<rir"!o'""'"'' l.ibra. J600 so "lo Idem de mais de 1 até 
coloquintida (~ôlpa do fructo) ................ )) 480 )) 8 onças ........... 30. .,. 
cubeba (fructo .................... : .. ....... )) 8120 " Idem de mais de 8 on-

ças até 1 libra ...... !O •fo 
18'7 !Bagas, grilos, galha.(excres- ide Alepo (gaaooturcicre) ....... Arroba. !8400 " 

Idem de mais de 1 até 
favas, Cructos, cenc1a, vul- ~ d I d' 

" 38000 » 4 libras ........... 10 .,. 
cardos , semen- garmente noz) a n la .. ·"""" .. ·"" .. • Idem de maia de Ui-
tes e outras es- - bras .............. 5 .,. 
p•ci~ •~•lhoo·~• tiobo, "lioboç• (•"""") ............... » gsoo " Em botijas Óu outras 
tes, propriaspara de mamona (semente) ....................... )) 8480 )) vasilhas de barro ou 
medicina , tin- · de louça· •••.••• ; .. !O "/o 
cturaria e ov.tros e melancia (se-i com casca ....... · ............ Libra. SOM )) Em barricas ou caixas. 10 °/0 
usos........... mente)...... descascada •••••••••••.•••... " $300 » Em I:~ tas ou caixas de 

folha ou de zinco .•• 5 .,. 
scada (noz) ............................... • 8240 D .Em fardos ........... · 2 ,0 /o 

Em bocetas ou caixi- ·'' ., 
· ~negra ....................... Arroba. 8800 )) nhas de J!Rpelllo ou_ 

de mostarda (se- branca ...................... Libra. 8050 » de made1ra •• ; ..... Peso bruto. 
mente)...... de qualquer qualidade, prepa-

rada, ou em conserva •.•••. » 8080 )) 

de noz vomica (fava) ......................... • 8600 )) 11 I li ~ peichurim, ou puchary (fava) ................. lJ 8600 )) 

de roma ou malicorium (casca do fructo) ...... ,. 8100 )) 

de ·Santo lgnacio, faba indica ou tgnatia 
amara (fava) ............................... • 8600 )) 

n tamarindo, de qualquer modo preparado (fructo). • 11120 li 

de zimbro, ou junipero (baga) ••...••••.•••.•. Arroha. • tS280 » 
pára horta, jardim, prado, e em geral para a 

Libra. SOá O agricultura ................................ 5"/o 
. de qualquer outra qualidade ................. /f 8120 30 "lo 

188 I Batatas alimentícias, ioglezas e semelhantes .................. Quintal. S200 10 o;. 
l~ Em ~arricas ou cai tas. 10 .,. 

Em Jacazu ou canas-
{ iras ............... 5°/o 

189 I Caeão .............. , ....................................... 1 Arroba. I 1S200 I 30 "lo I Em saccas ou fardos 2 .,. 

190 I Caf6 em grao, de qualquer qualidade ......................... 1 • I s9oo 1 )) 
• {Em barricas ou caixas. 

1 16 ., • 
I Em snccos ......... ; . ' t DJo 

191 I Caril ....................................................... f Libra. 1 8100 I 
{Em frascos, latas e 

)) I outros envoltorios 
semelhantes ....... J•o bruto. 



-
I I l 
I l I 

i:l'i!DAtlt. 1 DIREITOS.! 00 MERC.\DORUS. o 
c::: 
.w 

I 
:;;;! 
~ 
~ 

( t'"~ ... ........ Libra. 8200 
de canclla....... da China .................. )) SI 50 

do Cc")'l3o .•............... )) a;,oo 
de carvalho, quercitron, ( quercus tinctoria) ou 

casca da America, páo-brasil, camprchc, e fus- . tcte, e de qualquer outra qualidade, proprias 
192 Cascas c lenhos para officina de cortume, ou para tincturaria .. Arroba. $600 

m<didoo~ • "'(do "~'"""•· .............. · .. · · .. · · · .. · ... Libra. SlllO 
tincturaria.... de guaiaco ou páo-santo ..................... )) 6040 

de quassia .....•......•... · · .... · · .......... )) 1!120 
d d 1 {rubro ..................... " /ilOO 

e san a o . . . . . . citrino ..•...•............. )) 8160 
de sassafraz ................................. )) SIOO 
de qualquer outra qualidade ................. )) S200 

["""' '"' '""" ou ""'"'"• ' om molh". 
Arroba. 8300 

193 Cebolas, ou ce-
bolinhos · • • · · · em conserva, com mistura de qualquer fruta, 

ou legume, eu sem ella .................•.• Libra. soso 

194 CbA da India, de quailtuer qualidade ·: ....................... " S4!>0 

HIUS. 

n \S.\~l. - ----

I Qualidade 
dos Cll\'OltOI'iOS. 

30 1),10 

) ' 
)) 

" 

)) <.:\mesma do artigo Ba-
)) ~ ''"· '' ;>o•. ,, "'· ••. )) 

j) 

" n 

" )) I 

{Em barricns ou caixas. 
" Em jacazes ou canas-

tras ••••..••.•••.• 

~ Em frascos , latas e 
)) outros cnvoltorios 

{ semelhantes •••.•.• 

Em caixas de madeirá, 
até 20 lilfras ...... 

Idem, até 4.0 ditas .•. 
)I 

Idem, até 70 dita& .•• 
Idem, até 100 ditas .• 
Em cai las de madeira 

dobradas .......... 
Em latas .•.......... 

I 
' 

.. ...___ 

I r"':~""'" li UalllUCutv. i 

I 
I 
I 
I 
I 

--

10 °/o 

4 °/o 

Peso bruto. 

32 °/0 
25 o/o 
23 o/o 
22 oio 

40 8 /o 
18 ql .. 

....:{ 
IX> 
1~ 



:\'o ta 21. • !'a deducçõo das taras serão comprehcndidos quaes-
quer papeis em que o chá vier embrulhado, e os respectivos cofres 
de chumbo, zinco, ou folha de Flandrrs, as capas de palha, e as 
caixas pequenas de qualquer qualidade c materia. 

!'lilo serão reputadas dobradas as caixas que contiverem ou-
tras pequenas de uma até duas libras. 

I 'Em raixas ......••• .I 10 •:o 
195 I C&gumelos { seccos ....... · · • · ... ·. · · · · · · · · · · · · · · ········-I Libra. $150 30 °/o Em frascos , latas e 

(champignons) em conserYa ................................. » S24ll • t outros envoltorios , 
semelhantes • • • . . • • Peso bruto .1 

196 I Cominho .................................................. I Arroba. I 18500 I )) 
1} ~m barricas ou caixas. 10 ::o j 

Em saccos....... .... 2 lo 

1971 Cravo da In dia (girofle). : . .................................. Libra. S070 } Em barricas ou caixas. 10 °/o 
)I 

Em fmscos ou vidros • ~O 0 ío 
I 198 Feno, palha de avêa, e. quaesquer outras forragens, wrdes ou 

seccas ................................................ Arroba. sao lO 0/o Em fardos .......... Peso bruto.! 

/I 
..... l 
~ 

~ bastardo, açafrôa ou cartharno (flor) Libra. S300 30 °/0 
~ 

/de açafrl!o. {da H~spa.nha: o~ Orientnl.-Crocus 
)) 2$400 " 

\ I sattvus.-\>ty,ma) •••..•.••••.•. 

I A"'""'' '"'"00 •• 

\ d• •Wim) Mb"· • · • · · • • • • • • • · · • · · • • · · • • • • · 
)). $010 )) 

I 
1 llore• .....••••••........••••.•.• )) S120 » 

199 I Folhas, nores, de aUasema-aspic (flor) •••......•.•.•..•.•.•• Arroba. 1S~OO , 
hcnas, caules, de brayera anthelmintica, kous50 ou kusso (flor). Libra. ~sooo )) 

juncos, musgos, lu pulo, ou lu paro (ltumuLus Lupulus) ••••••••• » S050 10 °/0 talos e outras 
S040 30 "lo rspccies semc-; de malras. { folha~········· .. • • • • .. ·" · · • • .. • )) 

lhaotes medi- J llorc, .. · .. · · .... · .... · · ·" • • .. • • " fi120 )) r gas, grllos, tina~s, &c. 
cinaes e de tin- ' da Corscga, on coral i na da Corsega 

s~oo <tu .. ,ia .... •.. 1 ({~~ /w/mi•<lwM"')· ........ )) )) 

musgos... islandico-(cetrarea islandica) .... )) 8120 » 
dn Irlunda, ou carragaheen •••••. » $300 )I 

urzella ou orcella \lichen orce!!a). )) ~050 lO 0 /o 

macis, ou flor de noz-rnoscada (uyllo) ...•.• » $600 30 °'o 
papoula bran'j ou J:Ubra (flor) (papavcr rllaeas). )I $100 10 o o 
de qualquer · 1tra qualidade ................. » a12o 30 °io 



T.\RAS. 

~IERC.\DOfiUS. DIDADE. I DIREITOS. IUS.\0. 1----/'--._----

Qualidade Abatimrt<te. 
llos tlliOilol'ios. 

---~----1 I r em chuutos ................................ L.ll.a 1 ~'~_\(I f) I ''(! u 1\ 
~ ~~ ~J~~:o~~· q~;;l;1;1~~ · ·p·r~.c~;~~;;c·i~ · ~;~· ;Ít;:;ú ~ " :--:1111) I :I ! 

, Em lJIHrbuli.IJJ.tl~l·L·.: 1•J" I dadc ••••.....•..............••........••. ,\rroba. :;,')600 )) I, l·:rn ~aixas onl'ai~otes. . . 

WO I Fu.,. ,,, ..••• ( m•~"• < ><mo\h'""'"" ................ " -1~800 )) 
10 li o 

· Em sacws ou fardos .. ~ o 
picado, para cachimbo, ou para cigarro ••••••. Libra. 1?:300 ,, 

) Em rolos ............ 
- o 

em rapé, ou emtabaco ...................... )) $600 )) 
!_, aJO 

em rolo .•.••••..• ·••· ...... ··.·••• .•• •· ••. ·· Arroba. 311000 )) 

de qualquer outro modo preparado •.•••..••. Libra. 1$200 )) ,, 
~l 

00 l "~ ........................................ )) $050 )) \Em barris rom sal-~ 11 ..-
~01 I llortalic;a tle salgada ou em salmoura .•..••..•••....•••.• )) 5020 )) / moura . . . . . • . . . . . . 35 °/0 

qu.1lquer qua- em ronsen·a de qualquer qualidade, com mis- ~Em latas, frascos e 
lidadc........ tura de qualquer fructo ou legume, ou sem outros rnvoltorios 

clla ...................................... )) soso )) ; semclhauLcs ...... ·I Peso bruto .. 

~02 I Louro .................................................. • ••• 1 )) I no2o » Em barricas ou caixas. 10 o: o 

203 I Mate de Congonha, ou herva do raraguay ••••••••••..••••••. Arroba. $600 )) 
I Em barricas ou caixas. 1 O 0/, 

~ Em surrõcs .••.•...•. 8 o.• 
'o 

(''"'"· "''" on do >loloh., ................ Libra. HOiO )) ) ~m harricns ou raixas. 10 o,r0 

da Costa d'Africa ............................ )) $120 )J ~IH ~ilCt:úS........... '.2 °; 0 

~01 I Pimentas.... de quulquer qualidade, fresca , scrca , ou em , Em fra>c.os , latas e 
conserva, com mistura de qualquer fructo ) outros c1noltorios 
ou legume, ou sem ella •.....•....•..•.•.• » soso )) semelhante; ....... 1 Peso bruto. 



f de nçafnio rla In dia'· cnrcuma ou grn!(ihre 

deakaçuz, rcgaliz ou rcgoliz (glycyrrhi~aglabra). \ '"'"""' ('me mm" "" '"'' m<"'"·'· ..•••• 

de althéa ou mal- com casca ................. 
::oE, I naizes c bolbos, yaisco .... , •.• , { sem casca ou raspada .. ,.,. 

~06 

propnus para a 
nJedil'ina, tin-;de gramma ................................. 

""'";' ' ''"( . outros usos... de r . ~ de Florença ou Flor~ntino. 
mo · • ·'' · • • · 1 roxo ou dos tincturciros ...• 

de salepo (orchis maswla) ................. , 
para horta. jardim, prado, c em gemi para a 

agricultura ............ , .. , ........... , .. 
, de qualquer outra qualidade •..•..•••.•••.••. 

{
em massa ................................. .. 

Tomates .. ,.. inteiros, conservados, ou em salmoura ...•. , 
de qualqurr outro modo prepiados .......... 

Libra. 
)) 

Arroha. 
)) 

Libra. 

" )) 

ll 

)) 

)) 

)l 

)) 

)) 

~07 I Quacsqucr outras especiarias não da1sificadas ...... · .•.••.•.. . 1 Ad valo rem. 

-'·otn ~2.• As mercadorias desta classe, quando forem de 
natureza a poderem tambem ser importadas contusas, em raspas 
ott rasuras, ou em pó, Jligarao: nos tres primeiros ·~asos mais 
10 °/0 , c no ultimo ma-25 •!o sobre os respectivos direito;;, 
se nau estiverem assim classificadas, ou não fôr qualquer <lestes 
o seu estado constante. 

:-i o caso de ,·irem avolumados conjunctamcnte, ou misturados 
a flor, folha, raiz, sementes, bagas, grãos, favas, &c., de uma 
mesma planta, que estiverem sujeitos a direitos dilferentes, e 
de se não poder, com a necessaria individuação, separar uns 
dos outros, eohrar-se-ha a taxa lançada sohre a parte mais tri
butada, como se della se compuzesse o yolume. 

R o no 
SUGO 

1$200 
:>SlOo 

$060 

$050 
nt:!o 
S4oo 

$O !i O 
StOO 

St50 
S020 
soso 

I 

I 

01) ofo 

)) 

» 

10 °/o 
)) 

30 °/o 

5 °/o 
30 °/o 

)) 

)) 

}) 

t m"m' doon;,, Do) .~. ''"'· '""··'· 

~
Errt batris ou talhas 

de barro ........ .. 
Idem com salmoura •. 

(

Em latas, frascos c 
outros em·oltorios 
semelhantes ..•.•.. 

30 °/o 
40 °/o 

Peso bruto.: 

-1 
ffi 



·~L\8 

.20\) 

~to 

MEUCADORL\S. [~ID.\DE. I DIREITOS. 

I I • 

CLASSE 9."' i 
i 
I 

SLMOS, OU SUCCOS \"EGETA.ES, BEBID,\S ALCO· 
HOLIC,\S E FERliE~T;\DA~, E OCTUOS LIQUDOS. 

Alcatrão c pixc de alcatrllo ................................ . 

! 
mascavado ..••••••••.•.•.•...••••..•..•.••.•. 
branco .••.•••••••••••••.•.•..••••••.••••..•• 

Assucar •.... • rc!inad? ....••• '.,' ',"., ... , .. ' ........ ' ... . 
Cr)·stalhsado ................................ . 
candi ............................. · .... · · ·· .. 
de uva, ou glucosc .......................... . 

\zeites ) de oliveira, ou doce •.•......••..•.•.•..•..•. 
1 

•• • • • • • de qualquer outra qualidade ..•..••••.. \ .•..• 

i\"ota 23.• As taxas acima comprchendcm unicamente os 
azeites importados em cascos; quando 'iercm em garrafües pa
ga ruo mais 25 °{0 , e em botijas, frascos, garrafas, ou outra qual
quer nsilha de barro, !ou~ a ou vidro, mais 50 ° 'o sobre os 
resprcti\·os direitos, ficando nestes comprehcndidos os das mesmas 
'a;ilhas. 

Arroba. 

)) 

)} 

)) 

)} 

" )) 

Canada. 
)} 

8200 

F600 
8900 
1$~00 
18800 
3HGOO 

HtiOO 

8Hl0 
$300 

R AS.\ O. 

I 1 O 0 / 0 

30 °1o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)} 

I )) 

)) 

T.\RAS. 

~---.--~ ~ 

Qualidade I Abatimento. 
dos enYoltorios. 

20% 
1 Em vasos de louça, ou 

tEm barris ........... 

barro ...........•. 10 °{o 
Em latas ........•••• 5 °/o 

~Em barricas, caixas 
ou f eixos ........ :. 15 Ofo 

\ Em saccos ..•.•. , ..•. 2 0' ,o 

I 

I ' I 

I 
I 
li ...:( 

co o 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

[I 
I 
I 
I 



.211 

212 

213 

211 

215 

:>16 

~ 
ccr\'eja commum, de qualquer qualidade .... 

. Bebidas fermcn- h~·dromcl .........•........................ 
tadas.... . • . . . cidra ..........................••......•... 

de qualquer outra qualidade ..•............. 

1\"ota ~4.• Fic:J.o extensi\"as a este artigo as disposições da 
nota 23.• 

u- r {de azeite ................................... . 01
' as ....... de vinho, liquida ........................... . 

Campbora ou alcanfor •..•••••••...........••..•...•........ 

Catto ou terra japooica (cachou) ........................... .. 

Cêra vegetal, de qualquer qualidade ........................ .. 

Gommas. gom
mas-resinas, re
sinas, c balsa
mos concretos. 

alcatira ou alquitira, adragantba ou tragac:mtba 

{

da India, ou mastichc (mastic) 
almeccga. • .. .. em lagrima .............. .. 

clcmi ou resina clcmi .•...•. 

aloés, ou atebrc hepatico ou succotrino ••.•.•. 
ammoniaca ................................. . 
angico •.......•..•••••••••.••••••••••...••.. 
arabia ou arabica, e do Senegal ...••••.••.••. 
assafctida ou fetida ........................ .. 
de batata ••.•••..••••. • •••••...•• • • • .• • ·. • •. 
benjoim (asa dulcis) ....... •••••••••••••••••• 

borraa ou gomma1 simples, el\1 massa, ou 
elastica ( caoutchouc) em pedaços ••••.•.•. 
c gutta-percba..... • volcanisada •.••.•••••. 

copa! ou jutaicica ........................... . 
escamonéa ................................. . 
escamonéa branca .......................... . 
estoraque ou styrax ••...••..•.•.•••.••.••••• 
euphorbio ...... _ ........................... . 

,galbauo., ................................. .. 

Canada. 
)) 

)) 

)) 

)) 

" 
Ubra. 

)) 

)) 

Libra. 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

!i2SO 
lHO OO 
~-~00 
~300 

soso 
$040 

$300 

8100 

5120 

SiSO 

SGOO 
~1!10 

$100 
~300 
$300 
$180 
s~oo 

1Sá00 
S2So 

s~oo 
~400 

s~oo 
2S000 
&8000 

11600 
8500 
1i300 

50 °1
o 

)) 

10 °/o 
)) 

30 °/o 

» 

)) 

30 °/o 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,., 
)) 

)) ,, 

í A mesma do artigo 
t Gommas, &c. 

)) 

5 Em barricas, ou caixas. 
tEm latas, ou frascos .. 

Em ,·idros que possilo 

\ 
conter até 1 onça 
d'agua ............ . 

/

Idem de mais de 1 até 
8 oncas ........... . 

Idem de mais de 8 
onças ate 1 libra ... 

Idem de mais de 1 
até 4. libras ........ 

Idem de mais de 4 
> libras ............ . 

Em botijas ou outras 
nsi lhas de barro, 
ou de louça ••••.•• 

Em barric~ts, ou caixas 
Em latas, ou caixas de 

folha, ou de zinco .. 

10 °/o 
5 .,. 

60 °/o 

50 °/o 

40 °/o 

30 °/o 

20 °/o 

10 °/o 
10 °/o 

5 .,. 
Em bocetas ou cah.i

nbas de papelno, ou 
de madeira ••• , , , •• I Peso bruto 

""" CP 

""" 



~ ~ERCADORIAS. U~IDADE. 

~ 
::;:::; 

/ a-lnlhogia, gutta ou rom ..... ............•... Libra. 
' sr;Ju ou sandarncJ ~.-.; ...................... )) 

gua1aeo ou dP. Pao :-ian.o .•................... )) 

incenso ou olibano ....••••........•.•...•••. )) 

de jnlapa .................................... )) 

labuano ......................... • ...... · .... )) 

1 {escura ....................... n 

acra • · · · • • • • • branca ..........••.•......•.. )) 

~16 Gontm:ts, gom-
mas-resinas, re- mnrha •••••...••..•..••..•.•.........•••.•. )) 

silws, c balsa- n1ipoponax ou oppoponaco •...••.•....•••..•. )) 

mos concr~tos. peruúano ou uo Perú ..••••....•.•......•.•.. )) 

''""""''"""·) lb""' "' do """''"'"' "" llorgonha (pix bm·oundica) •. Quintal. 
de pinho (pcz). amarella ou colophonia ...•... )) 

negra, brêo ou breu .......... )) 

preparada para instrumentos .. Libra. 

\ sangue de drago ou de dra>:ão ••..•.......... )) 

tlc lolú :tnllt!anum balsamwn) ••.•••• , •••••••. )) 

\de qualquer outra qualidade .......•...••.•.. --
217 liino (vulgarmente gomma-kiuo) ............................. Libra. 

218 I.ieores communs ou doces, de qualquer qualidade .•••.••••.. Cana da. 

(""''"''" " ''"''· .......................... )) 

alcnhol, brandy, C071fJUC, rhum, whisky, ago~r-
dPntc de t·anna, de Fran~a, da Jamaica, do 
Hheuo, c de qualquer outra qualidade •.•..• )) 

DIREITOS. R.\S:\0. 

~•oo 30 010 

s~oo )) 

$200 )) 

$060 )) 

1~500 )) 

~300 )) 

~120 1) 

I 1i2i0 )) 

$\00 )) 

lHO O )) 

1~~00 )) 

B600 )) 

1S200 )) 

SGOO )) 

$180 )) 

SiSO )) 

1;601) )) 

Ad yalorem. )) 

8700 )) 

1SOOO 50 °/n 

2$200 )) 

1$600 )) 

TARAS. 

Qualidade 
dos emo\torios. 

i 

I 
t A mesma tln folha 

antecedente. 

lA. mesma do artigo 
Gommas, &c. 

Abatimento. 

--

--

! 

' 

~ 

-I 
00 
C/) 



Em vidros f]Ue poss;1o 
conter até 1 onça I ld~;~~:~;~;; de" i Oié' 

40 °/o 

I I 
I 8 onças ........... 30 "/o 219 I Liquidos e be- ~ I Idem de mais de 8 

bidas alcoho- onças até 1 libra ... ~O "lo 
licas.. • • • . . • • alcohol amylico ou oi e o de batata ••.•.••••••• Libra. fi300 30 °/o ' ldcm de mais de I I "" librn, ........ 10 °/u 

Idem úe mais de 4 
libras ............. 5 °,'o 

Em botijas, ou outras 
vasilhas de barro ou 

:~:c::~.~.e:.:~~:i.c~. ~~.~s.~i~~t~. ~~ .~~~ ~~-~-a-~e.i~~:l I I 
I de louça ........... , 10 °/o 

)) g2oo )) Em latas ............ 2 "/o 

Canada. ~soo 50 °/a 
Nora 25." Os direitos dos liquidas alcoholicos serão co-

brados pela força real de alcohol puro, reconhecida pelo alcoho-
metro e instrucçOes de Gay-Lussac; referindo-se portanto a§ taxas 

I li -· acima a 100. 0 deste instrumento á temperatur'l de 15. o centígrados. (X) 

'-=' Ficão extensivas a este artigo as disposições da nota 23.• 

~Em hocetas ou cai- 10 °/o xinhas ............. 
220 1 Uanná ....... .$em la~1a, ou meia lagrima ................ Libra. 8400 30 °/a Idem dentro de caixas. tcomm •.•••...•.•••..•.•.•.•.••••••..•••.• )) ~300 ll 

(Em latas ............ 20 °/o 
10 °/o Em frascos ou potes. 
20 °/o 

221 I Opio em bruto ou solido •....••..•••.•.•.....•......••..•... )) lSSOO )) I {A mesma do artigo 
Gomma~, &c. 

222 

1 

Sum s { de acacia ................................... )) 8400 )) ~ )) 
0 

• • • • • • • • de fruta de qualquer llUóllidade .........•.... )) fl200 )) 

223 ''inagre com- < 
n.mm ou de co- simples ..................................... Cana da. I suo I 40 °/o I{ A mesma do alcoltol 
zmha, ,·erme- \composto ou para conserva ...•.•..••..•••.•. LibJB, ~080 30 °la amylic<3 •.•••••••••. I lho ou branco • 

. ,·ota 26.• Ficilo extensivas ao nnagre simples as disposições 
da notu 23.• 



Z4 

225 

J!ERC,\DORUS. 

l P>pumo;o;, de rpwlqurr qnaltd;Hk •.... · · · · - · 
u 'dOt't'S tJe f.1Uülqut:r t'.'[)('l'!l\ '.fiJ dl'llOilllllili,•1 11 · 

~mhos ..•.... ,. lll<JÍI<J>tJ, mmrar.-1 , c.'r''l''~" .. · ·· · · · · · · 
Í •er,·os. dequa_lquer quahdadt• ul~ tlciWU!lll•l';· 1"· I 
. . ,-. trt!tff'~(jUt'r 0Ull"U:3 lll~u ,·~.:l~~TfkttduS. • • • • • • · 
' - I 
j -~·.na '!7." • •· \In h .. , I'B~arrul.l•k·. 1 ·'' ••nd" ''"""'''' '"' 1' 

I 
\a .... íllJ.J, ,;( ' dr~ "~l ~ .... ~~~· .... n:Hmrilo rnni~ ;,v "/u ~~·J.n: u.'J 1 '""· , 
r.•rt.ivo_s dirritos, ficando as~un çumprdwiOuHL"_ . ' .!.;·• • ••ilhnM. I 
Eota dt<p•Ht~;lo t.ollav1a uao cvllll'l<'llcndc '" nnhos l'-'JlUIIIIJ>un j 
Ut; 4U«;t.(UL! i.tt~.:U.J::,:1~. . ~ 

Na taxa dos .1condicionados em cascos c i,,, , ,,;::;·~nhPntlulll I 
as das suas vasilhas. 
. Os direitos, em regra geral, serllo prrrrbitlos nn rnzno cl~ rnpl\· 

Clldadc dos rnvoltorios, com os abatímrntns nwrcmlt•s nn 111'~11111-
meut?, c l_lClo conteúdo quando na occasiiio da descarga se vcl'lllrar 
por nstona falta além <la ordinaria. 

Nos 'inhos engarrafados poder-sc-htt rom•cdc>r o nhntírnNcln 
de 5 °.'o para quebt·as; titando todavia liHt'- a pnrtc• n fftclll<lcuflo 
de ~agar f!S di~eitos pela quantidade que fôr wrilkudtl. 

.Estas ~tspo~JÇões ficão extensivas aos liquiclos c• heloulus 11ko· 
hohcas, vmagres, azeites, c licores communs ou doces. 

Xaropes nlio medicinnes, de quarsquc.r sunws ou suecos.·· • • 

"'"• 28." As mercadorias de~ ta clnssr.qnu!lllo fnn•Jnllc•tlltlllrt'/11 
a poderem tambem ser importadas rontu,;as, t•m rn;pa< nu I'IIH"-1'11 '• 
ou ~m pó, pa~tarilo: nos tres primeiros casos muis 10 ":"I' no """~'" 
ma1s_ 25 °10 sobre os respectivos dirritos, se 11110 t•SIIWrt'lll 11'" 1 :~ 1 
classificadas, ou uiio fôr qualquer dcstt•s o ;eu eslncl•J o·oll>llllll · 

T.\R.\S. 

t:NJD,\DE. UIHEITOS. 11.\S.\11. ~--' Qunlidatlt' 1.\balim~nlo. 
dos t•umlturius. 

{ ll!tlld~~.----~-----, l/11)' - ',, ' -- -----·- ~-~---.--
- , ' 

I 
v;oo 

" I 'c'' · I I 
' ! ! i 

J.iiJr/1, 

I . l I ; I l I __, 
I I i I 

I i I 

S~O! :HJ "/ .. 
~ À IIH'SIIlll do ~rtigo 
! I iolllllliiS, <.\t'. 

l 



( 191 ) 

105 



r ...... ~~~·--

~ ~lEP.i:ADOIHAS. I (":\ID \OE. I DIHUTOS. 

T.\lL\S. 

:~~~ ........ 

1\ \S.\ O. 

§ ! 
~ I 

i 1 cussE to: ~~~--r~ ~·· ··:~~ 

':.!~() 

l'IJATERI"J\S OU SUSSTA.NCIA.S DE l'ERFlJlaRIA, 

'fiNCTURA.RU. • PINTURA E 

OUTROS rsos. 

I 

I 
I 
I 
i 

f úr. Culoqne ou •!n C:olnniH. r. d.• •pdrrucr Gatr:: . 
: qualidade propria dr• per:·umal-ia .••..•.•... 
! 

I 
I 

para tingir, amaciar nu ronscnar o cabello, I 
ou a pellc •.............................. -I 

l iLra. .~iOO ::o ('' 

.IGOO 

S600 )) 

Qt;:;;;,bd<' I A!d.1.1 Llo. 
díJ:' {1!!\ll\! .:·:fiS. ~ 

I:rn Yidi"<IS fl1lí' p~1ssJo 
nJtltl't· :tt.:· ,. onça 
d'a;;ua •.........•. 

Idf lH d<' tnni~ d;~ 1 

I 
at•~ ~ on~ns ........ 

!:km dr. mais de 8 
on~ns ntt' I libra ... 

~drm df-' tn;:i .... de I 
1 ate 1 lil,rü~ .••.••. 

f

' lúrm •le mais de 4 
lil>rus ...•••..••••. 

Em lJO<i.ja3, ou outras 
\nsilks dr. ku·ro 
ou de lou~a ....... 

Em barricas, na caixa; '\Em lata' .......•..•. 
E:u !JorPt:<s on eaixi-

Hhas dr papel~o, ou 
de lllaú~ira .... 

GO 0 /o 
r,o olú 

40 °!v 

~o " 
:0 'f., 

:'0 <),) 
lt) olu 

J o,·o 

I 
! 
! 
~ 
~ 

i 

l 
I 
f 
I 

Peso Im!to.l 

_, 
c 
!.:.-



~'·u;n ~9.a :';i') ~rrá pcrnlittida a vrrificí}t;lin d(J peso li(}uido 
das a;.::><!o t~r rr,logne c qnac>qu~r outras de pt>rfumana, todas as 
YC/CS qu;' 'i;·,~·~·nl ~·m ,-a:.;ilha~ de mrris de cinco tam<.;nhe:; ou 
cap;:;·ida<lrs ditY.·:·cnt<~s. 

~:27 1 /\Jjdfar pre~J..:.r:u1o ...•..••.•..••••.....•. , .... : ....•.•.•.•••. 

·~28 I ,'llmist·~l' ,nw><:h:Js) ••.•••...•••.•..•.•..•.•....•.••••.•••••. 

~ 2a I !Jistl•c .•........................................•........... 

2:30 I Carn1in1, ..................................................• 

':?:11 1 Ca;-,'ào para desenho ({1;'\in .•.. · •.....••.•............•.••.•• 

:!32 Clmmbo quei:nauo .....................•..•..........••....• 

-:~:J i Cinzas nzues ...........................................•••.. 

:::i4 I Cadtonilha .............................................. .. 

2d5 .J C(H'al flnn em J1Ú, preparar:n 11ara nH~dicinll P para prrfumaria, 
ou dentifricios d" comi, sin;p\es ou colll n:istura •.•........• 

~:w Co1•ti,:u !'111 pú, ou negro d•: !le::pan!l:l ................ . 

I.i!Jr::. 

O!l ~ ~l. 

Libra. 

Ü!l(U. 

i.ihra. 

)) 

_i,.rroha. 

l.jsoa I ~:o o/.) 

1~80B I 

S300 I )) 

~~00 1 

~:Juo I )) 

s~0o I )) 

S0€0 I )) 

saeo I )/ 

%OU I ') 

SISO I )) 

I 
'i 

j A mesma do artigo-~ i 'I A~uas-desta classe. --

11 I 

'I )) 

Et!l cartüPs, caixinhas t de papel~o, c ou- 11 j ·I tros ernoltorios se- , 
mel!Ja:.~tes......... Peso bruto.: 

.... 

\ A mesma do artigo -· I 
l1 Aguus-rlesta dasse. 

I\ Em llarricas ou caixus., 10 o o 

1 Em !~t;;,; ou frascos .•. 5 0/•J 

I 

I .". m~smn !lo artigo- I 
li .\i!uas -de;ta classe. -- I 

1 
) Em bocrtrs, cnixiuhns, 

I 1alüs, ou Íl't1seos de 
I qualquer qu;J!iililde.l Peso í.Jruto. 

I j f~m t>arricc!5 01~ caixas., 10 ° /o 
( b.m lata3 ou trascos .. ~ o.to 



:) 

;o 

\1 

:?l2 

----- --· --··-·C~--- ·- ·- ---- ~ -- ---;.:;:--~-=:::.._~-- ··-- -----

MERC.\DORIAS. 

I 

li"' .. . • i 
.. t·:,~a pura cat· .I llllllll~ot ............ ·........ . ............. J 

çaLlo ......... 1 em massa , ou em po ...................... "t 

Hem atina ou hcmatoxy!ina ••...•.••.............•..•. · · · . • . 

In digo (anil) ...•....••••... • •• • · • • · · · · · · · • · · · · • • • · · · · · · · · • • 

liermes animal ou wgctal, ou cochonilha kcrmes ••.....•.... 

I carminado ••.•••.•••....•.• , •...•...••••.•.. 
l~aea ou nacar amarcllo ..•• , •••.. · •••.••.•.•• · · · • • •. · • •• · • • 
de pingos :tinta) \roxo .•......•.•.•.•.••••................•.•. 

! Hrúc ••.•.......••••.•••••.•.•..••... • •• • • · · 

·f grossos, para carpinteiro .. ; ................ .. 

\

para desenho .••• ~preto • • .... · · · · · · · '· • · • • " 
i de outra cor ..•...•....... 

Lapis ........ :' r se. ·cr 5 preto .................... .. 

I
. P~ a e te\ ·"'!de outra côr .............. . 

para lapis1•ira •••..••••.•.•.•.••••....•...... 
i u~gro ou de pcdr.1 ......••. , •....•......•.... 
• tle mtalqucr outra (]\la !idade niiu class!!;caua .. 

I 

V~IDADE. I DIREITOS. 

t)n~a. 

Libra. 

)) 

» 

I) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

I) 

)) 

'•ilh l 
"""111 

!SüOO 

8500 

$300 

38000 
18400 
~$400 
1$200 

8360 

fl600 
1$~00 

$GOO 
18'!00 

1$500 
ft\20 

Ad l'lllorrm. 

I 

RAS10. 

)) 

)) 

» 
» 
» 
)) 

)) 

" )) 

» 
» 

)) 

» 
)) 

TARAS. 

---~· I 
Qualidade I Abatimenll). 

1 

tll)s cmollo!'íos. 

til 

I 1 
I ; !11 [•11 1 ' !],. ti.\IT'I iil! 1 
•\ 1. 11•"1 ..••.• J 

! /. -~:H
1

tlt)~ CU'L'itlrtlu .. !' I. semcli.aut:" . . . Pc;o 

1 A mcsutu J, ~rti;;c -1 
,\guas-drsta classe. 

i Em barricas ou caixas. 
1 Em latas ou frascos .•• 

i A mesma do artigo -
1 Aguas-desta classe. 

)) 

I Em cartões, caixinhas 
de papelão ou de 

10 °/o 
5 °/o 

· pilo e outros envol· 
~ torios semelhantes. 

i 
Peso bruto. I 

I 

-1 
~ ..... 



(de carthamo, carlhamina, curcumina, carmim ou 
\ extracto de açafrão [ma teria coloraute ru!Jra) .. Libra. ''''"' I 30 °/o 

~ .\ mesma do artigo-

de gamnça (rul1ia tillctoria) ou ruiva dos tin-
243 l!tlassas ou\'- ttureiros, garancina ou rubiaciua (alizarinaj .. )) 1fl?OO .. 

tractos para tm) de orcaneta ................................. J) 1/UOO )) 

rturaria....... pastel, ~uede ou t•quede (isatis tillctorin) .•.•.. )) ~1HO » 1 Aguas-desta cla>se. 
de urzel a ou orcella (lichen-orcdlaj urzella pre 

. parada, ou tournesol ••••..•.•.•.•.•. ...... » 8100 
1 de quàfqucr outra qualidade •.•••........•... -- .\d valorem.l )) 

2H ltlatc para dour.1r, ou gesso-m:~tc ............................ )) SJOO )) 

245 ll1ordcnte para dourar: ... ., ................................ 
" S:JOf) )) 

I 
)) 

$:!00 I 246 iXanquim •••••..•..••..•...••••.•.•.•.•......••..•...••.•.. » )) )) 

{ almagrc .•.....•..•••..•...••.•....•........ Arroba. 8120 )) 

(F.;" ""'"~ '" "hu.l ~17 I Oeres ( oxidos de aman~llo .................................... )) til~() )) 5 °/o ferro naturaes ). ro1o-rc1 •......••......••..........•.•.•.... 
" S;JOO )) v·.m latas ............ 2 °/o 

li .... . roxo-trrra .............•.•.•••.•••.••..•..•. )) • ~1~0 " <::> 
Cil 

1 tle amentloas, doces, ou amargas Libra. 82CO )) (Em lidros que possao ! rlc cantharidas ............... )) $tiO O )) conter até 1 onça ; <ic centeio esporado, ~spigado d'agtta ............ 60 °/l) \ '" "''~''"·· ............. )) 3$000 )) , ldrm de mais tle 1 até 
de croton t!glimn( Hglii) ..••••• )) 3$1)1)1) )) ~ 8 .. , ............. 50 °/o de <>nphorbm la!h~r•s ......... )) 2$0CO )) Idem de mnis de 8 
de f<>to macho (etherco ) ...••.. )) 3$001) )) ouças até 1 libra ... 40 °/o 1odado .••••..•••.••.....•... )) arou }) Idem de mais de 1 até 

) iodo-pfwsphorado ••....••.•..• ,, ~600 }) 4libras ............ 30 •/0 :'48 . Idem de mais de 4 I Oleos ......... {Fixos ......... \ • 'impuro, ou com 
\ libras ............ • ~o "!o r ! '"··· ····· )) 6020 10 °/o r~ bot;j~ ..... ,., e linhaça .. / ferv_i?o .••...•.. }) R 0 50 )) 'asilhas de barro, 

pur•hcadn, cu OUIOU(II., ......... 30 •;o , sem c.: r ..... }) SlOO )) ~m barris, barricas, 
ou. caixas ••••••••• 10 °/o ' de nozes de cajú ............. )) S6oo 30 °/o Em latas ............ 5 0' 

>O \ de rwz-moscnda (~·xpre>•o ou Em bocetas ou caixi-
\ solidol ou mantriga de noz- nhas <!c papeUI.o, ou 

mosca da •••..•••.•.•...•••. )) $600 )) de madeira .••••.•• Peso bruto. 



:E 
:.....; 

...-: 
~ 
~ 

MEilC,\DOr.Us. l!iiiDADE. I DIREIIDS. 

I 

I TARAS. 

---~------..... I 

Quali:LHle . Abatimento. I 
r:.\s,\o. 

dos emo:tot·ios. I 
I ' '-=~-===-o====='--,====1 -- --------·-- ------ ---- .... - -------------1---- I ., 1"' ---

rucric:lll:,il!il·) 
1 monOJ,_car~~- 1 ':osid~ ...• , .••. 

4t (lJto ,,u p" •. \ expll.,u ..•.•.. 

/

F.i\ns,_ ....• _. •.. , .. ma.·cbri,~i •. 
J'OUllllUU~;ilO;. 

de 'io\t'las •................•. 
I \de qn~ll.!uer outra q•;alitlatlc ... 

I 
i 
I 

,\pdbtei:;, l'SSP.ll· 

( dr ahsinthio o:: Iom a ..•.•.... 
i de a!rara\la ,carn) .... _ ..•.•.. 
i de alcrnrn . . . . . . . . . . ....... . 

I ue alfasrrna 011 l.wantlc •...... 
de a:ucndoas iH~J;.ugas .•••••••. 

l d:) aniz cstrcllado ..•..•...•... 
!111 arruda (rul<"i .•..•.•..••••• 
tle br~~nawta ou \ Pl'!}:Jnwta ••.. 

' d1• CGJCjllll •••• , •••••••.•••••• 
de cnmonJilla ou macrlla .• : .•.• 
de ranrllu .....•.............• 
de ciura •.•••................ 
de r.oPntro....... . ......... . 
dr cominho ................. .. 
de copah~·bn.......... . ..... . 
dt' cra\o (t:a1·yn:>hullonn,.<~-- .•. 
dr euhchas .................. . 
dl' !1nr de l:1rangrira (nc,·oi;: .. . 
t~P funtlw ~/itnin!!i ....••..... 

)~j;; ~~:-~:~~~)\:;~:;:::: .: :::: :~·:::: ~:: 
:de fu'rYa dc-cc ou ;:nü .•...... 
d~~ h·:.'!'t~·Fi pinH'H'a, ou 'ul~~\:ir. 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)) 

so:w I 
$loO 

~;!;: o I 
\•)' 

~.,I"U 

~~1)01~ I 
l~"UI, 
1$000 
S400 

2$000 
2Sonn 1 
cHOOi) 
1$c00 I 
2SiPO 
G$000 
2$000 
1S2oo 
l ~~00 I 
cRIIlfl 
,~:JUO 

~HO!!il 
1,~000 
[;~()00 

lk~Oil 
~~ODO 
:J:)OOO 
1~800 
~$000 

30 o () I ,, 

)) I )) 

)) 

ll I ~ )) ,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

{ Em"''''" q<w '""" )) contrr ate 1 ou~a 
)) ";;:''~ ·,;,~,;.;. ;<; 1 (jO c/..J 
)) 

)) s mu;ns •.•..••.••. 50 °/., ,, lur.m uc mai> de 8 ' ,, on,as até 1 libra •. 40 °'o 

-:1 
o; 
c: 



2í8 Oleo;; ......... 1 cia cs, ou rssen \' de junipero ou jnniparo ...... . 
(contimwção.) I cias •......••. dP casra de laranja ........... , 

de lima ..............•...•... 
de lim~o ..•...............•.. 
de I ou ,·o cerrjo .........•.•... 
ie m::ris, ou flor de noz-rnos· 

cada .....••...•••.•....••. 
de maugcrona ..•.......•.••.. 
:I e rnclissa ou herm cidreira .... 
·etc m"''tard'a .......•.....•... 
rié nroz-moscada •.••......•••. 
tJe onreg-Uo ou ou rego .•••.•••• 
de poP.fO .................... . 
de rhotlcs ......•....••.•..•.. 
de rosa ..................... . 
de sabina .........••...••••.. 
de sal \'a ................... .. 
de sandalo citnno .•••.••..••. 
de sassa fra z. ..•.....••....••. 
de semente de Alexandria ..••.• 

·\de thymo ou tomilho •••.••••. 
de valeriana ..........••.••... 
de qualquer outra rJualidade ... 

, de alambrc (snccinil .....•.••.. 
i de alcatrno, de madeira, ou de 

I 
pedra (hulhal ......••.••.... 

. animal, de Dippel ........... . 

pyrogeneos ou ~: ~~~~a.ci;; -~~ g~;~~~;-~i~s·tÍ~~ · 
empyreumati- (caoutchouc)...... • .•.••..• 

. cos •...•..•.. \, de cera ..................... . \ I de Chabert. ................. . 
de junipero ou juniparo (oleo 

de cade) .....••.•••••.•••.• 
, de pontas de veado •....•..•.• 
\ de schistos .•.•.•.•••••••...•• 
\ de qualquer outra qualidade •.. 

,vota 30.• -Nas taxas dos oleos volatcis, essenciacs ou essen
cias ficlio comprehendidas as dos frascos ou vidros em que ,·ierem , 
com tanto que nao sejllo de crystal ou de porcellana, que pagarao 
então mais 50 °/0 sobre os respectivos direitos; ficando assim excep
tuado este artigo das disposiçoes genericas sobre os envoltorios. 

Lib;·a. 
)) 

)) 

)1 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

'Libra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

~ S:JOO 
iH~no 

1 H2oo 
1$~00 
1:~):100 

-\$200 
t1 j{){) 

;{ 000 
0$100 
:J$000 

RüOil 
IPGO 

1$200 
12$.~110 

$fiO O 
28000 
2$000 
:>gooo 
:>Rooo 

$GOO 
?~000 

Ad valerem. 

8300 

$200 
8600 
S200 I 

:1gooo 
$600 
fiSOO 

H200 
SôOO 
S.:'OO 

Ad valorem. 

30 o\) 
)) 

" )) 

" 
)) 

)) 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

\Idem tl~ nwis de 1 até 
·1 l:brns .•......... 

ídem d~ mais de 4 
libras ...•.•..••••. 

1-:m botijas, ou outras 
Y<!silhns d~ l.Jurro 
on d~ louça ....... 

Em barris, l;arricas 
m: raixas ..•....... 

Em latas ....... ··"\"' 
Em borctcs ou raixi-

11 h11s d;, papcl;io, ou 
t!t' ll.tadt~ira ....•... 

i! ,, 
i' 

I! 
li 

30 ",'o !I 
1~ ~/ 0 

1

1 
o ·o 

Peso bruto. 

30 °,·) 

:?0 °.'u 

-· ,_;;) 

-'1 
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I TUl \\ 
· I ; 
' : l _ I . -------?! 
1 liERCAD"n'u.' ';~!u~:q ':;n:J:ft:'. P'''.; ------__, . . Ulua.,. ; .'-' .. * ..... _. , ...•. ·-

= i( ' ~ i :}üdUdü:.!C ::H~<ttiHH'·IIItr. 
:: j ' ' • ' 
~ I I I I i .......... ~.. ! i 

H9 I Papeis carminados o~ de carmim .............. · ............ ..\ LiiJra. \ ~1S200 I~; o:-~· -- l Peso liquido.:t 

~'o 1 p t'lh t vasilhas de barro ou ~
Em potes ou outras 

-" :J 1~s, :st~~ci~:~aromaticos ou d~ perfumaria, para a bocca ... ·1 n I StiOO I n I , louça ...... ·· .... · 20 :lo 

cos defumar .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. • • • .. .. . n $400 " Em bocetas ou ca1u-
cos ou trochis- de qualquer qualidade, para funugaçúes, ou para ( l~m latas ........ : .. . . 5 10 

.'" · ·" " · nhas de papelão, ou \ . 
de madeira ........ Peso im1to .. 

•• -I 
<.=> 

251 I P erfumaraas nao classificadas............................... " .~400 " , l)l .
0

. 
l c ~ .... o ........ o 

. _ . I I I ~~ A mesma do arti~o - I !I 
00 

.Vola 31.• Este artigo não comprehende as essencias c 
oleos puros, e •hn somente as preparaçaes mixtas , que com 
os nomes de oleos, extractos ou essencias forem destinadas para 
uso dos cabellos, len~os, &c. 

Os objectos de perfumaria, ou os envolto rios dos mesmos, que 
trouxerem allegorias , ou estampas allusivas aos mysterios da Reli
gillo do Estado serao destruidos, reduzidos a mass11, ou de qualquer 
outro modo inutilisados, para serem entllo assim despachados. 

Ficao extensivas a este artigo as disposições da nota ~9. a 

~
Em potés ou frascos 

2b2 I Pommada ou {ordinaria, em páos t1u. embrulhada em papel. , SU50 " de üdro ou de louça 50 ~/o 
banhaparaca- fina, em páos (cosmetlcos) ou em potes ou Em latas............ 5 I• 
bello. ... .. • . • vidros..................................... " ~600 " (Em bocetas .ou caixi

nhas de papelão, ou 
de madrira. . . . . • . . Peso bruto. 





00 
MERCADORIAS. UNIDADE. <::> 

== ~ ::e 
;;;;;;) 

~ 

:?58 Slnopera .................................................. libra. 

~&9 Sombras ..... { da co_lo~ia ••.••.•..•...••..•...•..•.•••.•.... )) 

. de ohvctra ........ ·• ......................... )) 

260 Sumagre,. ................................................. Arroba. 

26C Terra de sienna { natural ou crúa ....................... : • .... libra. 
ou de siene., calcinada ou queimada............... .. ..... I) 

f d { '"" •••.••• 
)) 

tqut a···· • · de outras côre~ )) 

para escrever •.• 
em pó, ou em { preta ........ » 

massa. • • . . de outras côre~ )) 

para marcar roupa .•••...•.•••.•••.. • ••..•. • . )) 

. li r- h I. {preta ...... •. )) 

para 1mpress o, ou 1t ograp na· de outrascóre! )) ... . . ~ ~ 

\finas ........ )) 

. de qualquer j'm u•n .... { ""'" quoli· 
262 Tintas .... • • • para desenho.... . dade ....... )) 

) em c~nc.has.. • .. .. • .. ..... Onça. 
em po, em massa, ou em 

I pnes ..................... Libra. 

-

DIREITOS. IWl.~o. 

$200 30 •:. 

SOlO » 
6080 )) 

/1600 » 

SlSO " /1300 )) 

$0:{0 )) 

/1060 » 

11120 ll 

Sll!O » 

$800 )) 

$050 • 6lá0 » 

sooo • 

sa6o » 

11500 » 

SáOO )) 

-

TARAS. /1 

~~I 

Qualidade Abatimento.!! 
dos envol!orios. I! 

j Em barricas ou caixas. to •r. 
! Em latas ..•..•.•.••• 5 .,. 

{ Em barricas ou caixas. · 10 .,. 
Em latas ou frascos •••. 5 .,. 

l 
! Em barricas ou caixas. 10 °/o 
I Em latas ou frascos .•. 5 .,. 

! A mesma do artigo- . 
I Olcos .•....•.•..... ' --

' 

(Em potes, garrafas e 
tjuaesquer outros en· 

' voltorios de barro , 
louça ou vidro •••••. Peso bruto. 

} Em barris ou latas .... tO •Jo 

l•m ui>iob,., •idroo, 
conchas e outros en-
voltorios semelhante! Peso bruto. 

) 

IX) 
o o 



263 

264 

265 

r.~ . .,.,.. . .,., ............................ 
\ ordinarias, para pintura de 

preparadas a oleo t casas, e semelhantes ••.•.. 
e semelhantes.. finas, em tubos ou cfJlindros 

de metal e seme hantes. 

. de qualquer outra qualidade .................. 

Nol• 3!;.• No peso das caixas com tintas para desenho 
comprehender-se-ha o de quaesquer pertenças que Yicrem dentro 
das mesmas. 

t .............................. . 

· ~~:n~~la~.::: ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·::::::::::::: ········· Verdes ... ··.. montanha •• ·········.. , . 
· Paris .................................... . 

~
de alcatrlio ....................... • .......... . 

Vernizes..... de espique ...... • · .............. • ·• • ....... . 
de qualquer outra qualidade .............. .. 

''lna,:res aromaticos de perfumaria ...•••.•.•.•••••.•.•••••..• 

Not• 38.• Ficao e:::tensivas a este artigo as disposiçoes da 
nota ~9.• ' 

It:ot• 3'7 .• As mercadorias desta classe, quando forem de 
natureza a poderem ser tambem importadas contusas, em raspas 
ou rasuras, ou em pó, pagarão : nos trcs primeiros casos mais 
10 °/o, e no ultimo mais 25 °/0 sobre os respectivos direitos, se 
nlio estiverem assim classificadas, ou nllo fôr qualquer destes o 
seu estado constante. 

Libra. 

,. 
)I 

--

Libra. 
11 
I) 

)t 

li 

I) 

I) 

I) 

5025 

So5o 
8500 

Ad nlorem. 

8030 I g1)50 
80110 
8100 

8060 I 
8090 
8300 

$400 I 

10 °/o r'""'···· ....... , 10 'lo 30 °/o Em frascos de ferro... 12 °/o 
\Em tubos ou cylindros 

li. de metal • .. .. • • .. .. Pefo bruto. 

.. I 

30 °/0 I tEm ''"'"' .u .,.,..,: )) 10 .,. 
I) Em latas ,ou frascos.,~. á 0 /o 
)I 

I -CID 
I) I} Em barris ........... 10 .• , •. = 
I) -.. Em latas ou frascos, , • 5 .,. 

» I{ A mesma do ar.tigo-
Oleos ............... • --
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TAR\S. 

MIWADORIAS. llNJD.mE. DlREITOS. RAS,\0. ------ ------ ' -----------! 
Qualidndr Abatimento. I 

I 
1los rnvoltul'ios. I - ·- - -- --=-=: \ -- ---- ---I I f I I 

\ 

~. •'--1Cf7 I I ' l I '\._.jL,\:"'7~1.~ .... -
i I 

i I --- \ 

PRODUCTOS CHIJIIICOS, COMPOSIÇÕES PHA.RMA· 
CEUTICAS E MEDIC,\.ltiEI\TOS EM GERAL. 

--
\ 00 

26 

Em vidros que possJo 
conter até 1 onça . d'agua ............ i5 °/o 

6 · Absinthina .. .. , ...... , , ............................... , ... Onça. 18000 30 °/0 
Idem de mais de 1 

até 8 onças ....... 65 .,. 
Idem de mais de 8 

~ 

onças até 1 libra .... 55 .,. 
Idem de mais de 1libra. 40 .,. 

·de alumina ...... { s.oli~o ·" · • " •"" ·" .. ·" Libra. $240 30 o/o Em vidros que possilo 
/ hqutdo ••.•.•..••.•••••••. )) 11200 )) conter até 1 onça 

d'agua ............ 40 .,. 

; { .,.~m~••· .............. Idem de mais de 1 
)) /i240 )) até 8 onças ....... 30 .,. 

: de ammoniaco ou liquido, ou espírito de l\lin- · Idem de mais de 8 
~ d"mmooi•... ''~, ou ,,,....., - on~as até 1 libra .. - 2Q .,. 

. moniacal ................ JJ 8180 )) Idem de mais de 1 
até 4 libras ....... to •t· de baryta ................................... » 8360 )) ldem de mais de 4 

de cal. ..................................... )) 8150 )) libras ............. 5 •;. 



rmumMdo, ou"l d"huo> 
bo , assucar de chumbo 
ou de Saturno .••••••.•• ·I Libra. I mo 1 30 °/o de cbu~bo. • • • • • liquido, ou vinagre de chum· 
bo ou de Saturno (Extra· 

. cto de Saturno) .......... » 8090 I )) 

de cinchonina .............. ~ ................ Onça. $480 » 
de cobalto .................................. Libra. 18200 » Em botijas ou outras 

vasilhas de barro r.., .. m ..... ou"''"\ ,, ou de louça ....... , 20 .,. 
267 I A.cetatos ou \de cobre (cuprum .venus ... _. ............... • 8360 )) Em barricas ou caixas 10 °/o 

pyrolinbitos acetico) não crystalh-) em pnes •••• )) 8180 )) Em latas ............ 5 °/o · • • ·• ··' · sado, ou Em bocetas ou cai-
verdete ... t em pó ...... )) 8240 )) I xinhas de papelno, 

'"de codeina ................................. : I ou de madCJra ••. .I Peso bruto. 
Oitava. lSOOO )) 

de t r o { solido ....... • • ••••• , ... • .. Libra. 8106 11 
e r · • • " · ' • • liquido .................... » 8150 )) 

' 
11 I I de m~nganez .... J 8!lli~o "" • .. " • ·" """ •· » 18800 li ! t hqmdo ................... N sr,oo )) 

de mercurio (proto ou deutol ou proto-acetato 
de mercurio, ou deuto-acétato de mercurio •• » 8600 )) 

de morpbina ................................ Onça. ~780 )) 

de potassa , ou terra foleada de tartaro ••••.•• Libra. 8300 J) 

de prata .................................... Onça. S600 J) 

, de quinina .......... , ....................... )) 8480 J) 

\ de soda, ou terra foleada mineral. ••.•••.•••• Libra. 8300 • i de s~rycbnina ............................... Onça. 18500 )) 

\de Zinco .................................... Libra. 8300 D 
de qualquer outra qualidade ••••••.•• , , ...... -- Advalorem. I) 

· _ ~ crystallisavel, ou vinagre gla· 
8!00 f""'""........ olol .................... 

Libra. 10 °/o 

lA m"'m' dA lolli• ~; ' forte, ou vinagre radical •• Jl 8050 D 

!68 I A.cldos . , .... .' aloeti~o , ou polycbromatico .......... , ....... Oitau. 8300 .. 
arsemco .................................... Libra. 8300 • gumte. 

, arsenioso, ou oxido branco de arsenico. , •••• Jl 8180 • · benz01co , ou flores de benjoim .............. )) ~600 .. 



- TARAS. 
~ MERCADORIAS. - UNIDADE. DIREITOS. RASÃO. I Ab•;menlo. 
= ~ 

Qualidade ::1! 
;;;1 

dos emoltorios. i!!': 

~-

"'"'" on bon-} 
I 

'\ eico , ou flores 
de b~rax, ou sal cryst~llisado .•.•.••••••••. Libra. $300 10 °/o sedatiVO ou na r- fund1do .................. .. $180 li cotico de Horn-
berg .......... 

bromico .................................... On~a. SláO )) 

camphorico ................................. )I 1$000 )) 

carbuotico, ou nitropierico •••••••••.•...•• , » $200 » 
chlorico .................................... Libra. 8600 » 
chromico crystallisado ....................... On~a. 8100 » 
eitrico crystallisado ......................... Libra. 8150 )) 

rormico .................................... Onça. 8300 )) 

fluo-silicico , ou hydro-fluo-silicico ••••.••.••. I ibra. $300 » 
galhicó crystallisado • • . • . . . • . • • . • • ..•••.•••. Onça. $100 )) 

~ 
+'-

. 
"'"~"-"" ' ! chlorhydrico , 

Libra. S02o )) rnuriatico, ou puro. • • .... · '' · • • · • • • • ~ .. · 
espírito de sal 1rnpuro ou do commerc10 •. » 8010 )) 

marinbÇJ •.•••• 

hydro-chloro-nitrico, ou Agua Regia .......... 
" B6~o )I 

hyóro-bromico, ou bromhydrico ••••••••••••. ,. ' 8200 )) 

bydro-fluorico , ou fluorico •••••••••.•••••••. ,. 8100 " Em Yidros que posslio ~y~riodico , ou iodhydrico ••..•••.•.••••.•••. )) 8200 » conter até 1 onça IOdiCO ...................................... Ou( a. $050 )) d'agua ............ 60 °/o kinico concentrado .......................... )I 8200 )) ldem de mais de I actico .................... -.................. » 80~0 )) até 8 onças ....... 50 °/o meoonico ................................... » 8&00 • Idem de mais de 8 
onças até 1 libra .. 1 (0 .,. 



· nitrico , azotico , ) . Idem de mais de 1 
i ou esplrito de puro' ou branco ........ •· Libra. 8050 10 o{ o . até 4 libras ..•..•. , 30 •fo 
, nit· ro i 1m puro , ou corado. . . • . • • . » 8021'• » I Idem de ma1·8 

de , !68 I Acldos ••••••• / ......... } . " o 

(contiouaç4o). \ . J hbra~: · • • • · ... • ·• · 20 /o oxnhco .................................... , ·» &100 • Em botiJaS ou outras 
phospho-molybdico •.•••••..••••.••••••••• , • . Oitava. 8300 » vasilhas de barro 

. ou de louça ....... , 30 °/o 
phosphorico Jliq~ido .. · .. •..... ..... .. • Libra. 8300 » Em barricas ou caixas. 10 •fo 

•"" ~ sohdo ......... , .. .. • • .. .. • » 8600 »' 1 Em latas............ á 0 /o 
Em bocetas ou cai-

phosphoroso ............................. .,·. » 18280 » xinhas de papelao, 
,Prussico '· hydrocyanico, ou cranhidrico....... Onça. fliOO » ou de madeira .... I Peso bruto. 
pyro-galh1co .. . . . . . . .. .. .. • .. . . . .. • .. . .. .. .. , S!OO » 
jpyro-Jenhoso, pyro-acetico, acetico de madeira, 
i ou vioag~e de madeira.. .. • .. .. • .. .. .. .. .. Libra. 8050 I » 
,pyro-tartariCO.. . .. .. . .. .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. » 8300 , I lt 
acemico . . . • . .. • .. • • . . . .... • .. .. • .. • .. .. • • . ,, 8300 . » 
.aJiciloso ................... •.. . .. • • • . • .. • .. . Onça. 18000 » 

:salicilico.............. . .. .. • • • . • • .. .. .. • .. .. » 18000 " 
i 

sorbico, ou ma- Sliquido ............ •...... » 80!0 I » 11 l I 00 lico ........... ~crystallisado........... .... » 8100 » I g 
staimico (bi-oxido stannica)................. • Libra. 18000 » 
succinico, sal volatil de succino, ou sal de 

alambre..... .. • .. . .. .. . .. • • .. • • • .. • .. • • • • Onça. 8120 I • 
sulfo-vinico .. • . .. • .. • . • .. • . • .. • . • .. • • . . .. • • . » 18000 , 

sulfurico, oleo ou ! 
espírito de vi- puro a 66. 0 

............... , Libra. I 8015 I » 
triolo, acido mo- tmpuro, ou do commercio. » SllOii » 
nothionico, ou fumante de Nord'hausen.... • SOlO • 
sulfato d'agua .•. 

sulfuroso liquido............................. » SOlO , 
tartarico ou tartrico.... .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. ,. 8100 » 
urico . .. • .. • . .. . .. .. . .. .. . .. • .. • • • .. • • • .. • .. • Onça. 8300 » 
valerianico................... ... • . • . • • • • .. • . • , 8100 » 
de qualquer outra qualidade...... .. • .. .. .. • .. -- Ad valorem. • 

269 l Aeonltlna ........ ·........................ .... .. .. . .. .. . .. . O~tava. 18000 30 •(o 1 A mesma da absi~thina. 
!70 Aclratrantlaa .......... ............................. '..... ... . L1bra. 18000 30 •fo IA mesma dos ae1dos •• 



!71 

272 

273 

274 
~75 

276 

MERCADORIAS. 

1 de Inglaterra, on in~lPza .... ·. · • · · · · · · · · · · · · 

I trJp nlfnrP ................. · 

\ 

de amcndoas amargas ... •• • 
de canclla ..••••• •• ... • · •• · 
de flor de larangeira .••• · • · 
de horteln pimenta ••.•••.• 

distilladas, ou hy- de louro cerejo ..... • · .... • 
drolatos. • • · · • • • de melissa simples .•..•. • • • 

de rosas, ou rosada. · • • • • · · 
de tilia ................. .. 

Aguas ... ·. · • · < \de valeria na ...... • · • • • .. .. 
de qualquer outra qualidade. 

hemostatica ................................ . 
ferrea, das Caldas, de Seltz, de Vichy, Pyr- · 

mont , Orezza, Bareges, Bonnes , Contrexe
ville , e de qualquer outra qualidade mine
ral , natural ou artificial, gazosa ou não ..• 

de Rabel (acido sulfurico alcoholisado) ...... .. 
\ vulneraria ................................. . 
.de qualquer outra qualidade, nllo classificada •. 

Albumina animal secca .................................... . 

Algodão-polvora ou pyroxilina , e algodão preparado para 
collodio ................................................. . 

A.lolna .•.... , ...•...........•....•...............•......... 
Amba.r-grls (ambarum cineritium) ...... .................... . 
Ammonia liquida, ammoniaco liquido, alcali v o lati! ou 

animal, ou espírito de sal ammoniaco (ammonium causticum). 

UNID.\DE. I DIREITOS. 

Libra. 

I) 

» 
» 
» 
I) 

)) 

» .. 
)) 

)) 

ll 

» 
)) 

» 

Libra. 

" 
Onça. 

» 

Libra. 

~~00 ! 

~300 i' 

:30o . 
ii200 
$120 
/1200 
8300 
8200 
8120 
Sl20 
8200 
8300 

8500 

$050 
/1200 
$300 

Atlvalorem. 

S6oo 

mop 
18000 
15600 

8100 

RASÂO. 

"if) n/, 

)) 

» 
)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

10 °/o 
30% 

)) 

)) 

J> 

)) 

» 

ll 

» 

TARAS. 

~-~"'-

Qualidade 1

1

. Abatimento. 
1 1lns ('Hvollorio,, : 

, I 

i I 
: I 
I I ' 

!; ! 

~A mesma tios acidos. 

{ 
Em barricas ou caixas. 
Em lata& ou frascos. 

A mesma da absinthina. 
)) 

D 

A mesma dos acidos •• 

lO 0 /o 
5 °/o 

QO 
o 
~ 



'.m 

273 

279 

~80 

~81 

::'82 

~83 

:'8~ 

:!Sá 

~8G 

287 

288 

~89 

:wo 

:bnmoninre- {de cobre, ou cobre ammoniacal ....•...•..•. 
t , de mercuno .•.•••.•........•............••. 
os · • .. "·" de qualquer outra qualidade ................ . 

· Amygllaltna ............................................. .. 

AmJ'Iena ................................................ .. 
Anemonina, ou aeido nnemonico ........................ ; • 

l 
~imples, ou antimonio dia

. tiJrctico, la\·ado ou não .•.. 
\.de .potassa ••· · • • • e ferr.o , ou m;timonio diafo
J rettco marctal. •.••••••••. 

Ahtlmonlntl1s) de quinina ................................ . 
f de qualquer outra (!nàlidnde ......... .' ...... . 

Antbraeokali (carbureto de potassio) .................... .. 

Libra. 
)) 

Onça. 
Libra. 

Oitava. 

Libra. 

)) 

Onça 

Onça. 
Apiol .................................. , ................... 1 » 

::.:~:::~·. ~~· ~~~:~~~:~;~~~:. ~~. ~~~1~~~~· ~~~;;~~~~:::::: ::: Li:ra. 

I 
de nmmouiaco .••..•••..••.•..•..•••.•••.•.. 
de chumbo ....... _ .................... -...... . 
de cobre ................................... . 
de ferro :proto ou deuto) ou proto-arseoiato 

.<\.rscniatos... de ferro, ou deuto-arseniato de ferro ..•... 

I 
de potassa •......•..•.•••...•••••.•••...•... 
de prata ..•.•..•.••.••.....••••.•.•••••• , •• 

'de soda .................................. .. 

\
de quinina •.....•..... : •..•.•.•.••.•••••.•.. 
de qualqum· outra qualidade •...•.••.••.••••• 

i
de cobrr, ou \'erde de 5theclc .............. . 

"- s 'tos de potassa ................................ .. 
· r ena ... · de soda .................................... . 

de qualquer outra qualidade ........•••..... 
Asparagina, ou altheina ................................. .. 

~ j de leite, sal de leite, ou lactina .•...•.....•.. 
' ssucar. • .... ? rosado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

Onça. 
J.ibra. 
Ou~ a. 

Onça. 

)) 

Oitava. 
Libr:t. 

Atropina l•U daturina .•.•..••.•••..•...•••• ; ••••••••••• _ •••. 1 Oitava. 

lSOOO I _~o ofo 
:>Sooo " 

Ad yalorcm. " 

a:,oo I J) 

1S200 " 
8300 

s~oo 

S300 I )} 

S480 I )) 
Ad valorem. )) 

8150 )) 

lSOOO 
1$000 

Stoo 
18000 
a ;;o o 
bGUO 

ISOOO 
ISOOO 

SGOO 
ISOOO 
s~so 

Ad \'alorem. 
SOGO 
ji060 
/!060 

Ad valorem, 

8500 
$300 
,~ISO 

1~000 

)) 

)) 

» 

» 
)) 

)l 

)) 

)) 

)I 

)I 

)) 

» 
)) 

» 

)) 

~A mesma dos acetatos. 

A mesma dos acidos. 
p 

A mesma da absinthina. 

I j A mesma dos acetatos 

A mesma ·dos acidos; 

A mesma da absinthina: 
)) 

A mesma dos acidos ••• 

I 

I 
( 
~ 

)) 

)) 

A mesma da absinLhina 

; A mesma dos acidos ..• 

.\mesma d~ absinUlina. 

s 



-

' 
T:\RAS. 

~ MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RAS.iO . ...----..__~. = 
~ualidadr IAbatim"'"· 

:;.;;j 
;;;;; 

dos envoltm·ivs. ::o> 
~ 

! 
}de copahyb.a (vulgarmente olee). Libra. gzoo 30 °},., h 

de estoraquc, ou stirax (wpalme). li S2SO ,; I de Meca ou da Judéa (geLead1 ••. li 1.~wo li I \"'"'"'"· .1 '~'""'·'"do P•n\ .......... li g900 ~ I 

therebentiRa ...•..•...••.••... )) /1020 to 0 /o 
I de qualquer outra qualidade, não 

!'91 Balsaruos li- \ classilicaúa .•.•.•••..•••••••. -- Ad valorem. 30 °/o 
quidos ....... " 

A 1nes:na dos aciúos. --( td• '"''" '"""''• ou th•reb<ot· tinado ...................... Libra. 18800 )) 

gratia-probatum .•••••••••••••• )) &300 )) 

manipulados. phil~~;ntropico ....•.•••.. • ••.•. li $600 " . de nga ....................... )) &200 li 

tranquillo ..................... )) 11300 • de qualquer outra qualidade, não 
Ad valorem. classificada • . . .. . • ......... -- )) 

oc 
~ 

2ll2 Bebeerina ................................................. Onça. 1$000 )) A mesma da absiuthina. --
293 Benzina .........•................................... ..... Libra. 

" 
$100 )) A mesma dos aciúos. --

I 
294 Ben:toatos ... { de soda •...••.•••••.•• : • • .... • .............. Onça. uoo )) I )I Ad ,·ai orem. ~ --de qualquer outra qualidade ................. -- Jl 

29& Berberlna ................................................. Onça. 1~000 )) , --
296 Bi-nitro•sulfureto de ferro ................................. )) 6600 )) )) --
291 Biscoutoa medicinae& de qualquer qualidade •.•••••••••••... Libra. 8300 )) A mesma dos acetatos. -



) do ommon;, , ..... , .......... , .. , . , , , .. , , , , Libra. 18000 30 °;'o I\ de mercurio ••...•••••••••.••••••.•....••••. )) 2Suoo » 
de potassa .••••••••••••••..••••••.••••••..•. )) 8500 )) 

de prata ••••••••••.•...••••••.•..••••••••••. Onça. $600 11 

298 1 u~to•...... '' '"'' ("'' ou In) ou .. ~ I I } A mesma dos aciJios. borato de soda , ou bi- crystallisado ••••••. Libra. SlOO 11 I borato de soda, borax, fundido ou calcinado , 11200 )) 
tincal, ou chrysoco!e . .. 

de qualq~ec outra quàlidade ................. -- Ad valorcm. 1 )) 

de ammonia ................................ Onça. 8200 " \ de bario ou baryta .......................... )) 11200 >I ! . de cadmio .................................. )) 8600 li 
de calcio ou cal ............................. )) 11150 )) 

'99 I Dnm_to., r ohnmbo ................................. , 5100 )) 

bydro-bromatos de ferro· • • ' · • • " • "· " • .. " " • · · • • • · " .. • • · )) 8100 )) 

ou brombydra: de Iodo .. ·:·" .. """"·· """ """ "•" )) 8200 )) 

tos .. . .. .. .. • • de mercurw ................................ , S20o )) 

11 ~ 
de ouro .................................... Oitava. 18000 )) Amesmadaabsinthina I --de potassio ou potassa ....................... Onça. 11100 • de prata .................................... )) 11600 )) ~ A mesma dos acidos. . de sodio ou soda ............................ )) 8100 )) 1 de qualquer outra qualidade .. • • .. .......... -- Advalorem. )) 

300 Broeiaa .................................. ~ ................ Onça. 16500 )) A mesma da absintbina. 
301 Caixas de reagentes chimico&, para uso dos laboratorios ••.•.. -- Advalorem. )) 

302 Cafeina, ou tbeina ... , ................................... , . Onça. 18000 lt I Amesmad:absinthiaa. 
303 CamphGPato de quinina .................................... " 1JGOO li 

304 c-nabina ou bascbiscbina ................................. Oitan. 8600 " lt 

' 30ã Caothariclas ............................................... Libra. 8800 ,. Amesroatkucidoa. 
aos Cao&haridiJaa ..•....•.....•.......•. ~ •••.•.....•....•..••. Oitan. 1i!IOO )) .A. mesma da absintlúDa. 

3ll7 Capslllas, e confeitos 'mooieinae&, ele qealquer qualidade ..... -· ... Libra. tuo )) A mtima dos aQid•s. 
·~---··-~- ·--r·-----



·- ·- .. ---

TARAS. ' 
...; ! 

Q MERCADORIAS. LNID.\DE. DIREITOS. 11.\S.\ll. ---------------- ·--..,: 
g:: 
::: Qnaiidat!r Ab3timmto. i --;.;> dos cnvoltol'il s. I ~ 

I 

i 
' 

rbi) ou bi-carbonato de am- I 

/tlc ammonia.. (s~);~a;t;b~~~~~~~;t~ d~· ~~.' Libra. ,'i.%0 .;11 o o 
I\ ' 

{ moma, sal volatll de ln~lat~r- ! 
ra, alcali v o lati! concreto, ou 
sesqui-carbonato de arnmoniao. )) ~180 )) 

do antimonio......... . .................... )) ~300 )l 

de baryta, ou terra ponderosa .......•....... )) 8300 )> 

~ 

f"""·~'''"·'''" "'"" rra natural, ou giz •.••.. •• o Arroba. 8100 11) Oln 

de cal. ... , .• , em pó, cré .ou grclla prcpa-
$500 )) rada •........•....•...... )) 

em trochiscos, ou olhos de c a-
,- rangneijo ...... o ..•........ Libra. a21){) 30 "/o 

-o 

{ imonro, ou alvaiat:c de c-hum-
de cl umbo • • bo do comJ_ncrcio •....... o Arroba. S300 10 ° 'o 1 

" puro, ou alYmadc de Veneza, 
em trochiscos, ou pedaços .. o Libra o s~oo 30 "'In 

de cobre (cuprum caruonicum) ......... o ..... )) $300 " 
Em viuros que possão 

toontrr <tté 1 onça 

~ '""'"" ou p>Oto "'boooto de üoagua o •.. o. •o ...• 60 °/o 
de ferro • • • . • . (s~~)g~ ~b:~~;b~~~i~ ·d~ f~r: · )) S1f>O )) Idem de mais de 1 até 

8 onças, ......••.• 50 °/o 
ro, ou açafrno de Marte ape- Idem de mais de 8 on-
ritivo (oxido de ferro roxo) .. )) $180 )) ça até 1 libra ....... 40 °/o 

30S Carbonatos .. de maJ~nesia, ou magnesia nJya (magnesia rar-
\Ide~ de mais de 1 até 

30 °.'o 4 h bras ...•.•....• 
bonica) ................................... )) $120 )) /Idem (!c mais de 4 li-

de manganez ................................ )) ;!400 )) I bras ........•.. , .• 20 °/o 



rmporu, .,,;,, : Em botijas ou outras 
rio, ou potassa Yasilhas de barro ou (sub) ou sub- de Dautzick, 

de louça._ ....... - ·1 30 °/o. (carbonato de per! assa, \·edas- Em barricas ou caixas 10 o o potassa (kali sa, ou potassa Em latas .•... _ ...•. 5 °/o carbonicum ).~ do comrrtercio. Arroba. SGOO 10 °/o Em bocetas ou caixi-
" ''""' .. ' . ( pu", """"· nhas de papelão, ou 
. taro, ou alcali de madeira .•.•.•• ·I Peso bruto. vegetal. •..... Libra. 5150 30 °/ 0 

(bi). 01;1 bi-carbonato de pohssa )} S200 )} 

1 (•ub) ou '"'f'dlu,lo, p<& 
· · · carbonatodé to; ou em bruto.! Arroba. I ao1o I 10 •:o 
00 roÓL> ou •'"'·(•!"'•, ou bu- '''"' ,.,,,,. li mineral • • • nlba ~com- do ou punfica-

aooo mercto;.... do, em crystaes. )} )) ' .. \ .. ~. . 

(bi) ou bi:.Cnrbouato de soda ..• Libra. S1t.o 30 °/o 
de stronciana ...•..••••.• , .•..•• , ••••..•.•. )} S300 )) 

li I ~ 
00 -..... ~ puro, ou precipitado .•••.•... )) $200 )) 

de zinco...... natural, oú pedra calaminar t 
. preparada .•.•.•.••.....•.. )) 8150 I )} 

de q_ualquer out~a qualidade ••• , •.•• _ ..... , . -- Ad valorem.l )} 

309 I Carvão vegetal c!e Belloc ............... , ....... , .......... Libra. 8600 )) 
}A mesma dos ·carbo-

natos. 

310 Cutoreo ............ , .................................... • 58000 )) ~ 

311 Cerina ...•......••••.••.•......•...........•............... Onça. 1$000 I )) I )) 

31! Cerveja medicinal, de qualquer qualidade ••••.•••••••••••••.• Libn.. 8~0 ~ )) 

I " I I 
313 I Chá suisso (especies bechicas) .............................. .I )\ I aaoo )) » -- I 



. 
lER CADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. 

I 
I 

\de bar'fta .•...••.•.•.•...•••••.••.•....•.•. Libra. ;)400 
de ral.' ..................................... » &300 
4e cobre •••••••••.•.••...••••.......•...... )) $400 

Chlorai.eio .... (de potassa .................................. ,. s~co 
de &oda •. , ...••••...••...••..••••.....•.... )t 9300 
de strBnciaua ............................... , fi40ll 
de qualquet" outra qualidade ...............•. -- Ad valtlrtiU 

Chloro-i.ad.IU'eto do mereurio .......•...................... On~a. S~úO 

Chlol'Oformie ............................................ I.ibra. 1~000 

l''"'''"· ou "' '"'"'"'" w r ••rn /da ammonia. e f~~~0kõ~~s· de 's'ai ·~~;.{.~~~~~~ · 10 $030 

marciaes, ou chlorureto de fer· 
rt ammoniacal ............... lt $3GO 

. do aluminio ou alominá ..................... ... S!>OO 

~-)ou prot~blom-f 
reto de antimonio, . RIOO manteiga de antimo- sohd_o · · )) 

. · · hqUidO )) U200 
'' ontimooiu t mo, ?' an•"" '"'~ momal ............ .,. 

( oxi) ou oxi-chlornreto de antimo-
$300 nio, ou pós de Algaroth .•.... » 

de atropina ................................. Oitava. lSOOO 

de bario ou baryta .......................... Libra. &200 

TARAS • 

R.\S,\0. - -
Qualidade UllS 
cmQlta!·ias. 

.. .•. 

?;I) "/n \ 
)l I J) 

)) 'A mesma Ju, c~rbo· 
)) 

' 
nato>. 

~ 

• ) 

» . 
,; . 

ji) o:. 

\ 30 O:'<t : 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

' 

.\batimtn to. I 
I 
I 
i 

-
I 
I 
i 

- I 
! -- I 

i 
! 

I 

' 
\ 

' 

. ' 

Slll -lo:.> 



de bysmutho, ou manteiga de bysmutho., ..... Libt·a. 

I 
$600 30 oJ• 

de bromo ................................... Onça. b150 lt 

'de cal, ou hypo-{ secco, ou solido, •.••••.• , • , . Libra. fl050 li) 0 /o Em "idros que poss1ío 
ehlorito decai. liquido ..................... )) ~030 )l conter até 1 onça 

I 
rl'agua ...••...•... GO 0 .'o 

·tae calcio, fundido, ou crystallisado, ...••••• , • , )) $100 30 •.'o Idem de mais de 1 até 
de ciachooino. ............ , ..... , ............ Onça. ~%80 )) I 8 onças .•...•..... 50 °/o 'de enxofre .................................. )) 8150 )l \ Idem de mais de 8 on-

ça até 1 libra •.•... 40 °/a 
\Idem de mnii de 1 até 317 , .............. ~ ( (proto) ou proto-chlorureto de - 4 libras .•...•.•••• 30 °,'o hydro-chloratos, . ' estanho, ou sal de estanho .•. Libra. S1ã0 » td~~~~-e- ~~i~.~~ ~-~i~. muriatos, ou 

iO "I• chlorhydratoi .. 

f"'''"· ou"'" 
Em botijas ou outras .., ........... {"w"'"" .. m ...... u ... vaii!has de barro ou 

deu to-chio- vms. · • • • • · •. · · • · . )) !BOIIO )) ..... , ........... I , .,. 
rure\o da hydratado, hcor Em barricas ou cahas• 10 °/o 
estanho. pa~a esc~rlate, ou Em latas, .... ,...... á 0/o 

' ' ox•-murJato de es- Em bocatas ou caixi-
lanho ........... )) $300 )) 'Ilhas de papeUio, ou (3/} 

~ solido { secco ........ " .. ~500 
de madeira., ••. , •• Peso bruto. ti ~ )l u 

de ferro({errum '· ·' sublimado.,, .•• , )) • 18000 )) 

muriaticum). 
liq•ido, .................. , , . )) SiOll I )) 

I 
de iodo ........................... · ....... · Onça. 8130 I )l 

de ma:;nesio ou magnesia (magnezia muriatica). Libra. H300 )) 

de maogancz ............................... )) &600 )) 

f"'""• moreurio 
(pro to) ou doce, ou pre-
prot<Khlo- cipitado bran-
r o reto de co ............ )) 

I 
UáO I li 

de mercurio.,. l mercurio.. lavado, ou calo-I 
8300 I melaoos ........ )) » 

(deuto) ou deuto-cblorureto de 
m~reurio, solimao, ou subli-
mado corrosivo •. _ •.• , •• ,., )) 

I 8"00 I )) 

41e morphina. ..••... ....•.•...•.•••.••..•.... Onça. 8780 I I) 



L\1\.i\. 

-~~---

J ---- --,---

1 L\lil.\UE. LliiU i íi··-1 i i\~ \;i. 
! I 
! i 

.., m::tC\D!ln!1~. - •' ------------. 
. IJ•i:lii•[:,,f .. :. 1.\blilllt>~!0.' 

IH I.\ l lll J.1. V• ;;.;.;. ' 

.; 

__ i 

) simples ................... ·· Oita,·a. lSüOO 30 °/ o 
e anunonia, .ou chloro-aurato 

rle ouro ...•..• ( de ammon1a .............. » 1~000 )) 

e sodio, un chloro-nurato de I 

· soda ...................•.. )) gsoo )) 

t"' ''"'" '"' ''"'''" de palladio ......•.••.•••......•.......•...... Onça. gsoo )) conter até 1 onça 
d'aglla ............. 60 °/0 

llc platina •... ~ ~esc,~,to·, ·;~ -~hl~~~~pl;;t;~~~o· d;). 
)) 18200 )) Idem de mais de 1 até 

8 onças ........... 50 o:o li 00 Stlda ..............•....... " $500 )) . Idt•m Ú•) mais de 8 un- : -.;as <tt(• 1 li lira ...... · 40 o o 
-!>-

úe potassa liquido, 011 hypo-chlorito de potassa Idem de mais de 1 até 317 I Chio"'"'""' { '""" do '"'""'· •••.•.•.•••••.••••••••••. LilJra. $100 )) .} lihras ........... 30 t'/o hyllro-rhloratos, de potassic, ou sal febrifu::o de Sih·lus ....... )) S:!-lo )) Idem de mais de -I li-
muriatos, ou de prata ..•••••..••.•.•.....•..•........•.. OtH;a. ~UUll )) lit1ras ............• 'U 6 /a chlorhydratos.. . de quinina .....•.•.••.•.....••............. " filtiO )) Em hotijas ou outras (continuação)· . 

\ ' "'Ih" de hmooo 
de sorlio ou sod,1, snl {grosso on impuro .... 

de louça.......... ~O ofo -- Liuc. Em barricas ou caixas. 10 °1 0 commum ou de ro- rrlinado ou purilicado Em latas..... . . . . . • . 5 °/0 zinha.............. ( salerutus) .......... Libra. $020 10 ° /n Em hocl'tas ou caixi-
nhas rle papelão ou i 

de soda, ou hypo-i:hlorito de soda liquido (agua de madeira ..••.••• Peso bruto·/ 

de Lahar~aquc) ............................ )) $100 J~ o.lo 

:A"'""'' doHhloru- - ~ 
de s trychmna. . . . . . . . . . • . . . . . •............. Onça. 1$.'>00 " de zinco .................................... J,ihra. S300 )) 

\de qualquer o uh a qualidade ..••..•..•....•.. -- Ad yalorcm. )) 

318 I Chocolate medicinal, ue qualquer qualidóde ....•.....•...••. LiLra. $300 )) 

) retos. -



de ammonia (bil, ou bi-chromato de ammonia. Libra. gsoo 1 30 °/o 

) am11rello, ou amarello dechro-
de chumbo • • • mo (jaune de chrome) ...... )) gogo I )) 

l rubro ....................... )) 8300 )) 

319 I Chromates ... /. 
-11 

I'> )) 

de potassa, amarello ou vermelho, (proto ou bi) 
ou proto-chromato de potassa, ou hi-chromato 
de potassa ................................ )) 

' 
8300 )) 

de prata .................................... Onça. 11600 )) 

de qualquer outra qualidade ••.•••.•••.•••••• -- Ad valorem. .. 
320 I Clcotina, conicina, ou coneina.. • . . • • • • • . • • . • • • • • • : . .•••••• Oitava, 1$000 » A mesma da absinthina. 

321 I Cigarros medicinae8 de stramonio, belladona e semelhantes •. J Libra. I 8600 )) 
j !;mesma dos chloru-
~ retos • 

.. .-.-----.. 
3!2 I Cinchonlna, crystallisada ou amorpha •.••.•••••••••••••••••• Onça. 18200 » )) --

~~I' . li <XI 
de cafeína, ou de theina ..................... » ljjOOO )) ~ 

O< de cal ...................................... Libra. 11300 )) . r-.~ --' .J 

• I ~simples ....................... )) 18200 )) 

l -~ ·~ e de ammonia (ammoniacal) ••••• )) 1~200 )) 

de ferro .. .. e de cafeína : .................. Onça. 1$000 , -~:. ~ 

~ e de magnes1a ................. Libra. wwo )) ·: >l 
323 l Cltratos ..... . ( e de ma.n~anez ................ )) 1$200 )) - CC 0 j 

e de qumma .................. . Onça. 11480 )) 
)) :o: 

;e J 

de magnesia simples ......................... Libra. 8800 -'J ' » 
·----- g-~ de morphina. • • • • • • • • . • .. • .. • .. .. . • . • ...... Onça. 8780 )) 

de potassa .................................. Libra. $500 )) 

de quinina ................................. Onça. n4SO )) 

de soda .................................... Libra. $600 )) 

de qualquer outra qualidade ................. -- Ad valorem. )) 

324 Codei-................................................... Oitava. 18000 )) f Amesmadaabsinthin•_. --
325 Colchlclna ...... .......................................... )) 18000 I> )) 

3~6 Colocynthlna . ........... , ................................ D lSOOO I » I )) 



7 

~ 

29 

JO 

31 

:i~ 

:38 

TARAS. l 
~-HER(:ADOHIAS. t:l\1D1DE. I DlHElTOS. nAs1o. 

Cll\'0. (OI'IOS. 
Q'"! i•.lod~ ''"' \\ali m'" lo ·I. 

' ·--- - ., - '· -- ----·--- --~_c_._c===- ·---

C H d' { simples .....•....•.......................... 
0 0 00 

· • • • • iodauo ou sensibilisauo (para photographia) ... 

)

anti scorbutica ..•.•........•........•....... 
Cou~;ct•vas, ele- de l.~aun!' listula ......•..............•...... 

ctuarios, polpas ~e ~en!(tbre ..... · · .. ·"' · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l' niassc1S Inedi- dr ro~as .••.•.••.•••....••.•.•....•••••.•. _. 
cinar; . . . . . . . . ·I<) se une: ............•..•.................. 

de tamarmdos ............................. . 
de qualquer outra qualidade ................ . 

Coi'~llina oflicinal, ou branca •............•......... · . · · · · ·• 

Crcosoto, ou krcosoto ...•........•••• •• · ..• ·. ·. • · · · • · · · · · · • 

Cubebina . .............................. ··•••••· ... · · ·. · ·· 

Cttl'ltit'e •......• , .•...•...•••.•..••••••••.••••........•..•. ; 

I
de chumba .........•........•.............• 
de C()bre .......•...................•...... 
de ferro puro, nu azul ria Pn1ssin puro .....• 
de mercurio ................................ , 
de ouro ..•..•••.••.••...•.•.•..•....•.....• J 

i 
C)'8RUrMOS, ! amarello .......• , ............• 
h!dro-cyanatos, \ · · 
h!dro-ferro·q a- ' . puro, ou erystallisado. 
natos prussia-)de potassw ou, branco. ~ itnptll'o em pedra ou 

' potassa •.. ~ · ( ' ' tos, ou cyanhy- em pó ............ . 
dratos ........ . 
. yermelho ..................... . 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

)j 

)) 

" 

Libra. 

)) 

Oita\·a. 

)) 

Libra. 
Ouça. 
Ubra. 
Ouca. 
Oitàva. 

Libra. 

On~a. 

Libra. 

)) 

tg~oo 

280'.10 

~300 
,-;)(J0' 

~120 
g~oo 

.'300• 
Bt2r: 

Ad nlorem 

Stón: 

tg~oo 

g;,oo 

2SOOO• 
I 

1$200. 
8200' 
a5oo: 
Bl601 

ISOOO; 
i 

a3oo! 
I 

5!!50: 
i 

8800 

84&0 

~O o 'o 
)) 

)) 

)) 

)j 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)j 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

)) 

lA mrsma L! os ('hl••ru-
1 rl'to;;. 

l. 
\ 
I 

)) 

)) 

A mesma da a!Jsintbiua,, 

)) 

{A mesma dos chloruf retos. 

A mesma da nbsinthina 

\ 

~A mesma 
{ retos. 

uos chloru-
# 

(X 

~ 



'de prata •..•.....• , .....................•.. Onça. ~600 I Ju '/• 

I' de quinina .................................. .. ~480 n 
1 de zinco •.........•...•..•.........••...... , )) $160 )) 

\de qualquer outra qualidade .................. j -- Ad l'alorem. 
I 

334 Delphina .................................................. Oitava. lSOOO I )) I A mesmadaabsinthina. 

;)35 Dexh•lna ........................ , ......................... Libra. Sl20 I )} I A mesma dos acetatos.,, 
I 
I 
I 

336 I Digitallna ..........••••............................... -.... I! Oitava. lSOOO )) I A mesma da absintbina.j; 
! 

337 I Elato•lna .... . : .••..•.. . :, .....••.•.•.•••••.••.......•..... ! )) tgooo R 

I (A me.m• "'" 'b'""-1 I"' 
-338 Elaterlo .....•...•......................................... 1 On~a. S&OO R --retos. i 

f I 
:J39 

I ~~~~!~~:. ~l~ .~:~~~e·s· ~~~i~:~~~~·. ~~-~~~~:~~ ~.~~ .. ~~:~~~~·. ·n·il·~ ~~.a.sj I Ad \'alorrm.l 
I j .li ~ -- )) -- ~ 

I ,, 
340 I Emctina ..... $ pura· · • · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · ·'· · · · · · Oitava. 

I 
1$000 I )l I'~' A m~m' """'iothl-t do Codex, ou 1m pura •.•.••..•........•••.•. Onça. t$600 » nn. 

f m m u m l de cantharidas , wsicatorio, 
' e assa 0 e ou epispastico ..........•.. · Libra. 1fl800 )) \ \ magdaleúes. · de qualquer outra !tualidadc. 

)) ~600 )} 

I Em""""''" uim.l 
I 

341 I F.mplastros. ·I rdhesivo .................... /1 S72o )l 10 .,. 
vesicatorio de .\lliJr,:peyre, de ~Em l!ltas.{)U frascos •. 5 .,. 

· estendidos, ou Baldou c semelhantes ••••.• 
" 1S200 » 

\ sparadraps ... (encerados ou oleados, para 
~.olpes .•...•..•..••.••.••• ... 28400 >I 

de qualquer outra qualidade -- Ad yalorem. lt I 

3t2 1 Ergotlna ............................................. · .... , Onça. poo • 1 A mesma do; cblonÍ-
1 rctns. 



. TARAS • 

~IERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASÃO. .~ -·---I"" "" 
Qualidade dos Abatimento. 
t,nvoltorios. 

·de alecrim, ou agua da Rainha de Hungria ... Libra. ssoo 80 "I• 

~A m"m' doHblom-

~ •• "" "'"""" • u ,.,. " •• ..... . . ...••••. )) g150 )) 

de herva cidreira ou melissa composto..... . • )) gaoo )) 

de jasmim (impropriamente chamado essencia). )) 8600 )) 

de mel composto, ou agua de mel odorífera •• . )) $600 » 
de mil flores ( impropriamente chamado es-

:43 
E•pi•lto• ... "/ '"do), ..•..•. ·• • · · · •. · • · · · · · · ·• · · · • · · · • )) /1600 » -pyro-acettco, ou acetona ...•......•••••••.•.. )) 8600 , \ retos. 

de rrscdá (impropriamente chamado essencia). », ~600 )) 

de therebentina, agua-raz, ou essencia de the-
, rebentina ....••..•.•.........••.....•..... " 8010 10 "lo 

) \de violetas (impropriamente chamado essenci.1l. )) $600 30 "lo 
de qualquer outra qualidade não classificada ... -- Ad valorem. )) 

00 -00 

acetico, ou oxido de acet)'la ..•••.•.......•.. Libra. gooo )) 

bromhydrico ou hydro-bromico ..•..•.••..•••• )I 1S2oo )) 

hydro-cblorico, muriatico, ou chlorbydrico .••. )) 11600 )) 

iodhydrico ou hydriodico ..................... )) 18200 )) 

nítrico ou azotico .•••.•.••.......•...•..•••• » 8480 )) 

nítrico alcoholisado, ou espírito de nitro doce. )) 8200 )) 

phosphorico ou pbosphorado ................. )I S6oo ,, 
3 44 Etheres ...... 

)) --
sulfurico ou vi- {simples. (oxido de ~thyla) •• ~ •.. )) 8480 )) 

( lriolioo •••.. ol<ohoh,.do, ou hoo.,oodmo 
S300 de Hotrmann • . .. .. .. .. .. . )) )) 

valerianico .................................. )) 16200 )) 

de qualquer outra qualidade ................. -- Ad valorem. )) ' 



de açafrão hesganbolou oriental(crocus sativurn). Libra. 38600 30 O/o 
de alcaçúz (g ycyrrhisa glabra). . . . . . . . ..••. )) 11120 )) 

de alface, ou thridacio (lactucario) .•......•... )) 18400 )) 

de cantbaridas • • . • • • • • • • . • . . . • • • . ••...••.•• )) 211400 )) 

cathartico, ou de coloquintidas composto ..••••• )) 211000 )) 

de centeio .espigado (secate cornutum) .•.•..••• ,. 411800 )) 

de cubebas ....•..•••.••••...•.•.......•.•.. )) 18800 )) 

de elaterio, ou de pepino de S. Grego rio •..••••• )) 38600 )) 

345 I E<tn•tos r''" d• S.nto Igno<io ••••••••••••••••.••.. )) 2$400 )) 

aquosos, ou hy- de helleboro negro ou branco •.••...••.•••••• I) 18500 )) 

dralcoholi~os , de ipecacuanha ......••••.....•••..••.•...••. )) 28400 )) I> )) 

ou alcohohcos, de mesereão ••.•...•.•••...••.•••...•••.••.• )) 1$200 )) 

molles ou seccos de noz-vomica .......... ~ ...••....•••.•••..• )) 18800 )) 

de opio .•.••.•••..•.••...••..•••••••••.•.•. )) 38600 )) 

de quassia ........................... , ••.•.• )) tgsoo )) 

de quina .................................. )) 111800 )) 

de rathania • . . . • • • . . • . • • • . • .•••.•••...•.••• )) 18800 )) 

de rhuibarbo .•••••..•••..•••.•••....•••••.••• )) 1$800 )) 

de salsa-parrilha, simples ou composto ••••.••• )) 1/1800 )) 

d~ serpentaria ..•••••.••.••••••.••.•.•••••.•• )) 18200 )) 

de qualquer outra qualidade . • • • . . . • ..•.•••• lt /1800 )) ,. I li 00 -~ . .. 
1Volto 38.• Os extractos ethereos pagarão mais 50 o/0 sobre 

os respectivos direitos. 

~simples, porphiri~ado .•.•.•.•••••...••••••••• " )) 
/1160 )) 

IA mesma dos acetatos. 346 I Ferro ....... ~ d 'd 1 5 . 1 Onça. 11150 )) re uz1 o pe o s1mp cs ..................... 
hydrogeno .• 1 manganoso .................. )) 8300 )) 

{de calcio, ou tluato de cal. ................... Libra. 11100 )) 
} A mesma dos cblom-347 I Fluo.-uretos.. de potassio ................................. » 211400 )) 

retos. de qualquer outra qualidade ................. -- Ad valorem. )) 

348 Fuligem preparada ......................................... Libra. 8600 )) )) 

349 Geléa medicinal, de qualquer qualidade ...................... )) /i300 I )) t mesma da,absinthina. 350 Gencianino .....................•......................•. Onça. 18000 )) 



·5 

>6 

>7 

]8 

.;9 

:60 

161 

l TAHAS. 

----------------··-. -----·-;--··1 --····-~····· --· ----- ·-----------
: MERCADOIHAS. l'ii!HOE I llfi\U ffi\ \ \i.\~\11 .------.._ .. --.. --- . ' 

! I l)nalidade I A~aLuueilto. 1 I 1 doi cnYoltor10s. 1 

==============' •I ~=-c----=-' ---- I 

Genebra medicinal, de qualquer qualidade •......•........... 

Globulos ho-· 5 simples, ou nllo saturados .•................. 
mreopathicos .. 1 saturados, ou embebidos de medicamentos .... 

Gluten ou fibrina vegetal. ••..•..•..•.•..• • · · • •. · · • · · · · · · • · · • 

Glyeeriua ................................................. . 

Glyl'eroleos de qualquer qualidade .........•............... 

Gl;,-cyrrbizlna. , ... , ..... , ................................ , 

Ubra. 

)) 

Gnça. 

Libra. 

I) 

I) 

Onça. 

Helicina........................................ . . . . . . . . . . . Libra. 

Hrcbate de enxofre, leite de enxofre, ou magistcrio de enxofre. » 

H~eiamlaa ...... , ...... , ............. , .......... ......... : OitaYa. 

I 
H}raeeo ....... , .... . _ ....................................... ~ Onça. 

· ~de ammonia....... . .. . • • .. .. . .. .. .. ........ .. 
n,·po-phos- de cal .......................... -.............. ' 

"ph't de soda ........................................ t' 
1 os."· de powsa ..................................... , 

de qualque1· outra qualidade ..•••••.••••••••.•. · 

)) 

)) 

)) 

)) 

83(10 

SáOO 
H300 

8240 

$600 

swo 
8300 

6600 

8480 

1$000 

B&oo 
$500 
8500 
8500 
$500 

Ad ralorcm. 

3ü 0 /o 

ll .. 

w 

" 
)) 

~ 

» 

» 

» 

)) 

)) 

)) .. 
» 
)) 

! 
~. A mesma dos chloru
.l retos. 

J )) 

{
Em barricas ou caixas .. 
Em latas ou frascos .. 

f A mesma dos chloru
t retos. 

N 

A mesma da absinthina. 

$ A mesma dos cbloru
l retos. 
A mesma dos acetatos. 

A mesma daabsinthina. 

·{A mesma dos cbloru· 
retos. 

I ~ 

10 •:. 
5 .,. 

I·· 

~ 
~· 
Q, 



I de ouro e südio, ou sal de ouro de Gelis .••• Oitava. ssoo 30 O/o A mesma da absinthina. 
36~ 1 Hi.f:·.~~~~~~.-. de soda ..................................... Libra. $300 " j A me~n1a dos chloru-

de qualquer outra qualidade •••.•..•••••••... - Ad valorcm. )) I retos. 

363 I J;asuriua .................................................. Oitan. ao o o )) A mesma da absinthina. 

364 I lndigotina ................................................. On~a. 18000 )) 
{ A mesma dos chloru-

retos. 

S6S I lnjeeçues .... I de Brou .............. : ..................... Libra. 3600 ,. f )) , I de qual9uer outra qualidade •..••••..•••••.•. -- Ad valorem. » 
< 

l"''"'"·································· Onça. B3oo )) 

) : de prata .................................... )) ~600 " 366 I lodatos ....... ' de quinina .................................. )) 3480 )) 

f 
)) 

de 1oda ..................................... )) $300 li 
' ,de qualquer outra qualidade~ •••••••••. , ••••. -- Ad valorem. 11 

'· 
367 I lc'.d)4iifi~J:Jrra~ d/i~nretó de potassio ..... : ............ ; Onça. 8600 )) » 

/de amido ................................... )) 8'200 )) I ~ = .,.._ 
J de ammooia ................................ )) 8200 I) 

i 
de arseoico ..••••....•.••.•••.•••..••••••.••. )) 8200 )) 

,; de bario ou bar! ta .......................... )) 8200 » 
de. dlumbo .................................. )) 8200 )) 

de ciochonioa ................................ » 8480 )) 

de cobre ........... ; ........................ • )) 8200 » 
de cadmio ................................... )) 5600 )) 

I 
» 

de calcio ou cal ............................. Libra. 1$200 )) 

loduretos, hy- \de em.ofre .............. • ................... Onça. 8200 .. 368 I driodatos, ou . 
1 'odh d t d ~ { stmp es .................... )) S200 )) 

~·-1 y ra os... e erro......... e quinina ......... .-....... )) uso )) · .. 

de formyla, ou iodoformio ................... » lSfiOO » 

" ,. . ~ de morphina .............. )) lSOOO 11 ~ A mesm11 da. absiD-., de iodbydrato .. ; de quinina ................ .. tSfiOO ·)) 
thiná. · de strychinioa ••••••....••• )) 2b000 )) 

i 
8200 5 A mesma dos c'tilôru-\de mangaoez .............. · ...... : ........... » )) 

! r~to.s. 



. 
. TARAS . 

.; 
MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASÃ.O. ~ 

__... - -
ª Qualidade Abatimento. 

1 "' ;l dos cnvoltorios. !: 
ui 

I f'""'' ,. ,, ... ,,,.,,., ,, Onça. 8200 30 °/o mercurw ................ 
de mercurio..... :deuto) o~ deuto-iodureto de 

8300 l• m~m• """blom· I mercuno •••••...•.•.•.•. )) )) 

e morphina ................ )) 8780 )) retos. --
de morphina ................................ )) g7s0 )) 

de ouro .•••...•.•.........•..••..•.......... Oitava. 18000 )) A mesma da absinthina. --
lS loduretos, by· de potassio ou potassa (ka!i hyáriodicum) ...•. Libra 18000 driodatos, ou 

)) 

·~A mesma dos chloru-
iodhydratos ..• de prata .................................... Onça. 1!600 )) 

(continuaçM). de phosphoro .•.......•.•......•..•.•••.••... » li600 )) 

de quimna .................................. )) 8480 l) 

de sodio ou soda ............................. Libra. 18000 )) ~ retos. --
de strycbnina ................................ Onça. 18000 )) 

l'lmpl ...................... ll li200 )) i 
! 

de zinco ........ e quinin!l ................. )) 8480 " } A mesma da absin-· e morphma.... • .. .. . .. .... )) 8780 )) thina. --e strychnina ............... )) 28000 )) 

3 ~ 
~ 

\de qualquer outra qualidade ................. - Ad valorem. )) 

69 Jalapina ................................................... Onça $300 )) 
~A mesma dos ch\oru-

retos. --3 

3 70 :Kamala ou kameela ........................................ )) 8300 )) )) --
71 :Kousslua .................................................. Oitava. 8500 )) A mesma da absinthina --



..... 
o. 
<0. 

372 

373 

374 

375 

37G 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

38! 

38& 

I
de cal •........... ·.· .•............•........ 

. de ferro ...•...• 5 slm\Jlc3 ... ·.: ............. . 
Lactatos. . . . . . . 1 e u.augam z ............. . 

de quinina .•..•..•....•....•...•........... 
de zinco •........••.............•........•• 
de qualquer outra qualidade ..........•..•... 

Le-Roy ...•... 5 purga~iYo .............................•..... 
1 vomíttvo ......................•............. 

Limonadas gazosas ..•..•...•..•....•.•..•..•..••........•.. 

Linho fulminante •••.....•...•••..•.........•.••..•••....... 

Linimentos, e fomentaçocs, de qualquer qualidade .•.....••• 

Lopulina ................................................ .. 

Lyeopodlo ...................••.......•.........•..... ~ ..•.• 

Uagnesia fluida de Mur~ay •...•.•.•.•.••.•..•.....•.••...•. 

Mala tos I de ferro ................................... . 
" .. · • ~de qualquer outra qualidade ............... . 

Hannita crystallisada ................ ' ..................... . 

Manteiga de cacáo .................... • • ...... • · • · • ..... • •• · 

, Mel de abelha.{ sim~es .................................. .. 
·rosa o ....................................... . 

llolybdatos... de potassa ............... • ................. . l
.de ammonia ................................ . 

rle soda-...................................... •· 
de qualquer outra qualidade., .............. . 

Morphina .. ....•..... , , •. , . • • , , ....... , .... • ...... , •....• , 

38.6- L Brriciaa ... ....................................... ·-· ..• ,., , ...... • ...•.....• 

Lilir~. 

)) 

Onça. 
)) 

Libra 
)) 

)) 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

Onta. 

" 
" 

Onça. 

» 

ts:oo 
1$200 
li!< OU 

.~430 
8100 

.\d yalorcm. 

e r. o o 
$300 

8150 

tS2oo 
Ad valorem .. 

18200 

8400 

8300 

' 1$200 
Ad valorem. 

18200 

fi300 

soao 
82~0 

ssoo 
$600 
$600 

Ad nlorem. 

lSOOO 

1$QOO 

ti 

::;o o·o 

)) 

JJ 

)) 

)) 

I) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" » 

)) 

)~ 

1 .. \ mr,ma dos cbloru· j reto3. 

l A mrsma da absin
~ thiua. 

I A me!'ma dos chloru
retu&. 

)) 

~ 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 Em barrica~t ou caixa~ 
1 Em latas ou frascos •.. 

\A mesma dos ~c~ tos, 
~ sendo em barrlí!;t •. 

(A mesma da absin
\ thina. 

I A mesma dos cb~ru· 
retos. ' · , 

.. :..--

10 .,. 
á 0 /d 

20 °/o 

C» w 
~ 



---~ :t 
t .\h,; 

. ~;•:::~·~ i i\;,;;';;;. , ::::::,, • . _ 1 --""'- -~- I~ 

~ I -"··· 1- . I I . . . . . I dos~;~~:~;:;;... !'"'""""'· i li 

............. 
.-fiL.U.i . .uiõ 

. 
. • ' .. !,, 
I 'ti •·-~~li:_ ,,,, ..... ,,,, --""'-

:lS7 I 1\'aphtalina ........................ ... ; .................. .. 

~88 I ~iarceina ................... ................ · ..... · · ..... · · 

. 'JS9 

390 

l\'arcotina ou Sal de Derosne ............................. .. 

:"\iicotina ou nicocianina ................ : . ................. . 

de aluminn .•.•.....•............... , ...•..•. 
de ammoniaco .••..••......••................ 
de baryta .................................. . 
de bysmutho (sub) ou sub-nitrato de bysmutlw 
de caL.; ................................... . 

de , b lt { solido .•....•............ 
co a o .. ".... liquido .............. .. 

de cobre ............................. ··•···· 
de chumbo ................................. . 

de ferro, vermelho, } \' d 
(sesqui) ousesqui- 5.0 '·o.···""··· · · · ·" · · 
nitrato de l'crro.. hqmdo .. " """ """ "· 

de magncsia ................................ . 

~
( proto) ou proto-nitrato 

de mcrcurio ......... .. 
. (deuto) 011 _deuto-n!trato 

de mercuno ...•..• f de_ mcrcuno, ou ~utrato 
actdo de mercuno ...•.. 

· e ammonia, ou mcrcurio 
I \. soluvel de Hahucmann .• 

. • I I I \ 

Onra. I .360 30 01 I\ A mesma tios cn10ru· ' 
' " '" 1 retos. 

Oitava. 1$000 " .\mesma da absinthina . 

Onca. 

Oitava. 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

18600 

1SOOO 

$400 
SISO 
1!300 
,9i80 
8300 

~sooo 
1$00U 

s~oo 
S300 

$300 
Sl50 

8300 

$500 

/i500 

lSOOO 

)) 

)) 

)) 

)) 

"' )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I )) 

I\ I 

' 'Em viúros que possão 

11 conter üté 1 onça 

IJ d'agua ........ ..... j 
Idem ue mais de 1 

'I até 8 onças ........ , 

I Idem de mais de 8 
I 

onças até 1 libra .. ·I 
I Idem de mais de 1 até 

t\ 4 hbras ........... . 1 

li 

60 °/o 

50 °,'o 

-l.O 0 ,'o 

3') 0 /o 

00 
I~ ........ 



391 

392 

393 

39\ 

395 

396 

397 

398 

~itratos ou \d n'ckel ~solido •..•.•.•..•... : ..... . 
azotatos.. ... e 1 

• •• ·" • (liquido ................... . 
I 

)

impuro, nitro, J em bruto. 
sal de nitro ~ . 

de potassa...... . ou salitre.~ refinado •. 

puro .................. .. 
fundido, ou crystal mineral. 

• 
(em rrystaes ou crystalli-

1 1 1 sado ................ . 
de prat~ ,~rgentum. .. em cylindros ou bastoes, 

mtncum) • • · • • • • 1 fundido, ou pedra iu-
\ fernal ............... .. 

de quinina ............................... .. 
de soda ................................... .. 
de stronciana .............................. .. 
de strychnina ............................... . 
de uranio .................................. . 
de veratrina ............................... .. 
de zinco .................................. .. 
de qualquer outra qualidade ................ .. 

Nitro-benzina, ou essencia de myrbanc .•••••••••••••••.•.•. 

Nltro-prusslates. 5 de soda .. ·•••· '· · · • "·: · · · • ·" • • · ·"" · · 
~ de qualquer outra quahdade ••••.•••••••. 

Oleo•stearato de mercurio .............................. • • •. 

Oplatas ou preparaçnes dentifricias medicinaes .••••••••.••••. 

Opodeldok ............................................... .. 

Osmazoma ......... ..................................... .. 

·{de ammoniaco ............................. . 
de cal puro ................................ . 

Oxalatos ..... de cbromo liquido ........................ .. 
de cobalto ................................. . 
de cobre ...•..•••••................•.•.•.•.. 

Libra. 
)) 

Arroba. 

)) 

Libra. 
)) 

Onça. 

)) 

)) 

Arroba. 
Libra. 
Onca. 

)) 

)) 

Libra. 

Libra. 

» 

Libra. 

Libra. 

Onça. 

Libra. 
)) 

)l 

)) 

)) 

:'SOOO 
J$00lJ 

S2:>o 

f320 

$060 
atJ\lo 

SiSO 

SiSO 

8480 
1S50o 
a:wo 

1$500 
$300 

18000 
8300 

.\d valorem. 

1SOOO 

18200 
Ad valorem. 

S900 

Ad valorem. 

8480 

8300 

FSOO 
8600 

28400 
38600 
asoo 

33 o o 
)) 

10 °/o 

» 

30 °/o 
)I 

)) 

" 
" )) 

" )I 

)) 

" 
" )I 

)) 

li 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

(Idem d~ mais de 4 

libras ........... .. 

Em botijas ou outras 

\"asilhas de barro ou 

de louça ......... . 

Em barricas ou caixas. 

Em latas ............ . 

Em bocetas ou caixi-

nhas de papelão, ou 

20 0/0 

30 °jo 

10 °,'o 

< O' 
" ,o 

de madeira ........ ll'eso bruto. 

A mesma dos nitratos .. 

» 

)) 

)) 

li 

l )) 

(t) 
1-.:J 
Co/C 



"'-' 

TARAS. I 
s MllRCADORUS. {;,'IID..\DE. U!REIT~. R.\~\0. ~-~~ 
~ 
;::!! 

I 
Oualidadc Abatimento. H 

~ .. ~ 
;.!:; tlos cmollorios. 

t' ,, 
' 
I I'' fom •.•.••••.••.••.•••.••••.••.••...••.•. Libra. 8900 31) 0 /o ' de magnezia ................................ )} 1a2oo )) 

) I 

i 
3\)8 Oxalatos .. . . . neutro .................... $120 

(continuação). :: ::::5~~ ~ ~ ~: ~ ~ -~ ~~i~·o:,. ~~- ·s·a·l· ~~- ~~~~~~:::: 
)) )) :A mesma dos nitratos. --)) $100 )) 

) 
)) g300 )) 

de qualquer outra quahdade ................. -- Ad nlorem. )) 

I 
I 

de nluminio (nlumina pura) .................. Libra. S600 )) I 

I 
I 

/(proto). ou proto'\ido de anti- I 
I 

momo , ou flores argen-
' tinas de antimonio ..•.. )) 8900 )) ) )l --. · (deuto) ou dcutoxido de an-

de anhmonJO · · • · · timonio , ou acido anti-

~ ( monioso ....•....••.•. » aGoo )) 

(per) ou pl'roxido de anti-
\ monio ( acido antimonico' )) S9oo )) 

~ 
<:::> 

~ (proto] ou protoxitlo de baric )) $600 )) 

de bario (baryta). 1bi 1 ou deuto) bioxido ou 
. { deu to \ido d~ bario .•.... )) 1$500 )) 

de bysmutho . . . . • . • . . . . . . . . . . • • . .•....•... )) fi780 )) 

de enleio (cal) ... f rm pr~ra, ral vir;:rm ou yi;;: Arrooa. $151 10 o:'o 
. t em pu ou h) drataJo ...•.•. )) ~08(! )) 

de chromo ...•...••..•.............••••••.. tiura. 1S'2,\JC :}1) •0/o 



399 Oxidos ..... . . 

de chumbo • . • . . nium, azarei\ o ou z.1rc.'ío .. l 
~mnrcllo, on markotc ...•. 
Ycrmclho, su vermelhão, mi-

semi-Yitruso, lithnr~nrio, fr
zes ue ouro, ou sccrantc. 

t
(iJroto) ou proto~ido de cobn•. 

• preto, ou 
de cobre ...... •·• 'deu to) ou deu- \ <~nh)'dro .. 

'toxiuo de cobre') ,·erde, ou 
( hydrat<Juo. 

\ de estanho (deut{) ou proto) ou deutoxido de 
estanho, ou protoxiuo uc estanho .••••••... 

l
. preto, ou ethiope marcial 

((errum: magneticum) .•••. 
de ferro . . . . • • • • wrmelho ou colcothar ..... 

(per) ou peroxido de ferro 
!Jydratauo .............. . 

de magnczio (ma- 5 cnlcinada ou usta ..•••...•.. 
gncsia) ....... t idem uc llCill')' .......... .. 

ile mangancz (per ou bi), ou pcroxiuo de mnn
gancz, ou bioxido de mangancz .•..••....•. 

{(proto) ou protoxiuo de mcr-

de me cur'o .. )(d~~t~)d~d·c~{t~.x~d~-d~~~;.· 
r 1 

• t eurw, prrctpttauo ru-
bro, {precipitado per se) ou 
pós de Johannes .••.••••. 

de nickel .................................. . 

de potassio (po- {puro, a alco~ol .......... .. 
tassa) tdem ordmarw, potassa raus-

• • • • • • • • · tica ou pedra de cauterio .. 

. de prata .................................. .. 

\d 'I'. ('I' ' .. e s1 tela s1 .. 1~~,.... . ,. ...... , .......•..•....... 

Arro!.Ja. 

)) 

Libra. 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Onça. 

Libra. 

/)) 

Onça. 

)) 

~50(: 

g:wo 

~1811 

a;,oo 
poo 

$200 

ISOOO 

FtRO 
Sl2U 

$300 

8480 
S9GU 

anto 

a;,oo 

SISO 

s~oo 

1$~00 

8600 

8500 

11010 

1 J 0 lo 

)) 

~O 0/o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

)) 

10 °/o 

30 °/o 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

Em vidros que possa o 
conter até 1 on~a 
d'agua .......... .. 

1 
Idem de mais de 1 

1 até 8 onças ....... 
'i Idem de mais de 8 
, • onças até 1 libra ... 
i\Jdem de mais de 1 

até 4 libras ....... 
Idem de mais de 4 

( 

libras ............ . 
Em botijas ou outras 

'(!.si lhas de barro 
ou de louça ....... 

Em barric1s ou cahao. 
Em latas ......•..••. 
Em horetas ou cahi

uhas de papelão, ou 
tlc 1nadeira . •.•.••. 

60 °/o 

50 °lo 

40 •lo 

30 • o 

20 °/o 

30 °/o 
10 .... 
5 °/o 

Peso bruto.· 

QO 
!.:.> ..-. 



-

TARAS • 
.,; 

MERCADORI.\S. L'~ID.\l>E~ DWEITOS. fl.\S.\0. --- --------Q 
=:: 
"'' QualidJtle Abatimento. j ::1!! .. 

dos cn1·oítorios. ~ 

·, 

curo, a alcohol. .••.....••. Libra. 1~200 30 (J o Em ,.i,;ros que poss;1o 
d · d liquido, ou soda causti!'a l'onter ate 1 ou a c sodlO (so a).· liqu.ida, (lcxhia dos sa- i , ... , ............. : .. 60 o' ,O boe1ros) ••••••••••••••.. )) so:w lO ".o Idem de mais do 1 

at,é 8 ouças •••.•.. 50 O/o de stroncio (stronciana) ...................... )) $300 ::0 °/n Idem de ma1s de 8 
onças até 1 libra •• 40 O/o. de uranio ................................... Onça. s:Joo )) Idem de mais de 1 399. Oxiclos ...•... 
ate 4 libras ....... 30 O/o (continuação). f'"•"'', on "'"'""' "' 

l!km de mais de 4 
zinco do comnH•rdo ••.. Arrol:a. a190 lil 0 /o liuras ............ :20 °/o impuro, oxido de zinco cin- Em botijas ou outras 

de · 0 zcnto, ou tutin preparada Lilm:. ~240 30 o o 

\ "''" "" do b"ro Zlnc • • • • • • • • sublimado , oxido de zinco OU de !OU(il •••• , •• 30 O/o 
branco, flores de zin('o , ~m barricas ou caixas 10 O!o 
pompholix, ou la na philo- c. !li latas ............ 5 o;o 
sophica ••••••••••.•.••.. )) $300 )) Em bo<:ctas ou caixi-

uhas de papelão, ou 
de qualquer outra qualidade .•••••••.•.•••••. -- \d v abrem. )) de madeira •••..••. Peso bruto. 

CF.) 

~ 

400 Papa,•erlna........................ . ...................... Uita1a. $500 )) A mesma da absinthioa. --
401 Papeis chimi- {de Albcspcyrc,_ de Fayard, e semelhantes •••••. Lilmt. 15200 J) 

} 
cos, e mediei- clect~o-magnehco ••••••••• _. • d, ................ )) 1$200 )) -- Peso liquido.1 
oaes • .. • • .. • • • react1vo, de qualquer qu_ahda e ••••••.•••.•.•. )) 8600 )) 

de qualquer outra qualidade ••••••••..•.••••. -- \d 1 ulorcm. )) 

402 Parafina branca do commcrcio ............................. Lii.Jra. $600 )) A mesma Jvs oxidos •• --I 

403 Pastas peitoraes ou medicioaes de açofeifas ;jujube) e sem c-

I lbantcs ................................... )) $200 )) )l --



jl 404- Pastilhas ou ta beiJas peitoraes ou medicinaes, de qualquer qua-

! A mesma dos oxidos. J! !idade ...................... ; .............................. Libra. $300 30 O/o 
" 405 Per·manganato de potassa .... _ .. , ......................... )} 2$100 p )) i i 
I 406 Perelas medicinaes de ether , de chloroformio, de essenria de 

{ Em 1 idros on frascos I therebentina, de etheroleos e semelhantes •••. )) tgooo )) e outrosenvt•ltorios I 
st·melhantes ..••..• Peso bruto 

1\ 
' 

(de ammonia. ~(i;;~~ej. ·;~ · py~~:ph~;ph~i; · d~ · Jl $480 I )) 

ammoma .•..•••..••••••.••. )) as o o » 

de baryta ................................... i S500 I )) 

de cal (calcarea phosphorata) .... , ••••• , ••• ,. )) 8200 )) 

.de chumbo ................................ )) aaoo • » 

~ (proto)ou pro to-
phosphato de 

$400 

r -
11 ~ . 1 ferro ..•..... )) )) 

\'~' ~ ....... ,(dou<n) ou do~ 
,~ to-phosphato 

407 1 Phosphatos,} de ferro.,.,. )) ssoo )) pyro- phosphatos , · 
1
1

) A mesrr.a dos oxidos. --e meta-phospha-\ e manganez., ••••.••••••••..•. )) S9oo )) 

"'· ••• • • • • • • • • do >•ro •••. ( . 
\ rimples ........ )) sooo » 

citro-ammonia-
(pyro) ou pyro- cal, ou de ferro 

I 1S200 I phosphato de e ammonia .. ·I )) » 
ferro ........ (e de soda, liqui-

do (solmcl de 
Leras) •••••••. )) ssoo )) 

de magnesia ....................... · ........ )) SGOO )) 

de mercurio ............. , , ................. )) naoo ))' 

de potassa ••• { {~~fo~eso;; py~~:ph~~ph~t~ 'J~ p~: · )) S300 I )) 

tassa ....................... » $600 I » 



""' HERCADORI1S. Q UMDADE. = ~ 

f! 
,;z:. 

de prata •.•...••••••.........••.•.•.•...... Ou~a. 

rple< ....................... Libra. 
( p!fo) ou pyro-phosphato de 

407 Phos~hatos, l de soda.···· ( ~~~:\' ~;; ·~~~~t;~ 1;h~~~h~t~ · d~ · )) 

pyro-p osphatos, 
e meta-phospha- soda ........................ " tos ............ e ammonia •....•..•...•.•.... )) 

(continuação). 
J de stronciaua .............................. )) 

de zinco .................................... )) 

1 de qualquer outra qualidade ................. --
~de ammonia ••.••..•.•••..•...•.......••..••. Libra. 

de cal ....................................... »· 
40i Pho.sphitos .. , de potassa .................................. , 

de soda ............................ · ... • ... )) 

!lc qualquer outra qualidade .•..•............ -
409 Fhosphuretos { de calei o " · · • " "" · ·: "" " · • "" " " " "· Libra, 

de qualquer outra quahdade .•.•.....•..•.•.. --
410 Pierotoxina .•.•.•.•......•.....•...•• , ..• , ........ , ...... Onça. 

411 Pilulas, bolos , c granulos ou grãos medicioaes, de qualr;urr 
qualida!le .........................•...... )) 

412 Piperiaa, .........••................................•..... )l 

DIUEITOS. RAS.\0. 

~GOO ~o o' ,o 

S2io )) 

SüOO )) 

H200 )) 

~600 )) 

SiOO )) 

S6oo )) 

Ad Yalorem. )) 

1SOOO )) 

18000 )) 

1.)000 )) 

18000 )) 

\d valorem. l1 

2$400 )) 

.\d Ya:orem. )) 

tssoo )) 

S25ü » 
\ 

$900 » 

TARAS. 

- -/'.... 

Qualidade 
dos cnvollol·ios. 

\ -

t . 
(A mesma dos owlos. 

) 

! 
)) 

I 

} » 

» 

l) 

)) 

-
~ :, 

--r ,I 

,\batimento.!' 

I 
I 
~ 
:I 

--

--
\ 

-
r 

-- I 
I 

I -
i 
' I --

00 ", o 



': . 
' ... 
~ 

c 

(

de Dower, ou de ipccacuanha compostos ..•... 
ferruginosos, .Jc Quesneville ................. . 
de James, antimoniaes de James, ou pús de 

Pús medicinaes Jacob ................................... .. 
compostos ...• ·~ de pepsin.a: ............... _. ....... · ........ . 

de ltog(\ :cllrato de magnesm) ...........•.••. 
de seidlitz .................................. . 
de soda .................................... . 

413 

\de qualquer outra qualidade ............. , .. . 

414 I Proi,ylamina ........... ................................. .. 

4151 Quassina ........................... ........... · ... · · · · · .. .. 

416 Quin!na ...................... ............................. . 

417 Quinitlina, e seus sáes .................................... .. 

418 Quinin1n de Laharraque .•..........••.•. · .•••.....••...••••.. 

419 Quinoitl.ina, ou quinina escura ........................... .. 

't20 Raspas de pon-) ~m bruto, ou em cspeeic .................. .. 
tas de nado ... 1 calcinadas ..............................•..•. 

1121 j J:.~bab:u·lna.rltia ... .......... , .............................. . 

422 

Ji 

. . ( amyg!lalino ................•.•. 

I 
medJcmal ..• \ anunal ( pnra opodeldok) ••...•.. 

tdc qnalqner outra qualidade.,. 

commum preto ou escuro, ordinario. , .. , •. 
Sabão .....•. , , (nãa perfu- (branco; da Hespanha, e outros 

I 

ma do) Í punlicados c semelhantes .... . 
· .... · (de !iUalquer outra qualidade .. . 

arsenical. ...................... .' .......... .. 

\de qualquer outra qualidade ..•....•••..••••• 

Libra. 
)) 

li 

Onça. 
Libra. 

)) 

)) 

Onça. 

Oitava. 

Onça. 

)) 

)) 

)) 

Libra. 
)) 

OitaYa. 

Libra. 

Libra. 

)) 

» 

» 

=~-:E~~~~ ...... ~~~';-{~~~.Y~-~!.;:~~--,,-~k:~-JJF.~!·~:-"~·· 

~900 
; $600 

1$000 
SoOO 
ssoo 
.'600 
8480 

Ad valorem. 

1$000 

8500 

1$200 

:!SOOO 

fi300 

$500 

8060 
SlOO 

$500 

8120 
H090 

.\d valorem. 

go1o 

S050 
~030 

8300 

Ad valorem. 

30 °/o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)> 

)) 

)) 

,GOO l . » 
:-;-.-~· • (~~-~ <~~ 

\ 

I r mesma tios oxidos. 

)) 

A mesma da absinthina. 

A mrsma tios oxidos . 

)) 

)) 

A mesma da absinlhina. 

Em barrit:as ou caixas. 
Em la tas ou frascos . 

A mesma do> oudos . 

10 "lo 
5 °/o 

ctl• 

""' -



"ERC.\lmnt\S. 

. -- ------- --------- I 
t---·t 

~ ·_)U l r,l\ ''1·-·dr·~- ·{~in~ i 

da:.;~~ ...... I .. ,;;;~;,,:_·;:~~;,:, .. ,_:1.~1·~-~. ·r .. tr.1 

,...!1 r'""tr,.. -~n··n"nl··~, ! 
• . . I 

b::;:h: >. :.:- !:lra t':LH_lf ... I 

., > • t : ~ \ ,_ .. ~' : 

4:?ü r S:.W-Hc:riltos c ~i.l!lt.:)lcttU~7 1.!-.::: '-l'"'HlUO...l 'i"u ............. ~ . .. ·--

..... -~~·~--~~·,.~ ;: ,;,. 

íi.: 

4>1~- ·al:1a 

-tvl 
,1 •· 1,. 

,_3.:.. l· • .:.,<a~ll • {~C' 4th11qlit"f •~•Hio tF.i.u.au. ........ ~.... · ... • · · · 

........ 1 "i•J.:. 

433 I Stryehnina ............................................. , .. 

434 l de ammauia .•.•.••••••••••...•.....••....•.•... 

Suee[natus de potassa • · · · • • · • · • · · · · · · · · • • · • • • • • • · • • • · • • • · · 
de soda ....••.•••.•••.•.••.••.••.••.•.•.•...•. • 
de qualquer outra qualidade ••••.••.••••.•••.••. 

1 de .alumina .. ·l ~dt~~t~~~;;:. P~:}· ·c~~:;~l;i·s~~~·::::: 
I ra- JUme ou · . d 

I calcma o •....... a umeu •••... 

t;:\'l!HnE. 1 mm:rro~ 

I ':: :·:!. '1•11 

·"'JL1tl I 

Oít;~ra. I 1SOOO I 
Onça. 18jOO 

)I $300 
)) saoo 
)) ,•300 
- Ad ralorem. 

Libra. S3oo 
ArroiJa. $350 
Libra. 8300 

!l.~qo_ 

)/ 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I' 
I 

T.\!l.\S. ----11;1., '·liiil,, 
d1ll "e!l1~ 1 fnl'i"'· 

1.\ mesma da absiuthiun.l 

A mesma dos Oiidos. 

f 
I 
) 

)) 

" 

\hJiiilii Lili. · 

I 
I 

i 
I 

! 

'I 
I ,_ 

I 
' l 
I 
il 

il 



' de ammonia, ou sal secreto de Glauber ......... . Libra. 

43& l-Sulfatos .. 1 

de atropina....... • . . . • ....••.....•.••.•••.•... 

{

artificial ou precipitado .••...•.•. 
de ba.ryta..... natural, spath-pesado, ou pedra 

de Bolonha ................... . 

de bebeerina ................................... . 

de brucina .................................... . 

de cadmio ....•..•...••..••....•.....•.•...••••. 

. {em pedra, ou sulfato de cal na· 
'de cal (gêsso~.. til"o {sclcnito ~os mineralogistas) 

em pó, ou calcmaúo ........... . 

de h { solido .•..•.. 't ............ , .... . 
c romo .. .. liquido ....... ; ................. . 

de cinchonina ..... · · .......... • .. · · "" • " " "· ·. 

de cobre {w- parrosa azul ............ · .. ·• 
{

pedra Jipes, 'i trio lo azul, ou ca-

P!Utn sul(u· e ammon!a, ou sullato de cobre 
ncum) • • · .. · ammomacal .... , ..... · • · · · • .. · 

de codeina ......•.••.••.•••.•..•...••.•..•..... 

Oitara. 

Libra. 

)) 

Onça. 
)) 

)) 

Arroba. 
)) 

Libra. 
)) 

Clnça. 

Libra. 

)) 

Oi tara. 
·• de conicina ...................... ' ... ~ .......... . )) 

(impuro, vi trio lo vcrdP, ou capar-
1 rcsa verde do commercio ·...... Arroba. 

de ferr11 ·" "· ) puritie.adu, sal de Marte, ou sal . 
{ de tcrro.... ... .... . .... . .. .... L1bra. 

de indigo ........................ • ........... •.. '' 
de indigotina .. . .. • .. • . .. . .. . . .. . .. . .. • .. .. .. .. . n 

{

neutro , magnesia vitriolada , sal 
de ma ·a d'Epson, sal inglez, sal de Seidlitz, 
. gnezl • · sal cathartico ou ial amargo .... 

· mixto, ou sal de Cbclttenbam ••. 
Arroba. 
Libra. 

soar 

1$00( 

SNO 

f-060 

1SOOO 
1SOOU 
~300 

$100 
~[,00 

1~500 
$900 

SiSO 

soso 
S9ôo 

1$000 
)~ 000 

S~iO 

$060 

$600 

$900 

sr:oo 
saoo 

30 °/o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

10 °/o 
)) 

30 °/o 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

10 °.'o 

30 °,'o 

)) 

)) 

)) 

)) 

A mesma dos o'itlos. 

A mesma da abointhina 

\ 

Em vidros que possno 
conter até 1 onça 
d'agua .. , ....... . 

ldrm de mais de 1 até 
3 onças .......... . 

ldrm de mais de 8 on· 
ças até 1 libra ..•. 

Idem de mais de 1 até 

6() 0 /o 

f>O •/o 

40 °/o 

\ 4 libras .......... . 30 o;. 
\Idem de mais de 4 
( libra3 ........... . 20 °/o 
I 
I 

Em botiias ou outras 
'asilhas de barro 
ou de lou·;a ..... . 30 °/o 

Em harrica!', ou caixas I 10 °/o 
Em latas............ ã 0/o 

Em bocetas ou cahi-
nhas de papeliio, ou 
de madeira ....... . I Peso bruto. 

co 
<:.:> 
<:.:> 



,; 

TARAS. I 
"/) 

~IERC.\DOlU.\S. l'NID,\DE. D1REITOS. IUS:\0. -- I ;;; 

Abatimento. I =:::: 
"'" Qualidade ;;::; 
;.... tios envoltorios. I ;...,:; 

I 

I de mangancz { c.rystallisado ..................... Libra. 1$200 :w 0 .o \ I httmdo •.•••....•.......•..•...• )) fi300 " 

I \(sub) ou sub-sulfato de mcrcurio, 
ou turllith mineral ..•...••.•... )) saoo ,, 

de mcrcu rio. (protu,' ou proto-sulfato de mcrcurio )) ~600 )) I ( (bi ou deu to) ou bi-sulfatu de mcr- Em 'idros qac possão 
rurio, ou dcuto-oulfato tle mrr- rontcr até 1 ont;a 
curio •.••..•...•....••••.••... )) $600 )) ,l·agua ......... ... 60 °/o 

ld~m de mais úc I até 
de morphina .••.•.•.•...•..•..••..•. · •••...... Onça. SíRO )) 8 ouça; .....•.•.•• 50 °/o li r:;:. 

de nkhcl .......... ; .....•......•... • ......... Libra. lS~O:J ,, ldi':n dl' mais dr 8 on- c.~ 

""" I t;as ;~té I lihra •..••. ~O 0 /o I 

~ oeotro. '"' ' ' D"'"'" , "' JWh- Jdi'lll de maiS de I até 
crcsto de Glascr, ou akali H'f(etàl 1 libras ....••..... 30 °/o 

de potassa... vitriolado ...................... )) sono )) \ Idem de mais de 4 li-
435 I Sulf~ttos: ... \ \bi) ou hi-snlfato de potassa, ou / hras •..••..••••.•• ~o o/o 

(rontmuaçao.) sulfato aetdo de potassa ..•.•••. )) $150 )) ! Em botijas ou outras l 'a>~lhas de barro ou 
de prata ....••.•...•........ · · • · · · · · · · · · • · · • · Onça, $600 )) tlr louça.......... 30 °/0 

dequiuina ................................ )) S480 " l F;m barncas ou caixas., lO 0 /o 

'J•.m '""'""... ..... ' "I• i neutro, ou sal de Glaubrr ........ Arroba. SüOO )) Em bocetas ou !'Ui-
de soda . . • . . (bi) ou bi-sulfat<l dr soda, ou sul- xinhas üe papelão, 

fato acido de soda ••......•..•. Libra. S100 )) ou de maue1ra .•••. I Peso bruto. 

d t. · {natural ou rm pedra ............ )) $100 )) 

\ """"'"' """"'' '" predpiWdo ......... 
)) H300 ,, 

de strychnina ...•••....•..••..•••..••••.• , •••. • Onça. ts;,oo )) I de zinco , Yitriolo branco , ou caparrosa branca. Libra. SOüO )) 

I de zirconio, liquido ..••.••.••••••..••••.•.•••.• Onça. 86()0 )) I de qualquer outra qualidade •.•....•.••••••.••. -- Ad yalorem. )) 



436 

437 

438 

de ammonia ••.••.••....•.••.•.•••.•.••.••..•. 

' de cal, ou an- {.neutro ou solido ..•••...•...••.• 
Sulfitos .... { ti-chloro... liquido (bi). ou bi-sulfito de cal.,. 

de potassa ................................... . 
de soda •..••••...•.. , ........••.••...•••••.•. 
de qualquer outra qualidade ................ .. 

Sulfo·cra· 5 de potassio ................................... . 
uuretos •... í de qualquer outra qualidade .•.......•....•••.. 

Sulf11rctos , 
h-ydro-sulfatos 
ou sulfhydra-
tos ......... . 

deammonia ................................. . 

(
nativo, ou antimonio crú .•.•.... 
preparado, ou açafrão dos metaes 

' 

(crocus meta!lorum) ............ . 

{

ou kermrs mine-
. . ncral ......... 

de antlmomo·. com excesso deen-

1 
hydratado • • · • • xofre, ou enxo-

fre dourado de 
antimonio ....• 

\,·itrificado, ou vidro de antimonio. 

d . ) amarello, ou ouro pimenta ...•.. 
e arsemco · · ( yermelho, ou rosalgar .......... . 

tle bario ou baryta .•.••.•••••.• , ..•.••• , , .•... 

de calcio ou 5 solido ••.•...•.••.••...•...•.•••. 
cal •....• , (liquido ••.. , .........•.•••.. , ••• 

de carbono , ou licor de Lampadius .•.•.. , •.••.. 
de chumbo, natural, ou chumbo sulfurado, alqui-

(oux ou galena ....••.••.•••.••.••...••.••.• 
de cobre (pro to) ou proto-sulfureto de cobre, ou 

pyrito de cobre natural ....... , .............. . 

Libra. 

p 

)) 

" )) 

Libra. 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

S3oo 
$300 
SloO 

R3oo 
82(10 

Ad vaiarem. 

1$800 
Ad Yalorcm. 

S6oo 
$020 

a~so 

8600 

S480 

$240 

a2oo 
b200 

8600 

s~oo 
8150 

8300 

H150 

S120 

30 °/o 

li 

)) 

li 

li 

)) 

» 

)) 

1 o 0 /o 

30 °/o 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

\ 
~A mesma dos sul
) fatos ..••..•••.. , .• 

)) 

Em vidros que possllo 
e~nter até 1 onça 
dagua ........... . 

Idem dr mais de 1 até 
8 onças ......... ,, 

Idem de mais de 8 
. I onças até 1 libra •.. 
I Idem de mais de 1 

até 4 libras ..•.••. 
Idem de mais de 4 li-

bras ............ . 
Em botijas ou outras 

Yasilhas de barro ou 
de louça •..• , •• ,.; 

Em barricas ou caixas. 
Em latas .•..•.•..... 
Em bocetas ou caixi

nhas de papelao, ou 
de madeira ....... . 

eo •f· 

50 °/o 

40 °/o 

. 30 °/o 

20 °/o 

30 °/o 
10 °/o 
á 0 /o 

' Peso bruto. 

Cl:i 
~ 
~ 



--
,. 

9 liEllC .\DORI.\S. l'NID.\DE. 
::i 
:;::! 
~ 
..,; 

l(p "'"I ou prol" rolf" "'" de 
estanho' ................... Libra. 

, de estanho.... (deu to) ou dcuto-sulfur.cto dP 
I · estanho (ouro mw<silo, ou 
/ mosaico) ................... l) 

I \ ,, '""" '"""'' ........................ ' . ' )) 

de 1nangancz ............................... )) 

f (pro to) ou proto-sulforrto de 
438 Snl<n~tos . . t mmodo, "" ""'"'" mh><"l. 

)) 

bvdro-snlfatos · 

,;.,lfhrd"t""· Í ''' m"'"''"· (b') ou b' I f" podro • "" 1 r · 1 I ' ,_,, - · > )) con muar; ao. fure to de me r- tlll~ no ••... 
. em po , ou ,-cr-

cu no······· · mel hão tino .. )) 

de pot:tssio ou potassa , ou fi~ado de cmofrc. )) 

i de sodio o:1 soda ............ : ............... )) 

\ de zinco ••.....••.•••••.••••••••.•.•..•.... )) 

de qualquer outra qualidade .•••••.••.••..•.. --
~de ehumbo .................................. Libra. 

de cinchonina .••.•••.••......••.•.•...•..... Onça. 
439 Tanna .. s .. •. . de fer~o ...•.•••.••..•.•.••••••••••••••.••... Libra. 

{de qumma ................................ Onça. 
de zinco .................................. ,. Lihra. 
de qualquer outra qualidade •.• , •••.••••••••. --

HO Tannino puro (acido tannico) •••••••••.•.•..• , , •••••.•••••. Libra. 

DIREITOS. IUSÃO. 

s~oo :30 °,'o 

ssno )) 

gno )} 

~à OO )) 

EGOO )) 

S300 » 

S&GO A 

a~oo ~ 

s:wo )) 

$400 )) 

Ad Yaloreru. )} 

lSOOO )) 

S4SO )) 

1$000 )) 

&480 )) 

13000 )) 

Ad \alot·em. )) 

$000 )) 

TAIUS. ------
Qualid~•lc Abalimenlo. 

•los cmoltorios. 
I 
I 

Em Yi<lros qur possão 

\ 
ronter até 1 onça 
tPa;2.ua ..•. ....... 60 °(0 

I<lcm <lc mais de 1 até 
8 unçns ••••..••.•. 50 °/0 

Idem de mais de 8 ou· 
ças até t libra •.•. 40 0/0 

lul'm de mais de 1 até 
4 libras .•...•.•••. 30 °/o 

Idem de mais de 4 li-
hras •..•.•.•••.••• ~O 0 /o 

Em botijas ou outras 
'asilhas de barro ou 
de louç:t •..••••.•. 30 °/o 

Em barricas ou caê:tas. 10 o o 
Em latas ............ 5 °/o 
Em bocetas ou raixi-

Peso bruto .I f nhas de madeira, ou 
1 de papelão •.••...• 

~A mesma da atsin-

' thina .............. --

)) --

00 
w c. 



de !Jaryt.'l ............... , •..•..•.•....•.•... Libra. JSWD 30 ofo 
f tle cal, puro ................................. )! uuoo )l \ 

~simples ................•.... 8600 
I 

)l )) 

de ferro ...... e Jl'>lassn, tartaro chal)beado, Em 'idros que possno 
· { ou .tartaro marcial soluyel.. )) g:Joo )) I " .. '"' ,.. , ,.,. 

de magnesia .•.•.•.•.••.. -. .•.••••.•....••.•. 
d·agna .•.•••..•... 60 "/o 

~ S480 )) Idem de mais de 1 até 
8 onças ....••.. , •. 50 °/o 

{eu tartaro soluvcl . , .... , .... » 8200 n Idem de ma>is de 8 
de potassa(neu e antimonio, em~tíco, tartaro 011ras até 1 libra .•. 40 °/o 

tro) . . . . • . • . rmct•co ou sttbiado, on ta r- . Idrm.dc mais de 1 até 
tara to antimoniado de potassa » eaoo )) 4 li oras ........... 30 °/e 

4'11 I 'fartat•atos .. . / \Idem de mais de 4 
~puro, 011 cre- ) crysta,llisado .• )) ~090 » libras ...•. , ...•... 20 °/0 

. mor de tar- em po ·' · · · · · · )I 6150 )) \Em '";;,. "' '""" de pot.assa (b1) ta r o . . . . . ~ sol.m el, ou ~o- ·asiihas de barro ou 
ou b1-tartara- ( • rtco-potass1co. )I ~300 )) Je loup.... ... .. .. 30 °/o 
to de potassa. Em barricas ou caixas. 10 °/o 

impuro, tartaro crú, ou sarro Em latas............ o 0 /o 
de vinho (solido) .......... Arroba. g2oo 10 .,. Em bocetas ou caixi- li r:n 

nhas de papelao. ou 1:;.0 

de prata, •...•.•...........••.......•..•.•.. Onca. SGOO 30 °/o i do m•dd"··· ..... """' ''""·' 
...... 

de soda e p8tassa, sal de Scignette, ou tle 
\ Ro.chella .....•.••••••.......••••• , .••••••• Libra. fi300 )) 

I de zmco .............. : ................... )) gooo )) 

de qualquer outra qualldade •••...• , •...••••• -- Ad Yalorem. » 

H\! I Theobroutina .. ............... , ........................... Onça. 1$200 

I 
)) I A mesma da absinthina. 

443 Tbcriagn, ou triaga magna ................................. Ubra. S240 » A mesma dos tartaratos. 

de almíscar ......................... • · ...... » agooo )) 

l. m"m' '"tom· 

de ambnr .................................. » 1/lf>úO )) 

de açafrão .................................. » $900 )) 

de baunilba, baiuilha ou vanilha •......•..••. " 1~~00 )! 

H4 I 1'iueturas ai-~ tle benjoim composta (bals~mo catholtco ou do 
cobolicas...... Commendador) ............................ )) gGoo )) i .. w •••••.••••••••• 

de cantbaridas .............................. " bliiiO )) 

de castoreo ...................... • •• • ....... " 8900 )) 

de hascbischina .............................. » lfláOO )) 

\de iodo ..................................... )) lfi200 )) 



l!E!1CADORIAS. l'NID,\DE. I DIREITOS. 

ruholicas...... no li'tnido................................ Libra. 
i 'fincttu•as al- \ uc o pio, simples, tinctura thrbaica, ou lauua-

\Contiltua~ão). de plantas verdes (alcoh.o!aturas) ............. I " 
uc qual,tucr outra qualu.ladc ................ ·I " 

I
. 1,-ot~ ;1,:}.'~ .\5 
, pectiYos direitos. 

t: ~~ rtrrr~l"' rthercas pagarilo o dôbro dos res-

'. ,,. I " { l . 1.J .. rtJ~6 J:JSCC~S Otl < C fll:.a.O •• o • • •• • ••• o. o • • o • •••• • o o •. • • • •• • • • o 

troc1seos, rm ctes de IliiUJO • • • . • • • • • •.••• • .................. . 
c suppositorios.. de ctualqucr outra qualidade •..•.•...•.•.••.. 

, í\i Ungucntos, crrotos, e pomrnadas rnedicinaes, de qualquer qua-
lidade .....•... , ....•••....•.•.. ··.· •. · •.... ·· 

i i7 t;1•éa ou cyanato de amruouia, c seus sáes ....••••••••.•.•.•. 

~
de ammonia ............................... . 

de atropina .........•....•..•••••...••• ~ .•.. 

de bysmutho ..........•....•..•.•••••..•..•.. 

de ferro ................................... . 

448 I \'alerianntos. J de potassa ............................ • • .. ·. 

~de quinina •..• ; ... · ........................ . 

, 
" 

Libra. 

Onça. 

)) 

Oitava. 

Onça. 

" 
)) 

)) 

I 1 

1$000 
$í00 
~300 

~300 
SGOO 

Ad valorcm. 

$300 

SGOO 

1$000 

lSOOO 

$750 

8600 

1fl000 

25000 

I 

11.\S.iO. 

30 °/o 
)) 

)) 

ll 

» 
)) 

)) 

" 
)) 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

I 

TARAS. 
--

Qualidade 
\los en1oltnrio'. 

) A mesma dos tarta-
~ ratos ............. . 

)) 

l' 

" 
Em vidros que possilo 

conter ate 1 ouça 
d'agua ..•••.•••... 

Idem de mais de 1 até 
8 on~as •...•.•.••. 

Idem de mais de 8 
onças até 1 libra ••• 

Idem de mais de 1 até 
4 libras ........... f Idem de mais de 4 
libras ............. 

Em botijas ou outras 

I 

I 
! 
' 

I 

t ~ 

;.,;:, 
<:..o 
(X, 

. --
f --

75 °fo 

65 O;'o 

55 °/o 

40 °/o I 
30 °/o I 

li 



l'' '""·································· ... Onça. 

de zinco .................................... )) 

de qualquer outra qualidade ••••• o ........... --
{de ammonia ................................ Onça. 

449 Vanadatos .. • de potassa ............ o ..................... » 
de soda ................................... 0 » 

. de qualquer outra qualidade ................. --
450 Veratrlna ou cevadilbina ................................... Onça. 

451 Vinagres medicinaes, aromaticos, ou de qualquer outra qualidade. Libra. 
-

1 antimonial, ou vinho emetico •••••••••••••••• ,. 
de ipecacuanhao ............................ o » I composto, ou laudano de Sy-

o denbam ................... .. 
4M! Vinhos mediei- de 0P10 

• • • • • • • por fermentação, ou laudano 
naes .......... j de ~~usseau .............. )) 

quinado ............ 0 .' ...................... )) 

( bitter (amargo) ........... o ................. o )) 

vennoutl1. o .... o ........................... o )) 

\de qualquer outra qualidade ................ o -
4á3 Xaropes medicinaes, de qualquer q~alidade .••••••••••••••.••. Libra. 

41'>4 Qoaesqoer outros productos cbimicos, naturaes ou artificiaes, 
composiçoes pharmaceuticas, e medicamentos em - geral, nllo classificados ........................ --

It{ota 40oa As mercadorias desta classe, quando forem de 
natureza a poderem tambem ser importadas contusas, em raspas 
ou rasuras, ou em pó, pagari!O: nos tres primeiros casos mais 
10 °/o, e no ultimo mais ~5 •fo sobre os respectivos direitos, 
se nllo estiverem assim' classificada~, ou nllo fôr qualquer destes 
o seu estado constante. 

S600 30 •/o 

1&000 I) 

Ad valoremo » 

18000 )) 

1SOOO " 1~000 )) 

Ad valoremo )) 

18500 )) 

S4oo )) 

8300 " &300 D 

lSáOO )) 

18500 )) 

' 
saoo » 
&~00 )) 

S200 , 
Ad valoremo )) 

S250 » 

. 
Ad valo remo )) 

' '""""' "' '"'"" de louça.. .. .. • • .. • !O •lo 
Em barricas ou caixas. 10 °/G 
Em latas............ 5 "lo 
Em bocetas ou cahi-

nbas de papel11o, ou 
de madeira •.•••••. Peso brukl. 

~A mesma dos tarta·-
ratos ........... o •• --

" --
» --

\ 

I )) --

I r / 

-
-

- -

OC) 
~ 
~ 



-
' • TARAS. ', 

:e IIERt\DORIAS. L\ID.\BE. DI!\EITOS. IUS.\0. :: 
' ;; 

'Jualidadc Abatimento. a! 
.,:; I dos em oltorios. 

-

CLASSE {2. a 

I 
JlllDElRA. 

--
Etll 6ruto, ou prepat•ada. 

-- {Em barricas ou caixas. iO 0 /o 
LJ5 Cortic;a ou casca de sôbro ou sobreiro ...................... Arrobn. S~4o 30 °/o Em canastras ou cesta 1!> 0 Ío 

Em saccos ........... 4 0/0' 

rté 40 palmos de 
até 5 pollegadas comprimeuto •. Palmo. 8050 )) 

de grossura.. de mais de 40, 
idem ..••.•..•. )) 8100 .. 

00 

~ 

' 
{até 50 palmos de 

de ma~s de :>até com~rimento •. )) 8150 " 10, 1dem.... de mms de 50, 
idem .••••••••. D 8200 )) 

I I 
· ) até 50 palmos de I 

, de carvalho c < de mais de 10 comprimento .. )) ssoo )) 

( ~<a ....... } "'"· id•m·}'' m•• d• >O, 1dem •.•..••..• )) 8500 )) 

{até 60 palmos de 
de mais de 20 comprimento .. )) $800 )) 

até 30, idem. de mais de 60, 
idem .......... » 18i00 » 



~ \ ) até 60 palmos de 
\de mais de 30, comprimento • t Palmo. I t$600 I 30 o{o 

idem ...•... ·)de mais de 60, 

! Páos e tó- ) 
idem ...•.••.•. J) ~sooo )} 

456 
ros •..•... \ ~até 40 palmos de 

I 8030 I 1 ' até 5 pollrgadas comprimento •. , » )) 

J de grossura. . de mais de 40, 
1 idem .•..•...•• J) $060 I )) 

\ ~ oté 50 p>lm" do de mais de 5 comprimento •. , )) 

I SOSO I )) 

até 10, idem de mais de áO, 
idem •••••••••. )) 8100 I J) 

(e pinho, ou de . 
qualquer ou-) rté 50 palmos de 

\ tra madeira de mais de 10 comprimento •. )) 8150 I )) 
nao classifi- até 20, idem. de mais de 50, 

· cada. .. . . . . • idem .•••.•.••.. )) 

S240 I )) 

até 60 palmos de I i ~ ~ de mais de 20 I comprimento •• )) $400 )) ~ 

até 30, idem. l de mais de 60, 
idem .•.••..••• )I sBoo I )) 

~ até 60 palmos de 
de mais de 30, comprimento •. )) 

I 
1!800 I )) 

idem.. • • • • . de mais de 60, 
' idem .••••••••• )) lSOOO I » 

1\"otn 41.• A grossura dos pá os e toros, QU o seu dia-
metro , será calculado p~la media dos dous extremos dos ~·-l 
mos páos. 

r mogoo, ~· ! 457 'fabondo, pran- setiRt e outras · 
.\rroba. I ssoo I I rhõrs, ou cou- madeiras pro- em pranchllcs, ou couçoetras.l ))' 

H 1 Peso li~ido. 1$200 --çoriras........ priaspara mar- em folhas delgadas •••.•••• 11 )) 

ecoaria....... I 



" ~ ucm- i· I~101nr I "'"Pl"'' i n~<io. i- .._,....--
~ I I I I i)t!,lit<l..... I' .L.llill'·"' 

,\lU i L.> 

T.\lL\". 

'"''"· 

-·I 

I 
I 

'I 

[;ê · 
1 

I ·b <·ii\·)!!nr!n~ 
1 

==~===================~====:======~· ~.=====- _ _:i~=---,-~· 

457 

45B 

459 

l
. até 1 pollrgaua ue grossura .• 
excedendo desta grossura, 

· de cada uma p~legada 

\

de carvalho e teca além da taxa marcada, 

Taboado, pran· de excesso ...••...•••..• 
chões, ou cou· 
çoeiras ....... ( d . h d l até 1 pollegada de grossura. 

(continuação•. e P111

1 °' ou e excedendo desta grossura, 
' qua quer _ou- além da taxa marcada, 

tra mad_e•ra de cada uma pollegada 
1 não classificada . de excesso ....•...•.•... 

_,·ott• 4~." As pc~as de madeira que vierem já cortadas, 
apparclhadas ·e ajustadas para construcçties navaes, urbanas 
ou rusticas , e para quaesquer outras obras sobre que não 
houycr disposição especial, ficao suj~itas, além das taxa~ acima, 
a mais 50 °/0 , (alculados sobre as mesmas taxas. 

E111 obt•as. 

Palmo (4). 

)) 

)} 

)} 

A.duellas . ............................................ , ... . 1 Arroba. 

.\.gulheiros. . . . ..... . Libra. 

~020 30 "/o 

$020 )) 

Süü5j )} 

Soo;, I )) 

8600 )) 

11400 )) 

I I 

Peso liquido 

l Em cartões, caixinhas 
J de papel!o e outros 
~ en1'oltorios lieme-

lhantes ............ !Peso bruto. 

li 
C/:) ... ~ 
N) 



até 40 pollega- ~com portas de m~-, 
das de com-, de1ra, oudeTI-' 

Um. I 5$000 \ 40 °/a . t ? draça ..••••.• ·I 
pnmen °· · · · sem portas •••.•• )) 48000 lt 

de madeira o r-\ 
diuaria ••• , • , ~com portas de ma 

de mais de 40 dc1ra, ou de Ti· 
até 60, idem. draça ......... , 11 I ssooo I " . sem portas ...... )) 6S006 " 

) com portas de ma 
de mais de 60,, deira, ou dé vi-

I idem ~ ..... ·/ draça ......... , )I t6sooo I )) 

460 IApporad•} sem portas .••• ,. )) 128000 » 
:res e pra- . 

~~..... ""' ,,,.,,_ rm "'"" "'m~-{ étagere&) { das de com- de1ra, ou de VI 

I 1osooo I \ primento.... -draça. • • • • • • • ·j )) 11 
sem portas .•••••• " l!SOOO " l oom ''"'' '' m•-~ I I I li J:JO de madeira fina! de mais de 4 O deira, ou de vi- .... 

~ oté60, M•m. ''"''· ........ » 168000 1 )) ~ 

sem portas •••.•• 11 12SOOO ll · l com portas de ma-
, de. mais de tiO, deira, <f de vi-

l a2sooo I \ Idem....... draça ......... ·1 )) • sem portas .••.•.. 11 248000 » 

Not" 43.• Os apparml!>res que tiverem prateleiras na parte 
superior ficl!o &ujeitos, além das taxas marcadas, a mais 20 °J

0
, 

ealcula.dos sobre as mesmas taxas. 
A!i pedras de marmore, e de qualquer outra. qualidade, e os 

espelhos que fizerem parte dos apparadores e prateleiras pagarão 
direitoi em separado. 

Sobre o que seja madeira ordinaria, ou fina, veja-se a nota 
00.• do fim desta classe. 

t para mastros .................................... , Duzia. I Hso \ ao oJ. 46C I Arcos . .. . para peneiras ................................... • 8600 • para toneis, pipas ou barris., .................... Cento·. 8600 " 



-

I 
I "-' :> ::.:: HERCADORHS. UNIDADE. ;;5I 

:I!! 
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..-: 

i 462 1\rma-:.ões {para montaria de homem, ou de menino .••.••.•.• Uma. 
para sel\ins para montaria de mulher, ou de menina ••••••••• , 

463 Bagatl"las. { de madeira ordinaria ............................ )) 

(jogo) de madeira fina ••.••.••.•..•....•.•••••• • •••.••• I) 

Not .. 44.• As taxas acima nno comprehendem as das bolas 
e tacos que pertencerem ás bagatelas. l oté 2 P'l~• do comprimento •. Um. 

( pintados...... de. mais de 2 até 4, 
tdem ••••.•.•. I) 

~ dom•;•'"· id= )) 

forrados de cou. até 2 palmos de 
. ro bruto ou comprimento •. )) 

do !""''"' "' oom ,...,,, , }•• mo;, do ''" ' dmana .. , , • • t>u de lona , idem .•••.••• '. 
)) 

' ''"do, ' ,.. do moO do<, ;dom )) melhantes .•• 

f=•d"d'm"· f"' polm" do roquim, ou de comprimento .. )) 

qualquer ou- de mais de 2 até !, 
tro couro pre- idem .••••.•.• 

' \ parado ...•••• demais de 4, idem 
)) 

)) 

DIR~ITOS. RA.S.\0. 

Sé>OO 30 °/0 

/l700 , 

108000 40 "I• 
20SOOO )) 

8300 30 "lo 

8600 )) 

6900 )I 

SGOO )) 

8900 )) 

18200 )) 

uso o )) 

28400 )) 

3SOOO )) 

TARAS. 

., -"'---
Qualidade 

dos envoltol'ios. 

' 

I 
I 
I - ' fi 
I 

Abatim~nto. ; 

I 
_, 

. I 

lXI ..... ..... 



464 I Bahús .... ; l "' ' polmoo de comprimento.. · Um. 

I 
lSSOO I 30 o/O f"''· .. . . . . . . . d•m•i• '"""·I de camphora , Idem • • • • . • • . . '' 2$700 )l 

i: sandalo, ou demais de 4, idem '' 36600 )) 

qualquer ou-
!tra madeira ~ 11té ~ palmos de 
~ fina • . • . . • • • comprimento . • » 38000 I )) 

chapeados .••• . 

1 
demais de I! até4, 

idem......... '' 3s6oo I )) 

demais de 4, idem >> 48800 )) 

de qualq11er outra qualidade ..................... -- Ad valorem.l )) 

Nota 4:».a Os bahús usados pertencentes ãs bagagens dos 
passageiros, viajantes, e tripolaçao dos navios, e necessarios para 
o seu uso pessoal. e diario durante a viagem, serão livres. 

465 I Baldes, celhas, ou tinas , com aros de ferro, ou de cobre, ou 
sem elles ................... ...... .~ • ...................... 1 Libra. I 8100 J) I -- 'Peso liquido! I 00 .... 

Q< -
466 j B to r d. d' . \oomM.Odo ..... l Um. I 18800 40 °/o aneos , TI!- e ma eira o r maria ...•••• , sem encosto 18000 J) boretes e cadei- t · • • · · » 

ras razas, para • 
piano, ou harpa de madeira fina { r.om en~osto_. .•.. » 386oo I J) 

• .. " .. " · • sem encosto ..... » 28400 )) 

~pintadas, ou envernisadas .................... Libra. 8300 30 °/o 

l 467 I Bandejas.... . d h a { r ,8600 -- r » 
e c ar o , ou Isas ...................... » » 
acharoadas.... com enfeites de madreperola. » 81!00 )) 

f'"'"'' "mM ........................... j 
Um. I 208000 » 

468 l JW<o"""' '"'" ou "'"''{''m bonlo o lU, •h•m.od" mmdos....... tes de um só de voga, para 'Pescaria ou 
Uma. I 403ooo I áo navegaçllo de r10s •.••••• ·1 » 

P • • • • • • • · • • • de qualquer outra qualidade. « 303000 » 
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' I .".!L!:t. \ lliif~l \' . . I 
1\iP\rq- I PP'•t'','\ 

l 
esuleres, baleei- { para 4 remo~ ............. : 

r as , ou cam~as. para mais de 4 remos ... .. 

B:i~~~: .e •• v.a_s~~ lanchas ................................... . 
(continuação). 

. {com cobertura inteira, ouso
saveJros, ou al!a- mente cobertos em parte. 

rengns. • ·" · • • sem oobertura ........... . 

Nota 46.• Os barcos e vasos mindos das embarcações con
demnadas por innavcgavcis, que forem com estas conjuncta
mente arrematados em leilao , nl!o flcarno sujeitos a outros di
reitos além dos da transferencia de domínio • 

Barris, barri-{ intei:os, vasios ou armados ................. . 
cas, e ancoretas. abatidos, ou desmontados ................. .. 

Nota 4':J. • Os h anis, barricas, e ancoretas que servirem de 
envoltorio ás mercadorias, e que nllo tiverem valor algum mer
cantil , ou que n~o forem objecto ordinario de oompra e venda 
no commercio, sera.o tivns. 

• 
Uma. 

Um. 
)) 

)) 

Arroba. 

Bastidores pa-{ de madeira ordinaria ....................... ·j Pollegada. 
ra bordar..... de madeira fina............................ o 

It'ota 48.• A mediçao far-se-ba tomando-se o comprimento 
do páo, ott vara onde eommummente vem pre&ado o cadarço. 

.. ~;~:..;: .. :: .. : . 
~osooo 

608000 I 

12osooo I 
vosooo 

$500 
8300 

$0(0 
soso 

i \\til 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

T.\B \'. 

---~-- ---------~ 
ii \'•.:!' 

~-~.~~~.~;~ ... 

Peso liquido . 

·t 
l 
I 
.i 

i 

00 ..... = 



471 I BatoqtJes para barris e pipa& ............................... f Arroba. I ' lSSCO I 30 °/o I Em barrieas ou caixas.\ 10 °/o 
f 

/com r as tão de os1o, bufalo, chifre, massa, I m''""· "" "'''"\ o<dl""'"· ............. Duzia. 1$500 , 
com castilo de marlim , madreperola, ou ta r-

laruga ......•..•....••.••••.•..••......•. )I 4SSOO )I 

com castüo de ouro, ou prata, ou com pedras 

472 I n I preciosas .•..••....••..•••••..••..•.•..••. -- Ad Yalorrm. » 
enga as.····' com caniço para pescnria, chicote para carri- ( 

~ nho, Cüt!arço, ou molas, para scnircm de 
cadt•ira, ou mesa, e semelhantes •....•..... Uma. $600 )) 

com flauta, ou qualquer outro instrumento de 
\ musica .............. : ..................... )) 3$000 )) 

com oculo de alcance ou longa·Imra .. : ...... , )) l~OOU )) 

' 
473 1 B r s {de madeira ordinaria ........................ , rm. 4SOOO 40 °/o 

e ço · · · • ·.. de madeira fina ............................ )) ssooo )) 

• 
Nota 49.• Nau serão comprehendidos nas tans deste ar-~ I I I I li C1J 

tigo os colchões, travesseiros, cortinados e outros objectos se- ~ 
melbantes, que vierem annexos aos berços e lhes pertencerem. 

474 I B"dets { tle madeira ordinaria .................. : •• ... , )) I H'.WO I )) 

1 
.. • • .. • • -de madeira fina ............................. )) 3aooo )) 

• 
:011 1 Nota 1">0." Nas taxas acima ficl!o comprebendidas as dos 

vasos que ,·ierem annexos aos bidets e lhes pertencerem. 

4i5 I Bilhares ..... ~de madei_r:l ordínaria ....................... )) sosooo I )) 

• tle madmra fina .....•..••••••......•.•••••. )) 160UOOO )) 

' A'oiR :a ,a :\S taxas acima não comprebendem as das bolas, 
tacos e outros accessorios; mas sómente as do panno, da pedra 
011 lousa , e de outros objectos que fizerem parte integrante 
dos bilbarea. 



478 

479 Bolas f pequenas, pari). bilhar, bap:at.ela c semelhantes 
·• • · • • • • • 1 grandes para o jogo da b'ola, c scmclbantcs ••. 

480 I Botões ou marcas, para cal~ a , colletc, paletot, c ,·estes se-
melhantes ........................................... : ... · ••. )) 

1 

para toalha .................... . 

r de madeira or- . de pregar na pa-

~ d. . para roupa .... { rede .•.....••. 
mana. • • • · • de meio de sala. 

para quacsquer outros usos ...... 

Um. 

li 

)) 

--

I SISO 

saoo 

I $i300 
2$000, 

• Ad ralorem.r 

)) 

)) 

)) 

40% 

)) 

)) 

>> 

l) 

~Em cartões, ~aixinhas 
de p<lpel~o e ou-
tros envolto rios se-I mclhantes ...... ... 1 Peso bruto. 

v-, ..... 
"f. 
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482 

483 

Cabides ''I .para toalha .................... . 

. de pregar na pa-
de madeira fina ~para roupa ..•. { rede ........ .. 

de meio de 1;ala. 

para qnacsqucr outros usos ...... 

~
para bengalas ou chapeos de sol ••.......•••. 
para facas, ou garfos,. ..................... . 

Cabo c casliles para instrumentos, ou ferramentas miudas ..• 
. s {para pennas de escrcYer ( cannetas) ••.•.•••••.• 

para sinetes ............................... .. 
para quaesquer outros usos ................. . 

Nota :;~.· Os cabos ou castiles que trouxerem guarniçiles, 
ou enfeites de ouro 1 ou prata pagarão o dôbro dos restJecti\'os 
direitos. 

'do modoim o.di-f I naria, com as-
sento de palha com bra~os .. " ·" • ·" · · · · 
de arroz, e se- sem braços .••.••.•••.••.. • 
melhantes •••• 

idem, idem, com } b 
assento de ma- com raços .. • •"""" · • .. , 
deira......... sem braços ................ 

a caras. . . . . assento de pa- raços • • • ............ 1 C d • <. idem, idem, com } rom b 

1 lbinha ........ sem braços ................ 

idem, idem... sem braços ............... 
de madeira fina, {com braços •.•••••••••••• ·1 

do"'""'• on oo-l 
nrnisadas com eom braços .••••••••••.•••• , 
ouro, e seme- liem braçoi •••••••••..••.•. 
lbaotei ........ 

Um. 

)) 

" 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)) 

Uma. 
)) 

)) 

)) 

" )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1~200 40 °/o 

1,~200 , 
4$000 )) 

Ad valo rem ' )) 

$180 )) 

~180 30 °/o l Em """1, "'""'" SlHO » de papelão e ou-
'300 )) tros cmoltorios se-
$240 )) melhautes ........ 1 Peso bruto. 

Ad valorcm. )) 

I I I u Cl:l ..... 
~ s~oo I ~o •;. 

fi400 )) 

I 1sooo I )) 

ft600 )) 

I !!SOOO I )) 

1$000 )) 

I 4S8oo I )) 

2S~OO )) 

I 12SOOO I )) 

iSOOO )} 
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mT,c.mrmm. . ''il' i" ' t>H .>;JL. ! 

----========-! 
I 

Cadeiras ..... 
(continuaçdo) 

( 
denominadas-d~} com braços .... · • · · · · · · · · · · 

1tal1a, ou se- sem !Jraçus. · · · · · · · · · · · · · • · 
melhantes .• •· • 

idem, idem, dou-( 
radas , ou en-
vernisadas com com braços. . . • . . . . • . . . 
ouro, ou sem e- \sem braços.. . . ...... ." . .': · 
lhantes .••••.• ; · 

i 
Uma. 

)) 

)) 

)) 

de balanço, ou de{ de madeira ordinaria ..... . 
abrir e fechar.. de madeira tina ••••...•. ,&! » 

\

estufadas , ou. forradas de 
qualquer tec1do de seda. 

idem, idem, de qualque.r te-
grantles, de encos· c.ido de la, ou de erma ... 

to (poltronas )lidem, illem, de marroquim, 
com molas, ou ou de qualquer outra pelle 
sem ellas .... • idem, idem, de quallJUC~ te· 

cido de algodão, ou hnho. 
por estufar , ou forrar .. · · · 

toscas, de pinho ou outra madeira semelhante, 

)) 

» 

)) 

)) 

de abrir e fechar, para jardim ••••....•.•. . 1 » 
idem de galhos de arvores, com cortiça, ou sem 

ella . •••••••••• 00 OI 11 I o o I o O o I I 1 O I t •• I I I I .,I )) 

L' E~ Fi i'u·~ i ~ \' · .. ~ \ 

. ~ ~ ~ I ' '" " ..::bU\1l1 

lHOOO 

3S20o 
2$400 I )) 

~sooo 1 )) 

G$000 

25SOOO I )) 

i'OSOOG 1 )) 

20$000 I )) 

10~000 .. )) 

~suoo )) 

$200 I )) 

S400 

T \!l \~ 

-~- -------' 
ll''·':;,J.,,r, I 

dos <'1\\0ÍiiH'Ith. I .\!J,.t::::;::: ·. l --- -----==' I I 
I ,j 

C,? 

"'' o 



I 

\"' q"'lqu" qn•·~ d I . ,. . I Uma. I ssoo 1 40 o/o l'd d . e m:tc e1ra or maTJa ....... 1 a e, para Cri· de madeira fina ........... )) 2SUOO ança .......... 

de qualquer outra qualidade •.•.....•....•.• , -- I Ad valorcm 1 )) 

Noto G3.• As cadeiras que tiverem l'ncosto de palhinha 
pagarão mais 30 °/o sobre os respectivos direitos ; esta dispo-
siç!io, porém, nao será applicada ás de balanço, ou de altrir e 
fechar, que pagarao unicamente as taxas acima estabelecidas. 

r·"'"·· ......... ········i Attobo. I $400 I 30 °/o I --- I Peso liquido.' de_ m~deira or- a~madas ••••••• _. •.•• , ._ ••.• Pai. cu bico. 1!030 )) 

dmana • . • • • • • • pmtadas, envermsadas, hsas, 
ou chapeadas, ou com p:uar-
nições de metal ordinario. Libra. $200 )) 

~ I li 00 -- "" de madeira fina, lisas ou chapcadas, ou com -guarnições de metal ordiuario ............... )) $400 .. 
484 ) 

I Caixas · · · · · · · • de qualquer ma· ( . . 
deira para guar- hsas ou s1mples ............ , Uma. l 3~000 I )) 

dar dinheiro, e chapeadas ele ferro, ou ele 
semelhantes •••• ~ qualquer outro metal •..••. )) !l,'/000 I )I 

de qualquer qualidade, forradas, ou com guar-
niNes e enfeites de marfim, madreperola, tar-
taruga, ou qualquer outra materia ••••.•.••. -- A.d Yalorcm » 

485 I Calçadeiras ......... , • .................................... Libra. SG~O )) 

I 
--

I )) 

{de madeira or- {para solteiro ................. C ma. 6Stl00 40 °/o 486 I Camas .. .. .. . dinaria. .. • .. para ca~ados ................. . lO'Ooo )) 

, para cnança ................. )) 4,COO )) 
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487 

488 

489 

MERC!DORI.\S. I UNIDADE. 

. {para solteiro .................. 'I r ma. 
Camas. de madeira fina...... para ca~ados................... " 

(contmuação). para cnança................... " 

J\'oto G4.• Serão consideradas para solteiro as camas qnc 
tiverem até 40 pollegadus de largura, tomadas pela parte tle 
dentro. 

As que tiverem lastros, ou lados de palhinha pagarão mais 
30 °/o sobre os rcspect.ivos direitos. 

As taxas acima nfio comprehendem as dos colchües, traws
seiros, cortinados, cupolas e outros objcctos semelhantes que ás 
camas pertencerem e lhes vierem aunexos. 

Cantoneiras { lisas ..•••••••••.••.•..••.•••••..••.•.•..•.•.. 
c jardineiras.. acharoadas, ou douradas, e semelhantes ...... . 

Not11 GG.• As ta1as acima comprehendcm as das folhas que 
vierem annexas ás jardineiras e lhes pertencerem. 

Colheres, facas;, garfos e quaes-í de buxo, ou de qualquer outra 
quer outras peças semelhan- maueira ordinaria .•.••..... 
tes, para salada, mostarda e de ébano, ou de qualquer outra 
outros usos................. madeira fina .............. . 

Commodas .•. 

t de madeira o r- {até 3 g_net.iles •••.•••• • • •• • • • . 

\ 

. . de mrus de 3 gavetoes ••••••.. 
dmana · • · • • com papeleiçil ou secretária ..• 

até 3 gavet1Ses ............... . 
de madeira fina {de mais de 3 gavet1Ses •••.••.. 

. com papeleira ou secretária •.. 

)) 

)) 

Libra. 

)) 

Uma. 
• 
)) 

)) 

)) 

)) 

DIREITOS. 

-= 
12~0~0 
211&000 
8~000 

3S200 
ü~OOO 

tS2vo 
3SOOO 

48000 
6$000 
10~000 

ssooo 
12&000 
·208000 

RAS.\0. 

""'" 
40 o lo 

)) 

~ 

)) 

~ 

)) 

30 o/0 

!O 0.o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

TARAS. ~~ 
r----~·1 

Qualidade Abatimento. ! 
dos enYoltoriOs. I 

!I 

I 

I 

i 

- Pes;o liquido.
1 

I 

I 

00 
c;; 
L~ 



490 

Nota t»O.a As pedras de marmere, ou de outra qunlqucr qua
lidade, e os espelhos , que forem pertencentes ás commodas, e 
vierem annexos ás mesmas, pagar:lo direitos em s~parado, se
gundo sua qualidade. 

Serão consideradas como um gavetilo as gavetas que, ~m nu· 
mero de duas ou mais, occuparem um espaço igual ao daquo.tlc. 

(

até H pollegndas de esmpri-
mcuto •....••.••••••••.•.. 

de madeira o r- de mais de 24 até 40 idem ... 

t 
dinaria • • • • . de ma!s de 4 O ~'é 52 idem ••. 

de ma1s de 52 1dem ......... 
Consolos ou -

bofetes...... • \'até 2\ pollegadas de compri-

d d 
. fi mento .................. .. 

· e ma elfa na de mais de 2i até 40 idem ... 
l de mais de 40 a é 52 idem ••. 
\de mais de b'2 idem ........ . 

Nota G>'f .• As pedras de marmore, e de qualquer outra qua
lidade, e os espelb()S que fizerem parte dos consolos ou bofetes pa
gara.o direitos em saparado. 

Um. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

491 I Contas de madeira ......................................... I libra. 

11 

492 I Cortiça em rôlhas, e em quaesqucr out~as obras simples ...... I Arroba. 

493 I Croqaes, de qualquer qualidade ............................ I Duzia. 

494 I Capotas, para 5 de madeira ordinaria ....................... ·I Uma. -
camas ......... t de madeira fina..... • • • • • . • • • • . • • • • • . • . • • .. • » 

495 I Desealçadores ................ , .................. : ....... . I Um. 

$30o 1 30 °.1o ' - r~,,," .... 
Em barri<'as oneaitas 40 •'o 

tS2oo I )) {Em canastras ou cc~taa 15 "/o 
Em saccos . . • . . • . . . • • 4 •f,• 

asoo I I 
)) 

ta!oo I 40 °/o 
38000 )) 

auo 1 30 ·:. 
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MERCADORJ.\S. [1\'lD.lDE.' ~ 
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~ 
;;I 
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lportatcis, ou de} com preparos ott pertencas para 
viagem , eba- barba, c para outros usos., .. F ma. 
peauas ou não sem preparos .....•... , ...... » 

·196 Eserivani- para cscriptorio, ( 
nhas ....... e semelhantes, 

com forro de de madeira ordinaria ....•..• )) 

panno, ou de) de madeira fina ......... , .... )) 

couro, ou sem 
clle ..•.•...•. 

\de qualquer outra qualidade .........•.. , . , .. --
497 Eseudetes , ........................ , ... -................ , .... tibra. 
498 fspeques para cabrestantes, .• , ..... , . , , , ....• , ... , .... , .... Duzia. 

~ tle pendurar .•... (m. 
de madeira or- comportaseescri-

1 para livros c dinaria •... 'l nuiuha ..... ,. )) 

p~pcis, bi- sem portas ...... )) 

bhothccas ou 
guarda-livros · ~de pen~urar. ·' ·: )) 

de madeira fina· com p~t tas e escn , f vamnha ... ,.,. )) 

499 Estantes e sem portas,,,, .. )) 

armarios .• < I envernisados, ou simplesmente de 
para missacs. • madeira .....•... , . , •... , ..... )) 

dourados, ou á sua imitação .• ,. )) 

para musicas,} d d . d' . , 
)) ou guarda- c ma e~ra o.r mana ••••.•••..•. 

\ musicas.. • .. de made1ra tina ............. , .. )) 

~-

DHl.EITOS • r,.\s.\o. 

' 

SS010 ·i O 0 'u 
5:00(). )) 

GS001 )l 

l:!;;OUO )) 

.\d ,·alorcm. )) 

Stso · 30 () () 

1~2üU )) 

1~200 40 °/., 

ssooo )) 

4SOOO )) 

~S4ü:J )) 

:>osnoo )) 

12$000 )) 

1 ~600 )) 

4#000 )) 

tSGOO )) 

2~400 )) 

---------
T ,\11.\S. 

----------~ 
Qnali1hdP Ahalimcnlo. , 

1!0s l'IIVOiiiH'iOs. I 
- -I 

I 

--- Peso liquido. 

' 

00 

"" ....... 



{''" boW , ou •nroopu. , , , , ,. ••• , ... , Par. 18~00 I 3o •r. 
para cabelleireiro .••.•.•...••••....•••.•.••• Uma. 18200 )) 

500 I F~ ma para chapeleiro ....••..•••••••.•.•..••••...• )) 18~00 )) 

or 5 
• • • • • • para sapatos ou botinas , com cunhas ou sem . 

ellas ..................................... Par. 8300 )) 

para quaesquer outros usos ..•.•.....•••••••. -- Ad valorem. )) I 
{ de madeira ordinaria , pintada , ou enverni-

l: 501 I Galheteiros,. sada ..................................... Libra. 8400 )) -- !Peso liquido. ' de madeira fina ............................. )) 18200 )) 

1Vola "8.• As garrafas, copos c mais peças que acompa- i nharcm os galheteiros pagarão direitos em separado, segundo I 
sua qualidade. ! 

502 I ::::;.~:~~~~s-. ~. ~~~~~~r·a·s:. ~~- -~~~~~-~e·r· -~u~~~~~~~::::::: .\rroba. 18200 )) i -- I I) 
I 

503 Duzia. n~uo )) I 
50! I Genullexorios{ de made!ra ordinaria .•••••••.•.•.••••••••••• Um. .28500 40 °/o de madmra fina ............................. )) 58000 , 

I I li (:t:J 

I ~ I Guarda-Iou• {de madeira ordinaria .••..•••••.••• , ••••••••• Uma. lOSOOo ~ 505 
)) 

çasoucopeiras de madeira fina ............................ )) 208000 )) 

50? I Guarda-rou- } d d . d' . 
Um. •osooo I )) pas 00 guar- e ma e!ra or mana ........................ 

da-vestidos .... de madeira fina ............................. » -208000 » 

'''oito :09.• Os guarda-roupas ou guarda-vestidos que foreni 
de mais de um corpo ou peça pagarão, de cada uma de excesso, 
mais 50 °/o; e quando tiverem espelhos pagarão estes em separado 
os respectivos direitos. 

507 I Lanças, ou l'U·\ ... ' "'''" 'j outras peças de 

I I} madeira , nfio simples, ou envernisadas .•......•.........•• ' Libra. 8150 I 30 °/o -- I » classifiradas, p.• douradas, ou á sua imitação ...••..•.......• ! )) 8300 )) 
prender cortina-
dos c bambi-
nellas ......... 
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T:\RAS. 

liERCADOfiiAS. UNIDADE. DIREITOS. RAS,\0. ..------ -- --.... 

'!.~~ 
/redondos .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . Um. 2$000 10 o/o 

l até 30 pollel(a- , 
. de mesa , com) das de compri-

• de ~adem1 gavetas, ou sem f me~ to.·.·..... >> 33000 " 
ordmana • e \las.... . . . • . de mms de 30 pol-

~ legadas idem. . » 5$000 n 

i I com com moda ou armario, ou com 
\ repartimeuto...... . . • . . • . . . • . • >> 6$000 >> 

; L::n-atm•ios. 
J redondos . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . >> 3$000 >> 

r ~ ~ até 30 pollega-
, . de mesa, com) das de compri-

dc. madcua ga,·ctas, ou sem~ meJ.!lO.:...... >> 6SOOO >> 
h na ...... J ellas......... de mms de 30 pol-

' lrgaáas, idem.. » I OSOOO " 

· com commoda ou arma rio, ou com 
rcpartimcnto.. . . • • . • • . . . . • . • • . » 12$000 » 

;\·ota 60.a As taxas acima não comprehcndem as das peças 
e pertenças de lou~a, porcellana, vidro, ou crystal, ou de qual
quer outra ma teria, pertencentes aos lalatorios; mas sómcnte 
as das pedras, que dos mesmos fizerem parte c os acompa
nharem. 

Os Jantorios que tiverem molduras , ou quadros com es
pelhos, pagarão mais 20 °' 0 sobre os rcspectiYos direitos, além 
da ta ta que fôr devida pelo espelho, srguudo o seu tamanho c 
qualidade. • 

l}ualidadc .\batimento. 1 

dos I'Hioltorios. 

00 
c;: 
'-""> 



~tod~s de ma.deira ordinari;>, simples ou enwr- · 
Um. msados, hsos ou abertos, ........••....... 

SõOO I ~O 0/o 
509 I I.eqtÚ•s ..... "(do d dI I d·· · . 

)) 1$2CO )) 
· I em C san a O, OI' hlilfiOS • , • • . • • •• , •••• , 

charào e semc- '!de qualquer outra quali-
lhantes . • . • . . . dade ...•.•...••....•... ' )) 2$400 I )) 

á10 I llla\'anetas e l . 1 . 1 · 
Libra. S "'o I )) tr . C f!'ÍtC Slmp CS, OU e!lYCflllSUI OS •••••••••••••• ,,.,,,. 

I ~ !Peso liquido. ou os n . s 
1
. d d . . .1 . 

$300 --mellJ· te· oura os, ou a sua lllll açao ............•. )) )) se an • ... 

511 I lllalaqnetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... Uma~ 8150 I )) 

\ 

512 I M {de madeira ordinaria ........................ i )) 5SOOO I 40 °/o at•quezas. · · de madeira fina .•..•.•..•.••.•..........•••. 1 )) 8~000 

513 I llledidas de qualquer qualidade, não rlassificadas, para seccos, qu I 
liquidos .................................................... t Arroba. 

I 2$400 I 30 °/o I -- I )) li <Xl 

i para meio de sala .............. -! <;r. .... Uma. 10$000 40 "lo 
para rhá (gueridon), para costura, 

para escrever, para jogo, de 
abas largas ( creado mudo) e 
semelhantes ................. ·I )) I 3fl000 I )) 

~~"""'"· .... drntlas, ou com 
514 . para cabeceira allas ......... ·I )) I 2$000 I )) I Mesas c { de m~de1~~ or- ! de cama.... de columna no 

''""'" " ""'"""· " "/ ""''" I pé do gallo) ......... " $800 I )) 

!"' " ''~'"' .. )) 6$000 I )) 

de mais de 18 até 
. "''". » 96000 I para Juntar.... d 1dem ••.••• )) 

de mais de N 
idem ......... )) 1~SGOO I " 

\de qualquer outra qualidude .•.• -- Ad nlorem.1 )) 



ª = ..... 
~ 

~.u 

DIERC.\DORIAS. 

(

para meio de sala ......•.....• 
para chá (gucridon) , para cos

tura, para cscreYer, para jogo, 
I de abas largas ( creado mudo) 
~ c semelhantes ..•...•....•.... 

{

redondas , qua
dradas, ou·com 

para cabec!'ira abas .........• 
ltlesas e de cama.... de columna no 
ba~cas .... (de madeira fina. } centro (pé de 

(contmuaçao) f \ gallo) ....•.... 

l 
até 18 pessôas ... 
de mais de 18 

, para jantar.... até 24 idem .. 
de mais de 2í 

\ 

idem •......•. 

de galhos de anore, com cortiça, 
c semelhantes ....•...•.•..•.. 

de qualquer outra qualidade .... 

"''ela Gt.a As taxas acima não comprehendem as das pedras 
c de quaesquer outros objcctos que acompanharem as mesas e 

lhes pertencerem. · 
As mesas de costura que tiycrcm utensílios pagarão mais 

50 °/o sobre os respectivos direitos , e o dóbro destes sendo os 
mesmos utensilios de ouro, ou prata. 

A extensão necessaria para cada pessôa nas mesas de jantar 
será de 18 pollegadas. 

A mesa de chá (gueridon) que exceder de 36 pollegadas 
de comprimento, será considerada de meio de sala. 

UNIDADE. I DJTIEITOS. 

Uma. I 20SOOO 

)) I 6HOOO 

)) I 4SOOO 

)) I 18600 

)) I 128000 

)) I 188000 I 

)) I 248000 I 

)l I 1s2oo I 
)) Ad nlorem. 

T.\R:\S. 
I 

R.\S.\0. 
.___ _______ , 

Qualidatle j Abatimrnto.1

1 

1\os entoltoi·ios. 

10 °/o 

)) 

)) 

I I li 
~ 

® 
)) 

~ 
)) 

)) 

" 

)I 

)) 



515 I :tloitões, cadernaes, e outras obras semelhantes de poleciro ••. Arroba. 1SSOO 30 .,. I - 1 Peso liquido. 

'até 1 pollegada de largura ••. Palmo. $015 J) 

~de mats de 1 até 2 idem .•. )) 6030 )) 

de mais de 2 até ::s idem •.• , $045 .. 
simples, enYerni· de mais de 3 até 4 idem .•• )) 8075 )) 

sados ou pin- de mais de 4 até 5 idem ... n 8120 )) 

tados ......... ,de mais de 5 até 6 idem ... )) 8180 )) 

516 1 Molduras , 1 excedendo desta largura , 
guarnições fi- além da taxa marcada, ca~a 

8100 I letes, e cordoes \ pollegada de excesso mats. D 11 r· , p ....... "''""'"·· 
)) 8030 )) 

de mats de 1 até 2 idem ••• ,, 8060 )) 

de mais de 2 até 3 idem ... )) 8090 )) 

dourados, ou á de ma~s de ·3 até 4 !dem .•• )) 8150 )) 

· ·t a de maiS de 4 até 5 tdem ... )) 8240 )) 

sua tmt aç 0
; 'I de mais de 5 até 6 idem .•. )) 8360 )) 

excedendo desta largura , 
além da tua marcada, cada 

I pollegada de excesso mais., )) 
$200 I » 

N•t• 62.a Neste artigo ficllo comprehendidas as molduras dos I I I ~ espelhos e quadros que nllo fizerem parte inte~rante de moveis, <:) 

trastes, e em geral de qualquer peça de mobtlia; e as guarni· 
çOes, molduras, filetes, cordões, ou juncos, e outros ornatos se· 
melhantes, para salas e edificios. 

As molduras e mais objectos comprehendidos neste artigo, que 
só forem dourados em parte, pagarão os direitos estabelecidos 
para os de madeira envernisada ou pintada, com o augmento de 
50 .,. 

&17 I Palitos .................................. : ................ .I Libra. I 8120 )) 11 Em<Oim, io.lu.;,."' 
t pnpeis ............. 1 20 °/o 

518 I P-h>• ... ~ •impl~, pinl>d" '"·'""'""''"··············j Uma. 8600 11 
douradas, ou á sua Imitaça.o ................... )) 18200 )) 

lj Em "rt"' "''""'" 519 I Pentes de qualquer qualidade .............................. Libra. 8600 )) de papelllo e seme-
lhantes ....... • 1 •• . f Peso bruto. 
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520 

521 

522 

523 

52~ 

~IEI\CADORI.\S. 

! inteiras, Yasins .. · · ·• · · · · · · · · · • • · · · • · · · · · · · · · · 
PiJUlS. ·······I abatidas, ou dl'smontarlas. · · · · · · •. · · · • · · • · • · · · 

Pranchas ou formas, para estamparia .........•..... ,.... . 

Puchatlm·es para portas e gal'(~tas, c semelhante; .........•.. 

Pulseiras c outros enfeites de sandalo c madeiras srmrlllan. 
tes, simples, ou com embutidos de outra qualquer materia. 

Regoa-. .................................................. .. 

525 I Remos ...... 5 foscos .................... . l anados........ . . • ................ . ........................ 

526 

1 de madeira or- j simples ................. · ... .. 
dinaril! ..... l com encosto •••••.•..•.••..... 

Retre~cs, ou\ de madeira fina{ simples .••.•• · •. •·.···••·•··•· 
bancas ...... \ com encosto ................. . 

de qualquer qualidade, de patente, com machi-
nismo ou bomba ......•..•••.•....•.•.•.•.• 

1\'ota 63.• l'as taxas acima fi cão comprehendid:1s as dos Yaso 
que aos rctretes ou bancas pertencerem c lhes yicrcm annexos. 

, 

UNIDADE. 

-

t:ma. 
Arroba. 

--
Libra. 

)) 

)) 

Palmo. 
)) . 

Uma. 
)) 

)) ' 
)) 

)) 

; 

·-

DIREITOS. It\S.\0. 

I 
lS~OO I 30 ° ·a 
s:wu )) 

Liues. 

$150 " 

3$000 )) 

$600 " 
$010 10 °/o 
$020 )) 

1$500 40 ° /o 
3SOOO )) 

3$000 )) 

5fl000 )) 

10$000 )) 

t 

TARAS. 

- -
Qualiuauc 

tlos t'nvoltot•ios. 

--

--

{Em cartões, caixinhas 
de papelão c scmc-
lhantcs ............. 

I 
I 

·--

i 
I 

.\bati mento.l 
I 
I 
i 

i 

Peso liquido.~ 

)) 

Peso bruto. 

Peso liquido .I 
I 

' 

00 
C> 
o 



) pequenas, para niulhcr, simples, 
. ou com prateleiras (bu!·eau de 

40 o:o .·de J?adeira or- úam.e) •• ••••.•••.•.•••• ·: •.• ·1 Uma. I ssooo I ) ''"""'· ..... 
1 
'""'"• P'" homem, <dom, <dom, 

(bureatt ministre, c d'arocat) •• )) tGaooo " de qualquer outra qualidade ••.. -- Ad nlorcm. )) 

527 I Seerettírias. 

. {'"'"'""· ''" m•lh", <hopl", ou com prateleiras (bureau de 
Uma. 

de madeira fina g~:::à~);:p~;; 1;~~~~~;, ict~~.ict~~,"~ I 12SOOO I )) 

(burel'u ministre; e d'avocat) •. )) 30$000 )) 

de qualquer outra qualidade .•.. -- Ad valorem I )) 

' f''"'""·"'" '"'"" ("""'' 6$000 I /' sadeir::, ou tete-a-tete) ••••••• •• Um. )) 

. ile madeira o r- idem, com encosto de um só lado 

\ '"'"ia.. .. . I•"'"'·"'"'"') ............... ' )) 6$000 I )) 

, grandes, com enr.osto •••..••••• )) lOSOOO )) 

idem, sem encosto (divan) •••••. )) togooo )) 

. ~"""'"'' ~ '"''"' (""'"" I I li (X) sadeira ou Ute-a--tête) • ••.•••••• )) ssooo )) 

<::> /de madeira fina idem,_ com encosto de um só lado .... 
528 1 Sofá~o ....... , (chat~e-longue) ................ )) 8.000 )) 

I '"""'• <Om <oMto ........... 
)) 16SOOO )) 

idem, sem encosto (divan) •••••• )) 16$000 )) 

dourados, ou á sua imitação ......••.•••..•..•• )) 2%8000 )) 

l~:sit~Ii: -~s.s~~-t~. ~~- ~~~~:~ .t.r~~;~~-a:. ~~~~-~~~~~- )) 4SOOO I )) 

\ idem, idem, dourados, ou á sua imitaçao ........ )) saooo )) 

de galhos de arvore, com cortiça, c semelhantes, 
1S200 I ' para jardim ..•.•.•.•.•••.••.••••.• • ••••.••••. )) )) 

I de qualquer outra qualidade •......•...•••.•••. -- Ad valorem. )) 

1\'ota 64. a As taxas acima estabelecidas para os sofás sem en-
costo (divans) são as dos que trouxerem o acolchoado, ou as molas 
apenas revestidas pelo primeiro forro de aniagem ou de outro qual-
quer tecido ordinario; quando vierem já com os ultimos forros 
pagarào aquellas mesmas taxas, com o augmento que lhes com-
petir, segundo o que se acha disposto na 2.• parte da nota final 
desta classe ; tlcando nestes direito.; comp rchendidos os das ai-
mofadas que lhes pertencerem e lhes \ierern an)lcxas. 



..,.; 
~ MERC.IDORIAS. UNIDADE. o:.il 
li!! 

~ 

i>~9 I ~::ros, p~a bi-llisos ••••..••...•••••....••••• • ••••••••••..•• Um. ou nga- d ~ . 
tela........... marcheta os, ou com cn cites ...... , •..•••.•• )) 

' 
530 Torneiras de qualquer qualidade ............................ Libra. 

para cima de { de made!ra ordiuaria •.•••••.•. Um. 
mesa........ de madeira fina .............. )) 

J om fMm• do! mesa, ou com . . . 
Toucadores mesa (toilettes) de made!ra ordmana .••••.•••. » 531 

rom gavetas, de madeira fina .•.•.••••••••••• }) 

ou sem ellas .. 

com commoda, {de madeira ordinnria •••••••.••• '» 
\e semelhantes. de madeira fina ................ )) 

I 

1\'ota 8G.a As tatas acima não comprehendem as das pedras 
pertencentes aos toucadores, as quaes pngarao direitos em sepa-
rado. 

i>32 Tremõs, ou { de madeira ordinaria ........................ : » 
psychés .. • • • de madeira fina ............................... l) 

DhtElT•l~ RASÃO. 

8180 40 .,. 
6240 )) 

6100 30 °/o 

1$200 40 °/o 
28400 )) 

68000 )) 

12$000 )) 

129000 )) 

208000 I) 

88000 D 

16$000 )) 

TARAS • 

./'. -
Qualidade 

dos envoltorios. 

--

AbatiRJenw. 

Peso liquido 

00 
e:> 
N) 
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533 

53 i 

Veuesiauas, para portas oú jancllns, com roldanas e outros ac-
cesso rios, ou sem estes .•••.••••......•.•.•.•...•.•.•••••..• ·• 

Obras nilo 5 mobilias ou moveis ........................... 
classificadas. t quaesquer outras .............................. 

I 

Nota 88.a As taxas impostas ás cadeiras, mesa~, sofás e ou-
tras peças de mobilia, ou do uso domestico, comprehcndrm sómente 
as lisas, ou com molduras ; as que tivcrrm obra de talha, ou em-
butidos de madeira , marfim, ou JllCtal ordinario. pagara o mais 
30 °/o dos respectivos direitos, salvo qtaando o embutido ou 
Jllra de talha fõr insignificante. ·· 

As que tiverem enfeites de madreperola serão despachadas 
ad · valorem. 

As que forem estufadas, ou forradas com ~ualquer tecido de 
seda~ pagarao mais 50 °J0 ; com qualquer teci o de la, ou crina, 
mais 40 °/0 ; com marroquim em qualquer outra pelle, mais 30 °J0 ; 

com qualquer tecido de linho, ou de algodão, mais ~O o;.; e as 
que vierem por estufar terlio o abatimento de 30 •j •• 

Quando as cadeiras estufadas ou por estufar forem de madeira 
ordinaria, o augmento ou abatimento será calculado sobre a taxa 
estabelecida para as dessa madeira com assento de palhinha. 

Serao consideradas de madeira ordinaria as obras desta classe 
que forem feitas d~ cerejeira, UOfSueira, vinhatico, carvalho, faia, 
pinho e semelhantes; e de madena fina as que forem feitas de 
mogno , erable, páo-setim , páo-rosa, jacarandá e semelhantes; 
devendo como taes ser tambem consideradas as que forem 
folheadas destas madeiras, e bem assim as de charlio ou de 
madeira acbaroada. 

Os objectos incompletos serilo despachados como se esth·essem 
acabados e promptos. • 

As peças amlsas· e soltas, lavradas, apparelhadas, polidas ou 
promptas,- que nao puderem na l!ccasiao do despacho formar 
o objecto completo a que pertencerem, pagarilo por libra 200 réis. 

As pequenas amostras de madeira serão livres. 
Os utensilios e objectos do uso dos passageiros, e os necessarios 

para o exercício e manejo de sua arte, officio, ou profissa.o, serao , 
Igualmente livrl'c · '· 

,, 

Uma. 2S4oo 

-- .-\d valorem -- )) 

' 

30 °/o 

40 o·o 
30 °/0 

i 

.. ' 

-

I 

OQ 
O'> co 
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535 

536 

537 

538 

MERCADORIAS. 

CLASSE f:'). a 

-
C.\NN,\ DA. INDIA., 11.\M.BU', JUNCO, ROTIM, 

VlliiE E OUTROS CIPO'S. 

--
Btn bruto ou preparado•· 

-
Canna da India, e bambú •••.••.•••••..•.••..•...•......•••. 

Junco, ou rotim { ~~ ~~~fnh'a', pa·s~~d~· à iie'i;~; ~~· d~ ;l~~lq·~~; ~~: 
tro modo preparado. • • • .. • .. ......... , •. , . 

Vime {em bruto ................................... 
· '' • '· • · · em liaças, ou mó lhos ••..•••.•.•.••..•.••••... 

.#JtJt obras • 

.\rmac;ões para. ehapéo de sol, de junco ou rotim, ou de qual-
quer outro cipó •••••.••.••...•...••.•••••••••.••••.••••••.•. 

~'ota 6'7.• No peso das armações se incluirá o dos cabos que 
as mesmas trouxerem. 

UNIDADE. 

Arroba. 

)) . 
Libra. 

Arroba. 
)) 

Libra. 

TARAS • 

DIREITOS. RASÃO. -
Qualidade 

dos envoltorio~ Abatimento. 
-

~ .... 

ta:.oo 30 O/o -- Peso liquido. 

18500 )) 

~ -- » S240 )} 

$180 )) } ~240 )) - » 

$180 )) -- )l 



539 Bengalas ..•• , 

com castão de osso, bufa! o, rbifre, massa, ma
deira, ou met1l o r di na rio ......••••...•.•.•. 

Idem de marfim, nladreperola, ou tarta-
ruga ..•..•....•.......................... 

Idem de ouro , ou prata, ou com pedras 
preciosas, ............................... . 

com oculo de alcance ou longa-mira., •• , ••••••. 
com flauta ou qualquer outro instrumento de 

musica· ....•......•............. ...•...... 
com eanniço para pescar, chicote para carrinho, 

cadarços ou molas para servirem de cadeira, 
ou mesa, e semelhante~ .......... , .. , ...... . 

de qualquer outra qualidade .......... , ..... .. 
Noto 88.• Os punhaes e q uaesquer outras armas, ou instru

mentos prohibidos, que nas be ngalas vierem, serllo destruidos e 
inutilisados. 

Duzia. 

)) 

Uma. 

)) 

» 

&iO I Berços ....... , ......... : ............ , ..................... 1 Um. 
&41 I Cabides .................... , ............................... 1 » 
542 

M3 

5H 

545 

Cabos para cbapéo de sol. .................................. . 

l 
sem braços. ro ••••••••• 

de canna da In dia , com braços. , ..•.•.••. 
bambú, junco ou com balanço .......... . 

Cadelrasetam-J rotim ...... , ...... grandes, de encosto, (pol-
boretes ....... ) . tronas) ............ . 

· de v· e{ com balanço ..................... . 1
m de qualquer outra qualidade •••••••• 

de. qualquer outra qualillade ••.• , .•••.••••• , •• 
Carros e carrinhos, com rodas ou sem ellas, para criança ••••••• 

Cesdnhas, ca-l · ' 
bazes, bolças, e · 
indispensaveis, ordinarios......... .. ..................... • • 
para frutas, finos ................................... • ... • 
costura, e usos . __ . . 
semelhantes. • • • 

Noto 69.• As cestinhas e mais objectos deste artigo que 
tiverem forros, bordados e outros enfeites de froco, ou de se-
da, pagaráG o dc)bro dos respectivos direitos. .., . ~ 

·~~- .• ,..._.._...._.,:.:_. _ __..: __ .;___ ·' 

Libra. 
Uma. 

)) 

" 
)) 

)) 

)) 

Um. 

Libra. 
)l 

I 15500 I 30 °.'o 
I 48800 )) 

Ad valor~m.l )) 

I 1H2oo » 

I 3~000 I )) 

I sBoo I ~ 

.~d vai orem. ,. 

2$400 )) 

ssoo )) 

#180 )) 

28400 )) 
! 
C1l 

?eso liquido. 

3$000 )) 

3$600 )) 

6$000 )) 

•• 28400 )) 

1$200 )) 

Advalorem. • )l 

2S400 )) 

• '" 

s2oo I )) 

&800 » - ~ 

, .... 

'o 



.,; MERCADORIAS. UNIDADE. 
o = ""~ 
::;:; 

--z; 

· ~para roupa, compras, \de }unco ou rotim ...•. Libra. 
516 Cestos cestas pão ' conducçao de . 

condeç~s e ba.: garrafas, de cargas,~ de nme o_u de qualquer 
I aios .......... ( e semelhantes .. .. • outro c1pu ........... )) .. 

ordinarios, para aterros e usos scmelhàntcs ... )) 

5í7 Estantes, para quaesquer usos ............................. Uma. 

548 Jardineiras ................................................ )) 

5i9 Lavatorios ......................................... ; ...... Um. 

550 Mesas ..................................................... Uma. 

551 Sofá..o; ......... { de c~nna da India, barnbú, junco, ou rotim .•. Um. . de VIme .................................... J) 

552 Varetas de junco, ou de qualquer outro cipó, para armaçao de 
cbapéo de sol. .............................................. Libra. 

5ó3 Quaesquer outras obras nao classificadas •.•.......•.•...••••.. --
· Nota 1'0.• As obras desta classe que tiverem dourados, ou 

prateados, pagaráo mais 50 o/o sobre os respectivos direitos. 

Si 

IRE ITOS . RASlO. 

. 
8120 30 O/o 

ao;;o )) 

SOlO )) 

1$200 )) 

$960 )) 

S900 )) 

3~000 )) 

63000 )) 

38000 )) 

~090 )) 

.\d valorem. )) 

TARAS. -- ___,..,___ -
Qualidade Abatimento. dos envollori~ 

} -- Peso liquido. 

-- )) 

00 
O) 
O) -I 
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. ., 
o = MERCADORIAS. (]~IDADE. w;j -..... ;;;;;;, 
~ 

; CLASSE t4.a 
---

PA.LHA., ESPA.RTO, CA.JRO, l'IT&, Pli\SSA. ''"-• PAI~ i\, 
E OUTRi\S llli\1'ERIA.S FILA.liiEl\TOSA.S. 

--
.Em 6ruto, ou pt•epnratlas. 

-- • 
554 Em rama .................................................. 1\rroba. 

555 Preparadas e beneficiadas de qualquer modo, ou t·estelladas 
e assedadu ............................................... )) 

~ oimpl,., do q"'lqoec quolldod<, pm "'~ .•..• Libra. 

556 Em fio........ torcido, ou' linha, de qualquer qualidade, em 
• novellos ou carreteis ........................ )) 

proprio para pescaria, e para outros usos ••••. )) 

557 Palha do Chile, e de qualquer outra qualidade, propria para cha-
péos, esteiras c tecidos semelhantes ........................ )) 

TARAS • 

DIREITOS. R.lSlO. - _ _.........__ 

Qualidade 
dos cnvoltorios. 

' 

~050 10 "/o Em uarricas ou caixas. 

g050 )) )) 

S05o )) )) 

~ Em cartões, caixinhas gaGo 30 "!o de papelão, e outros 
aos o )) envoltorios seme· t lhantcs, inclusive os 

carrcteis ......... ,. 

gtso )) --

-

..... 

Abatimento. 

10 °/o 

)) 

)) 

Peso bruto. 

Peso liquido. 

I 
I 

.. 

Ct:l 
~ 
Ct:l 



5:>81 Paina de qualquer qualidade ................................. I Arroba. 

õõll Zo11teramarina ou crina vegetal, e qualquer outra propria para 
enchimento de colxoes e almofadas ........................... 1 >> 

Nota '7t.• A palha que fõr encontrada em qualquer envolto
rio, servindo de enchimento para o bom acondicionamento das mer
cadorias, e que nao tiver algum outro presthno, ou valor mercantil, 
será tine~ 

Em teeldós e out,.as oli,.as. 

560 I A.banos ............................ , ...... , •. , ..... , .' ..• , Duzia. 

561 I A.rehotes de es~,>arto, e semelhantes ......... ·.: ..... ~ ............ 1 Arroba. 

562 J grossos, com enfeites, ou sem elles ••••.••••••• 
Bonets · .... ".~de qualquer outra qualidade ............... • : 

Um. 
)) 

563 I Bruc;as ou lu~s,para~impar auimaes .... : ~, ....... , .......... :r Duzia. 

56~ 

565 

,1166 

~simples ....................................... . 
Cabeçadas ••• 1 com ornamentos de metal ordmar10 •••••.•••.• 

l para prisão (cabresto)~ ..................... . 

Nota '72.• As cabeçadas que tiverem orn&mentos de ouro, 
ou prata pagar6.11 o dôbro dos respectivos direitos. 

As que nao tiverem redeas, e as redeas que nllo acompanharem 
as cabeçadas ficara o sujeitas á metade dos respectivos direitos. 

O numero das redeas nilo poderá exceder de duas para cada uma 
cabeçada: as que excederem pagarão, cada par, mais 25 oio dos 
mencionados respectivos direitos. 

i. 

Capachos {de esparto, e semelhantes 
· · " de palba de côco • " • " • • .' " " • • • • " • .. ............................ 

Ceir(l,es d~ palha, ••.•• .••••.••• ~ ••• , •••••.••.••••..••••. ,·, .• 

Uma. 
)) 

)) 

Arrtbà. 
)l 

Um. 

1~200 

$100 

8!80 

1S200 

$200 
8400 

8600 

SROO 
$750 
8300 

8640 
18600 

82t0 

30 °/o 

)) 

)) 

>> 

)) 

)) 

>I 

)) 

)) 

)) 

)) ,. 
)) 

Em satcos ...•.....•.• 1 °/o 

Em barricas ou caixas. 10 °/o 

. . Peso liquido. 

""" 
I 

4 

)) 



~ = ~ 

~ 
i!: 

567 I Cestinhas, cabaze 
para frutas, costur 

568 

1\·ota. '73.• As 
artigo, que tiverem f o 
de seda, pagaráu o 

Cestos. cestas, l pa 
condeças, e ba-
laios ..•... ,.,, or 

de 
te. 

569 I ChapEos ..... < id 

id 

Nota '74.• Os 
e tripolaçoes dos n 

MERC,\DORL\S. UNID1DE. 

\ 

;, bolças, e indispensaveis,) ordinm i os .• , • , .. Libra. 
1, e usos semelhantes, ... -I finos .......... ,. )) 

cestinhas e mais objectos classificados neste 
rros, bordados, ou outros enfeites de froco, ou 
lôbro dos respectiYos direitos. 

·a roupa, compras, pao , ) ordinarios ... , , . )) 

oaducçao de garrafas, de~ 
argas, e semelhantes..... finos ..• ,, .• ,.,. )) 

linarios, para aterro, e usos semelhantes .•.•. )) 

palha da Italia e ~emelh~n-{singelos ••••.•... Um. 
s, para homem, ou menmo dobrados ..•.•. :. )) 

m do Perú, ou do Chile, idem, idem •..•.... )) 

m de carnaúba, e semelhantes, idem, idem. )) 

m de arroz, ou de avêa e semelhantf.•s, de 
[Ualquer qualidade, idem, idem ••..••.•.••.. )) 

m do I Ullo, do ""'''"" l [unlidnde, e de palha de com cnfeitrs. . 
)) 1rroz, ou de nvêa e seme- . • · · 

hantes! tinos, para mulher, sem enfeites· · · · · H 

mmenma ...••.•.••..••• 

m de arroz, ou d~ aY~a e } com enfeites ..... 
''· :cmelhantes, ordma~ws, sem enfeites . . 
)) 1ara mulher, ou menma.. · · • 

chapéos do uso dos passageiros, Yiajantes, 
rios serão livres. 

DIREITOS. n.ts1o. 

g2oo 30 O,IQ 

~800 " 

$050 )) 

$1i'O )) 

SOlO )) 

S300 )) 

&500 )) 

1$000 )) 

8180 )) 

8300 )) 

3SOOO )I 

1~500 " 

1$'t00 )) 

8300 )f 

TAR.\S. 

~: 

~olidorl~ I AbolimeDio. dos Cll\'O!IOI'IOS. 

} -- Peso liquido.• 

} -- )) 

(X) ... , 
o 



Os chapéos de palha para homem, ou menino, com forro de seda, 
ou 'de qualquer outra materia, pagaráõ mais i O o /o sobre os res-
pectivos direitos. 

5i0 I Charuteiras f do Perú, ou do Chile ....•.••.•..•.•••••.••.... Uma. $600 I 30 O/o de palha •..• de qualquer outra qualidade .•.•.•••...•••.••.. » at;,o )) 

571 I Chinelas ou sandalias de trança, ou de qua(qucr tecido de palha. Par. $300 I » 

>12 C.leka.,, •~-l oom fu'"' ou "'' do quolqu" !<<Ido do, • .,. 
3$000 

I 
vcsseiros e ou- dao, la, ou linho .....•...•••......••...•••. Arroba. )) 

tras obras se- idem, idem de marroquim, ou de qualquer outra -- 1 Peso liquido. melbantes de pelle .•....••.•......••••...••....••••••.•. )) 4$800 )) 

palha. • • . • • • • idem, idem de seda .••••.••.•••...•••.•••..•. )) 7H500 » 

Noto 'tiO. a Os colchões e transseiros i1t, uso dos passageiros, 
e tripolaçGes dos navios, serilo livres. 

5731 Ca•doalk• do rm "'" ou re141M•, •lmpt.,, olut•oodo uu 
18200 } Em ~ ........... -~ 3 •/o ~ ~ 

qualquer qua- breada, ...••..•••..•••...•...••...•••••••. Arroba. )) 

lida de • • • . . . • em obras ........•••••••.••....•....•..•..••. l) 1$800 )) 

5H Cordões, tranças, e trancelins . .' ...•.....•••••..••••••••.•.•.. Libra. ssoo • -- Peso liquido. 
i75 Croças de palha ..•.•...••...•••.••.•••••••.•.•.. ~ .•.....•.•.• , Uma. $500 )) 

v 
576 E sei\ v as de pa: } , t b . b 

1 
Duzia. I '1,9100 I )) Ih d . 1-Ara ato, c apco, ou ca cça •......••.•••.••• a, ou e cnna , tro 50 . . . 

» 18200 » vegetal. . • • . • • • para ou s u s ................ : ••..•••••.•• 

577 I Espanadores ••.•.•..•.•.•.••..••..•.... ~·········· • • ·: • • • • n· 1~200 » 

f t"""""""' Arroba. nsoo )) 

~ 
--dl I d'Angola • • . • . • . . . . . • . . . • • . de qualquer ou· 

· tra qualidade .• ll $600 » .. J~~ tiqüi~~. 578 Esteiras . • . . . · -da fndia, para cama, e semt>lbantes ••••••••.••• Libra. 8350 )) 

idem, para forrar solbo de casa •.......... ; •••. Vara. (4) .,40 , 
\de qualquer outra qualidl!de • : • ....••••.•••••. ·- Advalorem. )l 

57i I Flores artifrciaes, soltas, ou em grinaldas e or.tros enfeites se-

I 1300 I melbantes, .. · .. ,., ..••... ·, ••. , .• · •• , .•.••.. , , ... , ... , •••.... · .. I Qnça, I ,. I -- 11 



-----

,.,; TARAS. 
o 
== mtADORW. UNIDADE. DffiEITOS. R!SÃO. - -.A- -
""~ 
::;:; . 

Qlmlidade I . ;;;;! 
~ 

dos envolto ri os. Abatimento. 

~~~as •.••••• : •••• Uma. 2f1000 30 ofo 
. . . com franjas, ou 

de dorm1r, ou llpó1a · · • · · · • · gtw~rniçoes ren· 
dadas .......... '11 3SOOO I) r urnotu •..... » 9gooo ~ 

de tresmalho, ou 
de pescar.................. tarrafas ....... )l 18500 » 

580 Bedes ........ de qualquer ou· 
, tra qualidade .. » 18500 I) 

~pequenas, ou 
. . meias-redes •... I) ~sooo , -

de cobr1r ammaes ....•.• · · • grandes, ou redes 
inteiras ....... » 38000 )) 

~ 
Nl 

. 
de qualquer ouka qualidade .........•..•.•... - Ad vaiarem. )) 

581 Saccos de guucs, ou de qualquer outra qualidade ou tecido, de 
palha ..................................................... Libra. ~160 )) - Peso liqr..ido. 

582 Tl'Baspareates para janellas •.•••••.•.•.....•.......•...•.•. Um. 8900 ,, 
583 Vassouras de qualquer qualidade, com cabo curto ou comprido, 

ou sem elle, para o cMo e para outros usos .................... Duzia. $600 )) . 
584 :Ventarolas, de palha, de qualquer qualidade ............•.•••. )) $480 )) 

585 o-esqaer outras obras não classificadas ......... · ............. -- Ad vaiarem. )) 

Neta '78.a Os tecidos de palha não classificados pagará o O f> 
- mesmos direitos dos de linho, segundo sua qualidade. 



( 8'fl ) 



'f ARAS. 
"'- UERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. · RASIO. ...-. o . a:: 

Qualidade 
~ 

Abatimento. ::;;; 
;;;;;;, 

dos eovollorios. ~ 

CLASSE frJ.n 
--- . 

ALGODÃO. 

--
B•n 6r~~to, 011 preparndo. 

-- ~ 
536 Em ca~o ............................................... Arroba. IS200 30 °/, -- Peso liquido. 
537 Em rama ou em lã ........................................ )) 2$100 )) - , 

-i"' 

588 Em pasta, cardado, 0'11 em folhas gornmadas, para cntretelas, 
e para acolchoados ••••••••••••..•.•.••.••••••..•• . )) 3S600 )) -- » 

jsimples, para ( 
trama ou ur-l "'""· "" '"'· ou .......... ' .. " ' ••. Libra. ~020 10 °,'o 

\ Em cartocs, caixinhas bordar , o.u ) tinto ....................... )) ~030 » 
589 Em fio., . . . . . para to r~•- I "' "''"" ' ' OU• 

das ou panos. . tros cu Yoltorios se-
ou linha, de qualquer qualidade, em carretcis, no mclhantcs,_ inclusive • os carrete1s ...•..• . Peso bruto. Yellos, ou meadas, pal'a costura e semelhantes. )) 8300 30 °/o 
proprio, para pescaria, e usos semelhantes .••.• )) ~050 )) 

.Em tecidos, 

590 Alcatifas e tapetes ........................................ )l 8200 )) -- Peso liquido. 



591 Baetilhas . ............ : .. ........ , ............ , ............ Yara {4) Stso I 3() 0 /o 

592 Barege .................••...•............................. )) S21o )) 

593 Belbntes, belbutinas, e bombazinas de qualquer qualidade .••• )) $300 I » 

· . \Ílté 20 fios de urdidura em f h 

I 8070 rrancas ••••••• i de pollcgada ..•.•..•.•••. ~ )) 

I 
)) 

594 I Bretauha.s.. . de mais de 20 fios, idem, idem )) $1011 )) 

estampadas ...••...••...••••.••....•••••.... ~ ~150 )J 

595 I Brins entt·an'çados. rapões, cassiaetas, setinetas, picotes c outros 
tecidos semelhantes ................................. )) 8150 I » 

~ até 20 fios de urdidura em r·............. ., ...... , ........... · ...... )I 8100 I )) 

. · de mms de 20 fios, &dem, Jdem. ,. ~1bO )) 

S96 I Cambraia .... 
{até 22 fios de Ul'didura em 

estampada.... •tA de pollegada ........... » ., 8150 )I 

de mais de :22 fios, idem, idem. )) 8210 .. 
I I I 1:1' 

-l 

transparentes, S lisas , la ,-rodas , ou adamas- c:IC 

da India e cadas ..................... » MOO )) 

semelhantes. lllordadas, ou matisadas.: ••. )) 8600 " f"" ... ,,"' didura em •t11 

I S97 lea-s, e ••- ('.• ~ Uw... ••••• do poil"'''·l » uoo I » 
eosslas...... 1 de ma1s de 20 

fios, idem, idem ll $180 I )) 

lavradas, te- 1ordinarias,d'Al-

• ''"''. odo· t lem'"bo. ,,. idem, de qual- mas c a das, glezas e sem e-
I quer outra de xadrez , lbaotes ••••. . 1 " g120 I " 

qoulidAd• ••• ~ '"''""·'" de •"''•"'"" de sal picos, tra qualidade, 
brancas ou francezas , ou 
de córes... â sua imitat<ao.l Jl I ~250 I " 

bordadas , de qualquer quali-
l da~e .. •• ~· •..•••.• · · · •. •••• 1 » StOO f » 



~ =: 
MERCADORIAS. 

!i! 
;;;;! 
z: 

tmuito transparentes, denomi. 
nadas organdis, e semelhantes. 

~até 22 fios de ur-
597 Cassas, e es• {estampadas •.. de qualquer didura em t{4 

cossias ..•... ~utra quali·l de pollegada .. 
(continuaçao) hdade . • • • • de mats dr 2:1 

fios, idem, idem 

\em retalhos .................. 

lttota .,., .• Serão reputados retalhos sómentc os que tiverem 
de compr4mento até 3 varas singelas. 

598 Cutores ................................................... 

de colletes bordados ....................... , • 

I de calçado de {lisos, lavrados, ou estampados. 

C.Srtes .• ,, •••. 
qualquer te-

!>99 cido.. .. • • .. bordados •.• , ................ 

de toucas , ou coifas .. , ...................... 

de vestidos c de saias bordadas, de qualquer qua· 
!idade .................................... 

Nota 'tS.a Os córtes de colletes, vestidos, e de saias, lisos, 
lavrados, estampados, ou adamascados pagarao os mesmos di· 
reitos dos tecidos respectivos. 

600 Damascos ............ • .................................... 

rNIDADE. DIREITOS. 

Vara (4) e21o 

)) $150 

)I 8210 

Libra. $2-10 

Vara (4) 8300 

-- Ad valorem. 

Par. 8120 

-- Ad yalorem. 

-- )I 

-- )> 

Yara {-i) 1360 

RAS.\0. 

30 °/0 

)) 

" 
)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

TARAS: 

-
Qnalid~de 

dos t'tl\"0! t ot•ios. 

Em fardo> ........... 

-
ibatimcnto. 

2 o;. 
<:. _, 
C) 



~ I r~m•m, ""' ... '"''''· ................ Vara (4) SORO I 30 .,. 
gommado, para forrar chapéos •..••.••••••••. )) a ao » 

H 601 1-Filó ........... d t d r S'2oo I e pon o e ma- 1so ......................... li » 
.lha , ou de 
rede........ lavrado, tecido, ou bordado. )) S30o I li 

{acolchoado, de patente, ou de qualquer outra 
602 I Fustão....... qualidJde ......................... • ....... " ~3oo I )) 

bordado ••..•• ~ •.•••••.••••••••••• : • •.•.•••• -- Ad valorem. » 

603 I Gangas de qualquer qualidJde .............................. Vara (4) S150 I )) 

604 Hollauda crúa, branca, ou de côr .••• ·:···· •••.•.•.••••••• » soso » 

{ àté 20 fios de urdidura em f/4 
{brancas....... de pollegada .............. )) 8070 » 

605. I lrlaadas ..... de mais de 20 fios, idem, idem. » 8100 li 

estampadas ................................. )) $150 » 

606 I Louas . . • .. . • . • .. • ....................................... » ~180 " 
607 Metin& de qualquer qualidade ............................... » $150 » I I u :1 l até 20 fios de urdidura em • f .,. ,, '""'''''" ......... » 8070 )) 

brancos.······· de mais de 20 tios id!lill, idem. " $1011 » 
em retalhos ............. ; ••. Libra. 8150 » I Em fardos ........... J 2 "/o 

608 I Morins, mada-
poloes e ma- communs, ou chitas ........ Vara (4) ~150 » 
drastes........ ~lustrosos ' proprios para cor-

tinas, sanefas e bambinel-
estampados .•.. ( ,'as, e vulgarmente chama-

I 8270 dos Chitas Persas .......... , » I )) 

em retalhos ..••...•.••.•••.. Libra. ~·~o » I )) I » 

1\'ota '79.• Serão reputados retalhos sómente os que tiverem 
de comprimento até 3 varas singelas. 

609 I Musseliuas ................................................ Vara (4) 8180 I » 

{ finos .......... J com pello ................... )) 8320 • 
I sem pello ................... » 8200 )) 

610 l Oleados. • • · · • grossos, proprios para cobrir e forrar escadas, 
e solhos de casa. • • • • • .. • ................. » J900 I li 



,; 
~ 
""'~ 
::a 
;;;;;. 
~ 

611 

612 

613 

614 

615 

MERC.~DORIAS. UNIDADE. 

liso dura em l/4 de pollegada.. Vara (4) 

\ 

branco , até ~O fios de urdi-

·' · • • · '· '· • idem de mais de 20 fios idem 
Panninho .... ) id~m .............. .' ..... :.1 » 

) la nado , de xadrez, ou aberto .. • ...... • .... ·1 » 
ttiuto ou de côr, de qualquer qualidade...... ,. 

Panno de al-

{até 10 fios de ur
l didura em lJ~ 

(

liso .... ~.... de pollegada .. 
. / de mais de 10 

entrançado ................. . 

i 

cru,.......... \ fios, 1dem .. .. 

godão. . . . . .. corado.' tinto, Jliso ........................ . 
ou uscado •• t entrançado ................. . 

lavrado, ou adamascado .................... . 

Pellucia .................................................. . 

{
até 20 fios de urdidura em 114 

Platllhas ou ~brancos....... de polle~tada ............. .. 
ruoes......... de mais de 20 fios, idem, idem. 

tintos, de qualquer qualidade. o ••••••••••• o •• 

Ris~ados $até ~O fios de urdidura em lfl de pollegada .• 
"" • t de mais de :20 fios, idem , idem ........... .. 

•• 
I> 

» 

)) 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

)) 

)l 

» 

DIREITOS. 

$100 

$180 

~ISO 
~080 

S09o 

~070 

8100 

8100 
8150 

S240 

g360 

M70 
ato o 

$080 

8100 
~lóO 

RAS.iO. 

30 °/o 

)) 

l> 

» 

)) 

)) 

)) 

l> 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

" )) 

TARAS. 

·----------~---
Qualidade 

dos emollorios. 
Abatimento. 1 -, 

I 

ao 
-t ao 



-
f 

616 Telagat·c:a ...•...•.•.•.••.••••••.••........•....•....••••.. 

1 
Vara (!•) 

I 
$240 I 30 °/o 

G17 it•atlos, ourelas c aparas •...••..•.......•..•......••..•..•. Quintal. $400 10 "/o I Em rardos. I Peso bruto. I 618 ''olantes, lhamas , viúrilhos c outros teridos srmclhantes, 

I 
reso liquido. 

I urdidos com ouro ou prata falsa ....•..•..•.•..• Libra. ~800 

I 
30 °/oJ --I 

. I :l! 619 Zuartes .................................................... Vara (\) SLOO )) 

I (proprios para ponches, e semelhantes ...•.•.... ll $2-íO G20 I Qunesquer ou· · 
tros teciuos nilo ( proprios para {em prça .•....•..•.••...•.••. ll $090 I )j classilicauos... cobertura de em retalhos , ou rosetas, pon-

I )) 
chapéu ue sol. teadas ou não •..•....•.•• Libra. aíoo 1 )) 1 --

Bua rou11a e outras obt•trs. 

621 I Alamares, bodas, passadores, lwrbicachos, c quacsqucr outras 

I 
)) 

obras semelhantes •......••••.••.•..•.••..•.•... )) S500 

I 
)) 

I 
--

6'l2 I Atacadores e atilhos, para botiuas c collctcs, com pontas de 

l ~ metal, ou scn~ ellas ............................ )) $300 )) -- )) o 
G23 I Bandeiras bordadas .•..•.••..•..••••.••.••..•..••..••.••... -- .\d valorcm. 

'''ota 'so.• As bandeiras li;as ,· ou estampatbs, pagarão os 
mesmos direitos dos tecidos respectivos. 

624 I Barretes c Ca· I singehs ........... : ......................... Duzia. I gaoo rapuças ••.•.. t dobrahus ...•.•....•••.•.....•............... )) ~tiO O I )J 
I ...... ! 

625 I Bolças, ou in-} . ~ .· 
dispensaveis de hsos · • · · • · · · • · • · · • · · · · • · • • • · · · • • · • · · • · • · · · · rtll. I s3oo 1 )) 

qualquer tec'iuo bordados • · · · ·• · · • • • · · · • · · • · • • · · · · · · • · · · • • · • · -- .\.d \Jlorcm. 

626 1 Bonets .•• , ••. {de qualquer tecido, com enf~ites ou sem elles. Um. 
s•oo I )) 

de oleado, de qualquer qualidade ..•.•..•.••• » $300 )) 

~~Em ""'We>, eobioh~ 
627 I Botues de qualquer tecido ..•..•. , .. , , • , .•.....• , .•••...•••. Libra. $í00 )) 

de papel3o e ou-
tros emoltorios se-
mclbantes, •• ; •••• ,I Peio l>ruto. \ 



---

T.\RAS. 
'/) MEP.CADORL\S. · C\ID.\DE. OIREITOS. tb.\0. ...-"'-_. o c::: 
t.;;l 

Qnnlidnde ::;; 
~ 

tios ellYOitorios. ;.c .. Abalhi"'" ·1 

{simples ••..•.•.••..••.•.••.•••..• • .•• • ••••. lma. $GúfJ :.-)' 
(;~8 Cabeçatlas... cnm ornr:_mcntos de metal ordinario ••••••...• » fi5rt _, 

para pnsao (cabresto) ........................ )) s::oo _, 

G29 C 1 {para silbas c semelhantes .................... Libra. S20~ .. I at arços .. · • • de qualquer outra qualidade •..•..••• ••·•••·· )l S'JOO " ( -- Peso liquido. 

J\'ota St ,a Os cadarços para silhas sfio os dobrados, ou 
' muito encorpados, tle duas pollegadas ou mais de largura. 

~ o 
{de qualquer tecido li5o ...................... rm. !;480 ~() f,l'r, 

630 Calças e cal coes de qualquer teci_do cu trançado •••..•.•.••.••. )) ~tHO ,; 

de ponto de meta ........................... )) ~GvO " 
lisas, un com 
pregns largas, 
ou miudas, ur-
di na rias •••••. Duzia. 4~000 ,, 

idem, idem, cu-
trefiuas, c !lnas )) C$400 » 
idem. idem,com 
peito de qual-

0 \ r••" bom,m,l 
quer tecido de 

ou memno linho , ordina-
rias ••....•.•. » 7S2oo ;) 

idem, idem, 
f de morim, ma- idem, entre fi-

<lapo\;1o, pan- IHIS, e finas .. )) D$GOO )I 

( ninho. chita, !Jordadas , ou 
ou qu11lqucr / rom !olhos, ou 

· outro tecido •.. rocados .••.... ·- Ad yalorcm. » 



l :'~I I Camisas ..•.• :'lisas, ordinarias.i Duzia. 4 i:l'JO 

I 
·íO "f, 

para umliler \idem, e!1treii-
úU menina t nas, ou tinas ... )) li~ lOIJ )1 

bordadas, ou en-
feita das ...•••. -- Ad \'alorcm. 

t 
par a criança •••••.••...•.••.. -- )) 

I 
" I 

de ponto de j ordinari as ....•.•..••........ Duzia. lSROrl • \·/ meia ....... 1 de qualquer outra qualidade .. )) !t,ijQU J) 

l\'ota 82." Serão reputadas ordinarias as camisas que tiYc- I rem no tecido do cor pu até 20 tios de urdidura em 1,14 de pol-
legalla. 

I ,, 
G:12 Camizinhas, capuzes, mur~ns c outros enfeites semelhantes .. -- .l.d valorcm. 30 °/o l! 

I' !;J3 Capachos •.......••.....•.....•.......•..•.•..•...••....... Arroba. l~GOO )) -- Peso liquido.! l !:11 Capas •Ir <]ual- {para cobrir piano c quacsqucr outros instru- l ll ~ 
~~ I ...... 
l quer tecido sim- mentos ,. objectos •....•.•.•..•.••..•.•••.. Libra. g5oo )) -- )) 

! pies, ou oleado para guardar chapéo de iiOl. •••••••••••••••• , » ~200 )) 

I 635 I Capas, c pon- { de qualfJuer tecido, simples .....•.•.•.••..•. ·1 (m. I 1 ~;,oo I 40 °10 

1 
chcs. .. . . . . .. de oleado .................................... • 1~800 )) 

I 
I :)361 Ca1wtes, palctots, mantdtes, visitas, jaquetinhas c qnacs-I 
j quer outras obras scmcli~antes !!c ponto de malha, 
1· ou de redlô,r ••...•.••.......••.•.• · • · . · · · · • • • · · ··I Libra. I ~:,oo I 30 "/n I -- r )) 

l r ''""" ,, { """"; ..................... I Duzia. 

I 
:2S800 I -lO 0 /o 

()37 Ceroulas..... meia......... de qualquer· outra qualidade •. " 5~~00 )J 

de qualquer outro tecido .................... )) 3S60o I )) 

j. 

' 
B3S I Chales, c man- 5 de filó, r!e qualquer fJUalidadc ....•••••.••.• ·1 Lihra. I ~BOO I 30 °/o I -- I )I 

tas .•.••.••••• 1 de prllucra c semelhantes , .•••.• , •••...••... Vara (4) snoo » 
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MEIIC.\DORI.\S. 

-
j de cassa, csros-

1
, sia, panninho , 

musseiina. chi-
1\ouqu~lqulr até ·24 fios de urnirlnra rml/4 

. ":' ro CCH 
0 de poi\Pg11dn ••...•.••.•. , . 

Chnll's. L mau· 1 ~~ rnelhante, h- ~de mais de 2\ !i os, idem, idem. 
tas.: ........ ,\ 'os, brancos, 

(contmunção.) I ,•,tampados, 
adamascados , 
ou lanados .. 

• de <tua I quer outro tecido n<io flassi!icado ... ,. 
\ IJordadus , de qualquer qualidade .• , .. , .•.••.. 

,,·otn S3.• Os chnlcs da India pagar~o mais ~O 0 ',, dos res
prl'liYos direitos. 

Cllamb!•e<; ou jlisos ••. , .•••..•.• , .•••.•. , ..•..••..•.•••.•. 
qnimücs .••..• 1 acolchoados ..••..•. ,., •...•.....•.••.•.•••.. 

· I ordinarios .. 
1 de qnalmwr 

para homem · ') ontra qtÍali· 

1

/ de pcllo, ou de\ t \idade ..... 
trr ulo smt pies, 
ou oleado... {'lisos ... ,, •... 

para mulher . . enfeitados, 01 
< com pluma, 

- · lisos ••••••. 
C hapcos ' .... • I para me'?-mo ' { enfeitados, o: 

j ou mcmna... com plumas. 
J f ·para ecdesiastito ... , ....... 

UMD.\DE. I DIREITOS. R\S.\0. 

TARAS. 

'}ualidadc 
tios enroltol'ios. 

,I 
Ahalimrnto. ! 

========~: I \.~==============~~========: 

V<tra (4) 

)) 

--

l)m. 
)l 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

~120 
$180 

I ~120 
Ad ,·alurcm. 

I 
2~400 
;j,,(jQQ 

H~GO 

I 1s::oo 

I 1$200 

I 1$800 

I $750 

I H~OO 
2~i00 

I 

I 

I 

I 

I 

~o "," 
)) 

" 
)) 

4[1 °/o 
)) 

~O o'o 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)l 

:I 
I 

i 

I 
I 

' I 

~ 

C/) 
C/) 
l,:.l 



641 

G42 

6i3 

644 

645 

i para sol ou (para homem, ou r.1enino .... 
1 dmva, com l'O·! 
\ hertura de qual- j . 
. quer tec1do .... \para mulher, ou mrnma ••.. 

l\'ota S4.• Os chapéos do uso dos passageiros, viajantrs, 
c tripolaçües dos navios scr:lo livrrs. 

A cada passageiro será concedido, linc de direitos , um rha
péo para sol, ou chuva, usndo,• d'cntrc os que com sigo trouxer, 

C ilhas., ... , .• {pequenas .•• , .•....•........•... 
mestras .•••.•..••.•..•.•••••.••• ::::::::::: : 

Cintos , ou cintas, com fivelas, ou chapas , ou sem e lias, lisas e 
elasticas ou com gomma e!ustica .••••..••••••••.. : • . 

{

ordinarios. de qnalqncr qualidade·, ou riscados. 
acolchoados, Lrilll('OS c de côrcs, de pcllo , ou 

Cobertot•es c felpudos, lisos ,· lavrados , ou estampados •.. 
mantas ••.••• ; cheios de nlgodno em pasta, ou de qualquer 

outra ma.terin . .....•.........•............ 
de qualquer outra qualidade .•.•.• .' .•.•••..•. 

j lisos .••. ···················'~"-:::::::::::::: Collarinhos. · t bordados .•. · · • · • · • • · • • '· · • ·' ·' 

l 
de (.bita , ou riscado ••••••.••••.•.•.••..•... 

Colletes..... . de tllstào , •.ncti:n, ou qua !quer outro tecido 
semelhante ............................... . 

bordado, de qualquer qualidade ..••••..••..•. 

Cm. 

)) 

Par. 
Uma; 

Duzia. 

Arroba. 

)) 

Libra. 
Arroba 

Duzia. 

Um. 

6'16 I Cordoalha de qualq"'r qualidade ........................... 1 Arroba. 

647 Cordões, tranças, c trancelins .......... • .................. . 

648 Coxinilhos •• ,, ................ , ............... , ...... , .. . 

649 Espartilhos de qualquer qualidade, com atilhos, ou sem clles. 

650 F't ) de helhutina ou velludo de algodão ......... . 
.
1 

as.· • · • · · · ·· t de outra qualquer qualidade ............... :. 

Libra. 

)) 

'Vm. 

Libra. 
)) 

;,: i80 

s~ w 

$240 
$180 

$600 

3$1!00 

4S5oo 
8150 

48;>00 

SBoo 
Ad Yalorcm. 

saoo 
:600 

Ad va!orem. 

1$200 

~360 

s~oo 

19000 

:!S500 
~fiO O 

30 o o 

)) 

)) 

)) 

.. 
)) 

» 

)) 

)) 

40 °/o 
)) 

Íl 

» 
)) 

30 °/o 
)) 

)) 

)) 

" )) 

tEm caixas .........•• 

~Em fardos ......... . 

1(} 0 /o 

~ w 2 °/o 

Em capas .......... .. 3 oi ,o 

eso liquido. 

)) 

)) 



T.\RAS. 

\ir.llr. \DORL\S. C:'\ID.\DE. DIREITOS. 1\.\S.\O. ----------------
I 

Qu~liu::dc 
-' tlns envoltorios. 

·; ·. 1 I Flores, nrtifirinrs sol!as, ou em grina\tlas c outros cn~eites se-
Onca. 

I 
H3oo 

I 
:lo " ., 

I 
I Peso liquitlo .' mcthantes .•.••••.•.••••••••.•••.•.•..••••..••••..• ·1 --

.;;;2 i l~t~t•t•os, c lados para rhap,éo, de qunlqucr tecido ..•.••..•••. Libr<1. H :iDO » -- )) 

I :\·atn s:;.• Serão reputados forros P latlos para chapéo as 
tiras t~olladas em papel, c talhadas ti feição dos lados, ou fun-
dos d•Js chapéus , c os retalhos de fórma oval destinados a este 

f IIÜ>lCr. 

I 
' 

I li 
I 

00 
\ .. {até 3 palm0s de romprimrnto. tma. ~~'iO !10 °,1

ú 00 
:;;;3 I Fronha.s tlc lbas .... •·•••• de mais de 3 palmos, idi'm .. 

.,._ 
)) ~-IdO " <juulqucr tecido. bor<ladns, 01_1 com crivos, ou rendas, !lc qual· 

.\d Yülorcm. quer· quahtladc ..•..•.•.•.•.•.••.•••..•.••. -- )) 

r::,} I Galiies de <:Ualqucr qualidade .............................. Libra. ssoo :~o 0 /v -- » 
i 

,;55 I Gort•as lisas , ou bordadas ••••••• , .......................... Uma. ~GOO " . 
G5o I Gravatas ..... ! lisas.····"·· .... ·""··"""'···"········ Duzia. B~OO )I 

tbonludas ................................... -- .\tl ,·aturem. n 

~~~7~ Gt•('gus , franjas, c rcquifcs .. : .............................. Libra. $800 I " I -- I )) 

(,;,3 Guardanapos bordados , • , ..... , , • , ............. , .•••• , .••. -- .\d 'nlorem. 1 )) 

,,.ot,. 86.• Os guardanapos lisl}.~ pagar lo os mesmos direitos 
dos tecidos rcspectbos, com mais 10 ''lo· 

C50 I ,Jaquetas cte chita, ri,cado, brim, c outros tecidos scmc-
lbantcs .......................................... . · I:ma. ~\80 4.0 o 

1

•1 



GGO J Lençóes c colchas bordados.,, ••..••••••.••.• , .•••••.••..• ·1 -- l Ad valorcm.l 4U 0 ,'o 

1\'ota R')' ,a Os lcnçócs c colchas lisos pagara.o os mesmos 
direitos dos tecidos respectivos, com mais 10 ".'o· 

lisos, brancos, J até 24 fios de urdidura em 414 

I estampados, a- de pollegada .•••.••••••.••. Vara (4) HIOO 30 °/o 
damascauos ou ( 

GG! I L••<•• de "''"l''mdoo.. . . . . de m•• do 21 "" , idem, idem. » at&o )) 

Sa, eSCOSSIU, pau-
ninho, mussclli- bordados nos{nté 24 fios, idem, idem ..... )) Rt2o I » 
na , chita, ou cantos.,...... de mais de 24. fios, idem, idem. " Ulso )) 

qualquer outro 
l<ddooemelh'"· ;dem , ;dem , e l 
te .... " ...... • com cercadu- nté 21 fios , idem , idem .. • .. , )> I ~160 I M 

ras • ou ram~s de mais de 24 fios idem idem. )) S:HO )) soltos, ou h- ' ' 
gados ........ , f 

~ 

1\'ota 8S.a Os lenços que excederem de 36 pollcga<las em 
alguma de suas facrs serao reputados- chales-, c os que ti-~ I I I I I (SJ 
yerem rendas pagarao mais ::w 0 / 0 dos respectivos direitos. (1:) 

"' Os da India pagarao mais 20 °/o dos mesmos respectivos di-
reitos. c .. 

662 I L'g s {lisas ........................................ Duz. de pares. H560 

I 
)) 

1 a · ' • ·" " bordadr.l( ................................... )) $960 » 
~ • 

::: I ~~::::· ~::~· ~~:.:;1:: -~~·r~:;~~~·.-~:;~: -~~l~~t·e·: ~~ ·~~l~~:i:. » eGo O )) 

na , c quaes2uer outros tecidos semelhantes , com 
enfeites, ou em ellcs ............................. 1 l'ma. I ~480 I )) 

665 1 Manteletes, visitas , capinhas e vestia\. semelhantes, de qual-
I Ad vai orem. I quer tecido .................................... I -- )) 

~ ;;rossas e ordi-
fi3GO • I;arias ••••..• Duz. depares. I )) 

G66 I MNa'll ' ...... • {curtas ... • .... { gran<les..... dequalqu~r ou-I l 
· ' tra qualidade. " ~720 I » 



l!EllCADORI.\S. UNlD.\DE. 

l grossns c onli-
5 Hat"ias ....... .1uz. de pares. /curtas ....... • t pequenas .. • dcqualtfucr ou-

. tm l[ualidade. li 

j grossa.s c urdi-
d nar~as ....... )) 

~ gran es.' ···~de qualquer ou-
tra quahdaúc. )) 

compriúas .•... ( 
gros~as e ordi-

na rias.. . .... )) 

pequenas · • ·I de qualquer ou-
. tra qualid;u1c. )) 

rmd~, '"'""' JGG !li elas . . . . . . . . quer quahda-
(continuação). \ 1 curtas ...... de ............ » I . ,., .. , ..... ,, ... 

iden1 •.. .. , ... )) 

de. tio de escos- . lisas, ou abcrtns, 
~la,. o_u a sua c o m p n d n s, Í de tfuatqucr 
mutação ....• ,! para homem, t qual i Jade •.•. 

)) loumWb"" bonlod~ ..... ,. » 

. l lisas, ou abrrtas, 
c 0 m P r 11. as, de tJUalqucr 
para men.mo, ~ qualidade .... )I 

\ uu me uma. bordadas ..•••.. )) 

tecidas com borracha, pata comprimir incha~ües. )) 

DIHEITOS. fl1S.{O. 

#2&0 :}O 0 /o 
• 

H5GO )I 

Sí20 li 

1$200 " 

SGOO ,, 
S9GO )) 

25(00 , 
1$200 )) 

38000 )) 

~$000 " 

lSO>OO » 
~óUUO )) 

4$800 ), 

·-

T.\IUS. 

- / 

Qualidatle 
úos cmoltorio,. 

' 

Auatimento. 

·. 

CJ:) 
(/;J 
c: 



. 
~ 

2\'ola 89.• A classifiraçilo acima comprchcnde as meias bran
cas e as de dilferentes côres , ou riscadas. 

Serão unicamente reputadas pequenas, ou de m~nino, ou 
menina, as meias cujo pé uno tiver maior comprimento de sete 
pollegadas. 

A cada passageiro se concederá , livre de direitos , até uma 
duzia de meias novas , estando marcadas com seu uome , ou 
com as inicines deste. As que forem do uso dos passageiros, 
viajantes, capitães, e tripolações dos navios scrllo livres. 

667 1 Paletots, fraques, e outras obras semelhantes, de qualquer tecido 

668 I de Bahé, Cafre, ou semelhantes , ·para hom-
Pannos , ou bros , ou para cama, simples, ou com franja, 
mantas ...... , ou debrum ........... , ....... , , ..... , • , .. . 

da Costa, idem , idem .............. , , ; , ... . 

669 I Pannos de mesa bordados ...................... • ......... . 

G70 

'''o ta 90.a Os pannos de mesa lisos , lavrados, adamasca
dos , ou estampados, pagarão os mesmos direitos dos tecidos 
respectivos, com mais 10. 0/ 0 • 

Peitos de ea-{lisos .• ou de maohina, com pregas largas ou 
misa m1udas ..................... -. ; ••.. , • , .•••.. 

· · • • ' • • • • bordados, ou com f olhos , rocados, ou crespos. 

Um. 

Libra. 
)) 

Duzia. 

Punhos de ca- } 1. ID d misa, ou de ves~ tsos . .. •. • • • • '• • • • • .. • ' • • • . • • • • .... ' • • .. "• • . . uz. c pares. 
tido .... , , • • • • bordado..... • • .. .. • . • .. • • .. • . • • • .. • • • • • • .. • . -

671 

de .do~mir , ou com franjas , ou guarnições 
{

liSas ....................... . 

tlp(na-. • • .. • • rendadas ...... • • .. • .... " • 

de pescar ... ,. de t.esmalho, ou tarrafas .. ,. {
de arrastar ..... , ........... . 

672 I' Redes ........ < de qualquer outra qualidade .. 

de cobrir ani- {pequenas, ou meias-redes •••. 
maes........ grande~, ou redes inteiras."[ 

·de qualquer outra qualidade ................ . 

Uma. 

)) 

)) 

)I 

)) 

, 
)) 

• R560 

$~10 
1$500 

.\d valorem. 

S900 
Ad valorem. 

S60o 
Ad valorem'. 

18500 I 
2$000 

9SOOO I 
1S500 
lSiOo 

a2oo I 
2SlOO 

~d nlorem J 

40 °/o 

30 °/o 
» 

)) 

40 °/o 
)) 

» 

" 
30 °/o 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

,. 

Peso liquido. 

ai 
r:Jj 
-l. 



~-. 
TARAS • 

. 
00 MERCADOR lAS. UNIDADE. DIREITOS. RASÃO. --- ~ --... o 
== J;.;j QuaHdade llhatimento. :a 
~ dos envoltorios. 

(de ponto de crochet e semelhantes ...•• , ••••• Libra. 1a2oo 20 "lo 

J 
673 de filó. ou outros} · 1 68000 Rend~s, e en- tecidos seme- s•mp e~ ':,, . , . ', ',,,' .. , , . » )) 

Peso liquido. 
treme10s ..... ·j lbantes ....... , com ndnlhos ..... , ........ » 3&000 )) --

\ em obra de qualquer qualidaàe ......... , .... - Ad valorem. )) 

t emrunun< , de q.,lqu" q.,lidode •••••••••••• Libra. 8080 30 •:. -
674 Saccos .... , .. de viagem , ou de noute, para roupa , papeis , 

ou outro qualquer mister , com fechadura, 
ou sem ella ............................... I Um. S900 )) 

~ 
(X) 

~de qualquer tecido, simples .................. Uma~ liSO O 40 "lo 
675 Salas e anagoas com armação de aço, ou de. barbatana: (baloes). » ~900 )) 

bordadas, de qualque1· quahdade •••• ,,.,,., •. -- Ad nlorem. )) 

676 Sanefas , cortinas, cortinados , bambinellas , mosquireiros, e 
objectos semelhantes, de qualquer denominaçilo ou 
feitio ............................................. -- Jl 30 °lo 

677 Sapatinhos~ ou borzeguins lisos ........................................ Par, soso )) 

sem sola, para bordados, ou enfeitados •• , ••.•.•••••••.• , ••• )) Sl20 " criança ........ 



/grossos ..................................... IDuz.depares.l saco I 30 °/o t ........ ..... qu•""''' . . . . . . . . . . . . . . . . • "" )) 

678 1 Suspensorlos elasticos ou 1 grossos •••.••••••• , •••••• , •. , • I S720 I )) 

~~a~trc~~~-~. f de qualquer outra qualidade. >> lSl!OO D 

de Milleret, e semelhantes, para escrõtos ...... , Duzia. I S600 I ll 

6791 Tiras bordadas........................................... - Ad valorem.l » 

680 Toa lhas de qual9uer qualidade, bordadas • com renda, ou 
com cnvo ...........•.•..•............•..••...•.. 1 - I • I » 

Nota 9f ,a As toalhas de qualquer qualidade, lisas, pa~ar/lo 
:os mesmos direitos dos tecidos rdpectivos, com mais 10 • •· . .. 

681 1 Torcidas para candeeiros, simples, ou enceradas ............ f Libra, I 8180 I I I Peso liquido.ll ~ 
• -- ..:a 

682 1 Toucas, coifas} d d · d Ih j I S900 I )) I I li e outros enfei- e ponto e me1a , ou . e ma a .... , ~ ...... • -.tes semelhantes de qualquer outra quahdade ••••..••••.• , ••. -- Ad valorem. )) 

683 I Tr::'moias .••..• •• , , ..• , • , ~-~~,,,,, •....•.•.........•... ~ •• ,,,. ,J Libra. I S600 I » I - I J 

6.84 I Transparen- {pintados á fumo , ou de uma só cõr, com ro-

I tes para janel• dizios , ou sem elles ....................... Um. 1S200 I )) 

las • .. . • • • .. .. coloridos , idem , idem ..................... .I " 1$800 )) 

685 I Véos de fi!§, para chapeo, lisos, laVrados, ou bordados ...... f Duzia. I 1$!00 I » 

686 I Vestimentas, e roupas, de qualquer especie, para criança, e 
I Ad valorem.l .outras oa.o clasaificadas , .. , . , . , , .. , , . , , , , . , .. . 1 - .40 °/o 



·.n 
c 
.:::; 
..w 
;I; 
~ 
~ 

liEUCADOHI.\S. 

G87 I Xergas, para c avalio ...................................... . 

!\"ota 92.• Os tecidos , roupas e outras obras desta classe, 
que therem mescla de linho, ou lã, predominando o algodão, 
pagarao mais 10 °/o sobre os respectivos direitos; os que tive
rem .mescla de linho , ou Ul em partes jguaes pagarão os direi
tos estabelecidos para estes tecidos , roupas, e obras, nas classes 
- Linho- e -Lã. Os que tiverem mescla de seda, predominan
do o algodllo , pagarão como se fossem de algodão , com o 
augmento de 30 °/0 ; e nquelles em que entrarem o algodão 
e a seda em partes iguaes, pagarão, segundo sua classificação, 
os direitos estabelecidos na cla~se- Seda.-

A contagem dos fi()S de urdidura far-se-ha com o. instrumento 
denominado Conta-fios, collocando-se este sobre o tecido, 
e contando-se os fios de urdidura que contiver o quadrado de 
um quarto de pol\egada do mesnw instrumento. O lio que ser
vir de termo se incluirá no numero determinado por limite, 
c nos casos de duvidP. a decisão será sempre a favor da parte, 
notando-se esta circumstancia no despacho. · 

As peças de roupa em principio ou por acabar serão con
sideradas, para pagamento dos direitos, como obra concluída 
e prompta. 

A roupa do uso pessoal e drorio dos passageiros e viajantes, 
e quaesquer objectos usados do seu uniforme e vestuario , ainda 
quando nil.o os acompanhem na mesma embarcaçno que os 
transportar , ser i! o livres , e igualmente a roupa dos Capitãrs, 
Pilotos e tripolações dos c.avios. 

r~ID.\DE. I DIUEITOS. 

Libra. S2õ0 

T.\R.\S. 

fi.\S.\0. 
-------- 11 

Qualidade I Abatimento • 
dos ~nl'ollorios. 

~o o() Peso líquido. 

ffi 
o 



( 891 ) 



======-

T.UtAS. 
00 MERCADORIAS. UNID.\DE. DIREITOS. RAS10. -- -" áS -
~ 

Qualidade Abatimento. ! :I!! 
;;I 

dos emolto1·ios. i<!: 

CLASSE f6.a -
LÃ. --

Btn 6rt~lo, ou preparalf•. 
-

688 Em bruto, cardada , tinta , e de qualquer modo preparada •. Arroba. lS'lOO 30 °/o - Pe.so liquido. 
689 Em. pó ........ .......•.. • ..................................... Libra. ao&o 1.0 o/o I Em cartões, caixinhas 

Em 8 { gara sirgueiro .••.••••••••••...•.•••••.•••.•. $420 
de papelao e outros 

6~0 )) so Ofo emoltorios seme-0 
.. • " • • rouxo, para bordar ........................ • » asoo )) lhantes ••.•........ Peso bruto .1 

00 

ii 

691 Feltro { proprio para martello de piano, e semelhantes, )) S'lOO » { Peso liquido .I " " " • · de qualquer outra qualidade ................. Arroba. 5900 » -
B»t leeld.o•• 

!"'"'"'"' .. ) '""'"'"' ' ................. Libra. 8600 » 

i 
692 Jllcatifas ou t finos. • • · • "• • • "· · .. • "· "· · » 15.000 )) ! 

tapetes .. " .. • de qualquer ou· { ordinarios, e entrefinos ....... - » , 8300 )I 

tra qualidade finos ........................ )) 8600 " 
~de lustro, de qualquer qualidade e côr ••.•••• Vara {4) a~oo ,. 

693 8 êtas de colchester ................................ » 8200 » 
a "•".. de pello ou felpa ................... • • .. • .... • a~oo » 

de qualquer outra qualidade •••••••••••• , •• , •. • UláO )) 



69 i 1 Baêtilhas .... {de lialpicos, estampadas •. ou de cô-res ... , ..... ,' Vara (4) 8300 I 30 °/0 • de qualq~er outra quahdade ............... "I " HlSO )) 

695 Baêtoes de qualquer quahdade .................. , ... , ....... » 8300 

I 
)) 

696 Barege .................................................... » $300 )) 

697 Barreganas, e cnme!Óes, de qualquer qualidade., ........ , .. » $300 I » 

698 c .... , doU, •·! {""""do untidn<"m 'I• pacas, lilas, du- lisos.......... de J!OIIegada .............. ·' )) 8200 I » 
rantes, e outros de ma1s de 18 fios, idem, idemJ )) &300 )) 
tecidossemelhan-
tes............. lavrados .................................... )) 8300 I )) 

699 I Chalys ......................................... ;,,;,;,,,,., )) naoo 1 )) 

["' mnotoo, '"u'"· .,;.,, ' ...... obm• ..... 
. lbantes, bordàdos ........................ , , -- I Ad valo rem. • )) 

70ú I Córtes. · · · · · • · de calçado, de ~lisos lavrados ou estampados Par. 9180 )) 

t \ 11 

-qualquer te- b J d • -- (d valorem. )) 00 cido..... ... or a os .................. ~· 

li 
~ 

Nota 93.0 Os córtes de colletes, vestidos, saias, e de outras 
obras semelhantes, lisos, lavrados, ou estampados pagarao os mes-
mos direitos dos tecidos respectivos. 

. . 

701 I Damascos .................................................. Vara (4) 8600 I )) 

lj 
702 Doraques de qualquer qualidade ............................. • 8480 I )) 

~ ordioarios ............................. , ..... )) S4RO 

I 
)) 

703 I Estofos....... entrefinos ................................... )) nsoo ")) 

{finos .•.•. ....................•.••.....•..... » llláOO )) 

1\'ota 94.• N'este artigo fieao comprehendidas as casimiras 
commum, rapada, elastica, de cordllo, e de outras denominaçOes; as 
castorinas, cassio e tas, circassianas; e o gorgorao, roy.aL e outros te-
cidos semelhantes, proprios para roupa de homem, ou de menino. 

Os estofos brancos, escarlates, ou carmezius, pagarao mais 
20 • r. sobre os nspeetiYos direitos. 



00 MERCIDORL\S. 
fl 
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~ 

I/ 
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;;;;;) 
~ 

I 

I 
70i J?Hele ...................................................... 

705 Lapim ........ ) liso .......................................... 
I llanado, ou bordado ........... 1 ............. 

706 ltlaeedonia de qualquer qualidade ........................... 

707 1\lerinõ de qualquer qualidade .............................. 

708 Oleados de baeta, ou da outro qualquer tecido ..... · •••••• , •. 
-

I 
\ ordinarios, ou abaêtados, grossos,.proprios para 

fardamento ou roupa de tropa e obru, scme-

700 I' a nos lhnntes ................................. • ••. 
0 

· • • • • • • ' cntrcfinos , ou panno-piloto , meios pannos , 
( pannos de senhora , c pannos vasados •..••. 

finos, de qualquer qualidluic ................. 

l\'ota 95.• Distingue-se a primeira cspecie de pannos acima 
classificada: -1.0 , pela qualidade dos fios de urdidura, que sno 
grossos c irregulares;- 2. o, pela qualidade do pello, que é longo, 
aspcro e ponto bencflciado; -s,o, pelo peso c espessura, em que 
sobretudo muito diiTerem dos outros pannos. 

Os pannos da segunda espccie, á.exccp~lio do denominado-
panno-piloto,- disti.ngucm-sc: 1.•, porque o pello é menos as-
pero e mais curto que o dos pannos grossos;- 2.0 , porque os fios 
da urdidura silo mais delgados , regulares e cobertos du que os da 
especie inferior, nilo obstante se dcscobrirer:n. facilmente, já peiQ 
avesso, já pelo direito;- e 3.0 , finalmente, porque sno- muito 
leves. 

O panno-piloto é incorpado, e destinf!Ue-se dos grossos pela 
qualidade do pcllo ou felpa, que é mais fino e macio. 

UNID,\DE. DIREI'l'GS. 

Vara (4). #240 

" ~4RO 
)) flGOO 

)~ f1i80 

)) /1900 

)) SGOO 

)) S480 

)) esoo 
)) 18500 

RASÁ O. 

30 °/o 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

' 
)) 

)) 

)) 

T.\HAS. 

Qualidade 
dos CIIVIlltOI' i os.' 

: 

.\batimento. 
I 

~ 
~ .,., 



I 
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~I 

I 

I 

Os pannos da terceiraespecie distinguem-se: -1.", pela qua
lidade do pello ou felpa, que é fino, macio, curto e igual;-
2.0 , pela natureza do tecido, que é unido c robrrto, de modo 
que pouco ou nada se pode descobrir da urdidura, por qual· 
quer lado que se os e\anline;- 3. 0 , por serem flexheis e clast~ 
cos;- 4.", porque sllo geralmente mais largos que os de qual-
quer outra cspede. -

Nos panuos de IJ, e em qunesquer outros tecidos semelhante>, 
nllo se deve incluir na mediçao os ourelos; exceptua-sc desta 
regra os de ourelo largo, chamados - Je lemisther- e srme
lbantcs. 

Os pannos brancos, escarlates , ou carmesins pagarão mais 
20 °/o sobre os respectivo3 direitos. 

710 Paramatas, princetas , merinú cu bico, cachemira, riscados 

711 Pellucia .....•. -~~~r~~~a-~o_s:. ~. ~~~~~s •• t~~~~~~ -s~~~~-~a-~t~~::: j Vara" ( 4 ). 

712 Rlsso ou velludo de la, de qualquer qualidade •..•....•..... 

~13 Saietas, serafinas, e quacsquer outros tecidos cntran«;ados se-
melhantes •...•..• • •..•..•...••.••.•..••.•••..•• 

714 Sarçancta, e serguilha, de qualquer qualidade! •..•..•••••..• 

715 Sarja de qualquer qualidade ............................... .. 

716 Setlm da China .................................. , ....... ,... 

i 17 'l'ecido de ponto de meia, Íjle qualquer qualidade ....••.•.••.. 

718 'l'ouquim de qualquer qualidade ............................ . 

719 T1•apos, ourelos, e aparas .................................. 1 Quintal. 

Ena roupa e otllt•as o6t•as. 

72ú I Alamarcs , ~rias, passadores, barbicachos, e outras obras 
-.emelbautes .................................... 1 Libra. 

721 I Ataeadorc!i, ~ ... atilhos, para botinas, ou colletcs, com pontas de 
•tal, ou sem ellas ....•••.•••.•.•.•...••.•.•• 

s1so 1 ao 0 :'o 

SióO 

,5900 

I I I 
~ 

r r 

s::4o )) 
~ 
~:,-. 

S300 )) 

S480 

S4SO 

$6QO I )) 

$480 I ,. 

~400 10 °/v I Em fardus ........... 1 Peso bruto. 

lSOOO 30 °/o Peso liquido. 

1~000 
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I -~-> [ \. t \lisos, nu lavrados ........................... üm. 
'·- ' ven aes ..... 't bordados ..................... , .............. --

: 
Dandas, para militares ................................. -~ .. 

! 
723 Libra. 

~até ;, palmo~ de t:omprimento ............... Uma. 
de mats de o até 10. tdem .................. )) 

724 aandeh•as ... ~de mais de 10, idem ....................... )) 

galhardetes e flamulas ....................... )j 

- bordadas, de qualquer qualidade .....•....... --
I 

•I 725 Bart•etes, c t:a-) singelos ..••..•........... · · .......... · · ..... Duzia. .I 

li 
rapuças ....... 1 dobrados ....••..... · ..... · · ..• · . · . · · . · •.... · )) 

726 Bonets de pau-\ com gahlo fino ...•....•..................... l'ru. 

~ 
no, ou de ttual-, com gal<1o falso ..•.•........................ )) 

~;d~r .. o.~t.r~. -~~:?co~~ ~~:o etl~.s·e·d·a· ' .. o~~ -~~~~~.u·e·r· ~~:~~ ~~~:~i.t~:. )) 

721 ~i:~:O~~v~~-i~~ ~lisos .... : .....•.•........................... )) 

qualquer tecido bordados · • · · · · · · .' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · --
728 Botões de duraque, ou de qualquer outro tecido ..•••....... Libra. 

) ~imple~ ............•.....................•. {;ma. 
729 Cabeçadas . . . com ornamentos fle metal ordinario ........ · .. )) 

( para prisao (cabresto) ....................... )) 

730 Cadarços ..... ) para ~ilhas, e se~clhan_tes •....•.......•...•. Libra. 
1 de qualquer outta qualidade ..........•...... )) 

j 

I 
j 

DIHElTOS. H.\S10. 

S%00 I ~o u o 

Ad valorcm. ·" 

,)900 30 (1 () 

$\lO O " 1S8oo " 3$ü00 ,, 
$450 )) 

.\d yalurcm. " 
$GOO " 
fi!JOO " 

lSSOO )) 

$600 " 
$300 )) 

S300 " Ad valorem. )) 

$400 )) 

S600 )) 

$750 )) 

U30o )) 

$i>OO )) 

~600 )) 

TARAS. --Qualidatlc 
uos cnyoltorios. 

- -

--

~Em cartõe~, caixinhas 
de papelão c ou-
trps tmi'!Jitorios se-
n~lhantes ..•.•.•• 

I --f 

I 
I· 
I 

.- I' 
Abatimento. · 

I 
'I 

I 
I 

Peso liquido.\ 
I 
I 

I 

Peso bruto. 

Peso liquido.
11 

00 
~ 
C':> 



-f 

7~1 

i~2 

,,·otn 9f;.a Os cadarços para si lhas são os dohrndos, ou muito 
encorpados, de duas pollegadas ou mais de largura. · l de lapim, cassineta, sarja, merinó, ou de qual· 
Cal(,'ns. c cal- quer outro tecido scn_Jelhantc ......•....•... 

r·es de panno grosso, propno para tropa, ou para 
• •> • • • • • • • • • • trabalhadores .......•.•.•.......••......... 

de panno, ou casimira entrefiua, ou fina ..... 

I 
de baêta, baêti lha, ou flanella .............. . 

• . ordinarias .•....•........... 
Cam•sas. · ·. • · de ponto de mem {de qualquer outra qualidade. 

de qualquer tecido, bordadas ........•....•.. 

733 1 Camisinhas, capuzes, murças, c outros enfeites semelhantes. 

t'm. 

» 

" 
Duzia. 

" 

73i 1 Cap~chos .......•........... · · .•. · · · ··· · ... ~. · ........ · .... 1 Arroba. 

735 

7:36 

Capas de qual· {para cobrir piano e quaesquer outros instru
quer tecido sim- mentos, ou objeçtos ..•.••..........•...... 
pies, ou oleado. para guardar chapeo de sol ................. . 

! de panno fino, casimira", ou 
1 outros estofos finos •....... 

\

de panno grosso, bactfio, r sr
melhantes, proprios para tro-
pa •••..••..•.. •••••. •{ .... 

de mcrinó, com bandas de wl
ludo, alamares, c outros en-

1 

para homem ou !"cites, ou sem clles •.....•.. 
menino..... de qualquer outro tecido, com G alamares, e outros enfeites , 

· ou sem clles .............. . 
Capotes, capas I de oleado, simplrs .....•..... 
r ponches..... . Idem com forro de bat1ta, ou 

I 
baetilha .••.••......••...•. 

\ acolchoados, de qualquer qua-
\ lidade .................... . 

para mulher, ou menina .................... . 

n7 I {'a potes, paletots, manteletes, "Yisitas, jaqurtinhas, r IJUaes
quer outras obras semelhantes, de ponto <I e ma-
fita ou de rede, para mnlhrr, ou lllf'llina ........ . 

Libra. 

Um. 

)) 

)) 

Libra. 

lSbOO 

$960 
~~400 

4S800 
~S 1100 
úSOOII 

Ad Ya!urem. 

)l 

3$600 

$500 
8200 

10~000 

18600 

6$400 

G$400 
1SSOO 

3$000 

128000 
Ad valorem. 

$800 

10 °/o 

" )) 

30 °.'o 

)) 

" 

40 °/o 

)) 

)) 

30 • o 

Peso liquido. 

)) 

» 

00 
<.:) 
-t 
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íiO 
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I 

T.\RAS. 

:,lEnCADORI.\S. U~ID.\DE. Dll\EITOS. R,\S.\0. - - --
Qualidade Abatimento. 

1\os cnvoltol'ios. 

Cnsaens, c so- · 
llrr.e<~sac<IS ck 1 

' I ===---=-=-----~1=---- . I===== I 
panno, ra~irni- , :::n1plrs .......•......•.•..........•...••.... 
r a, mrrinú, c { acolrhoadas ....•........•...........•..•..•. 
ti e outros tecitios \ 
semelhantes .... , 

Í de ponto ele meia. { ordinarins .•.......•....... 
(~et•oulas ..... J de qualquer outra <Jualidade. 

{ele qualquer outro tecido .............•.....• 

1 lisos, c·stampados, tecido:', on l.wrados ...... . 
Chales, ~~mau- l de 1nerinú, e semelhantes ....•....•........•. 
tas .•..•••.... ·}de lã de camelo .•...••••.• : .•.•...••....•.•. 

{ bordados, de qualquer qualidade ............ . 

Chambres ou { lisos ....................................... . 
q uimües... . • . . acolchoauos .•• _ •••••.....•..........•..•.•.. 

/ erdioarios, de Dra;ra, c srmc-
lhantt·s ....•.•...•....•.... 

'

cnlrcfinils, c tinos .....•...•.. 
de merinó, e semelhantes, com 

I 
d'\fc~~~·- -~~. ~~~ mola, ~u se{~~s:~:~: •... · .. : ::: : 

para mrn!~0 • enfeitados, ou 
ou mcm a. com plumas .. 

' . . para rrcleslaStiCO .....•....•• 

I.' ma. 
)) 

Duzia. 
)) 

» 

Yara \4). 
)) 

)) 

--
Um. 

)) 

)) 

)I 

)I 

)) 

" 
" 

I I R~OOO I 110 o o 

12NOOU )) 

I ::sGOO I )) 

7S~Oli )) 

6S400 )) 

s;;oo ~o o o 

H'lüO )) 

I l lH.JOO )) 

Ad \iliorem. » 

4Sxoo 10 o o 

~souo )) 

I H3GO 30 o o 

~i 50 )) 

I 1$200 I )) 

I ,~í~O I " 
I 1$~00 I )I 

I :l$000 I )) 

cn 
~ 
(X) 



742 

743 

744 

745 

746 

717 

Chapeos .... ,. /r! r la ou feltro, de oleado, ~nvernisatl_os e semc-

l
lhantes, para pagem, ou marmhc1ro .......• 

para sol ou chu- ) 
ya, com cober- (_para hornrm , ou menino .. . 
tura de qual- ( ttara mulher, ou mcmaa ... . 
quer tecido .. ) 

Jt'otn 97 .• Os chapros do nso dos passarciros , viajantes, 
e tripolacões dos navios serão livres. 

Os chapeos para sol ou ehuva, para mulher, que tiverem 
cabo, ou haste toda de marfim, ou de madrepcrola, vagarão o 
dôbro dos respectivos direitos. 

No caso de duvida, só serão reputados chapeos para mulher, 
ou menina, os que tiYCrem até dezoito pollegadas no compri
mento da vareta. 

Os de qualquer qualidade, para sol ou chuva, que forem 
de dobrar, ou tiverem molas, pagarão mais 2.'> 0 /o sobre os mes
mos direitos respectivos. • . 

As taxas das capas de oleado, ou de panuo, que vierem guar
dando os chapeos para sol ou chuva, c as das caixas de papelao, ou 
de ma Mira ordinaria, que 1 ierem acondicionando os dll cabeça, seri1o 
comprehendidas nos direitos dos mesmos. 

Os punhars, estoques e quaesquer outras armas prohibidas, 
que os chapeos contiverem, serão rlestruidas e iuutilisad~;_~. 

A cada passngeiro >Prá concedido, livre de direitos, um 
chapeo para sol ou chuva, usado, d'entrc os que comsigo 
trouxer. 
C ilhas ...•.•.. 5 pequenas/: ......... -•.....•.•.•...........•. 

I mestras ...••......•......••.............••. 

Cintos ou cintas, com fivPias, ou chapas, ou sem l'llas, li
sas, e elasticas ou rom gomma elastica .•...•....•. 

Cobertore c\ escarlates ........................•...... ·: .• 
mantas ..•. ~: .. · brancos, ou de outra qualquer cór, ou ns-l cados ..........•..•...........•...••...... 

{

de rachem ira, ou á sua imitação •........... 
Colletes...... d!' qualquer outro teeido .. ~ ............... .. 

bordados, de qualquer quahdade ............ . 

Coro!ões • tranças, c traucelins ......................•...•••• 

rm. 

Par. 
t:ma. 

Duzia. 

Arroba. 

)) 

[m. 

Libra. 

$[>00 

$900 
íjJOO 

$3M 
~HO 

1S2oo 
!.!SôO O 

78i>OO 

:>Sono 
1$:!110 

Ad 1alorem. 

1$000 

30 °/o 

)) 

~ 

)l 

)) 

10 °/o 
}) 

)) 

30 °/o 

I 

·i 
I 

} Em caixa> .......... . 

, Em fardos ......•.••. 

10 °/o 

2 O' ,o 

I 

Peso liquidJ 

"' <= 
~ 
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MERC.\DOnJAS. U~IDADE. DIREITOS. 

T.\ll.\S. 

n.\s.\o. ----.. ~--_/'-------~------
Qnalidallc Abatimento. 

rlos cnvollol'ios. 
==================~==========================~=====oi~====~~~·-------- I ~~~~~======== 

71.~ J ('oxinilho.s............................... ... . . . . .. .. . . . . . . Libra. S3GO I ::o o o I -- I Peso liquido .I 
_ '') I C • , ou ( { dr haNilha ou flanl'lla....... .. . . . . • . . . . . . . • . Um. SfiOO '.0 "'

0 
j 

' •· ~eu os a- de panno, ou ue casimira................... " 1.)20>) 
c •as · · • · • · • · • • bordados, de qual!pwr o;ualidaue............. -- Ali valon·rn. 

7 :,o I Escih·as, para friccoes, e semelhantes........ . . • • . • . • . • . . • • . Duzia. 

j&l 

-·~ 'J. 

;:,3 

,.}J; 

7jS 

7fJ6 

!.JI 

/ de panno grosso .••...........••••........... 

\ ·curtas .• ·•·••······ • · • · · • • · · · Fartlas. ······'!de qualqt~erou-) compridas ..•... ··•··•··•··•· 
tra quahdadc. /bordadas .... ·•··•·••· • • · · • • · 

Flort>s artifiriars, soltas, ou. em grinaldas e outros rnfritrs 
semelhantes • , , • , , •••.•••••.. • . · .•..............•.• 

Galões d<> qualquer qualidade ..... · ....................... . 

(i'- as {lisa~ ..•.••.••••.•••.•..•...•...............• 
'"''r . ' • · · · · · bordadas .•..••••••••••...•..•..•..••..•..•• 

) lisas ••. ·••·•••••·•·•··· · • ·: ·:::::::::::::::: Gr:n·atas. · · · · ll.Jordadas .•• • · · · • · · · • • • • · · 

Grt>gas, franjas, e requifcs ••••.•••••. , •.•.••......•. :· •••..• 

{ de bai-ta, panno grosso, ou rlc meia •......•. 
J t ) de pau no Pntrelino, ou fino ............... .. 

aque as····· l de •:assinrta, sar.,a, ou qualquer outro tecido 
( semelhante .............................. . 

[ma. 

)) 

)) 

On~a. 

Libra. 

r ma. 

DttZit!. 

Libra. 

r ma. 

~~100 

lSGOO 

10~000 
:w~ooo 

Ad \Ulorem. 

S300 

lSOOO 

~~00 
~f:~uu 

~!)100 

Ad Yalorem. 

lHOOO 

1'"00 
~:~4Uo 
1~200 

30 o o 

40 °/n 

)) 

30 o/o 

» 

·HI 0 

~ 

g 



i.JS 

759 

' ~lisos , est.ampados , tecidos, ou lavrados •...... 
: 1 de merinó e semelhantes .................... . 

· .en-:ns. ·" · · · de lll de r a melo ........................... .. 
bordados, de qualquer qualidade ........... .. 

i\'ot .. Ds.'a Os lenços que excederem dr 36 pollegadas em 
alguma de suas faces serao reputados cilales. 

Vara (1:'. 

(,igas ......... {lisas ....... ·· ............................... ,Duz.dcpare! 
bordadas ...••......• , •...••.•.•.... ,........ " 

íGO I L1n·as •.••.•••.•• •• •• • • • • · · · • · · · · · · • · · • •• · ·' •• ·•' '· '' ·' •• ··' 

761 I lllantas para ea-5 de panno, ou de casimira •••.•..••.• , ••.•••• 
vallo .......... 1 de qt\alquer outro tecido .................... . 

Uma. 
)) 

762 

763 

Not .. 89.• As mantas que trouxerem galoes, ou enfeites 
de ouro , ou prata se rã& despachadas ad valo rem. 

:Manteletes, visitas, capinhas, e outras obras semelhantes, de 
qualquer tecido ...................... ~- ...... . 

' grossas e ordi-
< narias ........ Duz. de pare! 

r: (grandes.···· t de qualquer ou-I 
·• \ tra qualidade. >> 

\

curtas ........ ) 

{ 
grossas e ordi-

uarias ...•••. 
pequenas.··· de qualquer ou-

Meias,........ l traqualidade. 

I · l grossas e ordi-
narias ..... .,1 " 

\compridas .•••• {grandes.·· • • dequalquerou-
traqualidade,l » 

8:161) 
87~(1 

lS~OO 
Ad valorcm. 

S!lGO 
1$200 

S900 

8900 
8600 

Ad valorem. 

$720 

18200 

$560 

SS60 

8960 

2~000 

;;o "/• 
)) 

)) 

)) 

» 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

, 

!;C 
c 
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I 

{grossas e ordi-
763 • . narias ....•.. 

Meias ......... { compndas .•.•. {pequenas.... dequalqurrou-
(continuação). traqualidade. 

Not,. tOO.• A classillcaçao acima comprchende as meias 
brancas, c as de diiTerentes córes, ou riscadas. 

Scrao unicamente reputadas pequenas, ou de menino 1 ou 
menina, as meias cujo pé não tiver maior comprimento de 7 
pollegadas. · 

A enda passag~iro se concederá, livres de dirritos, o1té uma 
duzia de pares de meias novas , estando marcadas com o seu 
nome, ou com as inicites deste. 

7G4 .......... , ... r """' . ,, ~ ...... ,.,. · ................... 
qucs e outras de panno_-p!loto, ou rasumra dobrada, c de 
obrassemelhan- duas '•stas · · · · · • • ·.- • · · · · • · • · · · • · · · · · • · · · 
tes . .. .. . • .. .. de qualquer outro tec1do ..................... 

acolchoados, de qualquer qualidade ....•...•. 

765 Panuos de mesa bordados ................................... 

.'Vota iOt.• Os pannos de mesa lisos, lavrados, adamas-
mascados , o_u estampados pagarilo os mesmos direitos dos te-
cidos respecth'os, com mais 10 °/o-

766 Pennachos, e plumas, para barretinas ...................... 

767 Rendas, e cn- { em peça •.....•......•.•.....•....•.•...... 
tremcios • . . . . . em obra ..........•........................• 

UNIDADE., biREITOS. 

I 
Duz. de pare> 8720 

)) JS&OO 

Um. 4$000 

)) 6$400 
)) ~8800 
)) 12$000 

-- Ad valorem. 

Lib1·a. 5900 

)) 48000 
-- Ad ,·alorem. 

R\S.\0. 

;w n'o 

)) 

40 • •• 

)) 

)) 

" 
3o ·r. 

)) 

~O 0 /o 
)) 

TARAS. 

-· - '-------· 
Qualidade Abalimento. 

dus cnvollol'ios. 

--- Peso liquide. 

-- )) 

~ 
o 
I -:.i 



I 
âe tapete, de viagem ou de noute, para rou-

768 1 Saecos • . • . . . . pa, ou papeis, ou par.a <iutro qualquer mis.ter, 
com fPcl1adura, ou sem ella ............. ,. 

idem, idem , com caixa ou mala por bai1o •... 

Sanefas, cortinas, cortinados, bambiuelas. e objectos sPme-
lhan~es, de qualquer denorninação ou feitio ...... . 

769 

Um. 
)) 

770 Suspenso rios 5 el~stic_os ou cem gomm~-elastica. · ........•... , Duz. de vare; 
I de qualquer outra qualidade . . . . . . . • . . . . . . . . . >l 

i71 

772 

Toucas, coifa~,} de ponto de meia , ou _de malha •.• •••.···•·· 
c outros enfc1- de qualquer outra qualidade ••••.•. ·••··•···· tes ........ ; .• 

Transparen- { pintados a fumo , ou de Ulfla só côr, com 
tesparajanel- rodisios, ou sem cliPs •..•.•• : ..•.... ...... 
Ias • . • • • . • • . • coloridos , · idem, idem •••..••••..•..••.••..•. 

773 I '\'estimentas e roupas, de qualquer Pspecie, para criança, e 
eutras níio classificadas •..••.••••..••••.••.••. 

77 4 I X ergas, para cava!lo .••.....•.......•••. • • ....... · ........•. 

,,.o, .. f 02.• Os tecidos, roupas, c ou iras obras d'esta classe 
que tiverem mescla de algodão , ou linho , predominando a la, 
pagarão como se fossem de lã pura ; e os que tiverem mescla 
de algodão, ou linho em partes i~uaes pagarilo os direitos cs· 
tabelecidos para os de la, com o abatimento de 20. •,' •· Os que 
tiverem mescla de seda, predominando a la, pagarão como se 
fossem de lã, com o augmento de 30 •to; e aquelles em que 
entrarem a li! e. a seda em partes igunes pagarão, segundo sua 
classificaçlio, os direitos esl.llbelecidos na classe- Seda.-

Ficão eitensivas a esta classe as dillpcs1çoea contidas uos tres 
~timos períodos da nota 92'.a 

Libra. 

U:n. 
J) 

Libra. 

snoo 
l~ávtl 

Ad vnlorem. 

1S800 
~~~ou 

t~;,on 
Ad 1alorem. 

1$2110 
l~oOJ 

.\d vulorem. 

8400 

I 

I 

30 °1o 

I .. 

)) 

» 
)) 

30 °/o 
)) 

)) 

!I 

I() •/o 

30 °,1o 

I 

I 

I 

Peso liquido. 

I li 1::1 
o 
~ 

I li ~ 

-- I » 



-
J TARAS. 

MERC.\D3RIAS. U~IDADE. DIREITOS. MSIO. - ' 

Qualidade 
tl.os enroltorios. 

Abatimentn. 

CLASSE J 7 .a 
I 

LINHO 

-- r 
I Etn bruto, au p••eparado. 
i 
! 

75 Em bruto ........•......•..•.•......•.......•...•..••...... Arroba. S030 10 ·:. - Peso liquido.: 
76 Prep:lrado, assedado, restellado ou em estrigas, e tinto ou pintado. » $060 )) -- » 

õ ... -
i7 Estõpa em bruto, ou em rama ..•.•..•.••...•......••...... » 8070 )) - l> 

\ simples •.•..• { c.rú, ou branco .............. Libra. 8060 » 
\ tmto .............•......•... » $090 )) I Em cartões, caixinhas (>U linha, de qualquer qua-lidade, em carreteis, no-

~:\00 30 °/o de papelão, e outros 73 Em fio ..... · .. , 'ellos, ou meadas, para costura, e semelhantes. » 

~ '"'""'"'" "mo ~~~r:a:~~~1:~: d~ ~cl; · ·~ p~",;.~i~; ·d~ b.a.rb·a·~~~:. )) Sl20 » lhantes, inclusive 
os• carretcis ....•.. Peso bruto. de merlm;, e Jioh;s de qualquer qualidade, 

&080 I proprias para pescaria e para outr11s usos ••. » • 
Ena leeltlo•• 

{até 10 fios de urdidur.a em lffl de 
goso 

tEm caixas ......••••. 
D I' h ' )""" " " " ''""'""'" • " " " " " " , " " 

» )) 79 
e 

10 
o cru • de mais de 1 O fios idem idem .. • SI ':lO " 5 .,. wde~de~ ' ' 

\Em fardos ..••..••••• 2 .,. t<lpa, de !JUal- J grossos .....•.................. » &090 » 
querquahdade. enlrauçad<'S · l de qualquer ou:ra qualidade ..•. , $180 » 



780 

,vota t 03.• Na classificação v cima rstão comprehendidos a 
estôpa, o canhamnço , a aniagem e quaesquer outros tecidos de 
linho crú, ou de fio de estópa, aiuda mesmo liitrados, ou es
tampados. r até 15 fios de urdidura em lJJ, 

1 . idem ..................... . ) 

de pollegnda ..•...•........ 
de mais de 15 até '20 fios, idem, 

l lisos ....... I . . dci~.tis_ · d~ ·~io ~ié 2'5· fi~~; Íct~1;;, · 
De linho bran-t de mais de ~5 até 30 fios, idem, 
co, ou trigueiro, \ · idem .•..•••.... _. _. _ ..... 
de qualquer mo- de mais de 30 fios, idem, idem. 
do riscado , tin-
to, ou estam- entraçados, de qualquer qualidade, ou tecidos á 
pado ......... _ 1mitaçao da lóna .. - .......... .' .. __ ...... .. 

lavrados , ou adamascados , proprios para toa
- lhas e para usos semelhantes ..••••••.•..••. 

Not11 t 04.• Na classificnçl!o acima estilo comprehendidos as 
creguelas, os brins, as bretanhas, irlandas, platilhas, ruoes, 
riscados, ~sguioes 1 cambraias, e quaesquer outros tecidos seme
lhantes,. seja qual for a sua qualidade e denominaçao. 

781 I Alcatifas e tapêtcs ............... , ................ : ....... . 

782 Brins, brinsOes eu meias-lonas, lonas, e outros tecidos se-

783 Cúrtes. 

melhantes, para ''clame .......•......•.....•..••••. 

I 
de toucas ou coifas ........................ .. 

de calçado, de } lisos lavrados ou estampados 
qualquer te- ~ ' ' · .... _. t cido .. _...... bordados ...... _ ............ . 

de colletes, vestidos, s11ias , e outras obras se
melhantes, bordados, de qualquer qualidade. 

Nota tOI».• Os rórtes de colletes, vestidos, saias e outras 
obras semelhantes, lisos, lavrados, ou adamascados pagarilo os 
meamos direitos doa tecidos respectivos. 

,.. _, ~. ... ~ . ~ ~ ...... 

Vara (4) 1 

)I 

" )J 

, 

" 

Libra. 

"· 

Par. 
)) 

I 

I 
I 

I 

&120 30 •;. 

siso '! 

8250 , 

s4oo I " asno " 

~~o 1 
, 

8390 I » 

g 
C,. "f 

g2oo I " I - lPeso liquido. 

$120 J " f! Em caixas .......... ·I b .,~ 
Em fardos ........... 2 °/o 

Ad Yalorem » 

H20 I " $2(0 )) 

Ad valorem.1 " 



-

TARAS • . 
llASlO. ""' MERCADORIAS. trr\IDADE. DIREITOS. - '-' -o 

f Abatimento.\ 
c:: 
~ Qualidade 
::;~;! 
~ rlos envoltorios. z: 

Í fi {com pello ••......•.•. , .•.... Vara (4). •0 320 30 °/0 I 

I IDOS .. • • " " ' • sem pello ................... $200 )) 
I 

" 784 Oleados ...... / 

I ( grossos, proprios p3ra robrir c forrar escadas, 
e solbos de casa •....•............•...••.. , g9oo , 

l 785 Trapos , ourelos e aparas •.....•.......•...•..........•..... Quintal. SiOO 10 °. o Em fardos •.......•• Peso bruto 
I 

.Ena ro11pa e outrns obJ•ttfl. i 
' ' <~"::' 

7S6 AlamaJ•es, borlas, passadores, barbicachos, c quaesqucr outras 

' 
obras semelhantes ................••.............. Libra. ~800 :;o o o -- Peso liquido.1 

g 

! 787 Ataea1lores e ntilbos, para botinas ~u colletes, com pontas de • --
metal , ou sem e lias ............................. » snoo , . ' I 

i 

Aventails {lisos, ou lavrados ........................... t.:m. ' i 
788 ~~00 'tú •(o I 

. · · ·' · bordados , ou com enfeites, ...........•....•. -- Ad Yalorem. " 
789 Bandeiras bordadas ....................................... -- )) 30 °/o ' 

Nota f06.• As bandeiras lisas, ou estampadas, pagarão · 
os ,mesmos direitos dos tecidos rcspcc ti vos. 

'· 
790 Barretes, e ca-1 singel~<~s .... , ...... , ............. , ........... , Duzia. 18200 )) 

rapuças ....... dobrados .................................... • tssoo )) 

791 Bolças, ou in- 1 . llm. H300 )) dispensaveis de ltsos ... " · · ·" • ... ··"" •" ""'' ·" '· · ..... 
qualquer tecido. \.bordados'·""·""·"···"···" ..... ·""·· -- Ad YDiúrcm. » 

' 



{ d'e qualquer tecido , com enfeites , ou sem 
Um. I 792 I Bonets.. •• ••• elles ..................... : .. ............. ·1 H20fl 

I 
30 '/o 

de oleado, de qualquer quahdade ••...•••••.. li 8300 " Í Em cartües, cahinhas 
793 I Botões de qualquer tecido .................................. 1 Libra. I SlOO I )) 

1 de papclao e outro> I emoltorios seme-
. lhantcs ............ 1 Peso bruto. 

· {simples ................. · .... •••··· ....... •· Uma. ~600 
794 I Cabet;adu... com orr_~amentos de metal ordinario .......... » /1'750 

para pr1silo (cabresto) .................... ·, ••. » ~360 

-9· 1 Cad ~para silbas e semelhantrs· ..••..•••...•..••.•. Libra. /14(1(} I )) u -- I Peso liquido. ' a . arços "" de qualquer outra qunlid;:de ................ )) SuO O . 
Nota t9'1.• Os cadarços Jlara silhns são os dobrados, ou 

muito encorpados, de duas pollegAdas ou ma11 de largura. 

7!)6 I Cal a.-;. e cal- { de qualquer tcc~do liso ...................... Um. H96n 40 °/o 
0 f,' de qualquer tec1do entrançado .•••••••.• , •••. » 18~00 li 

ç es ........ • • de ponto de meia ........ • ..... • • .... • ... • .. » 1~000 » 

I I i <:> · f'" , com pres" '"'", '" 

o 
~ 

miudas, ordinaria, ......... Duzia. 12$COO 
para homem, idem, idem, entrefinas , ou 

~ '" ""oiom,. tiM ..................... •. M 18/1000 I )) 

. . bordadas , ou com folhos ou 
• rocados ................... -- Ad Ynlorem. 

797 I Camisu · · • • • {lisas,. ordinarias ............. Duzia. 12SOOO I » param~lhPr, ou idem, cntrefinas, ou finas •••. )) lS$000 " ( '"'"'"'"". '""'''"· .. .,,,,~ ......... ' -- Ad \alorem. » 

de ponto de meia ........................... Dnzia. 1\SO'O I )) 

para criança ......................... ~ •••. .- .. -- .-\d Yalorem. )) 

Nota fOS.a Serão reputadas ordinarias as camizas que tive-
rem no tecido do corpo até 20 fios de urdidura em 4f4 de pol· 
legada. 

7!181 C:unkinhas, capuzes, murças, e outros enfeites semelhantes., -- I • I' 
30 ".'o 

793 Capaehes ................. , ................................ Arroba. 1S6oo » I -- 'P('~O liquh!o. 



.,; 
o )IERC.\DORIAS. lNID.\DE. .::::: 
~ 
;a 
;;;;;. 
~ 

800 Capas, c pou- {de qualquer tecido, siml'l~s ..............••... lim. 
ches.. . . . . . • . . tle oleado ......•................•.•.••.•.... .. 

801 Cap:'s ~e q~al- {para cobrir pian?s ~ quae.;qucr outros instru-
quct tcctdo stm· meu tos, ou obJectos ......•..••...••••.•... Libra. 
ples, ou oleado. para guanlar chapeo tlc sol ........•••..•..•.. • 

802 Capotes , palctots, mantelctrs , \'isitas, jaquetinhas, e quaes-
quer outras obras de ponto de malha, ou de n•tle, 
para mulher, ou menina .......................... )) 

803 Ceroulas ..... J de qualquer tcci.do .......................... Duzia. 
1 de pontv de meta ••...••••...•...•.....••••. )) 

'lisos, brancos, ) até 24 fios de ~trdidura em 1/4 
Yara ('t) ' t 0 • de polle~:ad,t .............. 

~u rs 31 pa t de mais de 2\ iios , idem, 
8.4 uos. .. . . . . . · Chales, c mau-{ túcm ......••......••..... 

" tas .•......•.• 
de 11115, de ponto de malha, ou de rede ...... Ubra. 
bordado!i , de qualquer qualidade ............ --

805 Chambt"es ou ~lisos •.••..•• , ......•.•.........•....•.. , ... lim. 
quituões....... acltlchoad~s ................................. » 

í ordinarios ..••••. )I 

para homem. de qualquer ou· 
· tra qualidade .. " 

f de pello, ou ~ lisos .....• , , .•.. )) 

~ tecido sim- para mulher. {enfeitados, ou 
pies, ou olea- Cillll pluma~ ... » 
do......... · 

DIREITOS. R\S.\0. 

.. . 

2,'400 40 o o 
1~800 )> 

g.'iOO 30 °/o 
~201} )) 

SGOO " 
G~ono 40 °,o 
li8400 " 

SGOO 30 °/o 

asoo )) 

1S~oo " Ad yalorem. " 
3$000 40 o o 
48200 )) 

S360 30 o:o 

18200 • 
1S200 )> 

tS800 » 

. 

} 

TAfl.\S • -- _,...____ -
Qnalidnde Abatimento.! 

dos cmollorios . 

i 

I 
-- Pelo liquido.! 

' 

-- • 

-- • 

~ 
c 
(fJ 



806 

807 

808 

809 

810 

811 

312 

( 
. tJisos •• ·. · · · · · · • · 1 para menmo, enfeitados , ou 

Chapeos .. · ... 

1

. ou menma. cem plumas ••. 

l 
para homem, ou 

para sol ou chuva, com co- menino ..... • · 

~i~!~~~.~~·~~~~~~:~· ~~~ • pa~e:l:!~~~·. ~~. 
Not,. t09.• Os chapeos do uso dos passageiros, viajantes, 

e tripolaçoes dos navios serao livres. 
A cada passageiro será concedido , livre de direitos , um cha

peo para sol ou chuva, usado, d'eutre os que comsigo trouxer. 

C Ilhas . ....... 5 pequenas ......... • .. • .... • ............... .. 
t mestras ................................... . 

C latos ou cintas , com fivelas ou chapas, ou sem e lias , lisas, 
e elasticas ou com gomma-elastica . • . • • • •.••. 

{

grossos , ordinanos ......................... .. 
acolchoados, brancos. ou de cores, de pello ou 

Cobertores, e felpudos, lisos, lavrados, ou estampados .... 
mantas.... . • • • cheios de algodao em pasta, ou de qualquer 

outra materia ........................... .. 
de qualquer outra quflidade ...... ~ ........ . 

Collarinhos .. ! lisos.· • • • · • • • · • · • · · • · · • • · · • · · • • • · '· • · • • • · • • · 
( bordados •...•....•.•• • •••• • • . • · • • • • • • • • • • •. 

Colletes .. .... ! lisos •. • .... · .. • ... • ..... · · ....... • • .. • ... · · 
I bordados ••.•.•••••.•••.•..•..•.••..••••••.. 

Cordoalha de {em peça ou em retalhos, simples, e alcatroada, 
qualquer qua- ou breada ............................... ,, 
!idade .. • . .. • em obras ................................... . 

Nota t t o.• Na classificação acima estão compreh11ndidao as 
amarras, amarretas, calabres, enxarcias, ostaes,' e todas as cordas de 
qualquer qualidade, com excepçao unicamente dos fios de vela e 
de porre te, do barbante, merlim, 'e linhas de qualquer qualidade, 
proprias de pescari3, e para quaesquer outros usos , que tcem 
taxa especial. 

Um. 

» 

li 

)) 

Par. 
Uma. 

Duzia. 

Arroba. 

)) 

Libra. 

Duzia. 

Um. 

Arroba. 

S7:,o 

lS:!QO 

8181) 

S2i0 

F3GO I 

St4o 

ssoo I 

3,603 

98600 

>201 
Ad Yalorcm. 

15~00 I 
Ad Yalorcm. 

lSUOO 
Ad ,. alorcm. 

18500 
1~800 

30 •.'o 

>• 

~ 

• 

)) 

)) 

·~ = o 
} Em "''"' ••• • • • ( 10 O!o 

co:~ » 
I Em fardos ....... · .. 2 °/o 

~ 

)) 

• 
40 ·:. 

li 

)) 

~O 0 /o I ~Em capJs ...•...• ·.··I 3 °/o 
ll 
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MEfiCAD:JniAS. 

813 I Cordõe'', tran,as, c lrancclins ............................. . 

S 1-i I Coxiniiltos ............................................... . 

815 I Iespartilbos, <lc qualr,\wr qnali<ladr, <~om atilhos, ou sem rllrs, 
para holllem, ou mulher, menino, ou menina •••. 

816 

817 

S18 

819 

820 

Flores arliliciaes, soltas, ou em grinaldas, c outros enfeites ... 

. . {até 3 palmos de comprimento. 
) hsas · • • • • • • • • • de mais de a palmos , iLlcm .•. 

F1•onllas ...... , 
l bordadas, ou com crivos, ou rendas, de qualquer 
{ <tuah<Iadc ••••••••••••••••••••..••..••.•.•• 

' 
Galões <lc qualquer tJualidadc ............................. . 

Gargantilbas, c outros enfeites semelhantes •••.••••.•..•••. 

Gra"atas ..... >lisas:··'." .. •• ..... • .... •· .. ·" .. •• .. · .... •· I bordada, •••••.•••.••••••••••••••.••••.•..••. 

821 I Gregas , franjas, e rcquifes •••••.•••• ; •. • .••••••...•••• • •... · 

822 Guardanapos bordados ................................... . 

.'\'o ta i t f. .• Os ~;uardanapos lisos pagarno os mesmos di
reitos dos tecidos respectivos , com mais 10 ° /o· 

8231 Jaquetas de qualquer tecido ............................... . 

8í!i Lambazes ......................... ,, .................... .. 

l'~IDADE. I DIREITOS. 

Libra. 

Um. 

Onça. 

l'ma. 
» 

Libra. 

Duzia. 

Libra. 

C ma. 

Um. 

SGOO 

s:JoJ 

1$~00 

s~oo 

F~OO 

lSüOU 

\Llvalorcm. 

ssoo 
\Llvalorcm. 

2$\00 
\LI \alorl'm. 

S"OO 

. \d val orem. 

ssoo 
St;,o 

T.\IUS . 

[\.\S.\0. -----· ·-----------
:w !l/0 

l) 

l) • 

Q::a1i.!Jt!C 
!1!;s emoltJt'io.;. 

l) ' ---

40 o o 
)) 

)) . 
30 o.~o I ---

)) 

,. 
" 
)) 

)) 

40 o!o 

30 ".'· 

.\uatimcn o. , 

't'soliljuido. 

)) 

)) 

)) 

)) ... 

~ -c;, 



;: 

... ... 

1-:. 
c 

s~.:, 1 i.enções e cokhus, bo..Uat.lo> ..•.... , •........••......•...•• 

X o ta i 12.' O~ lcn~óes c colch.1s lisos pagarilo os mesmos 
direitos dos tecidos respectivos, com mais 10 "!o· 

S2tl 

8~'1 

· ~·lisos, brancos, taté 24 fios de urdidura em ~: .1 
ou estampa- uc pullcgad;I .••.•.•••..••. 

Lenços....... dos •.••.••.. !e mais de 2% tios, idem, idem 

bordados, ou COII rendas .•....... , . . .•.••. 

:vota it3.• Os lcn~os que excederem de 3G pollegadas em 
nlguma de suas faces serão reputados chales . 

Vüra (I) 
I) 

• Llg s { liia~ ........ , ............................... ,Dz.• depares. 
3 ......... bordadas ............ ~............... ...... " 

~~~ I ~::~:=~ ·~~;~ ·~;,~a·l;~: 'd~ ·~~~;~~~;·;c~~~~·.·~~~~· ;~;~i~~~ ·~~·s·c;~· 
» 

ema. ellcs .••• ,, ••• ,, .•. , .••.•.•• , .•.•• , •• , •••••••••••••• , , ..••.. 

~30 I MantciCt<!s, visitas, CJpinhas, c vestias semelhantes ••..•.... 

\

grossas , ord in a-
· ~grandes....... rias ••.•....... ,Duz. à e pare> 

1 • de qualtJUCr outr~ 
1 curtas .. • • .. . . qualidade .. .. . " 

I 1 d' · gros~as , or Ina-
~ , pequenas ..... , · rias .•••.•••... 
J j de qualquer outra 
, ·{ qualidade •••••• 

':31 lieias ..... \ 

I {grossas. ordina-
{'1' l fH\~ •.••. H ••• J • 

1 ~r ,randes • · · · · · · j de qna_lquer u,utra 
\ · { quahdadc •• , •.• 1 » 

compridas· ..•. 

( Í gross~s, ordina-
rias .......... . 

pequena> .. · · • ·' de qualqn•~r uutrJ t qualidade .••.• 1 » 

.\tl \al\lrcm. 

.'!!0'1 
suo o 

Ad 'alorcr.J. 

18000 
1~500 

tS;,oo 

5720 

Ad valorcm. 

S560 

~OGO 

$3GO 

,)600 

1$200 

2$U06 

Si20 

1$2GO 

·11J)) 

:~i) I/,) 
>) 

I 
)) 

)) 

)) 

' 
" 
)) 

)) 

)) 

)) 

<:.o' --



• -r :IIEIIC!DIWAS. ~ I LI'IIDAD~. I DIREI'I1JS. 

T.\R\~. 

lt\S.\0. 

________ ,_ 

Qnalidadr I Abatimento. I 
dos cnvotlorios. rE I 

1 l I I li 

I j gMndPs, de qual· I I . 
I curtas ......•. ) quer qunhdade. Juz. de pares 

~ 
pequenas, Idem . • » 

. 1 lisas, ou nbcrtas, 
de fro de es- tompru as, para . de qualquer qua 

831 llei••··· ..1 ~mo, e--~ ho~,:m· 00 llidade ......... , " 
COIJilnuaç:to')) !haures ..•••.• \ mu cr · · • · · bordadas......... » 

832 

833 

834 

I . ( lisas, ou ahertas, 
·r(Jmpn_das, para J de qualquer q•a 

men.uw, ou !idade .•...... ·j " 
mcmna •.... t bQrdAdas..... .• . , 

ll'otn -114.• A classificaçlio acima comprehendc as meias 
brant'as, e as de di!Terentes côre!i, ou riscadas. 

Serão unicamente rcJ:Mitadas pequenas, ou de menino, ou 
menina, as meias cujo (l1Í U1i.o ti~er maior co.IJ[lrimento de sete 
pollegadas. 

A cada passageiro serilo toncedidas, livres uc direitos, até meia 
dmia de pares de meins noyas, estando marcadas c :1m o Sl'U nome 
ou com as iniciacs deste. As do uso dos passageiros, ~iajantcs, 
capitães, c. tripolações dos navios serno !ines. 

Paletots, fraques, e outras obras llemclhantcs, de qualqu~:r tc-
cidp .•.•.•.•......•.•.••..•••.•••...••.••••......•....••... 

Peitos de c a- )' lisos.' ou de machina, com pregas largas, ou 
m· a mmdas .................................. . 15 

• • • • • • • • ·: bordados, ou com falhos, rocados , Qll crespos. 

Pannos de mesa bordados .................................. . 

l:m. 

Duzia. 

:-sooo I ;li) 0
/" 

IS20G )) 

iSOOü I )) 

J$400 )) 

~'.~000 l )I 

~$500 )) 

1s2oo 1 40 °/o 
I 
I 

1ssoo I )) I Ad vaiarem. )) 

)) I 30 oJo I 

c -w 



835 

836 

837 

838 

839 

840 

841 

W! 

Nota i.i.5.• Os pannos de mesa lisos, lavrados, adamas
cados, ou estampados pagarilo os mesmos direitos dos tecidos 
respectivos, com mais 10 °/o. 

Preeintas ................................................. . Libra, 8150 30 °/o 

Pu_nhos de ca- } lisos ........................................ ,Duz. de paml 18200 I 4() 0 /o 
~:usa, ou deves- bordados.................................... -- Ad ,·alorem. » t1do ••••..••• • 

I de dormir, ou {lisas • • "," · · • • ' 1
" • ·." .. • .. • 

. ) tipo ia...... . com franJas, ou gu'rmções•ren 
dadas .................... . 

de arrastar ••••...•......••.. 
Redes........ de pescar ...... {de tresmalho, ou tarrafa .•..•. 

de qualquer outra qualidade .. 

J de cobrir ani-· {pequenas, ou meias-redes ..... 
r maes . • . • • . • grandes, ou redes inteiras ..•.• 

\de qua1quer outra qualidade ....••..........• 

{finos, fraucezes, ,·alenciennes, bruxe!!es, gui-
Rendas e en- ! pures, e semelhantes ..................... .. 
tremeios •..•.. j ordinarios, do Porto, e semelhantes ...•..••••. 

{em obras de qualquer qualidade •.•...•.•..•. 

{de grossaria, ou canhamaço, e semelhantes .•. 
Saccos 1 de viagem ou de noute , para roupa, ou pa-

. ·" "·j peis, ou para outro qualquer mister, com 
{ fechadura, ou sem e !la ............... , ... . 

Sanefas, cortinas, córtinados, bambinelas, mosquiteiros, e ob
jectos semelhantes, de qualquer denomina~ao ou feitio .•••••. 

Uma. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)I 

Libra. 
)) 

Libra. 

l1m. 

{ 

elastico~ ou com gomma elastica •.••••••••••. ,Duz. de pare, 
Suspensorios de q~alquer outra qualidllde . . • • . • . • • • . • . . . . • » . 

de Milleret, e semelhantes, para escrôtos...... DuzJa. 

Tiras bor,ladno;; ................ , ........ · • • · · · • .. • · • • • .. .. 

29000 

3$000 

98000 
18500 
1S5oo 

28100 
3SOOO 

Ad va\orcm. 

12$000 
óHOOO 

Ad Hlorem. 

8100 

t900 

Ad valorem. 

18800 
1S500 
1ª000 

Ad ralorem. 

30 °/o 
)) 

)) 

11 
)) 

)) 

)) 

)) 

20 °/o 
)) 

)) 

30 °/o 

)) 

i! 

)) 

)) 

)) 

)) 

Peso liquido. 

eso liquido. 

Pesoliq~o~ido. 

CD .... 
C4 



--'O \:.. :'l'ô:•i.~ •• ·•'-''.,. ;~_·._ ~--·'". -

\ I 
i 

'" 

~ 
~ 
::l ..-. 
;.....:;. 
~ ~ , I 

& 

l r 

MERC.\DOfli.\S. 

! 
j 
!• 
t 
~ 

~ i:1 

;)~4 

:-\4.) 

o ;c 

~ !7 

Sfj 

'Coalhas ele IJUalqner qu;J\idade, Lunlacias, lúll1 renda, uu rom 
t'fiYO •...••...•.•.•••.• , ..•••••..•. , •.. • "':" •••..•.••.•...•••• 

'l'oln t fG.' .\s toalhas lisas, lauadas, ou adamascadas pa· 
:;arão os mesmos direitos dos teciclos ITspetliYos, com mais lU "io 

1'oneas. coifas 1 
1 e outros enfeites de ponto de meia. ou de· malha 
i semelhante~ ... , f de qualquer outra qualidade •• ::::::::::::::: 

1 'l't•anioi:ts ..................•........... , .................. . 
I 

j Transtmren- j pintados a fumo c de uma sú cGr, ct>m ro-
tl"s para Janctlas \ dtziOs, ou sem elles ...................... . 

! rolo ridos, idem, idem ....................... . 

,-estimcntas. e roupas, de qualquPr rspcdc, para criança, r 
outras não c!~ssiticadas .•••..•••......•.••••.•.•............ 

Xer::as para canil o....................... . .............. . 

11 1 .'\'otn tt-:.a Os tocidos, roupas, r outra~ obras dPsta l'lassr. 
1 que tiverem mescla de al!(odão, uu lã . pn·dontinando o linho, 
j pagarão romo se fossem de linho puro; os I!Ue ti1ercm mescl:t 
! de al!.;odão em partes ignat•s pa~arão os direitos cstabelcridos 

I 
para os de linho, tom o abatimento de 20 °/u- Os que tiren•m 
mescla de seda, predominando o linho , pagarão como se fossl'r.tl 
de linho, com o augmcnto de 30 °/o; c aquclles t•rn que Pn
trarcm o linho c a s~da em partes iguaes pa:,;aruo, sc:;:undo wa 

' classificação, os direitos estubrlceidns na classe - >e11a. -

I Ficão euenshas a esta clas>c as disposi:;Ocs contirlas nos trc~ 
ultimas períodos da nota 92? 

: . ' 

[~íJD\DE. 

Libra. 

Lilmt. 

Cm. 

Libra. 

T 
i 

I 
mmmos.j 

I 

n.\SlO. 

T.\H.\S. 

r .-..... .., 
I 

(lunlit~;Hir 1· AIJntim~r.to . 
cin~ 1'1!\0llilt'IIIS. 

----- --·= =--=. 11 

i\d \alorem.\---= o" ! 
I 

I 
1$õ00 I )) 

,\d \alun•tH. )) 

i't'lio liquido. 

.~900 I :w I' li 

I 18~0() I )) 

1.)~(10 )) i 
.\d Yalorcm. ~O 0 /o I $250 ijQ o/

0 
I 

)) 

I f 
! ! 
i 

I 
I 

! 
I 
l 
i 

~: 

.._, 
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' T.lRA~. 

'Z> M[RC.\OORI.\S. · CNIDADE. DIREITOS. RASÁO. -o - - -
::::::; ... Qualidade Abatimen..to • 
::::!! 
;;;;) dos cnvolrotios. 
~ 

CLASSE !8." 
I 

SEDA. 

--
.Ena brtdo, ou prepttrtrtla. 

c.o ·---
En1 ca!Rllo ................................................ 

rEm rartõrs, caixinhas 

8~ Libra. $120 1(:) 0 /u de papelão c outros t l'nvoltories srme-
\< lhautes ............ Peeo bruto. 

c::a 

850 Em rama .................................................. )) $3f>() )) » )) 

l crú, ou tinto .•..•••••••......•..•.•...•..•. )) 6500 )) 
~Em cartões, cail.inhas 

851 Em &o . . . . . . . frou.:llo!l, para bordar .•..........•....•..••... )) 1S2o0 )) 
de pape\iio, e outros 

tot'Cido (retroz, ou torr.al) •...•....•...•..•... )) 1S200 )) 
emoltorios scme-

de qualquer outra qualidade ....••......•.•.• » 1~200 )) 
~ I hantes, excluídos I os carreteis .•.•••.. )) 

I 
.Em tecitlas. . 

8á2 Barego, mó, l 
garça , fumo , r I d 8~000 30 °/o escomilha, e 1sos, ou avra os •••••.••.......•..•.•....... )) } 
outros tecidos bordados • " .. • " " • .. • • .. " · · .. • · · .. · .. · .. · -- Ad yalorcm. )) -- l'eso liquido. 

semelhantes... . · 



\'""'"· oo ''"''"• com ""'"" ou foodo 853 I Broca•los, lha- doe ouro, on de prata ..................... Libra. 58000 .20 °/o \ 
ma>, telas, e ou- Idem, idem, idem, de ouro, ou prata eutrefina, 

l 
• tros tecidos pro- ou falsa •......••.••.•••...•••••••.....••.. )) ':!$000 )) 

prios para ves- idem, idem, com ramos soltos, ou ligndos, de 
I 

tcs saccrdotaes, ( ouro ou prata, com, ou sem matiz.cs ..... )) ~sooo )) -- Peso Iiqui~o .

1 

e ornamentos de idem, idem, com ramos soltos, ou ligados, de 
Igreja. . . . • . . • • ouro, ou prata entrefina ou falsa, com, 

ou sem matizes ........................... )) 185CO 1 )) -85> · 1 Bro~atelas, c outros tecidos proprios para forroli de carros e de 
moveis, e semelhantes ••.••....•• • •. •• :• •..•••.•••..•...•.... ·I )) I 4sooo 1 30 O/o I -- l )). 

~ii5 I Cabaias, da- ( 
mascos, nobre-
7111s, sarjas, se- lisos, l!lU lo~~vrados •. • .. • • · :-. • • • · • · • • ..••.••• ·I " I !\S(JOO I )) I -- I )) 

tins, tafetás, e } bordados ......................... .,, ........ -- Ad ntlorcm. )) 

outro;; tecidos 
nao classificados 

856 1 
F {em peça ...................................... Libra. 8$000 I )) 

I 
--

r 

)) 

~ rocos · · · · · · · em ob~a de qualquer q11alidade .•........••.. -- Ad ''alorcm. 
<31 

~ -.....:t 
8:í7 l Ga.ze de !!!Cila· gommado ..... • • · • ., .... • ...................... Libra. 3S6Cil )) -- , 
8&8 t)leados d11 qualquer qualidade .............................. V~ra (4) g600 I )) 

ll.l9 J Peltuei,as .....•.. ; ................................... .' ..... Libra. 4f!OOO )) I -- I 'JI 

~60 
I , ~d {de ponto de malha, ou de rede ............... )) s~ooo I » 

·'Jeca os ... · .. de ponto de tapete ......................... ,. )) 4~000 
1\ -- I )) 

)) 

861 I Vellnd8s e vel- {lisos, ou lavrados ........................... )) 6~ooo I )) 
I 

ludilhos . .. . . . bordados .................................. , . -- Ad ,·alorem. )) 
I )) 

Em obras. 

862 1 "\lamares, borlas, paiSadores, barbiaallhos, c ql!laesq.er outras 
obras semelbántes .. _ ........... , .......................... 1 Libra. I 5SOOO I )) I -- I )) 

86il 1 Ataeadores, e atilhOi;, para botinas, ou colletes, com pontas de 
metal, ou sem ellas ................... • ....... • ............. 1 )) I snooo ' » I -- I )) 



~ l!EilC.\DORI.\S. U~ID.\D!~. 

~ ..., 
~ 

I IHfiEITOS. flAS.\0. 

TARAS • 

. . ./"'.... 

Qualidallc 
dos cmoltol'ill'. 

::: 
I 

~=============-===:.::::.! .. : ; I;== I 

3G4 

. :~5 

cllô 

007 

868 

';0\) 

870 

Si! 

,\.,•eutacs .•.... \lisos, o a lavrados.~ ... ·:·: .•................. 
I bordados, ou com cn!cttc s .......••.•......•. 

Bantlas do seda, I sin!!e~ as • . . . • • • • • • . . . . . . . . . . .............. . 
ou de rctroz ••. ·~ co1Íl borlas de ouro ou prata ................ . 

Ban•lclrns bordatlas ......•.......•......•.......•.... ~ .... . 

_,.otn ·l-18.• .\s bandeiras lisas, ou r.,stampadas, pa~rão o.
mc_smu:; direitos dos tecidos respectivos. 

ilnt•i"ctes, c carapu~as, de ponto de meia, ou ele malha ..... . 

Bolc:as, ou in- l . . . , . 
dispensaveis, de ~ 11 ' 0

' • • • · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • · 
11 ualct ucr tccidQ. \ bordados .. · • .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · 

Bolc:as, ou redes~ , 

I
. de rctroz, para simples ......... : .. _. ..............•...•.•... 

.1 eabcc;a, c se- com contas ou v1dnlhos .................... . 
mclbautes ..... 

l 
de seda ou selim. ) lisos, ou_ enfeitados ••.•.... 

(bordados ................. . 

Bonets de velludo ou vel- {lisos, oil enfeitados .•....... 
...... · ludillw....... bordados ................ .. 

turcos (turbantes) .......••...•..•..•........ 
de oleado, de l}Ualquer qualidade ......•••... 

Botões de qual<tuer qualidade ............................. .. 

Um. 
--
Libr~. 

)) 

--

Libra. 

Um. 
--

Libra. 
)) 

um. 
" 
)) 

)) 

)) 

)) 

Libra. 

tS·lOO 
.\i! ,. a\urcm. 

;}!l(\00 
7S2UO 

• .\d vnlorcm. 

~scoo 1 

SlOO I 
.\.d valorcm. 

r,sooo I 
1.2~ó00 

~600 
lSzoo 
tg'2oO 
2~100 

1$500 
SáUO 

$800 I 

10 or,, 
)) 

:~Q e,r,) 

~O 0 /o 

30 °/ 0 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I} --

} -

l 
Em cartões, caixinhas 

tle papelão, e ou
tros envoltorios se
melhantes ..••..••. 

Abatimento. 

Peso liquido,! 

)) 

)) 

I 
I' 
I 

Pt'io bruto. fi 

<:::) -00 



~2 1 Catlai•ços ................................................. . : Libra. ô$000 :lO o/o -- Peso liquido. ; 
I 

'o 1 Calças, ceai- Jde touquim .... _. ............................ / Um. ~sooo 40 °/o 
Çiles I de ponto de meta ..........•....••..•...... ·I Libra. 5~000 )) -- )) 

• · • • · • · • • · de qt::tlquer outro tecido de seda ............. : Um. 2aooo )) 

I 
74 Camisas de ponto de meia .•............... · ... : . ..... · · ... j Libra. sgooo )) -- )) 

75 Camizinhas, ca_puz~s, murças, c outros c;!feitcs se;;;dhantcs .. i -- Ad valorcrn. 30 °/o 
76 Capas para cobnr pianos e outros objcrtus ........... · ....... i Libra. 5~000 )) -- )) 

í7 Capotes, paletots, rnanteletes, lisitas, jaqurtinhas e qunc,qucr ou- i I tras obras de ponto de malha, ou de rec.!~, para mulher, ou menina. )) 5$003 )) -· )) 

78 I Casacas, e so- j de velludo ou ve!ludilho ..................... I Uma. 20$000 40 °/o 
brecasacas •••.. ! de qualquer outro tecido •••..•.••.•.....•... )) 6~000 )) 

• tde escomilha, rumo, ou garça .••..•.•........ Libra. sgooo 30 °/o \ 
. ~de nobreza, setirn, tafctú, touquim, sarja, c ou-

( tros teddos semelhantes ..•.......••....... )) 68000 )) 

79 I Chales, lenços, de borra de seda, ({oUianl) estampados, c se-

I )) li CC, --e mantas .••... f melhautes ...••.........•.•...... , ..•..••. )) 4$000 )) 

) -~ de velludo, ou de pcllucia .....•..........••. )) 6$000 J) 

de retroz ............................... · •• · )) 58000 )) 

, bordados, de qualquer qualidade ............ -- Ad valorem. )) 

so I Chambres ou {de seda ! lisos ... ·· • ... · .. · .... · · .•• Um. 68000 40 °/0 

quimõe s...... .. • .... · I acolehoados ............... )) 10fl00U )) 

de velludo .•..............•..••.•........••. -- Ad valo rem. )) 

. lisos ........................ Um. 2S4oo I 3fl 0/o 
com borlas, presilhas, e outros 

\ adornos de ouro, ou prata, de 
qualquer qualidade, c com l de pello, ou ( plumas, ou sem e lias ....... ·i )) I egooo I )) 

~1 IChapéos. de qual- armados.·' com hor_las, idem, idem, e 1 I I " quer teCI-' , ~ guarurCHios, ou debruados de I 
do....... . ~alao de onro, ou prata, de 

· qualquer qualidade, c com 

I plumas, ou sem c lias ..•.••. )) 1:>8000 I " '. com borlas, prc;ilhas pretas, c I 
430VO \ plnm<:s, ou s~m r lia:; ....... ; )) )) 



I 
TARAS. I 

i I 

...._i MERCADOlli.\S. VNID.~DE. DIREITOS. RAS.\0. ,..- -~ 
Qualidade Abalimcnto. ! 

dos Clílo!totios. I 
I 

- ! 
' risos ............•.•••.. \Jm. lSSilO 30 "/0 

com presilhas de ouro, 
· ou de prata, de qual-

\"' '""", qo~ qo,!idode, O<om ( plumas, ou sem cllas. )) 3$300 )) 

com presilhas pretas c 
- plumas, ou sem ellas •. )) '28400 I) 

de pcllo, ou l para homem •••..•.•... » lfl500 )) 

'' ·""""""( ~''""''· • pMo mo· j wm mfol~• . )) :2$400 )) 

tecido· • .. • • lhe r .. t sem enfeites .. )) lft500 )) 

I de menino, J com enfeites •.•........ )) 1g~oo )) 

' ou menina. t sem enfeites ........... )) sooo )) 

para ecclesiastico ................... )) 38000 " I 
de escomilha, r ordinario~. j com cnfe!tes •.......... )) 18'200 )) 

filó, '"•''') !~m """''"" ......... 
)) S300 )) 

Chapéos •. fumo, garça, 
(continuat;!o\ seda, ou se-

lim, de qual- de qualquer . 
faer quali- outra qua-} com cufe.ltes ......••... )) 35000 )) 

de , !idade sem cnfe1tes ........... » 18500 )) ....... \ . . . . . 

i$ 
o 

de vell~do, ou {com enfe_ites ...................... I) 4S800 )) 

vellud1lbo.. sem enfe1tes ....................... 11 3/f600 )) 

para sol ou) 
chuva; com . rsson cobertura para homem, ou meu!no ........... )) )) 

de qualquer) para mulher, ou memna .••.••••••. )) 1SWO )) I 
tecido .••.. I 



882 

883 

~·otn t 19.• Os chapéos do uso dos passageiros, viajantes, 
e tripolações dos navios serão livres. 

Os chapéos para sol ou chuva, para mulher ou menina, 11ue 
tiverem cnbo, ou haste toua de maTfnn, ou de madreperola, pa
garllo o dôbro dos respectivos direitos. 

No caso de duvida, só serão reputados chapéos para mulher 
ou menina os que tiverem até desoito pollegadas no compri-• 
mento da vareta. 

Os de qualquer qualidade, para sol ou chuva, que forem de 
dobrar, ou tiverem molas, pagarão mais :tõ 0 /o sobre os mcr!cio
nados respectivos direitos. 

Aa ~Uls das capas de oleado, ou pnnno, que 'l"ierem guardando 
os cbapéos para sol ou chuva, e as das caixas de papelllo ou de 
madeira ordinaria, que vierem nwnditionando ·os de cabeça, ou 
de pasta, serllo 'comprehendidas nos direitos dos mesmos. 

Os punbaes, estoques e quaesquer outras armas prohibidas, 
que os cbapéos contherem, scrllo destruiuas e inntilisadas. 

Os chap'éos para sol ou chuva, de qualquer qualidade, com 
enfeites de ouro, on de prata, ou com pedras preciosas. scrllo 
despachados ad valorem. 

A cada passageiro será concedido, livre de direitos, um chapéo 
para sol ou chuva, usado, d'entre os que comsigo trou~cr. 

Cintos ou cintas, com fivelas, ou chapas, ou sem ellas, lisos, 
e elnsticos ou com gomma clastica .......................... . 

Cobertllras c rosetas, para chapéo de sol, ponteadas, ou nilo •• 

{ 

de 'seda, ou setim .......................... . 
88\ I Collctes...... de velludo, ou vclludilho ........•............. 

bordados, de qualquer qunhdade ..... : •.....•. 

881> 

886 

- 887 

888 

Cordões, tranças, e trancelins .............................. . 

Coxinilhos .............................................. .. 
Fitas de qualquer qualidade ............................... . 

1\'oln 120.• Na verificaç!io do peso liquido incluir-se-ha o 
dos cartões j!m que vierem enroladas as fitas, exceptuando·se os 
rolos de mlldeira. 

Flores artificiaes, soltas, ou em grinaldas, c outros enfeites 
semelhantes ....•••.••....•.•.••.•••••..••••.•..••..•••.••.. 

Libra. 

)) 

Vm. 
)) 

Libra. 
)) 

)) 

Onça. 

I 2SOOO 

I 
6SOOO 

1$.)00 
2S400 

.\q valorem. 

á$000 
1$800 

6$000 

aaoo 

30 °/o 

)) 

40 °/o 
)) 

li 

30 °/o 
» 

)) 

)) 

Peso liquido. 

" 

)) 

)) 

)) 

" 

~ 
w .... 
_, 
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TARAS. 

:.il::EC.\lHlHL\S. l:\IDADE. ""'" ;rus .I !W.\11. ~- ..... 

I 
Cnalitladt• 

•lus ··rnvoltol'ios. 
' ~- ~ -~~--, '-=-=== ' 

-~ 

.·, 

)~ 

•J 

JÍ 

U5 

'~Li 

}•"ot•l'O"\, e lad•JS,} sinllllPs •....•••.•••.••••....... .- .•...•.••••. 
para rhap•'u ... l forriulu; de papel ...•...................•... 

."7.úilrJ ·I '21 .u ~~('1\~u rqnttados forro~, e l<ldos para dJa~l(·u ns 
li:·as •· .. l!adas <'111 papl'\, ,. talhadf!S á fl'içi1u doo lodos, ou ÚIIHio 
(~\;,..; rhll!H~o~, t~ os n.:t:.:il;J~ Uc fót·ma oral tlesli:!adu:; n este núster. 

(;:\t:'"" de quc:iqHer quaiiti;ale •........................ : •..•• 

I .t,~ Hii<Hlo, ou 'Ciilldii:w •..........•....•... 
·.;:u'i'~ls ....... .(de •:ualqll':r outra qualidad<· ................• 

/llord:al;,,, lle IJUillqucr quali<l«tie ............ . 

jwm mola .......•••..•...................•.. 

:;r;na~:,s ..... ·l b~:-~,:~~~'.'::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
(~!l·e~:.ls, fran- 1 sirntlll':' .•...•.••.•..•.•.•....•... · ..... · · • · · 

jas, e requifcs. I eum údrilhos .............................. • 

Jaquetas uc qual!ruer L'riúo ............................... . 

) lisas .... ··················'::::::::::::::::: Ligas ... · • · · · • ! Lorúall<Js •. · · • · · · · • · • '· · • • · • 

Lu,·as de qualquer tecido, lisas, ou hordadus ..•..•.......•. , 

~U7 I lUantclctcs, Lasquines, Yisitas, capinhas, e vestias semclh<mtcs, 
de qualquer tecido ....................•...••.......•...•••• 

:)98 ;-t[e"a )simples ....................... :··.······· ..•• 
• •· <; .. • • • • • • • ! tecidas com born~cha, para cumprnmr incllaçües. 

J.iiJra. 
)) 

)) 

I.' ma. 
)) 

LiiJra. 

!..i Ora. 
)) 

[ma. 

Libra. 

Libra. 

Libra. 
)) 

\SI!Illl 
HSOO 

:,sooo I 

1:\00 I 
~BilO 

Ad "liorem. 

~~:;oo 
lJ.1000 

.l.d 'a[Ul'Clll. 

;,.w,no 
2$:>00 

:_: íOO 

4.)000 
Ad wlorrm. 

ssuoo I 

.\d ·, ~lurcm.l 

ssooo I 3~COO 

~U 0 /o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

-iv 0 /o 

:;o 0 /o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

jl 

I 

Abatimento. 

Peso liquido. 

)) 

,, 

)) 

» 

)) 

,, 

<::> w 
l~ 



''):) 

j00 

001 

002 

903 

:304 

905 

~JG_ 

907 

008 

~09 

P!llctots, fraques, c outras obras semelhantes, de qualquer 
tecido ............................•..•..•................• 

P:tnno<> de mesa hordado3 ..........•.•..................... 

.'\·ota 1.22.• Os pannos de mesa lisos, lavrados, adamas
cado•. ou estampados pagarão 0s mesmos direitos .dos tecidos 
respectivos. 

Renth";• c entre· i ~imples · ·: · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 
meios \com 'tdnlhos ...............•.............. 

· · · · · •• • • • 1 em obras ................................. . 

Sanefas, cortinas, cortinados, colchas, bambinellas, mosquiteiros, 
e objectos semelhantes, de qualquer denominação, ou f~itio ... 

Sbapati~lws omn } lisos ........................•.•.......•... 
orzegnms se . f> d 

sola, p"ara crian~a. bordados, ou cn etta os ................... . 

· ~simples ............••.•.................•. 
Suspcusot•ios .. elasticos. ou com gomma clastica ......... .. 

bordados ...............••.•.........•..... 
de Millcret, c semelhantes, pal'ü escrotos ... 

ou ufro, pat·a cha· stmples .......... • .....•.............. , .. • 
?l'h•as, ponteadas ~ . . 

peo......... .. . . . forradas de pape! ......................... . 

·~·ma•n•;, coif;ts, c {'de po~to de me i~. J simples .............. :. 
outros t'nfcitcs onde malha .... /ro~n contas ou vidri!hos .. 
se;nelhantes.. . . de lJUalquer outra qualHladc ..........•..•..• 

'I'l•ans}__la!•entes { pit~la~ó.s a rümo, t'll 'lc UHla sú cDr, con1 
para jailcllas..... l vr~mos,. ou >em clles ................... . 

colondos, 1dem, 1:k:n ..........•.......... 

·~reutat•v!:tS..... ~.wr;1adas, ca co1n enfeites, tlc quJ!írucr llua .. {

si moles ...•............................... 

!idade ..................... · .. · .. · .. ··.•. 

\'éa-; ...........• ) lisos, ou lanJ.L!o;; ........... . (bonlado· "·· ·· ...... ·· 
:; ................................. . 

Cm. 

Libra. 

" 

Par. 
)) 

Libra. 
)) 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

Um. 
)) 

Duzia. 

Libra. 

:.;;uoJ ! 
.\d Yalo:·r:n. 

10S:loo 
fJ:in·~o 

Ad Yalot·cm. I 
i 

• d ,·alo rem ! ·'- '! 

i 
>L>o I. 
$300 i 

I 
·I So(in j 
2SOOO 

.\.d va!on·m.l 
G,SOOU 

4$000 
fiSOO 

5$C:OO 
2~é>OO 

,\d Yalorc·ta., 
I 
I 

1 ~:no I 
~,)UOO I 

3,iGOO 

Ad vaiarem. 

t:~·oo 

Ad YalorC:ü. 

4U 0 /., 

:Jo o/,) 

'.!0 °/o 
)) 

)) 

30 °/o 

)) 

)> 

)l 

)) , 
)) 

)) 

" )) 

)) 

')) 

)) 

)) 

)l 

)) 

)) 

( 
~ 

l 
r 
tl 
\I 

I 

Peso liquido.: 

)) 
~ 
<:.:1 

)) 

)) 

» 



TARAS. 

~ MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASÃO. ,. _.-.... .. 
= l!laUmento. QoQ Qualidade :::1!!! 
õ;;l dos emoltorios. z; 

910 '"estimentas, e roupas, de qualquer especie, para criança, e 
outras não classificadas ..................................... - Ad valorem. 40 Ofo 

I\·tJta 123,• Os tecidos, roupas, e outras obras de seda, que 
th·erem mescla de qualquer outra ma teria, predominando a seda, 
pagara o como se fos!!em de seda pura i e aquellas em que a seda 
entrar em partes lguaes com outras materias pagarno os di-
rei tos estabelecidos para as de seda, com o abatimento d~O "lo· 
Quando predominarem as outras materias a respeito da seda co· 
brar-se-ha os direitos pela taxa relativa á materia que predo~ 
minar no tecido, tendo-se em vista as notas do final das res· 
pectivas classes i e quando ndo -estiv-er o artigo classificado, e 
não puder ser assemelhado, pagará direitos ad valorem na rasao 
de 2.0 °/o 

~ 

Os tecidos, e outras obras de seda, que tirerem ramos, listras, 
guarnições, ou barras de velludo, ou de matiz, ou de ,·elludo e 
matiz, pagarao mais 30 °/0 sobre os respectifos direitos. 

Estas disposições não serílo applicadas aos tecidos lanados, 
ou bordados com ouro, ou prata verdadeira, entrefina, ou falsa, pro-
prios para vestes sacerdotaes, c ornamentos de Igreja; estes, 
quando tiverem mescla de algodao em partes iguaes, ou com 
predomínio de algodão, terdo o abatimento de 50 °/ o solrrc os 
respectiros direitos. , 

Os tecidos proprios para vestes sacerdotaes, e orn.amentos de 
Igreja, que não tiverem Iavores, ou bordados de ouro, ou prata 
verdadeira, cntrefina ou falsa, pagar/lo os direitos estabelecidos para 
os outros tecidos, se.;undo sua qualidade. 

Entender-sc-ha por matizado o tecido, e outras obras, que ti-
verem lis~ras, flores, ramos, e outros Iav01"cs de c8res, imitando 
o bordado, e s~melhantts. 



As obras feitas com os tecidos lavrados, ou bordados de ouro, 
ou prata verdadeira, entrefina, ou falsa, que não estiverem classi
ficadas, pagarao tts direitos do~ tecidos respectiros, tom o nugmento 
de !!O •j,. 

~s taxas acima compreheudem os tecidos em peça, ou em 
córtes de qualquer especie de roupa, ou de calçado e outras 
obras. 

Ficao extensivas a esta elasse as disposiçiles tontidas nas doas 
lnltimos periodi>s d4 ,nota 9!.• · 

CC) 

~ 
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912 

' J1EfiCADOniAS. 

CJLASSE f{}. a 

P,\PEL E SU.\S .\.!'PLIC.~ÇÕ!':§. 

Jlo.gulbciras de pap~·L:o ou massa ..••.••..••.....••..•.••.•.. 

i com capa de p~pclão, forrada d0 st>da ou vcl-

\ 

ludo ....................... ·· ........... .. 
Idem, idem, idem, dt~ eouro ou n:arro-

,\Jbuns ....... , quim, panno, papel, ou outra ma teria sem e-

? 

lhantc .................................. ·· 
com capa de charão, ou á sua imitação (lw-

pier mnché) ................. • .... • • .. · .. .. 
de qualquer outra qualidade .•......•.•..... 

Nota 12-t.• Os albuns que tiverem guarnições ou enfeites 
de marfim, madreperola, ou tartaruga , ou de metal ordinario 
dourado, prateado, ou perfumado pagarao mais 50 ° /o sobre os 
respectivos direitos; e os que tiverem guarnições ou enfeites 
de ouro, ou prata pa;sarilo o dôbro dos respectivos direitos. 

~para rapé, e semrllmntes ................... . 
!113 I Docctas ou cai-) grandes, para c!Japéos, enfeites de cabeça, esc

xas de papelão( !llclhantes .•.•.•.••...•••••...•..•.•..•.... 
ou massa.. • . • . pequenas, para obreias,. botica,, e semel~antes, 

de qualquer outra qualidade .............. .. 

Ui\IDADE. I DlílEITOS. 

Libra. 

» 

)) 

)) 

Libra. 

» 
)) 

--

• 

SGOO 

1~500 

as o o 

1$500 
Ad valorem. 

'"' I 8090 
Sl80 

Ad valorcm. 

llAS.lO. 

~O 0 /o 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

' 11. 

TARAS. _______ __./, 

Qu3!i(ladc I Abatimento . 
dos enrollot•ios. 

(Em car!ürs, caixinhas 
J de papelão, e outros 
't rnroltorio,; seme-

lhantes ............ 1 Peso bruto. 

~ - I Peso liquido. 

l Em "'""'· ";,;"h"' de papelão, e outros 
envoltorios seme-' 
lhantcs ............ I Peso bruto. 

~ 
I .;.i 
O) 



... .. 

l 
bristol, porccllana, c semelhantes, brancos, ou 

de côr, proprios para desenho, bilhetes de 
914 I Cartão........ visita e outros misteres ......... , ......... . 

ordinario, collado, branco ou de côr, para 
quaesquer usos •.••..•.....••.••.••••..... 

915 I Cartas de jogarj:! ::~~~0~~ • p~~· ~~~b~~; "d~ · ~~ · ro'lil~~ · p;,~ · t cortar, coloridas, ou "Sómeute estampadas .. 

916 

917 

918 

Estampas, gra
vuras, e desenhos 

atlas, floras, e outros ~ 
desen~os e pinturas, 
propriOs paraestudo 
de anatomia, bota- encadernados .•••••.••. 
nica e oútros scien- brochados em papel ou 
cias; dt' instrnmen- ~ por encadernar, ou 
tos e machinas, ou avulsos ••..•.•••••••• 
de modelos para ar-
tes e officios •••••• 

~
ordinarios, da AIIPma

nha, e semelhantes ... 
dequalqueroutraqua- finos, a fumo, ou colo-

lidade ........... '( ridos .............. . 
idem, idem, encaderno-

dos ............... .. 

Livros em bran- { de papel pautado ou riscado ................ . 
co............ de qualquer outra qualidade ............... .. 

(conhecimentos, letras, 

l 

acçoes, bilhetes de vi-
' sita, rotulos, disticos, 

Livros, e obras brochados em papel c outras obras seme-
impressas, ou ou por encadernar, lhantes,gommadasou 
lithographadas. { ou avulsos........ nao ................ . 

quaesquer outras obras, 
impressos, e folhas 

. ....._ ...,, ,_ ... ~. . ~ . ... ·.a,ul&as . ............ ...-! 

Li!Jra. 

)) 

)) 

}) 

)) 

}) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)1, 

S15o 

sou o 

8400 

R3oo 

S150 

$100 

S200 

$960 

1H2oo 

• 
$400 
8300 

8300 

jlOO 

fiJ o 

40 °,o 

10 °/o 

)) 

30 °,'o 

}} 

» 

)) 

» 

10 °/o 

. la 

I 
11. Elll t'ui\JS ........... , 10 o 0 

\Em balas ou fardos... 2 "i o 

(Em cart1WS, cahinhas 
( dr papl'l:1o, e outros 
1 rnHoltorios scme-
~ lhantrs ............ 1 Peso brt:to. 

\ 
i 

J 

} 

envoltorios seme-

Peso liquido 

)I 

10 °{o 

]

Em caixas ... :4 ....... 
Em cartoes, caninhas 

de papelao, e outros 

lhantes ........ , .. •I Peso bruto • 

CC 

~ 
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TARAS. 

~ MERCADORIAS. UNID.\DE. DIREITOS. R.\SlO. = Qualidade Abatimento. ~ --- dos envoltorios. Q 
~ 

com capa de marfim , 
madrcperola, ou tar· 

Libra. 18200 10 °/o taruga .••••.•••.... 
918 Li vro.o;;, e obras I com capa de pnpelao, )Em caixas ........... 10 °/o forrada de seda, ou impressas , ou de vP.lludo, .......... " 8800 » Em cartões, caixinhas lithographadas encadernados ........ 

com rapa de papelilo, for· ~ d• P'l"''" O OU· (contiúuação). rada de couro, ou mar, tros envoltorios se-
roquim, panno, papel, rnelhau tes ......... Peso bruto. 
ou outra materia se-
melhante ............ » S150 » ~ 

.vota f 2:;,a Este artigo comprchende quaesquer jornars, 
brochados ou encadernados: os 81 ulsos serão remettidos para 
a Administração do Correio. · • 

Os li nos que tiverem o~namentos, guarniçOrs ou enfeitt's 
de marfim, madreperola, tartaruga, ou de metal ordinario dou-

' rado, prateado ou perfumado, pngarflo mais 50 °,' 0 sobre os rrs-
pectivos direitos; e os que tiverem guarnições ou enfeites de 
ouro, ou prata pagarão u dõbro dos mesmos direitos. 

Os rotulos, disticos, e outras obras semelhantes, que tive- ' 

rem dourados ou pinturas, pagarão mais 25 °/0 sobre os rcs- I 

pectivos direitos. ,. • I 

919 lllanuscriptos de qualquer qualidade, encadernados, brocha-
dos, ou em folhas avulsas .................. - Lines. 

920 lllappas, ou car-~ 
tas geographi- . . . Libra. /1500 )) 

} cas, hydrogra- em folhas a' ulsas, Impressos, ou hthographados. 
phicas, topogra· ~ encaderr~ados, ou brochados .••.••.••.•••.••. )) 81.i00 . • Peso liquido. 
phicas e seme- em releiO ........... • • • ••• • .• • • .•.•• • • ... •. )) S200 » 

lhantes ....... 



921 

2\'otn f 26." :So peso dos mappas ou cart~s que trouxe
rem molduras, ou guarnições de madeira serao incluídas estas, 
fazendo-se o abatimento de 30 •lo nos respectivos direitos. 

Musicas , ••.•• { ::;ur~as, ~u brochadas ...................... . 
ca erna as ............................... . 

Libra. 
)) 

'J22 I Palas de papelão, para bon~ts ou barre tinas, com frisos de 
metal, ou sem elles ........... , ............. I Duzia. 

923 

Ide qualquer qualidade, em aparas e re~iduos. 
almasso, tlorete, e de machina, de qualquer 

formato 4 •• •••••••••••••••••••.•••••••••• 

de peso, idllm qualidade ................ . l 
para escrever, de qualquer 

idem • • • • • • . para copiar cartas, sem colla, 
e para o meio de estampas. 

hollanda , imperial, e semelhantes , proprios 
para encadernação, lithographia, flU desenho. 

pardo, ou de qualquer outra qualidade- ordi
naria, proprio para embrulho e usos seme-
lhantes .......................... : •••••••. 

Papel.. ....... ) de côr, pintado, tinto, ou colorido ........ .. 
de seda, de qualquer qualidade .....••••••••. 
oleado ordinario, para embrulho e outros usos. 
dourado, ou prateado no todo, ou simples-

mente com la votes destes metaes ......... .. 
para impressao ou typograpbia ..... , ........ . 
cartucho, mata-borrao, passento, forrado de 

rb~~~s .~~~~ .s.o~.~~~~i·p·t~. ~.e.~~~~~· .. e .• ~e.~~~. 
para philtrar ou de philtro ................. .. 
de rô!o, o~ proprio para fabricas de estam-

parra •••••••••••••...•...•.•••••••••••..•• 
vegetal, oriental, oleado, carbonisado, de ar

roz, da China, e semelhantes, para desenho. 
em forros e lados ~ara chapéos •••••••••••••• 

• ~,(JP8S para OI ~tos.,,.',, , 1 ,; , ~ ··•··:-.'<·,-,,, 

Arroba. 

Libra. 

)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

Jl 

l'l 

)) 

)) 

)) 

)) 

I) 

)) 

)) 

lt'L 

$100 
$200 

11600 

8100 

soao 

8090 

8120 

S090 

t030 
11090 
8120 
8150 

8180 
S02D 

8050 
8050 . 

8020 

8900 
StáO 
(0{0 

10 o;. 
)) 

ao 0 /o 

10 °lo 

30 °/o 

)) 

)) 

Jl 

)) 

)) 

Jl 

)) 

)) 

10' Ofo 

30 °lo 
10 °lo 

)) 

30 •!o 
)) 

. '11'-

I 
/Em~;"'········· 1 Em balas ou fardos .. 

\E .. h · m cartões, cau.m as 
I de papelão e outros 

emoltorios seme-
lhante~ ........... . 

Peso liquido. 

10 °lo 

2 "lo 

Peso bruto. 

~ 
~>:,) 

~ 
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llERC.\DORUS. 

{

pintado ou estampado, ou 
anlludado, de qualquer 

· f 1 qualidade, sem dourados 
, para orrar sa as. ou prateados ••.•....••.. 

('apt>l ...•.... \ rados ou prateados ...... . 
idem, idem, idem, t·om dou-

( eoutinuaç;lo:. · 
l ('U]Jas para cartas íenl'eloppe.•) •.•..•••••.••.•. 
r tiras ou galões, de qualquer qualidade ...... . 
·.do~ qualquer outra qualidade ...............•. 

.\·ora 127 ·" o papel de qualquer qualidade, para rscre1'er, 
S<'U<Io rist'ado ou pautado. pagara. altlrn das ta\as marcadas. 
mais 30 o o sobre os respectivos direitos; o que f<lr dourado, pra
teado, ou tarjado nas beiras, o que tiwr pinturas, ramazcns c 
t'erraduras de ouro uu prata. c o estampado, on com releyo de 
qualquer qualidade, pagarllo igoahnentc, além das ta'las marca
tias, mais ~O o,, sobre os respectiyos direitos. O que ti\cr pin· 
turas Mhsn•nas sera mutilisarlo. 

Papelão ... , ... \ envernisatlo, para palas rir bonets, e semelhantes 
l de qu~lquer outra qualidade .. , ••.........•• 

(simples ......• ,,, ••.......................... 
Pastas ....... , forrada de panno, ou de couro ............. . 

t tdem de 'e Iludo, ou de seda ............... . 
de quahtuer outra qualidade ............... . 

Qnaesquer outras obras de papel, papelão, ou massa, não 
classilicadas ................................... . 

l'~ID.\DE. I DIREITos. I 
I I 
" 

Libra. I SiOO 

)) I $600 
, l $240 
" ssoo 

- Ad ralon•m. 

Lii.Jra. SOHO 
ArrolJa. ~7~0 

Libra. SBO 
" s~~u 
)) S<JOO 

-- .\d 1·alorcm. 

-- I Ad 1alorcm. 

I 
T.\RAS. 

IL\S.\0. I '-

/Abatimento . f~ualid3de 
tios envoltorios . 

I 

~O "/o \Em cuixas ........... , 16 •lo 

)) tEm balas ou fardos.. 2 °/o 
. Em cartMs, caixinhas 

)) ) llr papclno e outros 
" em·o!torios seme-,, lhantes ..•......•.. I P«>so bruto. 11 ~ 

c. 
o 

)) 

~ F:m ('aixas .......•.• )) 
10 ·o 0 

' I 
)) 

I P r . I )) 

)) > -- eso tqmdo.: 
)) I I 

i 
I 

)) 



( &Sl ) 



,; MERCADORIAS. l'i\'ID.\DE. Q 

= '-'~ 
;:::::; 
~ 
...:; 

CLASSE 00 a ... . 
---

PEDRAS, TERB,\S, E OUTROS llll~ER.\ES. 

-
I 9~7 Amianto, asbesto ou linho incombustivel •••••••••••...••••• Libra. 
I •· 
I n2s Arêa de moldar de qualquer qualidade • • • . • • • • •••.•••.•••.. Arroba. I 
,, 
ij 929 Argila ........ ............................................ )) 

!· 

I 
930 Banheiras de mannorc, ou de qualquer outrll qualidade •••. -

Betumes sol i- { amb~r, alambre, ou succ_ino amnrello •.•••••• Libra. 

li 
nr 

dos azenche, ambar, ou succmo n~gro •.••••••••• )) 

.. "" "· • asphalto de qualquer qualidade ............. Quintal. 

~ ~32 Bolas para bilhar·, bagatella e outros jogos sem~lhnntes, de 
i pedra, ou de massa ......................................... Libra. 

"' 

DIREITOS. IUS.\0. 

&200 30 °/o 

8150 " 
soso 10 °/o 

Ad Wllorem. 30 "lo 

8300 }) 

s~oo » 
5600 }) 

s~oo , 

HRAS. 

--------
Q11al i1ladc 

!los ell\o: lol·ios • 

--

Em barricas ou caixas. 

» 

} Em barricas ou caixaE. 

--

-
Abatimento. 

'eso liquido. 

5 °/o 

10 °/o 

10 °/o 

Peso liquido. 

<.:) 
~ 
1:-D 



033 

934 

935 

936 

937 

938 

939 

9i0 

DH 

Di2 

913 

944 

94.5 

946 

Bolo armenio •• {ordinario ou eommum ...•.••. 
para dout·ador ................ ::::::::::; ::: 

Botões de alabastro, porfido, jaspe e pedras semelhantes ••••. 

} ......... . Cachimbos de ordinarios ..... • .. • • • .. • "· • · • · • · • ...... . 
gêsso, ou de finos ........ • .... " • • •" ·"" · .. • • '' massa .... • • • • 

Arroba. 
Libra. 

)) 

)) 

)) 

Canos ou manilhas de barro, simples ou vidràdos, para en
canamento, ou para chaminé ••••••••••••••••••.•....•.•••. ·I Arroba. 

Carnio mineral, ou de pedra • • • . . • • . • • . • • • • • . • . • . • • • .•••. 

Chapas de barro, .para fogllo •••.•.•••••••••••••••.•••••••.. I Arroba. 

Cimento romano, ou de Portland, e semelhantes •.••.•••.•. 

Esmeril .•..•..•.••.••..••.••.•..•.•••••••••••••••.••••.•... 

Espuma do {em broto .•.•••.•..•••.•••••••.••••••••••.•. 
mar. • • . • • • • • • em obra de qualquer qualidade •••.•••••••••. 

ll 

Libra. 

Arroba. 

Gêlo .•.....••..•.••••.••....•...•.•...••••••••........••.... 1 Tonelada. 

Giz, ou gêsso preparado para alfaiate, para tacos de bilhar c 
outros usos semelhantes .................................... . 

Imagens, bustos, esta tuas, figuras, e outras obras e~mclhantes 
de alabastro, marmore, porlido, jaspe, gesso, c de pedra de gra
nito, de qualquer qualidade, não clusificadas .•.••••.....••••. 

(

em broto .................................. . 
Lousa ou ar· em ladrilhos ............. · ...... .'.. . .. . . .. .. 
dosia......... cortada, preparada, ou em lammas para es-

creYer ................................... . 
cortada e preparada em lapis ............... . 

$em pó ••••••• ••·•••••••·•••••·•••••·•• • • ·• • · 
lllarmore. • • • • tem obras uno claliSificadas. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tibra. 

Arroba. 
100 pol.• 11; 

Libra. 
)) 

)) 

sno 
~150 

8600 

8060 
a~oo 

SlOO 

LiHe. 

~0~0 

~050 

~030 

1S200 
Ad l'alorem. 

$300 

8100 

Ad Yalorem. 

,q240 
au40 

8030 
8000 

$100 
Ad valorem. 

30 •;. 
)) 

)) 

)) 

)) 

I) 

I) 

10 °/o 

30 °Ío 

)) 

)) 

10 °/o 

30 °/o 

I) 

)) 

I) 

)) 

)) 

)) 

)) 

:Em barricas, ou caixas. 

l 
Em carWrs, cai1inhas 

dr papelão c outros 
ernoltorios semc
lbautc; ••.......•. 

Em barricas, ou cai xu 

)) 

(Em rartllcs, caixinhas 
! de p<tpel;lo e outros 

t rrnoltorios scme
lbantcs •...•..•... 

~E b · . ) m arncas, ou callu., 

) 
)) 

8 o;. 

Peso bruto. I 

Peso liquido.! 
I 

)) 

)) 

1() .,. 

< •' " ,. 
Peso liqujdo ·' 

)) 

Peso bruto. 

1 °/o 

10 °,'o 

~ 
~ 
~ 



""' ~IERCADORI.\S. L~ID.\DE. Q 
::::::: 
"'"~ 
;;;:; 
;;;;;;; 
i<!: 

947 Modelos e outras obras semelhnntcs de barro, gt~sso, ou massa, 
proprws para as artes ....•..••.••.••..•••••. · • · •• · . • · . ·• • .. --

948 l11osaicog verdadeiros .•..•..•••.•••••.••.••••••••• · ..•. · • • •. --
949 p d ••neiral'i {em bn!to. • .• • ........... • .................. Arroba. 

e e · cortadas, ou preparadas para armas de fogo .. )) 

africana, ou pedra cão ••...... • .••..••••..•..•.. Ubra. 
de alabastro, murmorc, porfido, jaspe e semelhantes, 

em bJ·uto, ou simplesmente serradas •..•...•.•. Palmo cubicu 
idem, idem, em taboas simplesmente serradas, para 

ladrilhos e outros misteres .•••...••••.••.••.... 100 pol• (I) r te ~8 pollega- {lisas ••..•......•... Uma. 
das de diame· lavradas, ou com moi-

r tro......... duras ............ )) 

d . d 28{Iisas ·······•·····•·• )) 

e '.nm~ e· Jauadas, ou com mui-
ate 32 1dem. duras ............. )) 

idem, idem, de mais.dc 32 { J~v~~~d~; · ~~·~~;~~~~i: " preparadas e até 36 Jdem. duras' ............. )) polidas, re- í 
doodas .... de ma's de 36 {lisas .... •····· .. ·· .. · )) 

até 4~ idem. lavradas, ou com moi-
duras •••.•..••..•. )) 

de mais de 40 { J~sas .. · .... · .. · • • · .. )) 

ate H idem. lavradas, ou com moi-
duras ............. )) 

DIRIIITOS. 1\.\S,iO. 

.\d valorem. I O o o 

.\d valorcm. á 0 'o 

s~~,., 30 °.'o 
1~~uo » 

S~iO n 

SOlO 10 °/o 

$1140 )) 

1$400 ~o • • 
l.'BOO )) 

~:i~OO )) 

3~000 }) 

3S600 )) 

4$200 n 

4$800 )) 

5~400 )) 

6~000 )) 

í$~60 
' 

)) 

T.\IUS. 

-~ 

Qualidadr Abalimcnlo. 
dos Clii'Oitorins. 

[Em >•rr'""•'""'"'l ' ~ 
-- •cso liquido.· 

I 

~ 
~ 



I \de mais de 44} l~sas:.: · · · · · · · · · ·: · · · t:ma. 7Si!úo I 30 °;o 
idem ..•.•. ll<ntad.Js, ou com 1.101-

:J! I Pedras .. 
I durao ............. )) 9$000 

t 

950 (w " '""~ t"·· ............... )) S400 I )) 

ga~as dr. com- lavradas, ou com moi· 
pnmento . . • dur<:s ••...••••.... )) $600 I )) 

demais de 1~ !lisas .. ············· )) $900 
até 24 idem. ! lavmrtas, ou com moi-

l$200 I duras ............ )) )), 

de mais de 2' j Hsns · · · · · · · · · · · · · · · · )) 1~500 )) 

. d . até 36 idem 
1 

llavrndas, ou com moi-
1$800 I 1 em, Idem,/ · duras ............. )) )) 

quadrangula- \ 
rcs r o v a das. de mais de 36 { lisas ..•............. )) 2$100 I )) 

até 48 idem. laVI'adas, ou com moi-
3SOOO duras ..........••. )) )) 

de mais de 48 rsas .............•.. )) 3$600 )) 

I I I <.:>' 
até 64 idem lavradas, ou com moi- ~ 

· duras .......•..... )) 4fl800 )) ~ 

de mais de 64-rsas ................ )) 5$400 )) 

idem . . . . . . lavradas, ou com moi-
7S200 I )) , duras ............. )) 

idem, idem, para guarniçoes ou lados de lavatorios, 
de portadas, e semelhantes ................... ·1100 pol.• (4) I $120 I )) 

t'm O.uto, ou d~b""'"·.... .. . . . . -- Ad valorem. 10 °!o \ I mub"' , p•d~~", de gramto ou degraos. rachas, fris_os, 
de cantari hombrctras , mews 

a • fios, ,a patas e wrgas .. , Palmo. I $100 1 )) 

capitei, e coroijas . . . . >> 1$200 )) 

r lagedos, pilastras, so-
em ob as. •' • !eiras, fórras c enxe-

laria ............... I Palmo (4) I $0()0 1 )) 

columnas .•...•.•••. ?almo cubict Slf>O )) 

propria~ para encana-
meu to, calçamento de 
ruas, e semelhantes . . 1 )) I SOlO I )> 



-

MERCADORIAS. UNIDADE. 

~ 
~ 

1"''"'\qu" ou\m U">ii dad~, para construccão, 
c semelhantes, lisas' ... Palmo cubic( 

idem, iuem, com moldu-
de ~ranito ou rasou la v ores •........ )) 

/ de caut,um. tem obras.. d'ara .................. Uma. 

''""'""''·'"'i c '"""''"" " ........ » 
de amolar ............. Arroba. 
rebolos ...••..•........ )) 

ue philtrar ............ )) 

de afiar .••.....•.•.... J.ibra. 

J::O I''et~t·:t'• ... f" a p•ll<g'd" de oomp<iméni<> ... Uma. 
(continuaçao) de mais de I~ até 18 idem •....... )) 

ue lythogra- de mais de 18 até ~,, idem ........ )) 

11hia...... de muis de 21 até 32 idem •....... )) 

de mais de ~2 até 40 idem •.•••••. )) 

de mais de 40 idem ............... )) 

de porccll~nn, para escrever ..................... Duzia. 
pume, otl pôdre, e semelhantes .................. Libra. 
preciosas, em bruto, cortadas ou lapidadas, soltas, 

ou em obras ................................ --
iman natural .... : · ............• .' .••...•...•..... libra. 

\ sa_nguinen .. ; ........•....•.................... )) . trtpolc ou trtplc ................................. )) 

J\"ofa t 28.• As pedras de l}'thogrnphia que licrem com al-
gum trabalho, ou de todo promptas , pagarão mais 50 por 0 / 0 
sobre os respectil os direitos. 

)51 Plombagina, graphita ou mina de chumbo negro, (carbureto 
de ferro natural) ct!l. podra, ou em pó ...................... )) 

DIREITOS. R.\S10. 

$150 10 ° 'o 

$300 lJ 

&600 )) 

~~i>O " $200 )) 

R:>oo )) 

$300 )) 

S050 )) 

$400 30 °'o 
~800 )) 

tasuo )) 

~.'-100 )) 

38600 )) 

5~000 )) 

~$~00 )) 

~o:~o )) 

\d \'alorrm. 5 °/o 
4SOUO 3(:) 0 /o 
SHO )) 

S090 )) 

S040 l) 

TAR.\S. 

r ~ .. ' 
Qualidade Abatimento. 

dos envoltol'ios. 

~Em barricas ou caixas. 10 °/o 

)) )) 

~ » )) 

, 5 O' . o 

i 

1 

i 
! 

i 

I 

o 
~ 
co 



DS:! Talco ........ l em b~uto (para alfaiate) .............. , ...... Libra. uno 3~ 0 /o } F.m barricas, ou caixas. 10 °/o 

I ( em pu (para botas) ........................ , )) ~150 » 

()j3 Telhas de barro, de qualquer qualidade •••.•..•.•. · •.••.••... Milheiro. i>SOOO )) 

95~ Te . j kaolim ou terra de porcellana., •..••••••.••• Libra. SOlO 1 O "/o } " )) rras • "· .. · t de qualquer outra qualidade ................. )) 8180 )) 

( de alvrnaria ................... Milheiro. 2$000 30 °/o 
de ladrilho ...................... » 5$000 )) r· ·~"·' l ,, fomolbo""'''m'~';" ...... )) 10.<000 )) 

para limpar facas ................ Arroha. . 8300 )) 1> )) 

de qualquer outra qualidade •••••. -- Ad Yalorcm. )) 

955 Tijolos .... , .. 
de marmore, lisos, polidos, cerrados, ou bru-

nidos •......•.••••.•..•.•....•.•...••.•••.. 100 pol• ( 4) soso )) 

956 Tinteiros, areeiros, c objectos semelhantes, de alabastro, mar-
Peso liquido. more, porfido, jaspe e outras pedras ......................... Libra. 1$200 )) --

I 

!J57 Tumulos, urnas, e outras, obras semelhantes, de alabastro, mar-

I 
more, porlido, jaspe, ou de pedra de granito, de qualquer qua-
Jidade ....................................................... -- Ad valorem. )) 

<:::) 

::i 

~ 958 V~•• ''.m".) "' 6 pollogod"' do •llu,. ................... Um. $900 )) 

more, al<~has- de mms de G até 12 tdem ................... 
" 28400 )) 

l j ~ro, porfido, de ma~s de tl! até 20 _idem .................. 
" 3$600 )) 

Jaspe e pedras de ma1s de 20 até 30 1dem .................. )) 58400 )) 

i semelhantes ... ,de mais de 30 idem ......................... )) 98000 )l 

I 

' lJG9 Quaesquer outras pedras, terras, e outros mincraes, em bruto, 
I ou tm obras nilo classificadas ..... · ...... ,., .................. -- Ad vaiarem. )) -.. ~ .. 1 

~·ota t.29.• As mercadorias desta classe quando forem de 
·natureza a poderem ser tambem importadas c~tusas, ou em pó, . 
pagarão mai~ 25 "lo sobre os respectivos .direilos, se nao estiverem ' 
assim classificadas, ou nao fôr qualquer destes o seu estado cons-
tante. 



i 

i 
-·1 

..,; 
o 
~ 
~ .... 
-õG 

960 

961 

962 

~IERCADORIAS. 

CLASSE 2 ·J. a 

LOI:Ç.\, I'OUC~LL,\l'U. E \"IDROS. 

Louça 1e pot•cellnna. 

Apparelhos c r de lou~a n,o 1.. 
pe~as de quad " " '' ~.!..::::· .. ······· ........... . 
quer fórm 1 n " '' 3 • · · · · · • · · ·' • · · • • · · • • • · 
feitio p a ?H n n '· • • ' • • • • • • • • • • • · • • • • · • • · · · · · · 

, ropr10s ~ '' , ...... do uso tJ, • de porccllana n o 1 · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · 
tico. Jrncs H )) H· "· • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • ••••. .......... \)) " )) ã:::::::::::::::::::::::::::: 

Not" 130.• Sobre o que sej3o louça, ou porcellana n.0 ' 1, 
2, 3, 4, &c. wja-se a nota l aü.• do fim desta classe. 

UNID.\DE. 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)J 

" 

Agulheiros de Jouta ou porcellnna ........................ ·• ~ 

Azulejos, ou ladrilhos de louça .. . .. . • ..................... ( 100 pol. ( 4; 

DIREITOS. 

Ho2o 
so~o 
.em; o 
so~o 
,''1011 
SILO 
~~~i)O 

SGOO 

SOfO 

n.\s.\o. 

30 °/o 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

TARAS . 

----------~---------
Qualidade 

dos cnvollorios. 

) Em harriras ....... . 
\Em faixa.; •...•..••. I Em gi~os ou cestas .. 

I 

Em rnrtfiPS, rahi· 

Abatimento • 

30 °/o 
~5 °Ío 
20 °/o 

t 
Hhas dt• rwprl:io. c 
outro; t'li roltorios 
semelhante,; ....... ( Peso bruto .1 

~ 
c..> 
<» 



963 I Botfies de louça, ou de massa, de qualquer qualidade •••••.••• 

Cachimbos .• 5 de lou~a. · · .. · · • .. · · .. · · .. ;" .. ·" .. · "" · .. l de porccnana ............................... . 
96~ 

96á I Cadeiras ou tamboretes de louça .......................... . 

966 I Copos, dados, bolas, c outras peças parajogos .............. .. 

967 Figuras , bus-l 
tos , estatuas e 
outros objectos de lout;a ~rdinaria de barro, ou de pó de pedra. 
para ornamento)dc louça fina, ou de porcellana ....•...•..•.. 
de jardim, e se-
melhantes .••.. 

968 I Fôrmas de barro, para purgar, ou refinar assucar •.•.••••..•. 

969 

970 

971 

Frascos P.ara 1 de louça n.• 1. ......................... .. 
agua de che1ro, 

1

. n n '' 2 ........................... . 
figuras, bus- » >> ~ 3 ........................... . 
tos , imagens c '' n » 4 •••••••••••••.•••••••••.•••• 
quaesquer ou-
tras peças ou de porcellana n.• 1 .......................... .. 
objectosdecima '' '' ,, ;1 ......... ................. .. 
de mesa ....... \ )) )) )) a .......................... .. 

Lout:a de barro ordinario , simples ou Yidrado , em peças de 
qualquer fúrma ou feitio, nno tlnssi!icadns, para 
qualquer uso ................................ . 

Moringues , l 
quartas, quar- . . . . . 
tinhas, ou bi- de barro ~rdm~rw, h~as, ou pmtadas .•.....•• 
lhas d'agua, c (de barro fino, idem, ulcm .................. . 
semelhantes ... ) 

9'72 I Olhos artificiaes de louça ou porccllana ....••.••..•.....•.••. 

~73 I Palhetas para pintor ................. : ..... · ..... · ....... .. 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Uma. 

Libr11. 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 

Arroba. 

Libra. 
)) 

)) 

Uma. 

SlAO 

s2no 
~tiOO 

Sll25 

H3oo 

soao 
$120 

S050 

8120 
S!50 
~180 
8:40 

8160 
$480 
/lGOO 

$'.!40 

8030 
SOliO 

á,~OOO 

St2o 

30 °:'o 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

10 °'o 

3() •.• 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 

Em hnrri1·ns, ou raixns. 

Em raiHs .......... . { 

Em barrieas ...•.•••. 

Em gi<:'U> ou cestas .. 

)Ern l>nrriras ........ . 
· Eno rai>;t:i •••.•••••• 

\ EUJ gigos un festn:L. 

Em biHTil't1!' ou rnita~. 
Em ~i;;os ou cestas. 

Í ~m barril' as .......•. 
' l"n nuxa,; .••.•.•••. 
I Em gi:;os ou restas .. 

Pelo bN&o, 

Peso Uquldo. 

~()•!. 

Peso liquide. 

30 °/o 
~5 .... 
~o 0 lo 

30 •.• 
~á o o 
:!Ú 0 ,o 

30 °.'o 
:o !J',o 

30 °fo 
::!& •.• 
~O of·o· 

., .:, 

Peso liquido. 

..:l 
c:.
..:l 



"" o 
e;:: 
~ 
;:;::!! 
;;,;;.> 
z; 

374 

975 

~IEilC.\DORUS. 

~
para botica, pa-rn (de louça n.0 • 1 a 4 •..... 

Potes, boiões, <'Oiherras c doct•s, l o 
c ''a>os ·c me- c para outros usos l deporcellana IT,f 1 .•...•.... 
lhantcs .• ~ •• , .• , semelhantes ..... \ Idem n."' :! c~ .......•••. 

para grnxa, tinta de escrever, e usos semelhantes. 

Puclmdm•es • trinros r tranquetas, com maçaneta de louça, 
ou de porcellana, para porws c gaveta~ ..................... . 

9iG I Pulseiras, brincos, n!finctcs de peito, adereços, c outras obras 
semelhantes .•......•...•.....•..•.•.....•.•.••...•••.•..•.. 

977 Talhas, jarros, (até ~1 pollcgadns de altura ..•.••...••.••...• 
c potes de barro l de mais de 2t até 30 idem ................. . 
iimplcs ou vidra- tele mais de 30 ~té 36 idem .......•..•..••.•. 
do, para agna. • de mais de 36 Idem ....................... .. 

i 

de louça n.o 1. · · • · · · · · • · • 
)) )) )) 2 ..•. 1<111 te I I 

. )) ,. )) 3 •.•••.•••••. 
'para cima rle ,. , » 4 ..•.••••••.. 

\ 
mesa · · · • • · • de porcellana n.o 1. · • · · • • · • · · · 

l) )) )) 2 . .......... . 
0 

)) )) )) 3o I e I I e I 1 I" I" l'asos e Jarras < 

para flores. • · ·'( · {de louça ordinaria, de barro, 
para jardim e ou de pó de pedra •... · • • . 

semelhilntes. de louça fina, ou de porccllaua. 

978 

CXID.\DE. 

Libra. 

)) 

)) 

,\rroba. 

Li:>ra. 

)) 

Uma. 
)) 

)) 

)) 

Libra. 
)) 

» 

" )) 

" )) 

)) 

)) 

DIREITOS. 

$060 

8100 
fi2i0 

$600 

8300 

SôO O 

8GOO 
$900 

18200 
lSsoo 
$120 
/)150 
R180 
8240 
sa60 
S480 
8600 

S030 
Sl20 

n.~sio 

::o o lo 

» 

)) 

l) 

J) 

J) , 
)) 

)) 

)) 

" , 
)) 

»' 

)) 

)) 

TA nAS. 

- ·' ..___--------. 

Qnalit!:iilc 1.\uatimcnto. 
t!os emollorios. 

l J·:m harriras ........ . 
( l·.m "a" as ......... . 
) Em l!i~u:; ou <·estas .. 

Eru rartiir-s, caixi-
) nlms de pnpl'l.io P 

30 o o 
2~ 010 

20 °,o 

Peso liquido. 

) ot:tro=-' l.'llYoltorios 
semcl!lantt•s ....... I Peso bruto •. 

\ 

I Em bmk ........ ···1 30 of0 

>Em cana~ .......... ~5 o:o 

J) Em gigoo '" '"'~' •. 20 °io 

<.::> 
~ 
o 



"'ota t3t .• Keste artigo nll.o estilo comprehendidas as mangas, 
redomas, I! ores, e peanhas, que aos vasos e jarros pertencerem , 
as quaes pagarão direitos em lieparado. 

\de louça n.• 1 ............................ Libra. so2o 30 °/o 

) Em ''"'"'· ••••••• ·1 
)) » )) ! ............................ )) S04o )) 

979 I Quaesquer on- » » >> 3 •••. ; ....................... )) 8060 )) 30 "lo 
tros obrectos não( » » » ·\. ........................... )). soso )) Em cmxas .......... 2S 0 /o 
classificados.... ~e p\)rccllana n.• 1 .................... , ...... )) ~100 )) \Em gi:oos ou cestas .. 20 °Jo 

» )) )) 2 ........................... )) 8160 )) 

)) )) )) 3 ................... ~ ... - ..... )) 8280 )) i 

JTidlrOIJo 

980 I Em dlspel"dicios, resíduos das fabricas, ou em objectos que-
brados e inutilisados ........................................ - LiHe. 

981 1 Em massa 5 conica, ou c'!! tubos par.a cortar, lapidar e polir Libra. no o )) f -- I Peso liquido.~ " · ( cortada, lapidada c pohda, ou pedras falsas. )) suo o )) 

c:l 
\brancos, lisos •.•.•••. )) 8020 )) ~-

para ,·irlraça, ou para de crlrrs. laHados ou -
claraboia..... . • . • • • • esmerilhados (mous- l Em "''". '"" '" seline) ............ )) SOGO )) cestas ............. J 10 °/o 

grossos, para mnios, e semelhantes. • .••••.. )) S060 )) 

"' I lt.m ohapL• ~ · ~ oté 100 poli!"'''" 1•1 
Pol. (4). soot 1 ou lammas.... de superliclC •..... )) 

de mais de 100 até 200 
idem •.••.•••.... )) S002 I )) 

de mais de 200 até 300 
r~ ' ,, idem •••••••••••• )) goo3 1 )) 

polidos, sem pollegada <de mais de aoo até bOO 
\ aço...... de espes- idem ............ " SOOl I )) '"" .... r· moi< '"" '" 1000 idem ....... )) S005 I )) 

de mais de 1000 até 
!000 idem ....... )) $00G I )) 

de mais de 2000 até 
3000 idem ........ » soos I )) 

\ de mais de ~ooo idem. )) . ~010 )) 



I 
I 
I 

~~ 

, 
o = ~ 
::;;! 

~ 

982 Em chapas 
ou Iam i nas .••. 
(coutinua~ão). 

liERC.\DORI.\S. 

1até 100 pollrÇ(atlas (!•; 
f de supcrlicie ...... . 
I de mais de 100 até 200 

~ 
idem •..•...•••.•• 

de mais de 200 até ~ou 

1 de mais d<! tlei~eu~~ 'u'c· ;ÔÔ ~té ';,'o'o· 
.'poli tio~, sem !t de pol- í, ideu1 ••••••••••••. 

i· ii\O •••• • • \ legada <.le

1
. de mais de bOO até 

1 ( e.pe>sura. 1000 iuern ••••••.. 
' de mais de 1000 ate 

2000 idPm ••...•• 
de mais ue ~000 al<" 

\ 3000 idem ........ 
\de mais de ;iOOO idem 

\ ·,eo.m a{o .. 

(até 100 polir;: a das ( !) 
, de superlicie ••.•.. 

\ 

rle mais de 100 até 200 
idem ••••••••••.•. 

de mais de ~00 até 300 

I até ~ de dei~~s d~· 3ôô ~ié '::.'o(i 
pdollegada ( idem •••.••••••••. 

e espes- de mais de 50!1 até 
sura • • • • 1000 idem ....... . 

de mais de 1000 até 
2000 idem ........ 

de mais de ~000 até 
· 3000 idem ........ 
de mais de 3000 idem. 

U~ID.\DE. 

Pol. (lt). 

)) 

)) 

)l 

)) 

>I 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

DIREITOS. 

soo:t 

$003 

$004 

3005 

$007 

S009 

$1111 
8013 

$002 

$003 

soo4 

$005 

goo6 

$007 

sorg 
8012 

r..\S.\0. 

-------

;}() o (J 

)) 

)) 

11 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

TAR.\S. 

--- '-... ·-... l 
llualidatle 

t\!is •l'IIVOilOl'itl$. 

-- ___ :..--=--= 

Abatimento. , 

o 
~ 



983 

98-l 

985 

986 

98'7 

I
~~ · ~até 100 poUegadas (') de superficie ••••.• 

de mais de 100 até 200 
. idem ••••••••••••. 

de mais de 200 até 300 
de mais de ide~ .• • • • • • • · • • • · 
4 de pol- de. mais de 300 até .'iOO 

\ legada de ( . Idem .. • • • · · · · · • • • • · espessura. de ma~ de bOO até 
· 1000Idem ••••..•. 
de mais de 1000 até 

· 2000 idem •••••••. 
de mais· de WOO até 

8880 idem .•.••• ; •. 
demais de 3000 idem. 

Agulheiros ............................................... . 

.&Doeis de vidro~ ou de massa .......................... · ..... ·• 

Botões de vidro, ou de massa, de qualquer qualidade •••.••• .' 

{

pintados, perfumados, e fundidos, ordinarios ••• 
assetinados, esmaltados, lapidados, dourados, 

(lontas e ave- imitando. a perola, e semelhantes •••.••••••• 
lorios..... . • . • missangas ......... \' ................. ~ ••••• ; 

vidrilbo ..................... •·· ......... · ••. 
, em •. o~~as de qualquer qualidade •..•••••••••• 

Copos, calices, ~d 'd 0 1 .pratos, compo· e VI ro n. " .... ·""" ·: .. · "" .. " .. · · 
teiras, e outras » » )) 1 !l ... · .......... • " • .. • • .... · • • · 
peças do uso 11 » .•.. l>. 3. .. , .......................... .. 
domestico..... » » ,;•;.ll ! .................... ~. ··· .... . 

Not,. 432.• Sobre o que sejlio vidrosn.oiJ, 2, 3,4, veja-se 
a nota 136.• do fim desta classe. 

Pol. (4). 

ll 

)) 

)) 

» 

» 

» 
» 

'Libra. 

» 

» 

» 

11 
)I 

» 

Libra. 
» 
)) 

)) 

sooal 30 °/u 

S004 )) 

SOO.'i I )) 

8006 I )) 

1008 I » 

~ .. I )) 

soa )) 

101& » 
l 
~ Em cartões , cair.i-

ssoo I )) nbas de papelllo e I outt" '".oito,;.,. I . 
• semelhantes •..•••• 'Peso brntõ. 

1000 I ' 1 'li 

t I} I )) ! Jl. ' I 
8180 

lt 
» )) I . 

·' ... \ 
suo » l Em :-mm ou '""'·I 
$900 )) !O 0 /o 
8150 )) 

8300 )) 

Ad valorem. )) 

S060 » I Em h~rricas ....... t ;• ;u ot "~ 8090 )) 

U!O )) Em c~nas.... ..... ~: .. 1 o 0 

lt40 )) . Em g1gos ou cestas • .,. .. ·!O •Jo 
.• ':ffl'< 

1' ~;·4.· 



TAR.\S. 

ê MERCADORI.\S. UNIDADE. DIREITOS. R.\S,\0. --~·- -
:: Q<mlidode I A balimen to . "' dos enYoltorios. 
;;, 
,-:; 

-

~88 Crystal de ro- {em bruto ................ ·.· ................. Libra. 8600 30 °/o } . -- Peso liqJ!ido. cha........... em obro de qualqu·er qualrdade ...•.. · .•..... )) 18~00 » 

Esmalte 5 fino, para oul'ives .......................... l) 18'.!00 10 °'o } )) I 989 --' · • •' • • 1 ordiuario, ou cobalto vitrificado, para oleiros . )) H6oo )) 

990 Frascos para ~ 
agua de cheiro, 

8240 30 .,. o I • Q 
)) 

~Em ba~ricas ......... 30 .,. Jarras ou vasos ue VJtlro n. 1. ... · .......................... 
para flores, e » » » í! •••••.••••••••••..••••••••.••. )) 8300 )) 

Em cmxas .; •••....• ~5 .,. 
quaesquer ou- ' " •> >> 3 ............. · .. · ............... )) S4r.o )) 

Ern giJ;os ou cestas .. 20 °{o tras peças c ob- · » , » 4 ..•........••........•••..•••. )) HüOO )) 

jcctos de luxo c 
adorno ....... ) 

~ 

1 de ,·idro ordinario, escuro, esverdeado, ou azu-
so~o \ lado, e semelhantes ....................... )) )) 

l Em lla.;-ricas .....•.•• 

idem n.• 1 ................................. » 8060 )) 

991 Garrafas, gat·- n " 2 ................................. 7l 1!090 )) 

30 °/o rafúes c frascos.' » " 3 ...•............••• ' •.•.. , .•••••. » 81~0 » 

communs. · · · · ( ga~rafa;', ~~- (;.;s·c~~- 'r~;r~d~; ·d~ 'p~ib;,' ~~ d~. s~uo )Em canas ......... 25 °ío » )) 
Em gigos ou cestas .. 20 °{o 

)) 8060 » ! cou~o ..•...••.....••••.••.•.•••••.•• · •.•.. 
garra cs forrados -de vime, ou de palha .••.. )) 80~0 » 

,,·ola t33.• As garrafas graduadas ou medidas pagarao 
mais 10 °/o sobre os respectivos direitos. , 

Nos casos em que os envoltorios forem do numero dos tri- I butados, e nllo puderem entretanto separar--se das mercadorias, 
para conhecer-se o seu peso, sem perda ou avaria, serao com· 
putados do seguinte m<i~o:- cada garrafa da capacidade de 

' 



992 

9!13 

9114 

t,!~ quartilho em - llibra- e de 1 qunrtilho em -1 •1~ libras:
cada garrafllo até 2 medidas de capacidade em - 4 libras, -de 
mais de 2 attl 4 medidas em- 6 libras,- de mais de 4 até 6 
medidas em- 8 librãs, -e de mais de 6 medidas em- 10 libras; 
cada frasco até 1 libra de capacidade em- 8 onças,- de mais 
de 1 até 4 libras em-:- 10. on~as,- e de mais ,de 4 libras em-
12 cncas. 

Lustres, can- { de Yidro liso , coado , fundido, ou moldado .. 
delabros, e ser- de Yidro lapi!lado , polido, abrilhantado, ou 
pentinas • • . • • • crystallisado .......••••••••..••.••...•..•. 

' I,,~ ! ' ,>'i 

' /\"ela f a <a. a t"icno comprebendidas iiastà'tas acima as dos li 
'pingentes;' cupolas, 'correntes, braços, c quaesquer OlJtras peças 
que fizerem' parte dos lustres, e vierem em Sllparado, ou d'e so-

·1resalente. · ·•·' 

,,;\,•; 

Maçanetas, e quaesquer outros enfeites semelhantes, de vidro, 
ou de crystal branco, ou de côr .••••..•.•.•••.....•..••.•.• ·. 

Mangas, cttpo-\ 

las, globos_, re-J lisos ou esmerilhados .•• • • • · • · · · · · • · • • • • · • • • • • . 
domas,~ vtdros lanados, ou lapidados ..• • • • · • · • · · · · · · • • • • • •J' de channné pa- · 1 
ra candeeiro. • · 

1''otn f3:J." Nas taxas acima ficao comprchcndidns ns dos 
bocnes e ,·irolns que ''ierem unidos ou grudados ás mangas e 
cupolas, e a das correntes e guarni~oes que vierem prt'sas aos 
globos. 

995 I Olhos artificiaes de 'idro .................................. . 

I 
996 I Puchadtn•es, trinros, e tranquetas, com matanetas de yidro, 

ou de crystal, para portas e gaveta> .•••.•.••••••••••••••••••• · 

Libra. 

11 

)) 

)) 

11 

11 

)) 

8300 

SilO O 

aaoo 1 

8150 I 
6300 

r>SOOO 

a3so 

30 °/o 

)) 

)) 

)) 

)) 

11 

)) 

{ Em barricas ~u caixas. 

Í Em gigos ou cestas •• 

20 °/o 

15 °lo 

1 { Em b~rricas ou cni:41 
Em gtgos ou cestas •• 

w' •:~ . ·I 
15 .,. 

l 
~ 

l I {Em ba_rricas •....••• , 50.,. " 
Em catxas •••..••••• ~o.,. 

Em gigos ou ce~tas •. 30 °/o . · 
l ~. 

~
·•,.,: ... l···:"\,' 

~ ~~ ' ' 

· .~j: o liquido. 

)) 

~ 

j 



,..,; 
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::&:1 
::1!! 
~ 
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M~RC.\DORIAS. 

997 I Pulseiras, brincos, alfinetes de peito, adereços, e outras obras 

998 

999 

semelhantes .............................................. . 

Telhas d~ qualquer qualidade •••••.•••....•••••••••.••••••• 

Quaesqner ou-~de vidro n.• 1 ... . 
tros objectos na: o » » » 2 .... • • • " .. • " " • · · " " • " .. 
classificados • .. • " " '' 3 .... : : : : : .. ' ' • • " · " .. • • " " · ll )) )) 4 ................... . ............................. 

1\'ot .. t 38.• As obras desta classe que tiverem pinturas ou 
estampas obscenas serao aprehendidas e inutilisadas. • 

As usadas e ordinarias, pertencentes á bagagem dos colonos 
que vierem residir no lmperio, nao pagarão direitos, com tanto 
que nao excedllo a quantidade indispensavcl para o uso domestico. 

Reputar-se-ha louça : 

de n.• 1. A de barro fino vidrado. , 
A de pó de pedra ordinaria, branca e lisa. 

,, u 2. A de pó de pedra ordinaria pintada. • 
Idem, idem, branca com frisos , orlas ou bordas de 

qualquer cór. 
» • '3. A de p6 de pedra estampada. 

A de eó• de cobre, c semelhantes. 
A fina, á imitaçao de porcellana. 

» " 4. A lustrada, esmaltada, ou com relevos. 

UNIDADE. DIREITOS. RASÃO. 

TARAS. 

------
Qualidade dos 

envoltorios. 

•, 

. i 
Abatimento. 

. i 

\ 

Em cartões, caixinhas 1' 

de papelão e outros 
Libra. I S600 I 30 "/o. I envoltorios seme:- .t 

I lhantes • . • . • • • • • • • Peso bruto• 
~ 

j Em barricas ou caila5. ~o "lo l 
» 1 ~030 I » I~ Em gigos ou cestas.. 10 "/o · 

. ~ 
» I 8060 I » ~~Em barricas......... 30 •to J ~ 
» 8090 » Em caixas .. .. .. .. .. ~5 °/o Cl) 

,. 8120 '' Em gigos ou cestas.. 20 °/o • a:ao )) i 

j 

' 



A ta. d lidad e. ' 
qualqu~r douradura. 

Reputar-

de n.• 1. ·, on esmaltáda , sem . 
)) )) 2. Jura. I )) )) 3. altada, com qualquer 

bi&cuit. , 

l ' Reputar- ~ -
de n.• 1. C 1ldado, de fundo bruto. 

I ' 
)) )) 2. ( 1 ·moldado, de fundo 

)) )) 3. c :m parte , ou até o l ~ 
4. c peça , e o largo em ' I 

)) " I 
I 
I -

' Os 'Vidr111 ados, esmaltados, ou I dourados fie rcadas, a mais 50 •/o 
calculados s ta disposiçllo, porém, 
só he applic ~os nos artigos n. •• ! 987, 991 e l 

' J I I ' ' Nllo serll• 4, as garrafas, com-: 
I poteiras, e q tes, lisas, que apenas 

. tiverem lapt 1 tampas, e as rólbu. i + 
-

Quando louça, porcellana, ou . 
vidro de m ojeitando a parte á ' 
verificaÇllo ( e, serão considerados; 
como sendo ~ado que o volume 
contiYer. ' '! . 



~ 
:;! 
,;;;> .... 

100 I 

'· 

· MERCADORt.(f 
'' 

CLASSE 22.a 
--

OURO, PRi\.'fA., PLA.TINA., E A.LUIIINIO. 

'••~ 

1 em barra;'_ pó ou mina , c de qualquer outro 
1 modo em. bruto, ou em obras inutilisadas ... 

I 
j em folhas para dourar, ou para dentista ..... -

)•m m-. "'"•MI, ou ~trn•g•i" .......... em medalhas , collecçOes de objectos archeo-
logicos, numismaticos, e semelhantes ...•. 

Ouo .. • .. .. . • .. · { ..,,,~,!""'"• on ""m-
.. .. , .. , padas ................... 
· · '"' · de filigrana, e de qualquer 

em obras de ou- o_utra qualidade, com es-
rives •••.••••.• · Iiiàlte, mosaico, coral, pe-

rolas , . pedras finas, ou 
falsas, e outros adornos se-

· melhantes ............... 

em pennas para escrever , com poQ.tas de dia-
\ maQte, ou Sclll c !las .•••••••••.•••..•.•.•• 

em quaesquer outras. obras não classificadas •• 

UNIDADE. 

--
Onça. 

--
--

Oitava. 

--
Oitan. 

~ 

TARAS. 

DIREITOS. RASÃO. 

IAbatimeolo; : Qualidade 
dos envoltorios • 

' 
: 

' ·i . 
' 

\ (111 

Line. 
' ( Em caixinhas de pa-

5050 5 °/o 1 pelão, em papeis, c \ 

1 outros cnvoltorios 
· Peso bruto: ' semelhantes .•.•••• 

~-

Livre. 
' 

Ad valorem. 5 "I• 

8250 » 

1\ 
I ' . . I! '' --. Peeo liquido. ' 

Ad valorem. J) 

l' 
' 

8400 » I; 8250 )) I 



em barra, pó ou mina, e rte·liUalquer mo !lo j I 
·-·"ll'f:;-o:'.'~,,~"!'--...- ~··· 

em bruto, ou em obras inutilisadas ••••••••. -- Livre. 

· \ Em "'''"'" do ,... 
em folhas para pratear .... ·.~ ................ Onça. 80~0 I 5 °/o pelfio, em pa~eis! e jl 

outros envo tor10s 
1 I scmclbantcs ..••••. I Peso bruto. 

em mÕcda, nacional, ou estra1eira .......... -- Livre. 
em medalhas, collecçiJes de o ectos archeo-

Ad valoreYn. logicos , e seu1elbantes ••• •f!r; •••••...•...•. - 5 .,. 
... ···-··----.. ····•· ........... --.~· -· ... 

'" "notilbM , l . , tEm """'' "'"· rr11njas, galliJes, brancas., .ou Simplesmente 
Onça. 

nbas de papelfio, e 
e quaesquer ou- de prà~ .. • • • ·: • • "• • • • · H150 10 "lo outros envoltorios 
lr4S' · obras de douradas, ~alvamsadas, ou semelhantes , ex-
paisamaneiro.. · · P~~fu~. as::· .. • • w · · · " a2oo » cluidos os carreteis 

ou tahoas em que 
1001 I Prata ..... ,-; .. ~·'' ~>, vierem enrolados .. 1 .. , 

ein dragonas, borlas; e olltrnJ obras d'e sirgneiro. 
-~l:,: - Ad valorem • 

~: : : ; ~ I I I ~ 
' !"::,;~-~-':~:':": ~~- ~~~--- Oitava. ao2:. 5 °/o 

Idem , idéln, douradas .•••. )) soao » 
em. obras de ou- 'fe filigranà, .e de qualquer 

nves •••••• ; • • • outra qu•hdade , com es-
1 

' lnalté, mosaico, coral, pe-
"' · , rolas, pedras fluas, ou fal-, I Ad valorem.l 

I} - I Peso liquido. sas, e outros adornos se-\ ... ,. ................... -- )) 

Oitava. I em quaesquer outras obras nllo class1fi<:adas. ·I 8030 I ,. 
- ·~·ll'U)I.-h';•!' 1 ........... _, ......... , ...... ,. .... ,. I 1-.,. .. 1' .. *'1'"" -

I . : ~ 

f Platina.,... . . e~5fte~~~i~s· ·p·r~;~~i~; p~~; ·~;~ d~~ i~b~_~;iori~; · "' Oitava. R200 • l !002 chJmJcos, e quaesquer outros estabelecunentos -- I • 
scientiflcos e industriaes ••••.••••.••••••••• A.d valorem. )) 

em obras de qualquer outra qualidade ........ Oitava. ,'IWO •· 
"· 



. 
TARAS . 

.,.; 
IIERCADORIAS. UNID.\DE. DIREITOS. RASÃO. ~- -----~ ~ Q = ,;.,;z 

Qualidade Abatimento. :I!! 
;I dos emoltorios. ;;!!:; . 

\em barra, Iam i nas, ou fios ••• ,,.,., ......... Onça. 8500 10 °/o 

l em utensílios proprios para uso dos laborato-
\'eso liquido l003 Aluminio ..... ~ rios chimi~os,. e quaes~uer o11:tros estabeleci- -- ' mentos se~entiiieos e mdustnaes ..•. , ••••••• -- Ad valorem. » 

em obras de qualquer outra qualidade ........ Onça. fiSOO )) 

-
~·oto t.31.• No peso das obru de.sta classe fica com-

prehendido o de seus accessorios e pertenças, como cabos, pés, &e. 
A's facas, garfos e outras peças semelhantes, que tiverem 

laminas e outros accessorios de ferro, aço, ou de outro qual~uer 
metal, dar-se-ha o abatimento de 20 °/o; ficando comprehend1das 
nas respectivas tuas as de taes artigos . 

• As joias do uso dos passageiros, viajantes, e pessOas que vierem 
residir no lmperio, serao livres. 

I As moedas nacionnes, que nao tiverem o peso e toque da Lei, 
serao cortadas e inutilisadas, e despachadas como ouro, ou prata 
em bruto , ou em pedaços. 

Será permittido ao importador de obras velhas de ouro, ou prata 
inutilisal-as, para gozar da franquia de direitos. 

Nos direitos das joias !leio comprehendidos os das cailiohas 

g 

communs em que vierem as mesmas. 
... . 
. 

j 
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I 

':/~· MERCADORIAS. UNID.\DE. o 
.:::::: 
~ 
;..;.., 
~ 

CLASSE C)""" a .... t). 

---
CORRE E SUAS LIG,\S. 

--
.E1n b•••do ou 1111'epaJ•trulo. 

--
liltH i?undi<lo, coado, rm ladrilho, barra, b;:tido, em laminas, fundos, 

ou folhas ..••..•.......•••..•.•••.....•. · • · ..... · · · · · · · · · · Arrob~. 

JOOC> Ligado com zinco (laWo) c com estanho, zinco, o antirnonio 
{bronze)................... . . . . . . . . . . • . ...... · .. · .. · · ·. · · )) 

E1n obras. 

1006 Agulhas de enfiar e semelhantes ............................ I.ib r a. 

J007 Aldrabas, trincos, c tranquctas .....•...••.•...•............ )) 

lOOS Alfinete'> simp:es, ou com cabe~a de yidro ou louça ........... )) 

' 

DIREITOS. R.\S;\0. 

~$200 ~o o: o 

3$000 )) 

1S2üO 30 °:o 

8~50 )) 

$250 )) 

TARAS. --
Qualidade 

dos CDI'OftOI'iOS. 

Em barricas ou caixas. 

)) 

j Em cart•irs, caixinhas 
de papeWo, c outros 

~ cnYoltori·JS scme-
lhautes ............ 

Em barricas on caixas .. 

) Em cartões, cahinhas 
dr papeliio, c outros 

t 
cm·ottorios seme-
lhautes ..... ·· ...... 

-
Abatimento. 

5, 0 /o 

)) 

Peso bruto. 

5 °/o 

. 
Peso bruto. 

:.::> 

"'' t,;; 



{ ordinarias, para arreios, c scmelhantrs. · · · • ·1 Libra. 

I 
SISO 

I 30 °/o I} Em barrir11s ou caixas.! 1009 I Argolas ...... para .quarsquer outros usos, com rosca ou f> OI 
'o csp1ga, O li sem ellas ....................... )) S2~o )) 

1010 I ,\ros Gara sellim, arreios, cubos de rodas, guarni~0cs, c usos 
seme hantes ................................................ )) $250 )) )) I )) 

1011 Azas para bahús, e para outros usos ......................... )) S240 » )) . )) 

1012 Bacias de aràmc, de qualquer qualidade •.•.....•.....•.•... )) /liSO )) )) 10 "'• • 
1013 Darbcllas .................................................. )) S250 )I )) 5 o/o 
1014 Batentes para portas, e objectos semelhantes. • • . . . . • • • • • • • . )) 8240 )) )) )) 

1015 I Berços .. , .... fisos ou si"_Jplcs ... :,: ..................... , .. Um. ~sono )) 

com l~1orcs ou cnlcJtes ...................... >t 6~000 ))· 

1\'ot,. f3S.• Os colchões, tra\'cssciros, rortinados, cnpol11~, e 
quaesqueroutros objectos semclhantrs, que pertencerem aos berços, 
e lhes vierem annexos, pagarão direitos. em separado. 

I I I D 
~ 
Coll 
~ 

(com· furos, para calças c colletes .............. Libra. Siso 
lisos, simplesmente polidos, ou cnvernisados, 

I para quae,;quer usos ....................... )) $300 » I 

tu~ ...................... )) 8600 )) 

!Em c a rtõcs, cai xlnhas 1016 1 Botões de me- I com nu meros, lctms, ~rana-
tal branco ou \dourados, pra- das, ou out~os emble~as. » 9900 )) '> de papelão, e outros 
amarcllo.. • • • • teados, ou per· para Engenh,mro, Ofl_ic1aes \ '""'"'riN ~mo· fumados... . . • Gener.aes, Estad? Mawr do 

1$200 
lhant~s ••......•.. .I Peso bruto. 

Exercito, e Marmha. • ••• )) )) 

lavrados, para casaca, e para 
outros usos. • • .. • • • • .... " 19200 )} 

e qualquer outra qualidade ................. -- Ad valorem. )} 

1017 Braços para balanças • .-..................................... Libra, uso I » I Em barricas ou caisasa ·I 5 °/o 
10i8 Cabeções para animaes ..................................... Um, /1250 " 
j019 Cal'blmbos p~ra aldrabas ... , ..•.•.... , •..... ,., .. •.• •. ~, .... , Libra. 9'l50 I )} l ,. I a 
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MERCADORIAS. 

1l\'0 I Cadeados ...... com letras ou de segredo ................... , {
simples ou communs, de qualquer qualidade. 

1021 

1022 

1023 

de qualquer outra qualidade .............. . 

I 
lisos, ou simples ............ · .............. . 

Cadeiras e tnm- com lnvores e enfeites ................... .. 
borctes........ de balanço ............................... . 

de qualquer outra qualidade ............ .. 

_ { para solteirQ. ............ . 
C t !

lisas e simples. para casados .•••••••••..• .'· amas, ca res e · 
barras de bronze, para cr~nnça. · • • · • • • • • • · • • · 
ou de !atao.. • . . {para solteiro .............. . 

com lavllres •.. para ca~ados .............. . 
para crtança .............. . 

I\' oi" t 39.• Serao coniideradai para solteiro as camas que 
thcrem até 40 pollegadas de largura, tomadas pela parte de dentro. 

N&o sno comprehendidos neste artigo os colchOes, 'ravesseiros, 
cortinados, cupolas, c outros objectos semelhantes, que lhes forem 
annesos.. 

communs, pata portas, para relo!(ios, par:1 ani-

l 
maes, c semelhantes, com mola ou sem ella. 

idem, idem, polidas ............. , ......... . 

1 
lisas ou simples ............... . 

de ciJIUl de com lavôres ou enfeites, dou-
Campaiabas. mesa. • . . . radas, ou prateadas, e seme-

lhantes ...................... . 

.Para Igrcj:1 \lisas o~ simples .••.•.•.•••.•••. 
• 'lgah·amsadas .................. . 

UNIDADE. 

Libra. 
)) 

• 
Vm. 

)) 

» 

Uma. 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

Libra. 
)) 

)) 

'J) 

)) 

" 

DIREITOS. 

8250 
1g200 
1&200 

tgsoo 
38000 
58000 

Ad valorem. 

3$000 
68000 
28000 

6SOOO 
1'28000 
48000 

S200 
6300 

$500 

H9oo 

R~OO 
suoo 

RAS.\0. 

30 °/o 
)) 

)) 

)) 

" )) 

" 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

T.Ut\S. 

- -
Qualidade 

dos envoltorios. 

} Em baJTicas ou caixas. 

I 
~ 

)) 

Abatimento. 

5°/o 

» 

r 

~ 
Col< .,. 



1024 

1025 

1026 

Caseaveis ou guísos ...................................... . 

r abertas a buril, ou com obras de insculptnra, 

\ 
para letras e outros papeis, e docu:mcntos 
commerciaes, c semelhantes ••• , • , .•. , ••• , •. 

Chapas ..•.••• t' idem P•«~ qualquer mister de fabrica de estam-
paria, e semelhantes ...................... . 

de qualquer outra qualidade ............... .. 
prateadas, para daguerreotypo, e semelhantes. . . 

Chaves de qualquer qualidade, não classificadas •.•••...•••••. 

1027 I Collelras para animaes ................................... .. 

1028 Conchas para balança, com correntes ou sem e lias •••••••••• 
'.t .... 

1029 Contas perfumndas, douradas, ou prateadas •••••••.•••.•.•••• 

1030 Correntes dei- \ 
gadas, para ba- j lança, com ar-

golas par~ pri- iimplcs, ou estanhadas ................ • .. .. 
lii\o de an1maes, culernisadas, ou bronzeada.; ....••.•.• ••·.· e semelhantes , ·· 
em pll(a, ou em 
obra de qualquer 
qualidade ••••••• 

1(}31 I Dedaes simples, ou perfumados ............. •• .. · .... • ... ••• 

1U32 I Dobradiças, fixas, lemes, gonzos, bisagras. c quaeFquer outros 
artigos semelhantes, para port;ls e jancllas, e para outros misteres. 

1033 I Escãpolas de gancho, cbapa, ou florao, c de q~alqucr outra 
qualidade . .•............ ,~ .................................. . 

103i I Escarradores ou cuspideiras, de qualquer qualidade ......... 

1035 I Escucletes •. , ........... , ................... , ........... .. 

Libra. 

» 

» 
)) 

» 

ll 

ll 

• 

.. 

,. .. 

• 

D 

, 

" 
» 

S250 

caooo 
15200 
1$800 
IS800 

8700 

8600 

S240 

1$200 

S240 
8300 

$250 

~180 

8250 

S~áO 

8250 

30 •.·o 

)) 

10 °/o 
30 °/o 

ll 

ll 

)) 

ll 

)) 

ll 

li 

" 
)) 

li 

)) 

,. 

~ ,Em barricas ou caixas. 5 °/o 

! 

Peso liquido. 

Em barricas ou caixas. 5 .,. 

Peso liquido. 

Em harricas ou caixas • 5°/o 

l
' Em cartllrs, caixinhas 

de papel1io, e outros 
envoltorios seme-
llumtes .•...•...•.• (Peso bruto. 

} Em barricas, ou caixas I 5 °/ó 

)) li 

)) ll 

ll )) 

ll )) 

)) ))' 

8 c.-. 

r 



"" ftlEnCADORI.\S. :> 
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io!: 

I 1036 

·····~·. ""/ I trellas, chapas, ,, escamas, aros, 
li e quacsqucr ,I outros emblc- . ~: mas e distincti- simples.··· • · · · • • · · · · • · • • • • • · · · · · · · • • · · • • · · · 
" 

"' pom """" f""'~· '"""'"· "" "''""'"'" · · · · · · ' · ' !: c barretinas, c 

! 
para quaesttuer 
outras obras se-

i melhantcs ..... 

! 
tim;ldas ou po- {grandes, tlf>nomi.wdas rl:ilc. 

i 
{ l"d . • '"· ' ""'''""""· ....... ,I 1 3

'" .. • • • de 'lualqucr outra qualidade .. 
i 1037 Esporas ...... I do adas ou grandrs, denominadas chilr-~~lvani~ada .. { nas, c semelhautrs .. : ..... 

s de qualquer outra c1uahdade 

'limados, ou estanhados .•.•.......•.......... 
I polidos, com molas .•....••......•.......••• 

idem, sem molas .••.•••.•.•••.••..•......... 
I galvanisado(, dourados, ou prateados uJ qual-
I 

1038 Estribos ...... quer modo .••...••.•••••....•...••..••.•. I 
I denominados estribeiras ou caçambas, polidos. 

I idem, i~em, dourados, prateados, ou gahani-
sados de qualquer modo ................... 

li 

\para sellim de banda .. : ..................... 
de qualquer outra quahdade ••••...••.•...... 

1039 Facas ou colheres. c garfos, para peixe, e facas para manteiga, 
ou para queijo, simples, ou ga!Yanisados ••.•.••••....•••..•. 

t:i\ID.\DE. DIREITOS .. 

Libra. s~oo 
1) /jSOO 

)uz. !Ir pnre! üSOOO 
)) 2~400 

)) 1~$000 
J) '"'H200 
J) 2.~400 
)) H$ooo 
J) 5$í00 

)) 1~'000 
)) 9$600 

)) 14~~0() 
Duzia. 18800 
-- ..\.d valorem. 

!!Tilra. ssoo 

RAS10. 

30 °/o 
J) 

)) 

" 
)) 

J) 

J) 

)) 

J) 

)) 

J) 

)) ,.. 
" 
)} 

T,utAS. 
,_ - -

Qualidade 
dos em·ollot·ios. 

l Em b:~rriras ou caitas. 

--

-
.\batimento. 

~~ O' ; o 

Peso liquido. 

~ 
~' <:) 



1040 

1041 

11)42 

1043 

1044 

! 
de uma só volta, de qualquer qualidade ...••. 
de duas voltas, de broca, de segredo, ou de 

Fechaduras.. patente, i~em, ic!cm ....•.•...••.....•...... 
de bomba, Idem, Idem ..••.•.••••••..•.....•. 
de qualquer outra qualidade •...•.••..••..•.. 

~ola i40.• Reputar-se-ha fechadura de broca aquella cujo 
eixo em que se prende a chave fôr protegido ou revestido de 
uma volta ou capa, que acompanha o moYimento da mesma 
chave, c nao a que só tiver esta perfurada, ou brocada. 

Fechos pedrezes de meio fio, c de qualquer outra qualidade .. 

\

'de metal branco ........................... . 
de metal ama reli o .............. : •••••••••... 
coberto de papel, seda, ou algodao .....•••••. 
dourado, prateado, perfumado, ou gah'auisado 

, de qualquer modo .•..••••••••.•.•......•.. 

Fio (aràme) .... ~ ~colchetes .................... ~ •.. 
cordoalha para nnios ........... . 
gaiol~s ................ •· •.....•.. 
ratoeiras ........................ . 

em obra. • tela metal-~ lica ou em peça. 'ti ..... ... .. 
panno de em obra e qualquer 
aràme... qualidade ..••.•.... 

de qualquer outra qualidade .•.•.. 

{ 
ordínarias •••••.•.••••••..•..••. · ..•.••.••... 

Fh·ela:s....... simplesmente polidas, ou envernisadas ....... . 
douradas, prateadas, ou perfumadas •.•.•..... 

· Í limados, ou estanhados, com barbellas ou sem 
Freios de qual- e! las.·:····"':·· .. · .. "" .. ··" .. · .. "···· 
querqualid de tpohdos, Idem, Idem .......................... . 

a · dourados, prateados, ou gahamsados, Idem, 
idem .....• , ••...•......................... 

1~ota f 4t .• Os freios que . vierem desmanchados, incom
pletos ou ~r acabar, ficao sujeitos ás mesmas taxas acima. Os 
que tiverem simplesmente enfeites, ou guarnições de metal gal
vanisado pag~rao ~ai~ 70 °/~ sobre os respectiYos direitos. 

Libra. 

)) 

" 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 
" 

rm. 
" 
)) 

S~lo 

$600 
~800 

.\d yalorcm. 

$240 

$150 
noo 
S4UO 

5250 

SGOO 
sooo 
StWO 
fiôOO 

$300 

SGOO 

ssoo 

f,180 
$1!.>0 
~tiO O 

$~60 
Si:;o 

16500 

30 ojo 

)) 

)) 

>>• 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)J 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)J 

)) 

)) 

)) 

)> 

~ 

,.Em barricas ou caixas. 

) 

)J 

5 O' ,o 

)) 

).Em "'"''M '""'"'I ' 'f. 
· Em cartoes, caixinhas 

de papelao, e outros 
envoltorios. seme-1 ;ho•k• •.......••. IP<ro """'· 

1 Em barricas on éaixa~ 
\ Em cartões, caixinhas 

I
, de papcl<io, e out:o> 

t'n>oltorios scme-
1 lllantes .. : ........ . 

~ o> 
" ,O 

Peso bruto. 

c:. 
c:l< 

"" 
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1045 Frisos, chaYctas, passadorci, rstúros, gr:~mpos, c outros ob-
jectos semelhantes, não clusificndos, para carros c arreios .... Libra. S2õo 

i0{6 llhús, para collcte c calçado, e para quacsquer outros usos ..... )) S250 

-

1047 Lata em folha, branca ou de côr ............................. )) MOO 

1048 Lettras, typos, emblemas, vinhetas, e quaesquer outras pc~as 
semelhantes, para encadernador ou livreiro ••.•..•••...•...•. )) S6UO 

1049 lllaçanetas, c quacsquer outros enfeites semelhantes •...••... )) SlSO 
1050 Me~albas, e collecçües de objectos archeologicos, ou numisma-

ucos, c semelhantes ..•.•••••••••.•••••.•.••••...••...•....• -- Ad ,·alorem. 

1051 llloldoras, guar- } . . 
Libra. S30o nições filetes e s•mples, ou envermsados ................... 

cordo;s ••.•. : .. dourados, prateados, ou perfumados ........ )) $800 . 
1052 Pane lias, frigideiras, casserolos, chaleiras, tachos, c outras 

peças semelhantes, oimples ou estanhadas .........•.... · ...... )) S~10 

1053 .....,Qo•dol>- J 
tão, ou com ca- grandes, para cama e semelhantes, com porca 
beça de latllo, de ou sem ella ..... , .................. • .... li $150 
qualquer qunli- de qualquer Gutra qualidade •.••......•.... a2Jlo )) 

dade .......... 

T,UUS. 

fi1S.\O. 
......._ 

Qualidade 
dos enyoltorios. 

30 o o Em barricas, ou caixas. 

j Em cartOes, caixinhas 
)) 

de papelão, e outros 
~nvollorios sem e-

t lhantes ............ 

» ·-I Em "'w~. "'''"h" de papelão, e outros 
10 °/o emoltorios seme-

lhantcs ............ 

3-0 °/o Em barricas, ou caixas. 

10 °,'o 

30 °/o } --J) 

)) Em lla rricas, ou caixas. 

)) } )) 
)) 

i 

' 
1balimcnlo. 

I 
I 

I 

5 o 
I 
' 

I 

Peso bruto. l 
I 

Peso liquido. 

Peso bruto. 

5 •lo 

Peso liquido., 

10 °/o 

fl OI ,o 
I 

~ 
(/< 
00 



10541 Perf~•adores, e porta-brazas .......................... o o o. 

1055 Pesos ou marcos, para balança ... o •. o ........... o •••• o .•••• 

1056 

1057 

1058 

105!1 

1060 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

Polvorinhoso .• j ordinarios, colll cord~es ou _sem clles .•....• 
! finos, ou de patente, 1dem, 1dcm ..•• o •• o o o. 

Pregos, taxas, c 4restas .............. ,. ....... o ........... .. 

Puchadm•es para portas e gavetas. o •••• o •• o ••••.•••. o •••••. . ' 
Rodizios, roldanas, polés, e outros objectos semelhantes .....•. 

Sinos e sinetas ...... o .......... o ............. o ............. . 

Taramelas ................... , ....... o .................... . 

Torneiras . ............. , ............. , ......•..... ~ ....... . 

Tfmpanos para cima de mesa ...... o .............. • · • • .. ·o· 

Veronicas, cru-l 
zes , medalhas , simples, ou envernisadas •• o •••• • • •• • • • • o·· 

emblemas, equaes- douradas, prateadas, ou perfumadas .• o o.·,, quer outras obras 
semelhantes ...... 

~ 
ordinarias, limadas, ou simplesmente polidas .. 
envernisadas ou bronzeadas, simples, ou com 

Quaesquer outras guarnições de outro metal ordinario. o o .. 
obras nao elas> i- (galvanisadas com prat.a, ou de qualquer outro 
ficadas .• o o •• o o •• o modo prateadas, nll todo, ou em parte .• o o. 

idem com ouro, ou de qualquer outro 
modo douradas, no todo, ou em parte. o o o . 

A":::a ·14~o· Neste ·artigo ficão comprehendidas todas c 
quaesquer obras de latoeiro, ou de lampista, ou sejão simples, ou 
t~nh1io enfeites, guarnições, pertenças de porccllana, crystal, ou 
ndro; marfim, c semelhantes, e todas aquellas em que taes ma
terias entrarem de algum modo como parte integrante, ou como 
ornato. Exceptuão-se todavia desta regra as cupolas, globos e 
tubos que lhes opertencerem, os quaes pagarão direitos em se
parado. 

I a • .. 
)) 

Duzia. 
)) 

Ubra. 

)) I 

)) I 

)) I 

)) I 

)) I 

libra. I )) 

)) I 

)) I 

)) I 

)) I 

fl250 I $180 

38000 I 6&000 

8150 I 

8250 I 

8240 I 

&180 I 

8250 I 

SISO I 

Ad valorem. 1 

8300 
8800 

8250 

8360 

8500 

8800 

30 °/o 
)) 

)) . 
)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I> 

)) 

)) 

)) 

Em barricas, ou caius .. 5 .,. 

)) )) 

)) I )) 

)) 

I 
)) 

)) )) 

)) I )) 

)) I )) 

)) 

I 
)) 

I· 

,. 
Peso liquido. 

5 °/o 

de papelão, e outros 
envoltorios seme-t

Em barricas, ou caixas. 

Em cartões, caixinhas 

lhantes ••••• o • o ••• J;Peso bruto. 

-co uw· 
c:> 



~ c 
:c: 
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MEnCADOilBS. 

----============================= 
Peelaisbeque, sitnilo•• , e outras ligas 

tle igual nalu•·e~a. 

1066 I Em bar1•a, chapa, pedaços ou resíduos, em obras inutilisadas, 
e de qualquer modo em bruto....... • . . . . • • . . • • . • . ...••... 

1067 I Em folha, para dourar ou pratear .............. · ...... · .. ·· 

1068 I Em eanotilhos, franjas, ~aliies, rordões, rendas, espigui
lhas, fieiras, rassamancs, fios, tranças, trancelins, e ttuaes
quer outras obras de passamanriro douradas ou prateadas, 
com ouro ou prata, denominadas entrefinas, c perfu
madas, ou de palheta de cobre, denominadas falsas •.•..•••.. 

1069 

1070 

Em dragonas, borlas, e outras obras de sirguciro •.••••..... 

Em obras de \ ' 
ourives, e qnaes- simplrsmente polid~, ou emcrnisadas .•..•.. 
quer outras nào douradas, ou prateadas de qualquer motlo •.. 
classificadas •..• 

Nota t 43.• Os artigos desta classe que forem galvanisados, 
nlio estando assim classificados, pagarao mais 50 •;. sobre 
os respectivos direitos. 

T.\RAS. 

UNID.\DE. I DlllEITOS. R\SlO. ---~~ 

Qualiiladr. I Abatimento. 
dos rmoltorios. 

====-: : ; .- w 

Libra. SOáO 

Onça. 8050 

l) soso 

-- . Ad ,·alorem. 

Libra. I 8400 
)) tS2oo 

10 °/o 

30 °/o 

)) 

)) 

)) 

)) 

Peso liquido 

{ Em cai,inhas de pa
J pclão, em papeis, e 
I outros cm·oltorios 
! st'mclhantrs ........ I Peso bruto. 

1 Em cartões, caixinhas 
de papelão, e outros 

\ l'nvoltorios seme
. lhantes , excluídos 

I os carreteis, ou ta
boas, em que vi e-

' rem enrolados .... . 1 Peso bruto . 

de pape!ilo, e outros 
emoltorios seme-

~~Em "'w", ""''"'' 
lhantcs ........... . 1 )) 

~ o 



t 961 ) 
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'l) MEfiC.\DORIAS. UNIDADE. o = """~ 
;:;o 
~ 
;z; 

CLASSE 24.a 
----

CHUMBO, ICS1'A~JIO, Zi~CO, i,; SUAS LIGAS. 

--
, em barras, em lençol, em ling-oado>, ou em pães; l em laminas, ou pastas, em pellaços ou resíduos, 

l~ de qualquer outro mollo em bruto ..•.•..• Arroba. 
•; ""' kminas delgadas, par:t botes de rapé, c se-

Libra. • ·!h antes ..•..............•.............. 
Chumbo ...... '<':.. ·· .•. os para aqncductos, P semelhantes •... 1071 )I . I "';J;~.:;ri. ':'~~, ':'.'~~~~·. '~.':'. ~,~~·'. ~: . ~. ~~~~ . )) 

em obras nl!o {simples · · "· · .... • · .. • "· "· )) 

classificadas • prateadas H? todo, _ou em parte. )) 

\ douradas, tdcm, tdem •...... )) 

f em barras, verguinhas, grisalhas, cinzas, ou pó; \ om folb.., •m P''''"• " 'm ""'"'• 'd• Arroba. qualquer outro modo em bruto •.•..••.•.•. 
em laminas delgadas para garrafas, em capsulas 

1072 Estanho ca- ou bocaes para as ~esmas, c semelhantes ... Libra. 
laim, tuta~aga, em canos para alambtque~, e semelhantes ....•. )) 

metal do prin- < e1_11 chapas abet·tas a burtl, ?U com obras de 
)) cipe c outras J msculptura, para letras, mustcas, e semelhantes. 

liga;.......... em pesos, ou marcos para balanças ...... _. .... )) 

DIREITOS. iUSAO. 

~750 ':?O •!o 

8090 )) 

$030 30 •r. 
$050 )) 

$180 )) 

$240 I) 

*360 )) 

8800 20 .,. 

8090 30 "lo 
$030 )) 

$200 )) 

$060 » 

' 

I TARAS. 

~---
I I Abatimento. Qualidade 

I tios cnvollorim. I \ 

! 
I 

I 

: Em barricas, ou caixas. á.,. 
1 Em \'Ídros ou frascos. 10 °/o 

i 
I 

, 

I ,, 
i\ li 

l/Em""'"'"""'"'· 
5 °/o 

I 
I 
I 
I 

i 

~ 
~ 

"" 



, f;mpl" .................. 'l Libra. fi~OO 30 °/o 

·~ 
galvanisadas com prata, ou de 

1 em obras não qualquer outro modo pra-
I classificadas • teadas, no todo, ou em parte li $4.00 )) 

idem com ouro, ou de qual-
~uer outro modo doura-

as, no todo, ou em parte .• ll 3600 )) I 

í'm """" on lingoo....,, ""folb"'" ,.,~ •• 
em pedaços ou resiiluos, e de qualquer outro 
modo em bruto ••.•••.•••.••••••••.•.•.••• Arroba. $800 )) 

' . em chapas, para cobrir casa ••••••••.•••.•••• Libra. 8060 10 °/o I 1073 1 Zinco . . . . . . . . em pregos, taxas, e arestas •••.•••••••••.•••• » li060 30 "lo ( · t"· •lmpl" plobid.,, on í 
)) I J) 

em obras nllo enveroisadas .....••••••.•.• « 8180 )) 

classificadas.. prateadas no todo, ou em parte. » /i240 )) 

· douradas, idem, idem ••.•••. ... 8360 )) I .I 

,I -
~ 
~ 
l:l.:> 

~ 

·~~~~~~~~~·--·· ~ 



.zi MERCADORIAS. 3 
::;:j 
;::; 
~ 
~ 

I 
-

CLASSE 2ã.~ 
---

FERRO _E AÇO. 

--
But bruto ou Pl't?.partulo. 

. Ferro. 
--

10i4 Em lingoatlos, ou ferro guza •••..••••.......•.•..•.•••••.. 
!Oiá Em barra, chapa, ou verguiuha, de qualquer qualidade ...•.. 
1076 Em arcos para toneis, pipas, c barris .•...••.....•..•.••.... 
1077 Em limalha grossa ....•..•....•.•••.••......•••••...•••••. 

Aço. 
1078 Em ,·e••guiHha, nrgalhllo, ou barra ••.••.•.•.•••••••••••••. 

B1n obrtl8. 

--
Fe••••o c aço. 

{de costura, de qualquer qualidade ....••..... 
.079 A.gulbas...... de enfiar, acolchoar, ou. enfardar ..•••••.•••.. 

de qualquer outra qualidade .••...•.•...•..•. 

\ 

E~ID.\DE. DIREITOS. R.\S..\0. 

Arrobi. SOb O 10 °/o 
)) 8100 )) 

)) $150 )) 

)) $400 )) 

)) S2oo )) 

Libra. S6GO 30 ., •. 
)) gsoo )) . 
» $600 )) 

TAUAS. 

Qualidade Abatimento. 
tios riii"Oltol'ios. 

-- Peso liquido.

1 
-- )) 

-- )) I 

Em barricas, ou caixas. ' 
5 °/o 

I - Peso liquido. 

~ Em cartões, caixinhas 
de papelão, latas, e 
outros cnvoltorios 
semelhantes .•••.•• . Peso bruto. 

I 

I 

~ 
C) .... 



1080 1 Allli•abas, trincos, e tranquctas ......••.•. , ...•...•. , ....... Libra. 8120 30 °/o Em barricas, ou caixas.! 5 °/o Í Em cartões, caixinhas 
1081 I Alfinetes simples, ou com cabeça de vidro ou de louça , .•.•. )) 8180 )) 

de papelão, e outros 
~ envoltor:os seme-

lhantes ••....•••••. Peso bruto. 1082 I Almofaças para limpar animaes .......... , ............ , .... )) aoGo )) Em barricas, ou caixas. i> "lo 
1083 Amarras c {até l/2 pollegada de grosssura .••..•••.•.••••. Quintal. 38800 )) ~ )) )) amarretas..... de mais de l/2 pollegada idem ................ )) 38000 )) 

1084 I Ancoras, ancorctes, efateixas ............................... )) aaooo )) -- I Peso liquido. 
1085 Anzõcs de qualquer qualidade .............................. Libra. 8360 )) Em barricas, ou caixas. 5 "lo 

{para chaves, c semelhantes ................... )) ssoo )) 

} 1086 I ,\.rgolas...... para .quaesquer outros usos, com rosca, ou )) I )) 

· esp1ga, ou sem ellas ....................... )) soao " • 
1087 I Armações para chapéo de sol. ............................. )) 8060 )) -- r~Uquidn.

1 Nota {44.• I! o peso das armações se incluirá o dos cabos 
~ que as mesmas trouxerem. ~ 
~ 

1088 I Aros para sellim, ou para arreios, cubos de rodas, guarnições, e se-
Em barric:s, ou caixas1 melhantes .•••.•..•... , •..•.•......•.••••...•.•••.•••••..... )) SISO )) 5 .,. 

1089 Arrebites ............•....•...........•..•.. , ...•........•. )) goao )) )) 

1090 Azas para bahús, e para outros usos ......................... )) eo&o )) )) 

I 
)) 

1091 Baadeijas •.•• { pintad~s ou envernisa~as, douradas ou não .•. )) 8250 )) I 
)) )) ' · Idem, Idem, com cnfmtes de madreperola ..••. )) $360 )) 

1092 Barbellas ....•...•......•.•...•....•..••....... , .......••. )) 62~0 )) I )) I .. 
1093 Barcos ou vasos miudos de ferro, de qualquer qualidade ••.•• -- Ad valorem. 10 °/o 
1094 Batentes para portas, c objectos semelhantes •.••.•••..•••••. Libra. 8060 30 °/o I )) I 11 

1095 B ) lisos, ou simples ............. , ....... , ...... Um. 2Stoo » 
erços · · · · • · · ~com la v ores ou enfeites ......... · .. • .. •••••· )) 48800 )) 

.vota i.4t;.a Os colchões, travesseiros, cortinados, e outros ob-
jectos semelhantes, que forem pertencentes aos berços, e lhes 
vierem annexos, pagarno direitas em scparadg. 



~ ·MERCADORIAS. UNIDADE. 
t:::: 
"""' ::=! 
;;;) 
iot:. 

1096 Birimb~os ..•..............•.•......•............•.•...... Libra. 

1097 Bocados para freios •.••.•••••••••••..• , ........... , ........ Um. 

109il Botões ou marcas ...... , ..................... ,.,., ••••... ,. Libra. 

1099 Braços para balança ........................................ I) 

{simples ................. • ..•.•.. · • •.. • ....•• Um. 
1100 Bridlles ..... com guarnições, ou enfeites de casquinha .... )) 

idem, idem de metal branco ou amarello .••.• D 

B l'lla \ para moitões ••..........•.........•.•••.•.. Lib~a. 1101 0 
s · · · " · · l pam carros ou carroças ................. · .. • D l até 20 pollegadas de altura ... Um. 

. de mais de 20 ate ~o idem .• )) 

~ ruuohd" .. • ·.. do """ do 30 '" <o idom •• )) 

· de mais de 40 idem .......... )) I'" "' poli"''"' do ullurn ••• , D 
1102 Burras ou co- de mais de 20 até 30 idem •• )) 

fres ........... ( de mais de 30 até 35 idem .. . )) 

batidos, forra- de mais de 35 até 40 idem .. )) 

dos ou na o de mais de 40 até 4f> idem .. )) 

de madeira •• ~de mais de 45 até 50 idem •• » 
de mais de 50 até 55 idem •• )) 

de mais de 55 até 60 idem •• » 
de mais de 60 idem ........ » 

DIREITOS. RASÃO. 

guo 30 °/o 

Sl&O )) 

8150 )} 

!1120 11 

S200 )) 

$600 11 

8~50 )) 

SO&O )) 

h030 )) 

4SSOO )} 

12$000 )) 

2iSOOO )} 

36~000 )} 

188000 )) 

30SOOO )) 

36gooo )) 

4sgooo )} 

54gooo )) 

60flOOO )) 

758000 )} 

908000 )) 

120$000 )) 

-
-

I TARAS. 

, ............... _..-'""'... 

Qualidade 
dos cnvoltOI'ios. 

i Em barricas, ou caixas. 
i 
' i} Em cartões, caixinhas 
: de papelao, c outros 
i t envolto rios seme-
l lhantes .•. , .. , ••••. 
' Em barricas, ou caixas. 

i 
' 

I )) 

f 

I 

I 
I 

~batimento.! 

I 
5 °/o i 

peso bruto. 

5 °/o 

I 
)) 

I 

c:o 
~ 
0:. 



1103 Cabeções para animaes . • . . . . . • . • . . • . . • . . . . . . . . . . . ........ rm. s~oo ~O 0 /o 

~I\ 
1104 Cachimbos para aldrabas ........•.................•...•••.. Libra. $1~0 )) I Em barricas, ou caixns.J 5 °Ío 

{simples ou communs, de qualquer qualidade .. )) $180 )) 

110:> Cadeados . . . • com lettras ou de segredo ...•...•..••..... :. )) 8600 )) I> " I )) 

de qualquer outra qualidade •..•.•...... , .... )) $600 )) I lisos ou simples ....•..•..•.••............... l'm $400 )) 

1106 I Catleiras e tam- com favores e enfeites .•.•...•......•..•..... )) 8600 )) 

boretes . • . . . . . de balanço ...•........•..••................ )) 1~200 )) 

de qualquer outra qualidade ••.••.......•.... -- Ad valurcm. )) 

~ 1"'' wl~lro, .. ,, .•••.•••••. rm. 2$400 )) 

lisos e simples.. para ca~ados •••...•••...•••. )) 4$800 » 
1107 I Camas, catres para cnança • · · • • • • • • · · • • • • )) 1$800 )) 

e barras· .. ·.. {para solteiro ................. •" 4$800 I }) 

com lavõres... para ca.sados ................ )) 98600 )) 

para cr1ança ................. )) 3$000 )) 

Nota :148.• Serão consideradas para solteiro as camas que 
tiverem até 40 pollegadas de largura, tomadas pela parte· de 

I I I I li ~ dentro. j c:> 
Este trtigo não comprehende os colchões, travesseiros, corti- .... 

nados, cupolas e outros objectos semelhantes, que vierem annexos, 
os quaes pagarao direitos em separado. 

, para espartilhos, saias, e outras obras seme-
lhant.es, simples, ou forradas de panno, ou 

8300 de pellica .................................. Libra. }) 

i 
abertas a buril, ou com obras de insculptura, 

~~ 
1108 

1 

Chapas ••••••• i para letr~s e outros papeis e documentos 
5$000 }) 

J Peso liquido. 
oommerc•aes, e semelhantes •..••...••.•••• )) --abertas a buril, para qualquer mister de fabrica 

) de estamparia, e semelhantes ••••••••.••... )) 1Saao 10 °/ O 

1 galvanisadas, para cobrir casas ••••.•.•....••. .\rroba. 8200 )) 

, de qualquer outra qualidade .••....•.•.••• , •• -- Ad valorem. 30 °,'o 

1109 ·1 Chaves ..... {para portas e gavetas, ~ semelhantes .......... Libra. $1~0 )) 
} Em barricas, ou caixas.! 5o/o • • de qualquer outra qualidade, não classtficadas. )) 1!'40 )) 

1111) I Colheres e garfos de ferro, estanhadas ou não •••••••••••.• , . )) a12o )) )) \ )) 1111 Colleiras para animaes ....••.• ,, .•••.••.••... , •............. )) $300 J) - Peso liquido. 



-11 I I 

.., 
;§à 
"'"' ::!!! 

~ 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

I 1121 

MERCADORI.\S . UNIDADE. I DIREITOS. 

Coacbas para balança, com correntes ou sem ellas ••••••..•. 1 Libra. 

Correntes para balança, com argolas para prisão de animaes, 
e semelhantes, em peça, ou em obra de qualquer qualidade, 
simples, estanhada, ou envernisada................ ... .. .. . . . , 

Cravos para ferrar animaes................................. Arroba. 

Cunhas ou linguas, para ferros de engommar. . • • • • • . . . . . . . . Libra • 

Dcdaes .................................................. .. 

Dobradic:as, fixas, lemes, gonzos, bisagras, e quaesquer outros 
artigos semelhantes, para portas e janellas, e para outros misteres. 

Eixos para carros ..................... • ................... . 

Escápolas de gancho, chapa ou florfio, e de qualquer outra qua-
lidade .. · ................................................. .. 

Espetos para cozinha ................... • .................. . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 limadas, esta- {grandes, denominadas chilenns. 

\ 

nhadas, ouen- e s~melhantes ..••...•.•.. ·l[}uz. depares. 
vcrnisadas . • . de qualquer outra qualidade.. " 

' grandes, denomina(Jas chilenas, 
Esporas .. , .•. polidas ••••.. , j e semelhantes ..•.•..•••.• ·j » 

) de qualquer outra qualidade.. " 

$120 

St20 

1$800 

so2o 

$150 

~Oi O 

$060 

ano 
$060 

~S400 
tasoo 

3SClOO 
2g4oo 

R\S.\0. 

30 °.'o 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 

)l 

)) 

TARAS. 

r ............... ' 

Qualidade I Abatimento. 
dos envoltorios. 

Em barricas, ou caitas. 5°/o 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

í Em cartoes, taixinhas 
) de papelllo, e outros 
) Nnoltorios scme-
. lllantcs ............ I Peso bruto. 

Em barricas, ou caixas. 5 "lo 

)) )) 

)) 

)) )) 

:,:) 
O'J 
(X, 



11:12 

1123 

1124 

1125 

1126 

r {grandes, denominadas chilenas, 
\ galvanisadas... c semelhantes ..........•. ·IDuz. de pares. 
\ de qualquer outm qualidade. » 

~
limados, estanhados, ou enyernisaãos,, , , , .... 
polidos, eom molas .•..• ,, •...... , ..•.•. ,.,. 

• idem, sem molas ............ , ... , ......... . 
Estrabos .. "" dourados, ou galvanisados de qualquer modo. 

I para sellim de banda. . . . . . . . ...•.. , .. , ... , . 
\de qualquer outra qualidade ••• , .. ,,.,,, .••• 

» 

" )) 

)) 

Dnzia. 

t
de uma §Ó volta, de qualquer qualidade ..•... 1 Libra. 
de duas voltas, de broca, de segredo, ou de 

Feebadnras.. patente, idem, idem., ..•....•••.•.•••.... •j » 
de bomba, idem, idem .. .. .. . . . .. .. • . .. . . . . » 

. de qualquer outra qualidade.... • ...•. , • , , , . 

Nota f 4'7 .• Reputar-se-ha fechadura de broca aquella cujo 
eixo em que se prende a cha,·c for protegido ou revestido de 
uma volta ou capa que acompanhe o moYimeuto da mesma 
chave, e não a que só tiver esta perfurada, ou brocada. 

Feebos 'pedrezes, de meio fio, e de qualquer outra qualidade. 

Ferraduras .. , , .. , , , , . , , . , , , , , , , , ••. , , , , , , , ... , ..•.•• , , • , , . 

~d< quolqn« qn•""''' • ""'"""· •impl.,,, •. 
coberto de papel, seda, ou algodão , , .••...... 
galvanisado, de qualquer qualidade .••• , •• , •• 

FI ( ân I cl<h<~• .......................... 
o " " • .. "( oonloolho '"' '"'"· ............ , 

gaiolas ............................ 
grampos simples, ou com cabeça de vi· 

dro ou de louça ................... 

om ohn.l grelh1• " " ' " • " " " " • " • " " " · ratoe1ras .......................... 
tela. metallica { em peça ••.•.•••••. 

ou panno de em obra de qualquer 
arâme.. .... qualidade ........ 

. de qualquer outra qualidade ....... : 

Libra. 

Arrobn. 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

<SROO 
~$600 

1$7.100 
68000 
3$600 
ü$00(P 
1$200 

Ad yalorcm. 

S090 

$300 
$500 

Ad yalorem. 

$0!)0 I 

$900 I 

$020 I 
$200 
$180 

$300 I 
$025 
$400 

S120 I a10o 
$100 
s~oo 

83001 

SiOO .' 

30 °/o 
)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)E b . . ) m .arncas, ou cmxas 5 °,o 

>> I » 

>> I )> 

Em barricas, ou caixas! S "I• 
Em cartões, caixinhas 

de papelão, e outros 
envoltorios seme-
lhantes ••.••••••••• I Peso bruto. 

<:0 
~ 
<:0 



-

.,.,; liERCADORIAS'. UNID.\DE . Q 
=:: 
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::;:! 

~ 
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1127 F" elas \de ferro simples, estanhado, ou cnvcrnisado .. 
•v ·• • • ·" t de aço polido 1 ou abrilhantado ....... · ... • .. · 

Libra. 
)) 

I 

1128 Fogareiros ...........................••................. ·. )) 

1129 Fogões simples, fornos, fornalhas e chapas de ferro, c outros 
artigos semelhantes, para cozinha .......................... · · Arroba. 

em laminas ................................. )) 

1130 Folha de Flan- , · ísi_mplcs, ou lisa •.•. , ·: ••.. Libra. 
. pmtada, ou cnYermsada 

d1 cs · · • · • • .. · · no todo, ou em parte .... )) 

em obra d~ qual- com guarnições, ou enfeites ' '""'"'"''''· t ,, !'"'· '"'"· '"''"'"· nno classificada . ou de outros mctaes scmc· 
Jhantes ...•......•..... ·. · )) 

de qualquer outra qualidade --
Nota 14§, a Fi cão comprehendidns neste artigo todas as obras 

de funileiro, c delampista, não classificndus; e no seu peso se incluirá 
o dos cabos, tampas, guarnições e outros accessot·ios de madeira , 
chifre,ou qnillquer outra ma teria semelhante, que lhes pertencerem 

1131 Forquilhas, grampos, c outros objectos semelhantes, não 
classilicados, para carros c arreif)s ................ .t. .. .. • • .. Ubra. 

1132 
F • d 1 Í limados, ou estanhados, com barbellas ou sem re1os equa- Um. J"d d f ellas ...................................... 
querqua 1 a e. polidos, idem, idem ........................ )) 

DIREITOS. R.\SÃO. 

goso 30 °/o 
~300 ,. 

$030 )) 

$UGO )) 

S900 20 •to 
$160 30 •to 
$240 )) 

~~60 )) 

Ajl Yalorcm. )) 

$120 )) 

s~oo )) 

5600 )) 

TARAS. 

r ............... 

Qualitlauc 
dos cmolto!'ios. 

I Em barricas, ou cai tas. 
\ Em cartões, caixinhas 
· de papelão. c outros 
( rnyoltorios seme-

lhantes ...•.•..•.•• 

Em barricas, ou caixas. 

)) 

)) 

l )) 

\ 
I 

/ 

)) 

"' 
Abatimento. 

5 .,. 

Peso bruto. 

5 .,. 

)) 

. 
)) 

10 °/o 

5 O' 
'o 

I 

I 

G:> _, 
Q 



,vota t.49.• Os freios que ,·iercm desmanchados, incom-
pletos ou por acabar ficilo sujeitos ás mesmas taxas acima.- Os 
que tiverem enfeites, ou guarniçõ.cs de. ~etal gaiYauisado, pa-
garão mais ~O 0 /o sobre os respectivos dtrettos. • 

1133 I Fuzis (para ti r~ r fogo) ••.....•...•••••••••••••••.••••..•..•. Libra. $180 30 °/o Em barricas, ou caixas.\ 5 °/o 

113~ Gatos, c sapattlhos ......................................... )) SOGO )) >> )) 

1135 I Lettras, i!pos, emblemas, vinhetas, c quaesqucr outras peças .. ) Em cartücs, caixiu bas 

semelhantes, para encadernado r ou livreiro •.••••..•••••...••. )) $500 10 °/o de papctno, c outros 
ruroltorios scmc-
lhautcs ....•.•..• ·! Peso bruto.· 

1136 I Mesas e bancas. {lisas ou simples .... · .... • • • • ................. Uma. 1~200 30 °/o t 
com lavorcs ou enfettes ...••••.•.••.••..•.•.. )) 2$100 )) 

1137 1 Molas i:ia'rtt: )lbrtas, grades, c para outros usos semelhantes •.••. Libra. $120 )) Em barricas, ou caixas ·j 5 .,. 

\simples ....................... )) ao~o )) 

1138 1 P>nellas, f•·•-r~d;,,, .... ••oohod~, '" '""'"'"'" .. )} ~o:,o )) 

I~ I 11 
~ 

gideiras, casse- esmaltadas, ou com porccllana -· $080 )) -rolas, chaleiras, por dentro.· · · · • · · · • · ...••.. )) 

J) 10 "i• tacbos, ~·outras j · 1 ~o~u )} peçasscmclhan- stmp es •• · • .. · • · · .. · · ...... · • .. . 
· . estanhadas, ou envermsadas ••. )) ~0~0 )) 

tes .. • • • • · • • · · • batulas • • • • · { csmaltada~, ou com porcellana 
por dentro ....••..•......... ·)) SEOI )) 

1\'ota t.::»O.a As chaleiras que trouxrrem torneiras de n:etal 
amarcllo ou branco pagarão mais 10 "lo dos rcspcttivos di-
reitos. 

{grandes, para C<lma, e semelhantes, com porca, 

I 1139 I Parafusos . :. ou sem e lia. . . . . . . . . . •.• . . . . •.....••••••. ·1 )) $"50 I )} p I. 5 •:. de qualquer outra qualidade ................. ~120 )) 
)) 

• l Em cartG<'S, caixinhas 

1140 I Pennas para escreyer, de qualquer quàlidadc ...........•.... )) 1$20·1 )) 
de p:tprlilo, e outros I enYolturio; scine-

. lhaates ......•.... ·j Peso bruto. 

11H I Perfamadores, e porta-brasas ••••••••••••••••••••.•••••••• » 'fl120 )) Em l.Jarric~s, ou caixas. 5 °/0 



TARAS. 

,..,; MERCADORI.\S. UNID.\DE. Dl~EITOS. R.\S.\0. -~-· ' 
o = Q:wlidaue "-" 

Abatimento. I :a dos cnYoltol'ios. ~ 

1142 Pesos ou marcos para balanças, c para rclogios •............ Arroha. ~uoo I :-::o ()'1, I E!ll Larrit:~'. ,,u raixas. ~ o/o 

1143 Pratos uc folha uc Fbndrcs, ou uc ferro estanhado ........... Li!Jra. $100 " " )) 

11H p t 1· 1 J até 2 polle~adas ............... )) ~n4o " ) regos, axas, s1mp cs • • • • · 1 uc ma i. uc · ., idem 
)) ~020 )) arestas, e pontas ' - • · · · · · · · • · · · ) )) )) 

de Paris........ b d 1 t- )) fOUO I )) I com ca eça e a ao... . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.. 

114& Puelaadores para portas e gavetas .•.......••..•.....••.... )) HUO )) I <:a 

lHG Rodizios, roldanas, polés, e outros objcctos semclhautcs •...•. ~120 I I• " )) )) 

-c 
N) 

IH7 S [r { lisos ou simples ................ : . ........... l'm. 18500 )) 
0 as····· · • • · com la yurcs ou enfeites .....• · • .• · · · .. • · .... )) :;~oou )) 

1148 Taramellas ................... ; ....••....•..............•. Libra. S!~O )) ,. )) 

1149 Torradores .. {para cafc>, simples OJ! communs .....•.••..... )) f080 )) 

para fannha, 1uem, 1uem ....•.•.........•... )) S020 10 "/0 
)) )) 

1150 Varetalil e garfos, para armação de chapéo de sol •..•...•.... )) I S120 3ü 0 /o )) )) 

· tsimples ...•.••...•.•.•.••.•..•.. )) soao )) 
\ 

1 estanhadas, envcrnisauas, ou gal- \ ( ,.,,,~,., <om '''"• ou <Om C''''".. oo<ro m<tol ~m<lhoo<o .•••••.. 
)) SG60 )) 

I 

esmaltadas ...................... )) ~090 !) 

galvanisadas com ouro, ou prata, 
ou por outro modo douradas, 
ou prateadas ••.•...•.•••..•• r • )) $120 )) 



1151 Emquaesquer simples.......................... Libra. SOGO 30 °/o 1 Embarricas,oncaixas. 5°/o 
outr~sobrasnão eslaf!hadas, euv~rnisadas, ou gal- >Em cartr1es, caixinhas 
classificadas • . . . vau1sadas com zmcc, ou com outro ' de papeliio, e outros 

batidas... metal semelhante............... " $090 " envoltorics , scme-
esmaltadas...................... " a120 >> Ihautes .......... Peso bruto., 
galvanisadas com ouro, ou prata. 

ou por outro modo douradas, 
ou pratead:.s.................. >> Sl&O " 

em pCéllS para edificação de casas on armazens, } 
ou para construcção de barcos ou vasos 

" miudos, batidas, ou fundidas.............. -- Ad valo rem 10 "/o 

Nota fl'óf.• Os artigos desta classe qlle forem galvanisados 
com ouro, ou prata, ou de qualquer outro modo dourados, ou pra
teado sem parte, "u no todo, e que não estiverem assim classifi
cados, pagarllo mais 50 •to sobre os respectivos direitos; e os que 
forem galvanisados com zinco, ou qualquer outro metal ordinario, 
mais 20 •fo. 

Aos que forem simplesmente pintados com alcatrão, ou alca
troados, nenhuma diiJ'erença se fará na percepcão dos direitos, 
que serão os mesmos estabelecidos para as obras 'simples; os que, 
porém, forem envernisados, ou pintados com outra qualquer 
materia, não estando assim classitlcados, pagarão mais 10 °/0 sobre 
os respectivos direitos., 

--~ _, 
c,.., 
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:~ I CLASSE 26.a ~-··~· --·- •·- -•-~ ""' <"''"' "·""'"'· ; 

l 
C.lSQUI:"iH,"", E I'R.<\'L\. !:"tGLJEZ.-\.. 

1152 Em folhas ou la minas .................................... . Li!Jra. ~2:.o 

1153 Aldrabas, ou trauquctas ................................. . g~,(JO 

1154 1\rgolas de qualquer qualidade .....•......................... )) $500 

11 5S Aro" para scllim, c para aFrcios, cubos de rodas, guarniç,1cs, c 
usos semelhantes ..................•.•.• , ................. . )) ~:-oo 

1156 Darbellas ................................................ . )) $500 

1157 Botões de qualquer <;ualiuade .......•••.•..•................. )) 1$~00 

1158 I Cabeções para animacs .................................... . rm. $300 

1159 \ Collei.ras .................................................. , Libra. 

1160 I f:sponts de qualquer qualid~de ............................. lctz.(eparcs .. z~;coo 

1~~00 

~0 v:,, 

~(J o/o 

)) 

)) 

)) 

)) 

j) 

)) 

J) 

En1 harrirasl ou caixas. 

)) 

)) 

)) 

)) 

(Em rarlucs, raixinlt~s 
J úe papel fio, e ot:.tro~~ 
~ ('llYol turiús t;~'!IIC-
• llmulcs .......... . 

5 o ,, 

)) 

)) 

)) 

)) 

Peso !Jru:o. 

f'csu !iquido.,, 

'-=' _, 
~ 
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,! 

ii 
.... ,I 
Si/ 

!\ 

ji 
I 

I 
I 

' ( \:~~~~ .. ~~~~~1~~~!1;_~.;.;; ;:;;: ·j,:,.;,:~ ·.::: ·.:::::::::::: :: ;~ol. u)~prcs.\ 
Esh•ibos .•... i ti<: tj<l<~'quer qlla!i<'. ·.·, nh!l Llu!:;s ........... ·i n \ 1161 

t til~uunli!!a;;o.-i (·~t,·i ,: .;·;t~:, ou c~u;uwLh.~~;......... )) 
' • .. !' .. ·, ~ : ' . , ~ '' I ·~ . . ' - ; '\ ~.)~tlli. :,l.al,tl. u-.., ~Ju;lll ,... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Dul.o.. \ 

115~ Fivelas de ttu:lly>:cr qualié!Jllc ........................•...... LihrJ. 

1163 I IF1•eios llc llUalquer qualidade, cota !J<,l'beii<l, o;; s~~m c!'a ......... I l'1:1. 

1\rolu i ;;z.a Os rrcios f(U0 \ iercrn dtSlHtlilChado~. inconliJl~
tos, ou por acuLar, tiNio sujeitos ús u1csH1as taxas otitna. 

llGt I F'r•isos, chnvctns, passa•lores, cstúros, grampos, e 0utrus ohjc(jtos 
scmclllautcs, pJra carros ou urrei os ............•.........•. 

1165 I Ptt••afuso~ de casquinha, ou com cabeça t.lc casquinha, de qual· 
quer qL...tliÜ<Hle •..........••............••.....•...•.....•. 

. \ ::~~~~ ;.,:]~~~~~: ~;J.gl;,;,:~{çf.(,~(J~' 
(SHnplcs. / ruesrna rasquinll;1 .. ··: .... 

~ (
CVH'. reieYos, ou :~aarnH:,tJes 

de Pl·~··l /I 'C . • .................... . 
( 1 .a.squi-

1 uh~ .... j (r ' 

' 

~ cbroias d<> \ c~.~;:~ r"ei~~;J~,· ~1:! ·f!·,;;r·t;iÇ,)~~ ;_!n 
Quaeswte.r \ mar.:a.") mcE"1l." easquHttw .... ·.· ~ ... 
·outras o!Jras · \ c~m rdew;, ou ;;uarmçucs 

~~~at". ~:=.-l · sim;1!cs .. ·. -~~~:·~~·: ·. ·. ·.:::::::::::: :: . 
( 

{ galvaw.,.ar:as com prata, Ult -:0 CJ1!al-
de prata } ljUCr uutw awdo pruteadas, uo todn, 

\ i""'"'"\ ' l>ll t'ITl parlr ...................... . 
~t:hLt (gah:auisdda..; ro::n ouro, ou Ur flualqurr 

t·tL~'O H!OliO JUUl.,.;Üt.lS, l!O !~J(!O, Cü Clll 
p<~.rte ......•...................... 

llGC I 

Libra. 

)) 

>.' 

)) 

)I 

)j 

/) 

)) 

I 

I 

I 

I 

[ 

I 

! 

I 

:>k!;!)O 30 ,, 0 

I li 
(i~(l:)i) )) 

1 ~'{)',)(1 )) 

1 Í ~; ~ ~ )() )) 

:J,i,\)[10 )) l' Et:! h:trrka:._;, on (';li'\::l.S 5 o:jJ 

H;,oo I 
I\ Lm 1 arlüt'>. oi\i;ibas · 

)) Je pap:·\:\o, eoutrí):l 
I en.\olturius s~~lnc-

I 
I\ llwulc>" .......... I Pc3o bruto.· 

SJOO )I 

s:,oo )) Em barricas, ou caixas. 5 °,'o 

S300 )) )) IJ 

$:JOO 

~7j0 

lSOOO 

~300 

)) 

I )) 

)) 

)) 

·-..-· 

1··--

$500 )) \ )) )) 

$700 I 
)) 

$o o o 

ssoo )) 

1~200 )) 
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CLASSE 27.a 

METALLOIDES E VARIOS MET,\.ES. 

-

1167 A.ntlmonio mctallico, ou regulo de antimonio •......•....••. Libra. 8200 

~ 

1168 A.rsenico mctallico .....•..••.••..• , , ..•.•.•.• , ....••.....•. )) U2oo 

1169 Dario ....................................................... Onça. ~500 

RASÃO. 

10 °/() 

)) 

» 

TARAS . 

-
Qualidade I .lbalim.,~. 

dos euvoltorios. 

\Em Yidros qu~ possllo 
ronter ate uma 
libra d'agua ••.•••• 20 °/o 

Id~m de mais de uma 
f libra, idem .••••••• 10 °/o 

Em barricas, ou caixas. á •;. 
, Em latas •••••••••••• 2 °/o 

5 A mesma do artigo 
1 autimunio metallico. --
, Em ,·idrqs que possão 

conter até uma 
\ OD(II d'll!!llll , • • • • • • 75 .,. 

. Idem de mais dr; uma 
G!J 0 /o até 8 on~as, 1dem .• 

lidem de mais de 8 
~ on~ns até uma 

libra, idem ....... 55 "lo 
Idrm de mais de uma 

\ libra, idem ...... • • 40 •:. 
,Em latas ............ 10 °/o 

I 

I 
i ~ -· <::> 



1170 I Blsmntho ............................ , ..................... I Libra. 

1171 I Boro ....................................................... I Ontn. 

1172 I Bromo, ou bromio ......................................... I Libra. 

1173 I Cadmio .................................................... 1 » 

1174 I Calcio ...................................................... 1 Onça. 

1175 I Chloro liquido, ou hydro-chloro ( soluÇjlo de chloro) ......... f Libra. 

1176 I Chromo .................................. · ................. J Onça. 

1177 I Cobalto ................................................... . » 

1178 E r $em canudos ................................. , Arroba. 
nxo re .. • .. • 1 sublimado, ou flores de enxofre .. .. . .. . .. . .. . » 

1179 lodo ... ,. ......................... : • ....................... f . Libra. 

1180 lrldio.,.. • .. .. .. .. .. . • .. • • • . . .. • .. ............... , ......... I Onça. 

1181 Lithlo ...................................................... , » 

1182 lllagnesio ................................................. ,, » 

1183 .JIIanganez (manganum) ..... ,, , ... , ......................... 1 » 

118-l I llcreario metalhco ou Tiro, ou azougue, .................... J Libra. 

ssoo 

SbOO 

81>00 

ssoo 

$500 

poo 

$200 

8500 

8200 
$600 

5800 

48000 

45000 

ssooo 

iSOOO 

~300 

lO 0 /o 

" 

" 
)) 

)I 

» 

li 

)) 

" )) 

:I 

» 

)) 

D 

11· 

D 

A mrsma tJo arti!!O 
nutimouio metallico. 

l .\ m~sma do artigo 
! bario ..•.•••• , •.•• 

$A mrsma do artigo 
~ antimouio Jnetallico. 

5 A mesma do artigo 
1 bario .••••.•.••.•. 

" 
j A mesma do artigo 
l antimonio mctallico. 

A mesma do artigo 
1 bario ........... .. 

.,. 

j A mesma do artigo 
antimonio metnllico. 

)) 

) A meiima do artigo 
t hario ........... .. 

li 

» 

• 
'Em frascos de ferro ·] 25 °/o 
, Em frascos de barro, 
l ou de louta.,.,... lO •f• 

~ _, 
--1 



- . 
li 

T.\RAS. ~( 
Ji ;I ~ AIERC.\DOniAS. D'ID.\DE. DIREITOS. nw\o. ---------I! c: 

Qnali~adc I Abatimento. jl = 5 dos cnvoilorios. 
~ ,, 

jl ., 
1 I \A rnrsma · do artigo ~ 1185 Molybdeno ................................................. Onça. :<NOOO 10 P, 0 ~. ( bario ........•.••. 

1186 1\ielml (nico- } · 

' 8~00 l1tm carboni· puro.····· ·: • · · '· • · · · · · · ·' · · • • · · · · • · · · · · · • · )) )) 

cum)......... para galvamsar .............................. )) ~tao )) 

I 
I 
! . . . j 

I 
4sooo 1 I I 11 

:,:) 11871 Osmao ...................................................... )l )) " I -- _, 
00 

,I 
1188 Palladio ........................................... · .... ·. 4$000 I 

~ 
)) ll I » 

I 
11891 Pbosphoro ... $ branco, em massa. ou em eylindros .......... , 

I 
I )) sw· I )) I Em latas on potes .• ·I 50 °/o 

li 
I \ermclho, ou amorpho ....................... )I ~"2011 )) 1 A mc~ma do artigo 

! I h a rio ............. 

1190 Potasslo ..••............................................... )) 18&.0~ , )) I » 

1191 Rbodlo ..................................................... ;)) ssooo 

1192 Selenlo ...•.•.............................................. )) . ~$0011 I )) I }> 

1193 Sodlo ..•...•......................................•.....•.. » $800 I )) I » 



1194 I SiUcio ..................................................... Onça ssooo I lO 0 ,
1

(1 \l 
A rnr~mn do artigo 
b~rio. 

1195 Stronclo ............................... .................... )) ssooo )) 

1196 Tcllurio .. ................................................... )) 88000 I )) 

1197 Tltano ..................................................... )) 8$000 I )) I ·)> I 

1198 Tungsteno ................................................. )) 8800 I )) I )) 

u99 I u'*"'•····················································~ )) 48000 I )) 

1~00 Vanadlo ......... .......................................... )) 88000 I )) I » 

1201 I Zlrconlo ................................................... )) ssooo I )) I )) I - li ~ 
~.j 

~ 



r;,; 
o AIERC.\DORUS. 
=: 
""" ==---;.!:; 

CLASSE 28.a 

ARlll.\.liiE~TO, E OUTR.\.S OBR,'lS DE .\.R~IEIRO , 
OBJECTOS DE MUNIÇ.\0, E PE1'JU:CHOS 

DE GUI:JU{,l. 

--
1202 Alabardas para arcbeiros, ou qual11ucr outra arma scme-

lhantc , com cabo ou &em elle .............................. 

U03 Bacamartes, 
trabucos, arca-
buzes, e quaes-
quer outras ar- com cano de ferre .••••••.••••••...••...•...• 
mas semelban- com cano de bronze ••..•......••••...••.•.. 
tes, com bayo-
neta, ou sem 
ella ........... 

{com bocaes, ou ponteiras de 
1~04 ......... ""'r '"~ .... ... motolb"ooo. ouom.""'"· espadas, espa- sem bocaes ou pontmras ••. 

dins , .lloretes , d ~ facas e bayo- e erro, ou aço ............................ 
netas:........ de metal branco, ou a~arello ............... 

de qualquer outra qualidade •••••...••••••.•• 

l:NID.\DE. DIREITOS. 

Uma. 2S400 

t:m. 3EOOO 

" 5S000 

Duzia. :18400 
)) 1~800 

J) 2S.too 
I) 3S6t10 -- Ad valorcru. 

H.\S.lO. --

ao o:. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Tlll.\S. 

--"' - -----....... 
Qualidade Abatimento. 

dos cmoiloJ·ios. ! 

I 
I 

I 

I 
I 
i 

! 

~ 
00 
o 



1205 1 Balas { de ferro .••.• , •••.••••••.....•••••.......... Quintal. 1s2oo I 30 .,. I ~Em barricas, ou cahas.l 5 °/o ........ de chumbo ................................. )) 4Sr.oo )) 

1206 I Bayonetas para espingarda , ou para qualquer outra arma ... Uma. • S300 I )) 

)"" ""m'""• "''""'• { '' fe~ ......... Um. sgoo I )) 

e arcabuzes.... . . • .. . • • . • de bronze ....•.. » 1$800 )) 

• . d I .· rrdinarios ........ )) S300 I )) 

1207 I Canos . . . . . . . . para es~mga~ as, c a' 103 s de qualquer outra { ' ""'"'"'· ..... ·. . . .. . ,,,,;,,,,_ ..... -- Ad ralorem 1 )) 

. ordinarios ........ Um. S180 I " para pistolas .............. {de qualquer outra 
qualidade .••.•• -- Ad valorem I )) 

1208 I Chumbo de muniçao ........................................ ~tinta!. 4Sf>OO )) I 11 I )) 

U09 Clavlnas, ou ela vi notes .............................. , .•••. t:m. 15500 I )) 

1210 I Cronhas ou {para pist.ola ............ : • ................... Uma. H'HO I )) 

I ( I· ':.0 
fi3ti0 00 coronhas...... para espmgarda ou danna .................. )) )) -para quaesquor outras armas ........... , .... » 8720 » 

· para Officiaes Generaes ...................... , }) 

I 
6SOOO I )) 

, . 
para Officiaes de Marinha, e douradas •.•••• , •• )) ~sooo I )) 

outras semelhantes .••••• { polidas •••••••• , • )) 1~500 )) 

com copos e bainha de metal branro, ou de 
aço', de qualquer feitio ................... » lSSOO I )) 

1211 I Espadas ...... ! idem, idem. idem, com armas ou emblemas 
nos copos ................................ )) 

idem de melai branco, ou de aço, e bainha 
~S{OO I )) 

de couro, de qualquer feitio .•.•••..•..••• )) tS.>Ou I )) 

idem e bainha de ferro, de qualquer feitio. )) 8900 )) 

para infantaria, ou para artilharia, c para aborda-
seoo I gem, com bainha de couro, ·ou semelhantes. }) )) 

de qualquer outra qualidade ................. -- Adralorem. )) 

1212 I Espadins pequenos, para a Alarinha, e outros semelhantes •••• j Um. I 1S200 I )) 



...,; 
o liEI!CADORI!S. . r:'IIDADE . 
r.:: ... 
:=. _, 
~ 

. 
{de ferro, ou ato, para jogo ................. lJm. 

1213 Espadõcs .. .. idemidern, pa.ra caHillaria ................... )) 

de pao, para Jogo ........................... )) 

(de Ycnto, de qualquer qualidade ............. --
1 

de refes, ou de munição , p•a, tropa , com 
baloucta, ou sem ella ..................... L' ma. 

( """'""' .... I do "m ""'. · 
)) 

1214 Espingardas. t tlc duns canos )) 

para caça ••••• 
de qualquer outra qualidade , 

de um ou mais canos ..... --
em caixas, ·com pertenças • • • . • . . . • • . . . ..... --

{para peça de artilharia................. . • .. Libra. 
1215 Espoletas.... para espingarda, pistola, .c outras armas de fogo. )) 

de qualquer outra qualidade .••••.••..•.•.••. --
{para peça de artilharia ....................... Um. 

1216 Fechos.,..... para cs~ingarda, cla1·ind, pistola, c outras arnws 
sem e haute,s ...................... , ........ )) r """' '" do COrto, <Om bo;obo do """ • ou ·de lixa ............................ ~ ... )) 

1217 Floretes:.... Ide~, idem com bainha de metal branco, 
J ·- s1mples ou dourado ........................ )) 

·.t:·'. de qualquer outra qualidade .••.••••.•••.••• : --. 
1218 Foguetes incrndiarios , e quaesqucr artificios de· guerra se-

melbantes ....................................... · ......... · --

DlfiEITOS. R\S.\0. 

'l.~ iOil ::;o 0 .'o 
181110 )) 

SüOU )) 

Prohibidas. 

1$800 )) 

$9110 )) 

2~flü0 )) 

Ad ralorcm )) 

..l.d n1lorcm )) 

sr.oo )} 

$450 )) 

Ad 1·alorem )j 

·1$EOO )) 

$360 )) 

15500 )} 

3.)000 )) 

Ad Yalurem )) 

Prohibidos. 

' 
TAR,\8. · • I 

Qualidade Abulimcnlo . 
dos eurull01·ios. 

i 
I 

' 

I 

l Er:1 ('11ixinhas de pa- I pt'liio ou tlc folha, c ) 

outros r1noltorios ) 

scmdhantes ....... Peso bruto. ' 

i 

I 

I 
I 

<::> 
v:; 
l>:.J 



! --~ 

~ 
~ 

"' 
• .... ... 

• 
5 

1219 

tno 

1221 

1~22 

1223 

1224 

1225 

12'26 

' 1227 

122íl 

1229 

1230 

Fõrmas para fazer- balas .................................... 

~para espadas ................................ 
l~aminas ou para flo.1·ctcs de ornato , ou de Corte, e para 
folhas ......... ( espadms .................... ~ ............. 

para sabres, c para florctes de JOgo ••.....••. 
, de qualquer outra quali~ade ................. 

Lanças, ou chuços de qualquer qualidade .. {com cabo····· 
· sem cabo ..... 

lllar~ellinbos para espingardas ............•...•.•.••..•.•.•. 

Ouvid.os...... armas semelhantes, ........................ 
{para espingardas , pistolas, ~;la,·inas, e outras 

para artilharia .•.•.•••••••••••. , .....• , ..•... 

f de vento, de qualquer qual~dade •.......•.••. ' 

('"' """"'' . I , . ou de muniç<lo, e um cano.: ............. · 
Pl• .. •~.. . • .. , .. mruwm"•· '' '"'' '"" ...... · ...... 

para algibeir_a, e semelhantes, c de outr{\ qual-
qner quahdade .....•••••...•..••.. · ..•••. 

em caixas com pertenças ..................... 

" Polvora de qualquer qualidade .............. ~ ......... ; ..... 

Punhaes , e outras armas semelhantes •••..•.••...••......•.. 

Punhos ou co- {para espadas, c floretes ... : ....... \ ......... 
pos...... .. .. . para floretes, e sabres ?e JOgq.: ............. 

de qualquer outra qualidac& ••. ·._. , . . . .••••. 

Sacatrapos ................ , ................. , ... , ........ 

Stlks .................. ~ ..................................... . ' .. 
Qnaesquet" outras armas, obras de armeiro , objectos de mu-

uiçl!o, e petrechos de guerra , nno ~lassíficados •.....•••..••.. 

Libra. 

Uma. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Libra. 

)) 

[m. 

--
Par. 

j) 

----
Libra. 

--
Um. 

)) 

)) 

Duzía. 

--

--

S180 30 •,'o -- l'eso liqnido.' 

$800 )) I 
$600 )) 

I 
$360 )) I 

8360 )) 

l$200 )) 

flGOO )) 

8240 )) --.- )) 

Em cartões, caixinhas 
8240 » I de papelão, e outros 
82i0 )) • 'envoltorios seme-

{ lhantes ............ Peso bruto. 
Prohibiilas . . 

~sooo )) 

55000 )) ~ 
~L:; 

~ . ' 

Ad valorcm. )) 

Ad valorcm. )) 

~Em barricas, ou caixas. u, •;. 8200 40 o;. Em latas ............ 5 •;. 
. Prohibídos • 

S36o 30 °/o 
$180 )) 

8360 )) . 
,9180 )) 

Prohibidos . 
'!_ ... 

. 
Ad yalorem. )) 



TARAS. . 
~ MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASAO. ~~ 

...... 
o =: 

Abatimento. r..:! Qualidade =e 
;;;;, dos cnvoltorios. Oi!':: 

I 

CLASSE 29/ 
' --

OBIL\S DE CUTELARIA. 

--
I 1oom""' doo• r umo, ou du" 

so , madeira , folhas, ou lami-I chifre; ou fer- nas ........... Duzia. S48(} 30 Of0 
I ro , e seme- de mais de duas 

pequenos, para lhantes...... idem, idem ..... )) S900 )) 

! 
·~ ....... 

aparar pennas, 

"'m''""'"'· ·~ "'' do r umo, .. du" marfim, ma- folhas ou lami-
dreperola, ou nas ............ j) 2$400 )) 

\ tartaruga, e de mais de duas 
3S600 . semelhantes.. idem, idem ••••• )) )) 

de mola, ou ali-~ com cabo de osso, madeira, chifre, 
28400 cate. idem ou ferro, e semelhantes ••...••• )) )) 

iden': ' ' com cabo de marfim, madreperola, 
4SSOO ...... ·.. tartaruga, e semelhantes ....... )) )) 

cmubo do ... r umo, .. du .. so, madeira , folhas ou lami-
chifre, ou fer- nas ............ )) S600 )) 

1231 Canlvetelii grandes, para ro , e seme- , de mais de duas 
frutas, e seme· Jhantes...... idem, idem ...... )) lSl!OO )) 



Ibantes , com ( 
molla ou sem com cabo de de uma, ou duas 
ella ••••• , • • • • marfim, ma- folhas ou lami-

dreperola, ou [ uas , ~., .•. ,.,.'f Duzia. I 3$600 I 30 °/o 
tartaruga, e de ma1s de duas 
semelhantes.. idem, idem .. ,.. >> 4$800 » 

ordinarlos, para marinheiros , e outros denomina-
dos-marca-anzol,- de uma só folha ........... , » 1 g300 1 » 

para cortar ga· de ~ma , ou unas folhas ou la-para podar, ou~ " 

lhos; e seme- mm~s • · ·'' • "·: ·'"' '.·····"'I " I lSSOO I " lhantes,,.,, •. de mats de duas 1dem, 1dem.,., " 18920 , 

rom nccessorios , ou ferros para alveitar, ou com 
pertenças para viagem ........................ ·1 » 38600 I » 

em fórma de punhal............................ -- Prohibidos, 
de qualquer outra qualidade... .. .. • • .. .. .. • .. .. . -- Ad valorem.1 " 

,..,á t. G3.• Os sncca·rolhas, tesouras; e quaesquer outros ~ 
accessorios, que os eanivetes trouxerem, serllo contados como Co- • I I I ~ g{ 
lhas, para a cobrança dos direitos. R _.. 

Os canivetes-punbaes, isto é os que tiverem a fórma de punhal, 
ou cuja lamiua tiYer dous gumes; serao apprebendidos e inuti
lisados. 

l 
com virola, ou cha-

f!randes, para madas de peso •. , '' I 8600 1 » 
mesa '•..... de qualquer outra 

qua!i:lade • , , , , • » $300 I li 

l com cabo de os•l ~com virola, ou chn 
1232 1 Faéas, • so_, madeira, pequenas, para madas de peso.. " l 8300 1 , 

' chifre, ou ferro, sobre-mesa.. de qualquer outra 
e semelbaQtes • qualidade • • • • • . " . SHO r " 

l 
com virola,oucha 

" de qualquer outra 
i\para trinchar madas de peso.. Uma. I auo I )) 

qualidade .. .. .. " 811)0 1 " 



~-· 

\ 
I 

., lillRC.\DORI.\S . I g 
i :;.w 

;;:;:! 
;;...;> 
~ 

l I 
l com virola, ou r':n-

. ~ gro...,~. "" '""'" de >'"· 1 
mesa . . . . . . . de qu~lqncr outra I 

I 
\ 

quahdauc ....... 
com cabo de 

j moefi m , mo- !""' ''"''", '" eho-
I I 1 drcpcroln, tar-1 pequenas, para madas de peso .. 

• ta ruga, ou me-~ sobre-mesa .. dequ.~lquerontra 
I 

\ Wl ""''"", o q"'hdode ...... 
i semelhantes .. 

1 com vi rola, ou rhn-
\ . . ma das de peso .. 
par.l trmchar. ·l de qualquer (JUtra 

qualidade ....... 

1 ~32 Fac_as .... ) ~ para mesa .........•.•.••...... ; 
(contmuaçJo) sem .. bo . para sobre-mesa .•......•..•..... 

ca .... "f t. I para r me 1ar ...•.....•......•... 
de qualquer outra qualidauc ..... 

para sa1latciro, corrcciro, c para cozinha, c scmr-
lhant.cs .....••••••...•....•.....•.•......•.•.. 

de ponta , para f com cabo de osso, m;,deira, chifre, 
charqucar, de ou ferro, c semelhantes ........ 
mato, de Yia- com cabo de marfim, m~drcpe-

I 
~<em, c sem c- ( rola, tartaruga, ou metal brat11·o, 

· lhantes...... e semelhantes ................. 

.'\'ota t:>4.• Os garfos pagarão 50 °/0 dos direitos dasrcs- . 
pectiras facas, quer vcnhão juntos a cllas, ou separados. 

1.:!\ID.\DE. DtnEITOS. H.\S10. 

----- ------ -

Dnzia. IS&OO :~,o 0 /o 

)) 1~200 )) 

)) !S20o )) 

)) $900 )) 

l'ma. $150 )) 

)) $300 • 
Duz-ia. $300 )) 

)) 8200 " 
)) ' 8450 " 
)) SíoO )) 

Libm. SI 50 " 

)) $150 )) 

)) S600 » 

. 

TARAS. 

~ 

f~nalitladr 
tios cmoltorios. 

-

' 

I 
> --
~ 

! 
! 

I 

I 
Abatimcnlo .. i 

I 

!I 

I 

' I 
I 

''" liqoido.

1 

' 

l 

"-= c.,: 
Co 



1233 

1~34 

1n;; 

1~36 

As facas de ponta que não forem proprias de charqnrar, 
de mato, de viagem , ou de cozinha serão apprehendidas e iuu
tilisadas. 

As que ti\·erem cabo, on baiuh.1 de metal :zalvanisado, on de 
casqninha pagarão mais 20 "/o sobre os respectivos direitos. 

l 
com cabo de o~so, madeira, ou chifre, e se-

1\"a,·aJhas . . melhautcs ...... : .........•......••..... ,. 
· · · com cabo de marlun, madreperola , ou tar-

taruga, c semelhantes ................... .. 

• 
Nota t :;:;,a As t~xas acima silo as das nanlhas dé uma 

só folha ou lamina; as que tiverem maior numero pagarão, 
. de cada uma de excesso, mais 25 °/o dos respectivos direitos ... 

I 
com cabo de osso, madeira , ou chifre, e se· 

Raspadeiras melhantes •...•....•..•..•.....•..••••.••. 
(para escriptorioJ com cabo de marfim , madrcperola , ou tar

taruga, e semelhantes .........•.•.•...••.. 

Terçados ou facões de mato. • . . . .•.• ~ .................. . 

de ferro fundi- (até, G pol~egadas 
( do, ou batido, I de co~pr1ment~. 

para costura, limadas 8 1dem ....•.... 
para unhas , ·· • • • · · de mais de 8 idem 

) 

simplesmente tdc f!laJS de. 6 ate 

· I molh•nt••, , ., • '""• '" fmo ( do "'"''''"'"'" 

e para ou-
tros usos se- até 6 pollegadas 

< batido, polidas tde ~ais de 6 até 
Tesouras. t. \ o.ulustradas.. s 1dem ........ . 

de mais de 8 idem. 

l 
pintadas on envernisadas ..•..•... 

1 . . polidas, de aço, de latão, e se-
de espmtar . . . melhantes .................... . 

grandes , de qualquer qualidade, 
, para wlas em mangas de vidro .•• 

Duzia. 

)) 

)) 

» 

Libra. 

Duzia. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

$900 

35600 

• 
SGOO 

2,j400 

g050 

SiSO 

8800 
1$~00 

1S200 

2$400 
4$800 

SiSO 

1$200 

3$600 

30 °/o 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 

Peso liquido. 

:.::> 
00 _, 
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MERCADORIAS. t:NIDADE. I DIREITOS. IUS.\0. 

TARAS. 

Qualidade 
dos en,·oltorios. 

.!halimeoto.l 
~====~~~~====~==~==~================~========~! ' . . ·~======= I I I I t 

i 
I 
I 1236 

I 
I 
l 

I 
l 
I 

I 
grandes , com cabo de páo ou 

para jardim semelhantes, para apara•· ramos. 
• • • pequenas, para cortar flores , ou 

Tesouras. ( para podar .••.••.••••••••••.•. 
(continua~ão). 

~ de mola , para tosquear •...•.••••••••.•...••.••. 
( para cortar chapas •••••.•.••...•••.••••.•••..••.. 
, de qualquer outra qualidade ................... .. 

'"atn t t;G.a As tesouras que tiverem cabo de ca>qninha ou de 
outro metal ordinario, simple! ou galvanisado, pagar<lo mais 20 °/o. 

Os canivetes , navalhas, tesouras, e mais objectos desta 
classe, que tiverem ornamentos, ou enfeites de ouro , ou 
prata, pagarao o dóbro dos respectivo.; direitos; c os que tiverem 
cabo desses metaes pagarao como se fossem de ouro , ou prata. 

Duzia. 

)) 

)) 

IJ 

6$000 I 
38600 

ltfl500 I 
3~600 

Ad valorem. 

30 "lo 
)) 

)) 

)) 

)) 

~ 



( 98!t l 



TARAS. 
'ZJ 

MERCADORIAS. IUS10. 

·1 Abalimcnto. I 
o U~ID.\DE. DIREITOS. c:: 

== Qualidade -;;;; 
dos cnvollorios. ~ 

I 

CLASSE' 50. a I I I I I I 
---

OBR.\S DE RELO,JO.\.RU •. 

--
123.7 I Cha,•es de cobre} 1 · 1 ,,.,., · \Em cartnrs, caixinhas · ~ ~~ I" para re ogto f e a 0 1 lNra ..••...•....•..•.•... Libra. S900 ~O "/o de papelão, c outros <.::: e suas Hras • 

011 idem idem de parede ou de cima de mesa 
)) S3oo )I rmoltorios seme- c de ferro, ou aço. ' ' · • • 

lhautcs............ Peso bruto. 

123& Despertadores{ pequeno's, de metal hr~nco ou amarello .... t:m. lg200 )) 
de qualquer outra qualidade ................ -- Ad Yalorem. )) I • 

1239 lllostradores para relogios, de qualquer qualidade •.••.•••... Libra. 1$200 )) I -- I Peso liquido.! 
I 

12~0 I Pendulos, de qualquer qualidade, para relo~ios de pendurar I 
I agoo I I I I~ ou de parede, c de ctma de mesa .............. )) » -- )) 

1241 1 ..... ,~ •• ,,, ... 1 
tas, cabellos, cor- j Em eartües, caixinhas 
do;, '""'rn' P'<" '"' 'Ologld d• '''"''''-- •. • ....• • ....•.. ·I Onça. ~300 )) dt• papelno, c ou-~li ' semelhan~es, sol-~ idem, idem de parede, ou de cima de mesa. )I S15U " t tros ctl\ oito r i os se-tas, proprws para 

melhantes ......... 1 Peso bruto. machinismo •. .. • • · 



rdi"'"" ········· de ancora, de pnten-

~ c pmto.. "· mcioHbmoo· metros, ou chro-
' no metros •.•.... ~ ( ordinarios ....•.... 

: tle pr.1ta de ancora, de paten-
dourada.< te, mews-chrooo-

. . J ( metros , ou chro-

'"'''"'"'"( • OOffiNM ........ 
~ otdwarros •..•.•.. 
de ancora, de paten-

de ouro ... t te, meios-chrono 
nwtros, ou chro-

Relogios . .... nometros .•..•... 12í2 
de qualrfuer qualidade, com pe-

tiras finas .................. • 
de cima de mesa, e de 11endurar ou de parede, 

de qualquer qualidade ..................... 
chronometros de balanço, para nayios •••.•.• 

1 para torres, de qual'H:~r qualidade ••...•.••. 
\de qualquer outra qua idade, não classificados. 

1243 Vidros para relogios, de qualquer qualidade ..•...••••••.•... 

1244 . Quaesquer outras peças, proprias para relogios, ~llo classificadas. 

Nota f~~ ,a Os relogios de algibeira, de prata com guar-
niçlles de ouro, ou vice-versa, e os de ouro com guarniçlles de 
qualquer outro metal, serão reputados de ouro para o pagamento 

.... dos direitos; os de prata com guarnições ou enfeites de prata dou-
rada serão considerados de prata dourada. :: Os relogios do uso dos passageiros, dos Officiaes de bordo, e 
os dos navios serão livres. 

Os novos ~or acabar, as caixas de relogio sem macbinismo, e 
os macbinism s pai rclogios, separados das respecthas caixas, ficao 
sujeitos ás taxas m cadas para os relogios acabados e completos, 
considerando-se as caixas como pertencentes aos relogios de qua-
!idade superior, e os macbinismos como sendo dos mais tributados. 

Nas taxas acima estabelecidas fi cão comprehendidas as das cai-
xinhas communs em que vierem os relogios. 

t:m. tSOOO 

)) ~ssoo 
)) 1$500 

)) 3$000 
(( 2$500 

)) 5SOOO 

-- Ad valorem. 

-- )) 

(jm. 20.~000 -- Ad valorem. -- )) 

Libra. 1S2oo 

-- Adval~em. 

5 °/u 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

30% 
10 °/o 
30 °/o 

)) 

)) 

)) 

l Em cartões, caixinhas 
de papelilo, e ou-
tros envoltorios se-
melbantcs .•.•••••. Peso bruto • 

I 

<.:::> 
c: 



r.n 
MERC.\DORI.\S. UNIDADE. o 

~ 

::: 
~ 
;;;;;; 
~ 

CLASSE """'f a t)l. 

---
OBR,\S DE SEGEIRO. 

--
.. 

1~45 Caixas para carros, carrinhos, c carruagens ••.•.••.••••••••. Uma. 

1246 Carrinhos .... { de du~s rodas, com cobe~tura ~u sem ella .•. Um. 
de mms de duas rodas, 1dem, 1dcm .......... )) 

1~47 Canos, e outros Ychiculos de conducçáo de pcssôas, ou de ge-
neros, c suas pertenças, proprios para estradas de ferro. --

1248 Carroças, carros, c carretas, de qualquer qualidade, para con-
ducçno de gcucros ...................... _ ......... Uma. 

1249 Carruagens, cóches, e semelhantes ••..••••.•.•••.••••.••••. » 

n;,o COilJiéB e meios-coup{s, IJroughams. caleças, e vehiculos 
semelhantes, de um, ou de dous assentos ...•..•. " 

n51 Jogos de carros, de qualquer qualidade ..................... --
125:! ltlolas para carros, carrinhos, ou carruagens, e para quaesquer ou-

tros vebiculos de couducção de [H.'Ssoas, ou de generos Arroba. 

DIREITOS. R.\S10. 

120$000 30 °/o 

J60SOOO » 
2á0$000 » 

Livres. --
128000 30 °/o 

500SOOO " 
3008000 D 

Ad vaiarem. )) 

108000 l) 

TARAS. --
Qualidade 

dos cnvoltorios. 

-

--

-
Abatimento. 

Peso liquido. 

<:::>' 
<:::> 
~ 



1253 1 Omnibus, diligencias, e vehiculos semelhantes, de qualquer 
qualidade ou dimensão ....................... .. 

1254 1 Raios, cubos, e outras peças de madeira, para rodas ......... I Arroba. 

1255 

1256 

1257 

1258 

1~59 

n
6

das para c ar-~ , ................. , ••• 
ros, carroças, e grandes .•• •· · • • • • · • · • ·, • . • . • . • .•...•• , ••• 
outros Yelucu- pequenas .•• • • · • · • • • • • • los de transpor-
te .......... .. 

IWota t :>S. • Serlio reputadas pequenas, as rodas que tive
rem até trinta pollegadas de diametro. 

Seges, traqui
tanas , cabrio
lets , mcias-ca
leças, e outros 
vehiculos seme-

lhantes, d~ qual- um 11ssento ... • • · .. • • • · • · • .. • .. • · ·" · • "· 
quer quah~ade, mais de um assento ...... • .... • ·"" · "• • não classtfica-
dos, de duas 
ou quatro ro-
das, com almo-
fada ou sem 
ella ......... .. 

Soeiaveis de quai!J'Iér' qualidade .......................... .. 

Varáes '5 toscos, em bruto, ou só mente serrados ...... 
· · · · · • · I preparados, pintados, ou já acabados c promptos. 

Qnaesquer outras peças, c objectos proprios para seges, carros 
ou carroças, nilo classificados ................... . 

Par. 
)) 

Uma. 
)) 

Um. 

Par. 
)) 

Ad valorem. 

SGOO 

6SOOO 
3aooo 

lSOSOOO 
300$000 

120$000 

1Sl!OO 
30SOOO 

Ad valorem. 

30 °/o 

l) 

)) 

D 

D 

Jl 

1l 

» 
• 

l) 

Peso liquido. 

Q 
cg 
~ 



l 
I 

MERCADOlli.\S. I ~ 
I c: 

;..;: -~ 
I CLASSE 52. a 

---
11\STRUJIE:XTOS E OB.JECT0S MATRElUTICOS, 

PHISICOS, CHIMICOS , E O P'I'ICOS, 

--
1~60 Alcoll.ometros de Gay Lussac, c semelhantes .........•...... 

H61 ,\!idades ..... 5 de metal ~implcs ............................ 
t com luneta ..•...•..•......•..•............. 

1~62 
Ampulhetas.) de ma~eira, ou de metal ....•...•• ,, ....• , •. 

_ I de ma1fim ...•.....•...•......•.•.........•. 

1263 Anneis, collares, c correntes clectro-iJall·anicos, ou Plectro-
magncticos .................................... 

clcctro-medicinues, de llrcton ................ 

j até 4 libras 
d barro.... 1Ligt:a ....... 

( C t ÚC !IWIS de 4 
· ·libras idem .. 

I I " ,;d.o , \ .. ,. • ,,,. 
loiFlt, O !.I d agua .••..• 

gazogeneos de pvrc•·il.ma, ' ce mais de 1 

1~64 Apparelhos .• Briet, e seme- simpleo ..... t libras iuem. 
lhantes ..... 

UNIDADE. DIREITOS. 

[m. g3oo 

C ma. 1$~00 
)) 2~000 

Duzia. 1$200 
)) 28400 

Libra. 2$000 

t:m. GSOOO 

» $800 

.. 1$000 

)) 1$500 

)) :?SOOO 

RASlO. 

10 °/o 

)) 

)) 

n 

)l 

)) 

» 

30 °.'o 

11 

)) 

)) 

~- TARAS. 

1-

Qualidade 
rios envoltorios. 

--

Abatimento. 

Feso liquido. 
I 

~ 
~ ·-



I 
loura ou até ~ libras 
JlOrcPllana, d'agua .. , ..... 
com doura-) de mais de ·1 
dos ou pin- libras, idem. 
turas ..... ~

de vidro c~ 

\ de qualquer outra qualidade. 

I de qualquer outra qualidade ............... . 

1261> 1 Areometros, gala.ctometros, cafeometros, pesa-acidos, pesa
licores, pesa-xaropes, e quaesquer outros in-
strumentos semelhantes ....................... . 

12661 Barometros de qualquer qualidade .••.••......•...••..•...•. 

1267 Barras magneticas, para bussolas, de qualquer tamanho ....• , 

pequenas, simples , ou com mcl'idiana .....•. 
rdem , em forma de rrlogio , para algibeira •.. 

1268 Bussolas ..... 

idem , idem , para geologia ................. . 
de inclioaçao, ou de declinação .....•.•••.•• 
do capitão llournier, para medir tcrrc,s ..•... 
agrimensores, simples, ou com alidades .•.•... 
idem, com alidades , oculos c niveis .•....... 
zimutaes simples, ou com prismas •...•...... 
do capitão Kater, para recouherimentos mi. 

litares •.•....••.•• · •.••....... · ....•. · ..• · 
sextante de algibeira, para cn~cnharia •..•... 
com merediana (universal) e ni1cis ........ .. 
transmontanas a eclimetro, para medir terras. 
de balanço (agulha de marear) de 2 até 5 pol-

legadas •••.•.•.....•...•...•..•...•.•.•.•. 
idem, idem, de 6 até 9, idrm ............ .. 
idem, idem, de 10 até 14, idem .......... .. 
'idem , idem , com prismas, par·a marcar .... . 
idem, idem, para pendurar ímexiriqueiras) .. . 
de qualquer outra qualidade .•••.•.•..•.•••.. 

Um. 

)) 

Um. 

Uma·. 

" , 
" ,, 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

, 
)) 

» , 
)) 

1269 I Camaras..... obscuras , com prisma e capa de panno...... » {
claras , para retratos ou paysa~ens •...•••..• ·1 Uma. 

, idem , em caixinha, com_leJ!1e__j). ""'DAlhA -- '-- » 

~$090 

3$000 

Ad valorem. 

, 

$~00 

Ad valorenr. 

~100 

H4oo 
s;;oo 
1~000 
1~000 
1$200 
1$000 
2 000 
:a~oo 

'2.~000 

:1sooo 
:;sooo 
5$000 

ssoo 
1S500 
~$500 
3SOOO 
ô$'>00 

Ad Yalorcm. 

l$500 
:l$000 
18000 

30 "fo 

)) 

)) 

" 

10 °/o 

" 
))· 

)) 

~ 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

li 

)) 

" )J 

)) 

• 
)) 

" » 

)) 

)) 

» 

o o 
"' 
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c.n 
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c::: 
~ 
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-
1270 

1~71 

1~72 

H73 
1'274 

1275 
1276 

1277 

1278 

1':!79 

liERCADORHS. UXID.\DE. I DIREITOS. 

Chapitels ou eapiteis, de metal ou carnpanil, com agatha Duzia. 

{

de ret1e:s:iio.................................. t.:m. 
Clrculos...... geod~si~o, ou de horda. .. . .. . . . . . • . . . . . . .. . » 

theotlohto·nstronom1co . . . . . . . • • . .. • . • . • .. . . . . » 

Compassos de reducçllo, de espessura, para levantar plantas, 
e semelhantes .................................. . " 

Conta-Dos ..................... -........................... . Duzin. 
Con&a•seguudos ...... : ................................ , ... . Um. 
Dagucrreotypos , ou photogr.:~phos ........................ . " 
Deplcldoscopios ......................................... . 

das, medidas, de osso, chifre, buxo, c bano, ou metal ..••. , Uma. 
Escalas dividi-~ 

e outras obras de marfim • • • • • • • • • • • • . . • • . • . • • . . • . • • • • . • . • . » 
semelhantes .•. 

E d l 
oetog-onas, ou redondas, sem bussola ......... . 

squa a:os, ou idem, idem, com bussola ••..•.. ·• ·• • .•. • · · · 
esq~adnas de idem idem com oculo. e com ou sem bussola. 
agnmensor ••. d ' 1 ' t'd d , e qua quer outra qua 1 a e •..•••••••••..••• 

Estojos ou ~até 12 peças • .. .. • • .. .. . .. .. ........ •· .... • 
caixas com tira- d · d 12 t · 18 ·u . linhas' compas- ' mms e a e I ern ............... .. 
sos, transferido- de mais de 18 até 24 idem •••••••.•..•.•. , . 
res, ou com in- d · d 2 'd 
strumentos ma- e maiS e 4 1 em .. ·· .................. .. 
lhematicos ..... ,de qualquer outra qualidade ............... .. 

» 
D 

)) 

Um. 

ll 

)) 

)) 

18000 

~osooo 
lõ~OOO 

20~000 

$400 

~800 

1SOOO 
10$000 

2SOOO 

~100 
$300 

~400 
HOOO 
:>SOOO 

Ad valorem. 

$300 

8500 

aooo 
2$000 

1d nlorem. 

R.\S.\0. 

10 °/o 

» 
» 
)) 

» 

» 

D 

)) 

D 

D 

)) 

» 
)) 

)) 

» 

" 
)) 

, 
)) 

11 

TARAS . -- _,...,___ ----..... 

Qualitlatle 
dos cm·oltol'ios. 

.\Latimcnlo. 

(;> 
c::> 
c:. 



J280 Estojos ou {. ~om nc_cessarios ou pcrtc~ças de mineralogia-
. 1dem , 1dem , de engcnhana ............ ,. .. .. 

carteiras · • · • • • idem , idem , para quaesquer outros usos ••••. 

Garrafas ou {até 2 libras d'agua ....... , ................ . 
botclhas SJi'lJoi- de ma~s de 2 ~té 4 idem .................. .. 
des ... •....... de mms de 4 1dcm ......................... . 

J281 

1282 !I Ga:t:ometros .............................................. . 

1233 

{

até 8 pollegadas de diametro •••.•••••.••••••. 
de mais de 8 até 12 idem ................ .. 

Globos geogra- de mais de 12 até lG idem ............... . 
phicos........ de mais de lG até 20 idem ............... .. 

·de mais de 20 até 24 idem ............... .. 
de mais de 24 idem ...................... .. 

I 
simples .................................... . 

Grnpho.me- com bussola ............................... . 
tro s .. • • • .. • com oculo ............ : .................... . 

de qualquer outra qualidade •.•••••.•.•• ' •.••. 

1284 

1285 Gravimetros .................. ~ ........................... . 

1286 f Horisontes artificlaes ...................................... . 

1287 IHygrometros. de cabello, montados em madeira .......... .. i ordinarios, de figuras ..................... .. 

de qualquer outra qualidade.. . • . • •••.•..••• 

1288 Jimans artificiaes, em fórma de ferradura ................... . 

1289 

1200 

Kaleidoscopios ou lunetas magicas •.•••••••••••••••••••••• 

L~nternasma-~ pequenas ... • • .... •. • ••• -. • ...... •· • ..••..•. • .. 

gJcas ou. phan- ~com rodas e reflectidor ....... 
tasmagorJas .. · grandes .... ,.. idem , idem, CO;'D apparelhos 

· · para megascopws .......... . 

Notm ·Um.• Nas taxas acima ficão comprehendidas as dos 
apparelhos proprios das lanternas ou phantasmagorias. 

As vista.s pagar4o direitos em separado. · 

Um. 
» 

Uma. 
» 
» 

Um. 
» 
)) 

» 
)) 

)) 

Um. 
» 
» 

Um. 

• 
" )) 

Libra. 

Duzia. 

C ma. 

)) 

" 

10SOOG 
3$000 

Ad valorem. 

8300 
g5oo 
$800 

Ad valorem. 

$400 
1$200 
2SOOO 
4$000 
6$000 

108000 

2$000 
38000 
5SOOO 

Ad valorem. 

5,~000 

3SOOO 

$200 
$500 

Ad valorem 

8200 

2$000 

1$200 

9$000 

308QOO · 

10 °/o 
)) 

)) 

30 °/o 
» , 

10 Ofo 

)) 

)j 

» 
)) 

" » 

" » 
» 
» 

)) 

n 

)) 

» 
)) 

• 
» 

30 °:'o 

» 

)) 

Peso liquido . 

~ 
~ ..... 



.,.,; MERCADORUS. UniDADE. Q = ~ :a 

--~ 
'sem aro , ou toda de vidro •••....•.. Duzia. 

) I'"""···.,.,,,,. ""'· \1 racha, aço, ou qual-
de um n ro • • quer outro metal o r· 

dinario ••••.••....•. " 
oom '" (1"-c ~'~'""' mO<fim, \ gnon) • • • • • ou m ad reperola .•... » 

de prata, simples ou 
dourada (plaqué) ..•. » 

de ouro ............. • 
1 de chifre, massa, os-
( so, borracha, bulalo, 

a~o ou q nalquer ou-
tro metal ordiuario )) 

1291 Lunetas 
de marfim, tartaruga, 
ou madreperola, com 
aros do mesmo, ou 
de metal ordinario .. " · de marllm, tartaruga, 

ces à ma in). aros de prata simples 

~ ou doucodo(pio'l"~· » 
de marfim, tartaruga, 
ou madreperola , 
eom aros de ouro ... » 

de prata simples ou 
· dourada (plaq1Jê), in-

\ clusil'e os aros .••.•• )) 

de dous vidros. ) \de a~o~r~: .i:.c!~~:~e. ~~. 
)) 

. 
DIREITOS. 

$800 

$600 

~900 

1.~200 
ô$000 

tSsoo 

2$100 

3S200 

12h000 

6$000 

188000 

IUS.\0. 

:.W (l'o 

" . 
~, o 'o 

)) 

30 °/o 

)) 

5 o• ,o 

)) 

)) 

)) 

T1RAS . 

- ~-
Quali1ladc Abatimento. 

dos cnolto1'ios. 

-=========-

<.:> 
<.:> 
00 



( r•• """· ""''''· ""'· racha, osso, massa, 
ou óe qualquer me-
tal ordiuario ...••... Duzia. 1$200 30 °,o 

~ 
sem caixa de marfim, tartaruga, 

~ 
1 ( p;noM•~; , t ou modc~poml• .... )) 1$800 ~ 

"' 
de prata Simples , ou 
dourada (plaqué) ••. » ~SiOO [> o.'o 

~ I 
de ouro •......•••.. ,. 12$000 )) 

\ micrometricas de Rochon, ou de uutro autor, para I medir distancias ................................ I Uma. 4$000 I 10 °/o 

1\'ot .. 11. GO.a Nas taxas acima ficao -comprehP.ndidas as das 
-caixas e estojos communs em que_ vierem as lunetas. 

t. 

j pncumaticas ................................ -- Ad v aforem. 1 )) 

1292 
I M chl electriras ..•..... · .... • •.•.••••••.•....... , -- )) 

a nas • • •• h d ~ 1 f i c (b · t ) Uma. $900 t y ro,.,eno-p a tn as nque s ..•••.••••.••. , 
de qualquer outra qualidade ................. -- Ad valorem., )) 

I t I c::> 
<:,;;) 

~ 

1293 1 Mau o metros, para marcar a pressão do vapor •.••••••.•.•••.. Um. 38000 » -r m""'""· ' "mdh•·~· ... ., ., .. ' .. ., ., " Uma. tSOOO 
1!.!94 1 Meridianas... com peças e pertenças, para dar tiro .......... )) 3SOOO I )) 

pequenas .............. : ..................... » /lf>OO 
de qualquer outra qualidade .••.•.•.•..•.•••. -- \d ~alorem.l • 

.t 
1~95 I llletro-padrões de metal, de Lercbours .................... Um. 48000 I » 

í'n "''i"''"'' ''~"'"'~• ' "m''"'""'" Duzia. SilO O I • 
C.:! I I 'd d . )de um VI ro ................. ~ 1~200 

e cana .... t de dous, ou mais ~idros ...... » 28400 I » 

1296 I Bleroscoplos . . . . pm. !SOOO I » 
ou lentes s1mples, ordinanos, de t_tm até tres ndros .... 

"' " ( oomp"'"'' , ou ""'"m•n~ , do "'"' , "'' , bSOOO mais vidros ........•••.•••.....•.•........ " I • 
solares, e semelhantes ....................... a 10~000 ,. 
á gaz , ou megascapes , megagrafcs, micro te-

.leatopios , l'OiariscQPios, e .pboto-elcctricos ••• )f ~OROOO I » 
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1297 ll"'iivei& 

MERCADORIAS. 

[

simples ••••....•...•.•.•.••................. 
de metal, com tubo de vidro ................ . 

ou li reis com oculo ........... , ................... ,., 
com oculo e circulo ........................ . 
de qualquer outra qualidade .......•.•.•..... 

(

de papelão, de qualquer qualidauc ••. 

,' até 5 pollc!(adas de 
i comprimento •..... 

I I
de mais de 5 até 10 

de latno, com idem .•.•.......... 
tubo de ma- de mais de 10 até 20 
deira , osso, idem ....•....•.... 

de alcance chifre, tarta- ) de. mais de 20 até ao 
ou longa- ruga, ou mar- 1tlem .•.......•.... 
mira . , • , • fim, c scmc- de mais de 30 até 40 

lhantcs....... idem ............. . 

t 
de mais de 40 até 50 

\ idem .....•.•.•.... 
·.de mais de 50 idem. 

de lat.'lo, com 
pé do mesmo, até 30 pollcgadas de 
ou de madei- comprimento ..•.•. \ ;!;~~:':''~~J, '"'''do 30 !dom. 

(

de folha , !atao, ou chifre, simples, 
pintados , cnvernisados, ou forrados 
de couro •.•...•••••••••.....•••.• 

UNID.\DE. 

t:m. 
» 
» 
» 

--
Duzia. 

Cm. 

" 
}) 

)) 

)) 

" » 

)) 

)) 

,. 

DIREITOS. 
, I 

R:\S.\0. 1-
i 

TiRAt 

de I Aba timeB I t. 
tOI elliOifGI·ios. 

----
$i00 10 °'o 

:\8000 . 
• r.sooo 

8$0011 
)) 

)) 

Ad ''alarem. " i 
I 

1~200 )) 

I 
I 
i 

s:wo 
I $500 

" 
» 

il -o 
8 

I 
I 

I $800 • i 
I 1$200 )) 

1 

I 
I 2$000 " 

I 

I 

I 4SOOO 
6$000 

» 
)) 

I 
I 

I 4$000 
10$000 

}) 

" 

13~00 ao 0/o 
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1299 

130() 

Oeolos .. deflllnho, pa-~de bufalo ••••.•• ; .................. . 
ra theatro, todos de marfim, ou de tartamga, ou 
ou binocu- com tubos dourados .••••..•.•..•.•. 
los.... • .. • todus de madrrpcrola, ou com tubos 

dourados ......................... . 
de qualquer outra qualidade •.••••••. 

de strnblsmo, ou ondircita-vista (louchette) , de arA-
me , para molestias d' olhos , e semelhantes .•••••. 

fitos ........ 

/
todos de ferro ou de qualqur~ outro 

metal ordinario simples, de bufalo ou 
chifre, e semelhantes, ou com bastes 
de ferro, ou de qualquer outro metal 
ordinario, e aro& de hufalo ou chifre, e 
semelhantes, e vice-,·ersa •••.•••••. , 

todos de aço , ou de tartaruga , ou 
com aros de tartaruga , e hastes de 
aço, ou vice-versa, e todos de ferro, 
ou de qualquer outro metal ordina-
rio , dourados •• , .. • • • . • ......... . 

com aros de aço, ou tartaruga, e has
tes de prata simples , ou dourada , 
ou lice-lersa ... , ................. . 

todos de prata simples , ou dourada •• 
com aros de aço, ou tartaruga, e bas

. tes de ouro , ou vice-lersa •.....••. 

\

todos de ouro .••••••.•••••• , .••.••.. 
de qualquer outra qualidade nllo clas-

sificada .......................... . 

1\'ot .. t fH .• Nas taxas acima ficllo comprehendidas as cai
xas e estojos communs em que vierem os oculos. 

Os ocnlos fitos que tiverem 4 vidros pagarão mais 50 •lo dos 
respectivos direitos. 

As pollegadas de comprimento dos oculos de alcance ou 
longa-mira serão tomadas abrindo-se os mesmos em toda a 
sua extensllo. Os de DoUond pagara& mais 50 o;. aobre os res
pectivos direitos. 

Oitantes .................................................. . 

Pa t b 8 j ordinarios, com regoas de madeira ........ . 8 
ograp 0 'llie qualquer outra qualidade ••..•••• • •• ••.· 

rm. 
» 

» 

Duzia. 

" 

)) 

" ,. 
,. 
M 

" 

Um. 

" • 

38000 

5$000 

GSOOO 
.\d valorem 

$600 

18200 

2$400 

3$600 
~ssoo 

6$000 
128000 

6$000 

ssooo 
. 18000 
10$000 

30 °/o 

• 
" 
)) 

" 

» 

" 

5 •f.o 

)) 

)) 

30 o;. 

10 •:. 
» 
» 

-g -
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IIERC,ADORIAS. 

1301 I Pautomctros rom lmssola, pinula5, e niycis ••.••.•••••••••. 

1302 l1ilh~1s gahanicas •. , •.••••••..... , •..• , • , •.•.••.•• , .••...• , . 

1303 

1304 

13C5 

\ d~ ~ubosq, e semelbantrs, proprios para fa
Sacilaron•etros \ lmco de assucar .••..••.•.•.•.•.••...... 

(simples , ou tle qualquer outra qualitladc .. 

Sextantes ........•.....•...........•.•...•.•••........... 

. • \de papel~ o, ?U de madc!ra ordinaria .••.•.. 
Stereo'lCOptos .. )de made1ra lma .......................... . 

com pé ou columna t.le metal ........... .. 

ttiotn i 62.• As Yistas que acompanharem os stercoscopios, 
c lhe:; !Jertcncerem, pagarão dirc1tos _em separado. 

' {de madeif'a, latão, ou folha ...... , ........ 
1306 I Thermometros. úc marfim, ou maúrcperola .••...•..•..••. 

de qualquer outra qual•dadc ..•.•.....•.••. 

13il7 Theodolitos ............................................. . 

1308 Tlralinhas • .. . .. . . .. • • .. .. .... . . . ....................... . 

1309 Transferidores de qualquer qualidade................. . •.. 

1310 ''itl1•os para oculos fixos, de thcatro, de alcance, c para lu-
netas, cosmornmas, e quacsqucr outros instrumentos 
optic os, e scroelhantcs ••. ,: ..•.•.••....•..••...•.••.•••... 

l1NID.\DE. 

Um. 

l'm. 

)) 

• 
u 
» 

)) 

)) 

)) 

)) 

Duzia. 

l'm. 

Libra. 

DIREITOS. 

48000 

Ad ,·alorcm. 

~sooo 
fl&OO 

G$000 

S300 
lSüOO 
~s•o() 

/;200 
/1400 

Ad valorem. 

15$000 

8600 

SlOO 

IHSOO 

RAS10. 

to 0 'o 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

30 "/o 

TARAS. 

Qualidade 
dos CUIJilloi'ÍOS. 

Abatimento. 

\Em cartül's, caixinhas 
I rir papelao, c outros 
l Pmoltorios sem e-
) lhant('s ..••...••. .t Peso bruto. 

..... 
0: 
Q 
l>ói 



~ 
1311 I ''i'stas de vidro, ~ dagu.erreolyJ?adas oa photographadas, para 

Duzin. 1SSIJ0• 30 °/o ()U de metal.... • stereoscop10s .... ~ ....................... 
para lanternas mag1cas . • • ................ " l $200· " 

i! 
1\'ot,. t. 63.• As listas que forem offensivas á m11ral publica 

11 e aos bons costumes ser-ao iuutilisadas. 

1312 Quacsquer outros iustmiOOOtos, e objectos mathl'maticos, phi-
sicos, chimicos, .c opticos, uao classificados ....... -- .\d valorem. 10 °/o 

1\'ota t 64.• Nas taxas dos instrumentos e ohjectos desta classP. 
fi~no comprehcndidas ai.dos pés, armaduras, ou montantes dos mcs· 
mos, que lhes \'ierem anuexos, bem como as -das suas caixas 
e estojos, sendo rommuns, c proprios de os guardar c prcs!lrvar 
de qualquer avaria ou quebra. 

~ -



""' Q 

= c;.;z 
:::!!! 
;;;;;, 
;..:; 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

131S 

MERCADOR! AS. 

CLASSE 33.·' 

INSTRUMENTOS, E ODJECTOS CIRURGICOS. 

J carTas, ou para sutura .••..•..•.•...••..••.. 
A'"•lhas de sedenho ............................... .. 

.,- · ""' d b' d I b 1 e r co e e re .•.•.•......•..•.•..•..•••.. 
{de qualquer outra qualidade ................ . 

Alavancas ou {para cirurgia o ....... , .................... , .. 
alsapremas. .. • para dentista .............................. .. 

Algallas • 00 { de g?mma-elastica ................. '.' ....•••... 
sondas · de estanho, metal do prmcrpe, f' semelhantes. 

"" "• de qualquer outra qualidade ................ . 

Ataduras ..... 5 simples ................ • ................... . 
l gommadas ......................... , ••••..•. 

Bicds de buxo, de borracha, corti(a, marfim, e semelhantes, 
para peito, ou para mamadeira............ • ...... 

{

com cabo de madeira, osso, bufa lo ow chifre, 
Blstorls...... e semelhantes ............................ . 

idem de marfim, madrrpcrola, ou tartaruga •. 

UNIDADE. I DIREITOS. I n.\S.\0. 

Dmia. 
$200 I 10 °/o 

)) b200 • 
" 8500 " -- Ad valorem. li 

tma. S2oo I " ~ UlOO " 
Duzia. 8200 I " " 8600 }) -- Ad valorem. » 

Dnzia. ssoo I " li IS200 )) 

,. I HIOO I )) 

" I I S500 I )) 

» 28400 » 

T.\RAS. 

----------~------~-
Qualidade ~~batimento. 

dos cnvoltorios. J 
-~ -.. 11 

-Q 
Q ..... 



131lJ 1 Botit"ões ou { · Ih Um. I /1500 I 10 °/o pinças, para ti- americanos, e sem e an.tes .•.••.••••••••••••. 
rnr dentes.... de qualquer outra quahdade ................. » Sl~O )) 

) contendo até 6 peças .••••. r ma. /1600 I )) 

f com ferros de ~es- id~:fu:.e. -~~~~ -~~ •6 
•• ~~- ~ ::. » wwo I )) . .., I carnar, e tirar' idem de mais de 12 até ~H 

dentes ........ ~ 'd ' )) 28600 I )) id~;:~~ 'Iii~i~. d~. ~4; .id~~. ll 68000 )) 

com escalpellos , contende até 6 petas ....... )) 1/1200 I )) 

1320 I Cai:xas ••••••• ( fe~Jos de auto·~ id~ de mais de 6 ,até 1~, 
3/1000 ps1a , amputa- Idem ..•.•....•....•..•.. )) I )) 

ç4o , trepano , ( idein de mais de 12 até 24, 
áSOOO carto, e seme- idem .................... )) )) 

hantes ........ idem de mais de 24, idem. • 10~000 » 

com ferros para catarata ..................... J) 1/1500 )) 

com ventosas ................................ )} 81100 )) 

I 
' 

I -["'m '"''"""'""'' d• <obo g de madeira, o~so, bufalo, 
1 • • ou chifre, c semelhantes. Um. 18000 )) 

f smgelo~, ou meias idem idem de macfim ma-
f carteiras • · • · • • dre'perola', ou tartaruga .•• )) 2:000 I )) 

· idem, idem, de prata, ou de 
5$000 · ouro .................... )) I )) 

(com instrumentos de cabo 
de marfim, osso, bu,falo, 

1321 I Cart~lras, ou\ dobrados, ou car- . ou ~hifre, e semelhantes. )) ~sooo I )) 

estOJOS ..•••• ~. te' 8 'nteiras ( Idem, Idem de marfim, ma-
5/1000 11' s 1 · • ( dreperola, ou tartaruga •••. )) I )) 

idem, idem, de prata, ou de 
108000 ouro .................•.. )) I » 

de qualquer qua- ( 
/1200 !idade, vasi os ordinarios ..••.•.•..••.•.•. )) 

L )) 

\ ou sem instru- ) entrefinos, e finos ....••••. )) 8400 » 
mentos •.•.•.. 

. '\'ota t 81'>.• Reputar-se-ha carteira ou estojo singelo, ou 
meia carteira, o que tiver sómente uma dobra. 
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IIERC.\DORIAS. Ul\ID.\DE. ã§ 
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;;;;;l 
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1322 Contas de li rio, e semclhantes, par-a fontes ......•..•........ Lil!rn. 

1323 Cornetas acustic~s, de gomma-elastica, c semelhantes ......•. Duzia. 

132~ Esealpellos ..................•.............................. )) 

1325 ESIIlagad.ores .............................................. Um. 

1326 Esqueletos completos, annados·ou desarmados, caYeiras, maos, 
pés, bacias, e quaesqurr outras peças do corpo 
humano, descccadas, e preparadas para o estudo 
de anatomia .................................. --

1327 Estiletes, ou {de fe~ro, .ou aço, ou de qualquer outro metal 
Duzia. porta-mechas.. ordinarro. · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · de prata .................................... )) 

1328 Facas -de amputação ........................................ Uma. 

.,, 
t329 Ferros avulsos para limp~r> descarnar, c chumbar dentes ..... ,um. 

4330 J:?li\mes para sangrar ......... , .............................. Duzia. 

~-33t Forcepts .... ·~ ....... , • , ........................... , ........ Um. 

DIREITOS. U.\S.\0. 

SGOO 10 °,'o 

2fl400 )) 

$601) )) 

15200 )) 

Ad Yalorem. )) 

SGOO )) 

~sooo " o: 
\) ;O 

S300 lO 0 ,'o 

8100 )) 

SiOO )) 

ir 

asco • 

T.\R.\S. 

Qualidade 
dos unl'o!torios • 

------

--

I AOOLim" w. ! 

' ~; 

Peso liquido..\ 

-o 
o 
~ 



(''"m•~•· mu-l 1 
Duzia. I ~S400 I 1.0 o. roquim, ougom- para um _lado.· ..•.••••..•. 

ma elastica. . • . para dous lado> .•......... )) 3Sü00 11 

!I 1331! Fundas < de patente ou de~ 
· • · • • · • ~ tarracha, cober-

tas de camu~ça, para um lado .•...••••.•.. )) I 7~201) I )) 

. gomma elastrca, \para dons lados ...•....... I )) l0/J800 
\ ou quahtuer ou-

tra ma teria ...• ; 

~com cabo de madeira, o~so, 
hufalo ou chifrr, e 8eme-

f '"""ti ....... I """"' .................. l) s:wo I )) 

· idem, de marfim, madrcpc-
1333 I Lancetas..... rola, ou -tartaruga •....•.• li $900 

\grandes, ou porta-mãos. ..................... ' )) 3$600 I )) 

1334 1 Limas ....... ) chimicas, . para calos ......................... Libra. $600 " } -- i Peso liquido 
I para dentrsta .........•...................•.. . )) /J5UO )) 

I -1335 fltothomos .•....•......................................... l!m. 18000 )) g 
... 1 

1336 Lithotritores, ou quebra-pedras ............................ )) ~aooo 

1337 Mamadeiras ................................................ Uma. $1!00 I )) 

1338 ltlanequins, para estudo de parlos,-equoesquer ontras·p«Jças arti-
fieiaes do corpo humano, pnrn estudo de anatomia. -- Ad ,·morem.• )) 

1339,ltlartellos de autopsia ....................................... Duzrn. 2S400 I )) 

~ 1340 Muletas ...... rommuns · · · · · · · · · · .. ·: ..................... Par. s11oo I )) . 
Advalorcm. , -de 11Uil}quer outra qualidade ..•.....•........ -- " 

1341 I Pessarios de gomma elastica, gutta-percha, ou de qualquer 
Duzia. outra materia semelhante ....................... $200 I » 

l'""'"' rr- ,...,..) ..................... , ... J) $600 )l 

de torçllo .................................... )} 28000 » 
1342 I Pinças....... ~e feitio de tesoura, ou para polypos ......... )) 1~2tl0 )) 

tdem com pontas trocadas ................. ., » 38000 )) 

de prata, de qualquer qualidade ............. )} •nooo 5 •' ,o 



I 

.,n MERCADORIAS. liNIDADE. o 
t:::::. :::: .-. 
~ 

I ~ 
I 

I 1343 Pipos de gomma elastica .................................... Duzia. 

{de madeira. ordinaria, osso, bufalo ou chifre ... ll 

1314 
Porta•tJedras ~: ~~:~~: ~~~~~·. ~~~~~~~~~1~.'. ~~- .t~~~~~~~:: 

)) 

» 

- 1345 Sarjadeiras .. f até 10. folhas .... : .. ......................... Uma. 
I de ma•s de 10, 1dem ......... , o ••••••••••••• » 

de borracha o • • .............................. o Ubra. 

) .. , . .,.,., '"'. "''"'' ' ·~ Duzia. melhantes ................. 
de estanho, ou grandes, para outros usos .... )) 

de qualquer com bomba, ou sem e lia, de 
1346 Seringas ..... , metal ordi- mola, de patente (irrigateur) 

~ nario. e semelhantes, em caixas, 
ou aYulsas ....••••••.••... Uma. 

de marfim .••.•..•....•......•.......•.•.... Libra. 
de osso, madeira, ou chifre .................. » 
de vidro .••..•...•..••................•..... Duzia. 

1347 Serras, ou serrotes ................................. , : . ..... Uma. 

1348 Spec!ulumens { ~: ~~~~~~~:. ~~- ~~- ~~~a·l· ~-r~~·c·o· -~r.~i~·a·r·i~:::: Um. 
)) 

1349 Tenacula!õ ou {de fe~ro ?U aço, ou de qualquer outro metal 
Duzia. taota-canulas.. ordmariO .. • • .. • .. · · • • · · • • • · · · · · · · · • · • • • • • · de prat.a .................................... )) 

DIREITOS. n.\s1o. 

6600 10 °o 

$400 )) 

/i RIJO )) 

18800 5 °'o 

8300 10 °'o 
9600 )) 

$600 » 

s~oo )) 

1~200 )) 

1SOOO )) 

1~~00 )) 

a!oo )) 

8600 )) 

9400 )) 

S4oo )) 

/i200 il 

~600 )) 

~soou 5 0/. 

TAMS . 

-
Qualidade 

dos cmoltor i os. 

I Em '"w"', "iduhH 
de papelno, e ou-

1 tros emoltorios se-

\ 
melhnn tes ........ , 

I 

Abatimento. 

Peso bruto. . 

I 

..... 
e 
~ 



1350 I TesoOJ'as ..... {de Semilly. · · ........ •: • · · ..... """ · · ... · · Uma. 8500 I 10 °' o 
de qualquer outra quahdadc ................. Duzia. 2$000 )) 

1351 Thomsilotomos .. ......... , ................................ Um. $500 I )) 

1352 Torniquetes ............................................... » Sí!OO I )) 

1353 Troeaters .................................................. )) 1$000 I )) 

1354 ,.~Jretrotbomos ... ....•..................................... )) $500 I )) 

1355 I Ventosos ..... { communs, de Tidro .... : ..... : .. ............ Duzia. S600 I )) 

de qualquer outra qualidade .••.••••.•.••••.• -- Ad yalorem. )) 

1356 I Quaesquer outros instrumentos, ou objectos drurgieos, nllo elas-
I Ad vaforem.l sificados ...................................... l -- )) 

-g 

'---~--·--------



: 

;--------. 

"" Q 
.::.::: 
:::: -;;;;;, 
iG 

1357 

1353 

1359 

1360 

1361 

1362 

MERCADORIAS. 

CLASSE 34.a 

I~STRUME~TOS DE IIIUSICJ\ E St.:.\.S PERTEl\Ç"-S. 

{ou arvore de campainhas, para banda de mu-
J\a•cus ...... , .. < sica .•.••. , ...•....•.•.•. · •. · · · • • · · • · • • · • · 

(para r a beca, ou rabccão .................. .. 

Bando Iins, ou cavaquinho~ .......•.•..•.•. · .. · · ·• • · • · · · · • · 

Boeáes, para 
corneta, clarim,~ 
trompa , trom- de cobre e suas ligas .•.........•............ 
pilo, ophic_lei- ·.de osso, madeim, ou chifre ................. ,, 
de, e outros ms- de marfim, ou tartaruga •.....•.............. 
trumcnto& se- -
melhantes ..•. .. 

Boldriés ou talabartcs, para zabumba, tambor, e arvore de 
campainhas •.••••••..•••••••.•.•..•...•• , ..... 

BontJJardões •••.•.••.....•........•..•.........•.•......... 
8r::fc~!~a5pn~!J simplc.s .................................... . 
clarineta:, e ou- com enfeites , ou guarniçao de metal ordinario. 
tros instrumen- idem • idem , de metal tino ••••.••••.•.••.••. 
tos semelhantes · 

UNIDADE. 

l'm. 
)) 

» 

Libra. 
» 
)) 

rm. 
)I 

[ma. 
D 

)I 

TARAS. 

Qualidade l Abatimento. r 
.los rmolto!'!os. • 

DIREITOS. RASÃO 

3$000 I :w o. o 

8i1UO I) I I I -o 
18200 -)) 

o 

r 
s~oo )l 

'· 
84~0 ,, -- J Peso liquido; 

3$600 " I 
' 
I 

i 
8900 )) 

nsooo )) 

8300 I )) 

$600 )l 

1$200 )) 



f para piano , ou harmouica , ou piano e harmo-
nica, sem machinismo ................... ·I r ma. I GOjOOO I 30 ° 'o l do m•'"" '""'"''· >impl", para r a beca , ou pintada ................. )) 

I 
~fiOO I 

,, 
'iola, ou vio- de madeira fina, ou lustrada. )) 2SOOO )) 

lao .. ,....... forradas de li ta, ou de qualquer I 
outra peHe ••.•••.•.•••••. • 1$600 I )) 

~do m•dol"""""""· >implo., 
para violoncel- ou pintada ....•.••..•.••... )) 

I. 
~5001) I )) 

lo, contrabai- de madeira fina , ou lustrada .. )) 4$000 n 
xo, ou rabecao. forradas de lixa, ou de I!Dalquer I 

outra pelle ................ )) 38000 I )) 

para _flauta •. } de madeira ordinaria simples 
flaut1m, clan- . d ' ' 

~ .~r no I oeta, e seme- ou pm.ta a ................ )) )) 

1363 1 Cais.as ...... ~/ lbantes ...... de made1ra fina, ou lustrada .... )) lStoo )) 

para piston, ela-l de madei~a ordinnria simplrs 
1 

I! I I I I .... 
rim, ou trom- . ' • .~600 

<:1 ca e sem e-í ou pm.tada ................. )) .. 
b;ntes....... de made1ra fina, ou lustrada ... )) JS200 " 

p•n'opbio!Od•t d 0 ,. . . 1 · trombone, sax- e mn ~ n or marl8, s1mp es, 
)) I tSOOO l borne e seme- ou PIJ:!tada ................ )) 

lbaut~....... de madCJra fina, ou lustrada » !'SOOO )) 

\ """"u, d• lolh•, oo d< <hll~. 
e semelhantes .............. 1 » I S!JOO f )) 

f atol 10 pollcgndns 
I de comprimento )) 3$1100 I )) 

\ \ de mais de 10 até 
li m · lã, idl'm ...... )) 680110 I )) 

\ < ""u .. , ( "'"''" .. , ''""'' '"; "' t "" id<m ...... 
)I 10 000 I )) 

de mais de 20 atr 
2i>, idem ....... )) 20$000 I )) 

de mais de :lã , 
30SOOO t idem ........... )) )) 

de qualquer outra qualidade •. -- Ad ralorem. » 



""' Q = "'" ~ z 

MERCADORIAS. 

1364 I Caravelhas, para piano , harpa, e quacsquer outros instru· 
n.cntos ....................................... . 

Castanholas ,5 de bm:o, ou de ebano, c semelhantes .••..... 
I de marfim ................................. . 

1365 

136G I Chaves de aço ou ferro, para piano, harpa, e outros instru-
mentos .................................... .. 

1367 I Clarins ....... com registro, bocal, c voltas ............... . {
sem r~gistro (para ordcnaMça) •••.••..•.••.•• 

á piston, ou de bomba .................... .. 

1368 

{
até 5 chaTes de metal ordi· 

li e buto .. .. .. na rio .................... . 
I idem, do prata ............. . 

' 
• 1 de ebano, ou de} até 5 chaves de metal ordi-Clar1netas ... 1 outra qual- 1:._ • 

de' ~ nano ....••........••••.. 
,. fiquer ma Ira idem, de prata ............. . na ........ . 

li ~ ~ .. I ~ de qualquer outra qualidade •••••••.••••••... 

Nota t 66.• De cada chaye, alêm das mencionadas, se co· 
brará mais 10 °/o dos respeetivos direitos. 

1369 I Cla,·ic~rnes .............................. • ........ • ••. · · • · 

1370 t Contrabaixos .... , .... ,., .......... • ..... · ..... ·. • •. • · ... · · 

V:\ID.\DE. 

Libra. 

Par. 
D 

Libra. 

l'm. ,, 
)) 

t'ma. 
» 

" • 
)I 

Um. 

" 

DIREITOS. 

S120 

Silo O 
18~00 

SISO 

l$80fl 
3SOü0 
à$000 

2S40~ 
5$100 

4SfJIYl 
7~&00 

7$500 

6$000 

1:!SOOO 

fi.\S:\0. 

30 ° 'o 

)> 

" 
)) 

" 
" )) 

)I 

" 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

T.\RAS. 

~---

Qualitlatle 
dos cni'Ol!urios. 

-11 

-
Abatimento. 

-=======-', I' 

Peso liçuiúo. 

-Q -·~ 



71 1 Cordas, para 
P!ano, harpa, ! de ferro ................................... ·1 Libra. 
\'Iolcta, gUttar- de metal branco , ou amarello •.•.•• , • • • . . . . .. » 
r a, e outros in- de tripa, de seda, ou de palha.... .. .. .. . .. . » 
strumentos se- bordões de qualquer qualidade............... " 
melhantes •.• ,. 

72 I Coristas ou diapasões ...................... : ............... !• Um. 

73 

74 

75 

76 

i7 

i8 

Jsimples •••••••••••••••.•.••••..••••••..•• • •· 
Cornetas .... 'l'4e ~haves ...•••• · ........................... . 

á p1ston , ou de bomba .................... . 
·4-d 

Corn'inglez ou voz humana .............................. . 

Estandartes para rabeca, violeta, violoncello, ou rabecno.,. 

Fagotes, ou fafotoes ................ , ............ • ........ . 

Flageolets •. , 5 ~e uma chave de metal ordinario . , , •• , •..... 
t 1dem, de prata .......... , ........ , ...... , .. . 

Nota t 8'7 .• De cada chave, altlm da mencionada , se co
brará mais 10 °/0 dos rcspecth·os dü·eitos 

Flantas ....... 

{
de uma cha,·e de metal or-

de buxo • . .. • • dinario ................ , .. . 
idem, de prata ............. . ,. 

qualquer ou- d' · 
de ebano, ou de} lle uma chave de metal or-

tra madeira . marw "' "" "" ·" "·" 
fina .. .. • .. • •dem, de prata ...... , ....... 

Uma. 
» 
)) 

Um. 

Duzia. 

Um." 

)) 

» 

tíma. 
)) 

)) 

» 

de vidro , ou de metal ordinario , de qualquer 
qualidade .......... , ...................... 1 >> 

Nota t 88.• De cada chave, alêm da mencionada, se cobrará 
mais 10 °/0 dos respectiYos direitos. 

R2IO 30 °/o } Em rartüP>. caixinhas 
$3li0 • de papelJo, c outros 
8600 )) rmoltorios srme-

18200 )) lhantcs .......... ·1 Peso bruto. 
I 

$100 J) 

1ssoo I )) 

3$000 » 
&8000 

6$000 I )) 

188~0 I » 

8$000 r )) 

I I I -SGOO )I o -2SOUO I) (!;) 

MOO 

I 
)) 

1~200 )) 

1S500 
2~500 )) 

lOSOOO » 

~ 



'L\R.\S. 
> , 

lERC.\OOlU.\S. UNID.\DE. iUS.\0. ------------"-..--~ DU\EITOS. --.. 

:-.: I Q>wi itlat!r .\hati111e1;to. ' .-. J ;;l 

I ....,; li11s 1'111 ll:llli'ÍIIS • ' I 
---- -- - ---- - - ---- -

( { tle ~ma. cha\'e de ,metal or- I 

\ tle bux~:::: :·.. . dmnno ...... 1""·· ',' .... L'm. S300 30 O'o 
1dem, dc.~ratn\·, • .-~ ••... » S:iOJ .. ' 

- l!;s·\::'" 

13i\l Flautins ....... 1 de r bano., ou de { dr- ~ma ·JJJU~ve de .~1 or- · snno i qualquer outra dlllarib', .•• , ~ .... , ~.,. .... .. " 
- ~ madeira fina... idem, d~: ~r~~'\··~~; ..... l) IS~íiU Jl : 

\ de vidro , ou de metal ordi~~·~ «M.:lqucr 
I 

, qualidade ................. · \lt::· .... .•..... » á.OOO )l I 
... -.. I. 

,,·ot• t 69.• De cada rha.ve , alêm da mencionada , se co-
braril mais 10 °/e tios Tllspccti\'os direitos. l 

13&~ Gaitas de folle ................................. ~ ..... .' .••.. [ma. lSGOO 
I 

)) 

-o 
.;.-

.. 
1381 Gultal'I'Ãs .................................................. )) lS~OO » 

,, ""-, 
Cada tecla. . f''""H, ~ •uoml,... ..,....,., mulo,.õó. so:1o )l 

. . grandes , eom tecla~ semellumtes aolt •los 
1382 Harmoaleu piano_s , idem , idem.: ......................... I,; ma. 6SOOO " • concertmas , ou concertlnas-harnwmcrts, ••.• , . . n~oo " de feitio de piano , ou de orgão, para Igrrja, 

, e semelhantes ............................. Ad vnlorcm. " 
1383 Harpas l de moYimento simples ... .' .••.•••• , ... , .•... r ma. 1:'08000 ,. 

"· ' .. • lidem dobrado ............................... l) ~ lO~OOO " 
1384 L)'ra~ ......•••...••.......••.•..• ~················ ...... )) 3f000 )) 

1385 Machetes ..................... , .... ; ......................... Um. tS~OO " 



1H6 

1387 

1388 

1389 

1390' 

1391 

1392 

1393 

139; 

. . !peças soltas ou .nvulsns .•••.........••.......• 

li bi • . teclados simples ............................. . 
ac n~smos idem com machin~o .•.•..•••..••.•.•.•..•. 
para plano.·· mnchinismos compfelo"!! ,·montados e promptos, 

com todas as peças , ou pianos desarmados .. ·n.~ 

Jletronomos de Maetzel, c semelhantes ... ·.:.: .....•...•••.• 

lJIIIÍilca em pran&eS;is (!e' m~aeira , plfil~ pi~UOS : mechaD\(OS .• , 

I 
.· tt:a·.U,J ... ;II., · ·~··· 'deniil~':ctia,;e ile métál.or-. 

11 . .·' ' ' ' • ' 
. . )tbu. s.o, ......... ·l. d.l·n.arlO.~~.·"·"'''":Jl'.'' .. ~... . . : ., : ... tldem, d~ ~t.~~~ ... ....... ·.: ·~· 

I uuOéS .. .. •. • , . . . .. ,.,. . . . , , .. · .. - ...,. · ,, 
de ebano , ou rk j de !!tll~ díave de metaf óf- ,, 
. ~alque1· outra l di nano ................... . 

' ·madeira fin~:;: idem, de prata.~: ........ : 

Neta t'70.• Oe''carla cb~ve:' alêm d'a:'Íúencinuaáa, se CO· 
brará mais 10 •(• !los respe'ctiv~dil'eltos-. ;_;.' . ,: : .: .. 

'· • .. :. , '"'"' · "· · •·f·,.l".s ~. ' 
Ophicleides . ou.bal~os ~e ~a~~onia, ~: .. :ua~~~.V~ ·. ~-. ·.} .. d: .. 

\

,par!l c~nnetas .... ,. • .•• ·-·~~1~~~~ • • 
Palhetas..... para fagot.es,_ e oboes ....... ;_7 .. ,~~-·'\\';~.-~ .. ~ .. 

p~ra outros m~t.rumentos ~~ ~ • ;;~ :.~1,'~·· ; . 
• ..,, ..... '!' . ~ ' 

Pandeiros ..•..•. ·: .... ·.··~· ............... ~,-; ....... ~_...; 
Pelles para tambof, ~ar~. c~ixa ~c g~~r~~~ OU·:ll,!l~a za"*lt·. 

Pianos •...•.. $de mesa, de arinario, niéio armario, ou meiaeaud.a. 4 ea.!lda ; ou 1Jllf8 orcnestn ................ .. 

Jl"otu. i '7t. .• Os mochos, tamboretes , ou cadeiras razas 
dos pianos , pagarão direitos em .separado. 

!'las ta•ns dos piano~uclui.das as das capas , arandelas, 
chayes , diapasões ou ~-as, que lhes pertencerem 
e Yierem annexos. ·•' • • ·· ·"· · ··· · 

Os .Piano~ ~armonicordios pogarao mnis 50 •lo sobre os 
respectivos d1re1tos. 

Serao considerados de .r11uda ou para orchestra pianos os 
que tiverem para mais de 7 4 pollega.das. de comprimento. 

Libra. 
Um. 

)) 

l>almo. 

Um. 

)> 

)) 

Cm. 

Duzia. 

» 

Um. 

Libra. 

Um. 
» 

. .,. ,,, 

18800 
6800tl 

15$000 

120$000 

28000 

$36Q 

18800 
4$800 

3,9600 
6$0110 

osooo 
~150 
$600 
fi600 

SGOO 

$~00 

120~000 
180~000 

30 °/o 
" 
)) 

)) 

» 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

Peso liquiJ'o. 

-~ 
"' 

Peso liquido. 



.. 
- - -

TWS. 
I 

~ llllCADOIJII. UNIDADE. DIREITOS. RASlO. .A. -·--1 
lliQ Qualidade ,., .. u ...... J!!l 

~ dos envollori011. 

Plfanos {de bu1.o, e 1emelhantes ..................... Um. $300 30 o/o 
I 

139á I 
· · · · · • de ebano , ou de qualquer outra madeira fina. )) 18200 » I 

l 1398 Pratos, para banda de musica .............................. Par. 6SOOO )) I 

1397 Rabeeaa , com arco , ou sem elle ........................ , .. Uma. 38000 I • I 

Rabecões .... {pequenos {violonc~llos) ~m ar~, ou sem clle. Um. 88000 » I 
1398 grandes (cootraban:os) tdem, tdem .......... ,. nsooo .. .... rw "' <mnd"···· .•..•...•..••..••••.. ·•••· » 5800& )) 

de mais de áO até 60 idem .................. • 108000 » 

1399 Realejo• de mais de 80 até 70 idem .................. • láSOOO • 
.... • de mais de 70 até so idem .................. )) ~08000 » 

de mais de 80 idem .................. , ...... -- Ad valorem. " · proprio.s para criao~a. , ...................... Um. 18500 )I 

Q -• 
Wefa f '2'2.• Na contagem dos canudos se comprehenderá 

os do fundo , que commummente silo de madeira. 
Na taxa dos realejos se comprebenderá a dos cylindros que 

lhes pertencerem. 
Oa realejos que trouterem tambor, triangnlo e cam{oainhas, 

ou figuras movediças ou fina , pagarao mais so o o aobre 
os respectivos direitos ; e os que trouterem reunidos tambor, 
triangulo, campainhas c figuras mowdiças ou fins, pagarlo o 
dõbro dos mesmos direitos. 

uoo Sashornes , e snhophones, de qualquer qualidade •••••••••• Um. 6$000 ,. 
1401 Taaabol'Cs ou i de madeira .................................. )) !8000 , 

cahasdeguerra de metal .................................... • 38000 , 



H02 
peças proprias para violas, víoloes, de madeira ordioaria .•••• 1 Arroba. 

Tampos , lados, e quaesquer outras ~ 

rabecas , guitarras, e outros in- de madeira fina ••...... :1 " 

14()3 

1404 

1405 

1406 

1407 

strumeotos semelhantes •••••....•. . 
Tlmbales .................................................. . 

TrlanKuios ou ferrinhos, para banda de ~usi~a ............. . 

Trombones, de qualquer qualidade ......................... . 

Trompas ••••. j simples, de caça, o~ semelhantes •••..•...••••• 
l com voltas , ou á p1ston , para orchestra .•••••. 

Vaquetas, para caixa de «uerra , tambor , ou zabumba •.•... . 
1408 I VIolas, de qualquer qualidade .............................. · 

14119 I VIoletas, cem arco, eu sem elle ........................ •• · • • 

1410 Vlol6es ou guitarras franeezas, de qualquer qualidade.. . . • • • 

1411 Zabumbas ou {de madeira ................................. . 
bombos...... de metal ................ ~ .................. . . 

an I Qaaesquer outros instrum~otos de 111wica, ou suas perteoÇ41, 
nlo classificados .......................................... . 

O • • d . d Nol• t. 73.• s mstrumentos e mus1ca do uso os pas-

Par. 

Um. 

» 

Uma. 
)) 

» 

» 

» 

Um. 

» 
)) 

8600 
28400 

~08000 

8600 

58000 

1~600 
6$000 

8150 

28000 

3.000 

5jj000 

68600 
98000 

Ad ,·alorem. 

30 °/o 
» 

• 
» 

• 
)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

I Peso liquidoJ 

I \ 
;I 

sageiros ou artistas que vierem residir no Imperio serllo lines. 
As cai11s, estojos, ou ca1as, em que vierem acondicionados 1 1 1 I I .I 

os instrumentos nada .P-11!;,;-o proprios dos mesmos, e 
ile madeira ordioaria simples , ou pmtada, dano o , couro , ou 

. marroquim ; as que forem , ·porém , de qualidade superior , e 

., as que vierem de sobresalente, ainda sendo das ordioariu acima I I I j l 
. · ditas , pagarao direitos em separado. ! . ' .. '· ;·:· . .. . . . . ' . . - ZZ7 =· -- .. 

-o -..... 



,.,., 
~ 

MERCADO~IAS, 

T 
i' 

n.,~j .. '-'· 

TARAS. 

E'dDADE. I DIREITOS.~ I R:\Sin Qualidade. _ \Abatimento. 

I dos e~~~~~1os. -!~--= 
! ___ I ~~-~--~: ===--===:==r\= 

.... 
;:;; 
;;;I 
z: 

CLASSE 3ã.a 

1413 

UA.CHINA.S, ,\.PPA.RELHOS, FERRA.MENT,\.S, 
t; Ul'ENSILIOS DIVERSOS. 

. I com rabo de osso, tuadrirJ, ou 
1 chifre ................... . 
: para facas····· com cabo de rnar1i:n, madre-
~ pcrola, ou tartal'Uga ..•.•.. 

' r finos, chamados j 1 ( 
A. fiadores . . . • . l de patente, c > (c du;ts facPs., 

<. , .. semelhantes. ~de quatro faces 
para navalhas.; · , J ordjnarios, de qualquer !j:tali· f d'áde •...••.......•..• _ ... . 

I, de qualquer outra qualidade ................ . 
• 

Nota t.".t.•'Kas taxas dos 'afiadores nao se compr.'hPndrrá 
a das navalhas que Yiereni dentro dos mesmos, as ()nacs pnga
rllo ·direitos em separado, segundo sua llllalidade. 

Duzia. 

,, 

)) 

)) 

)) 

-

I I I 
lSSOO ;10 a{o 

I :1~GOO )) 

I ~~ioo I )) 

4$800 )) 

I IS200 I )) 

•.Ad 'alorrm.l )) 

.... 
o -çt;; 

~ -



I Hl4 

l 

1415 

1416 

H li 

1418 

1419 

.\lamblques , 
cylindros , ca
psulas, evapora
torios , forna
lhas, retorlas, 
caldeiras, moi
nhos, clnrilica
dores, coadores, 
tanques, e quncs
quer outros ob
jectos semelhan. 
tes, não classifi· 
cados .••.••.••• 

grandes, para mo da lavoura, c das fnhri•·as .. 
pequenos, para laboratol"ios cbimicos ou phar-

maceuticos ............................... . 

Alicates, tenazes, vasadores, e quaesquer outras ferramentas 
semelhantes ....... , .. · ............. ; • .. .. . ................. . 

!
de bronze, ou latao .••..•••.••••.•••.•.••.... 

Almofarizes ou de ferro ... : • ........ , .................... .. 
graes .. .. . .. .. de louça, v•dro, ou massa .. -............... .. 

de pedra marmore, ou de granito, de qualquer 
.1qp11lidadc ............. :._ • .............. , .. . 

t •• ·~ 
Ancinhos, e gtdanbos .............. ,.:; ..... , ....... : .. .. . 

' Ar1'11elas ..... ! ................... ..... : .................. . 
1
- ~ •: 'todas de ferro, ou com braço 

t · · ' ' dt>ste metàl, e conchas de folha. 
de conchas, sim- idem dl' cobre e suas· ligas .••. 

pies ou com- ' com braço de ferro, e conchas 
muns. ·•· •• 'I de madeira guarnecida de 

Balanças ... ,. • ferro ou ~c Q';lalquer outro 

I 
metal ordmar10 ••••..••. , • 

-··•·(jl\•jiW8 pesar até 500 libras ....•. 
' ~·'''- "

1 \aem de mais de 500 até 1060 
decimaes ou ro-t idem .... · ................. . 

\ manas. .. .. . idem de mais de 1000 até 2000 
idem .................... . 

. idem de mais de 2000 idem .. .. 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

Libra. 

Dnzia. 

Libra. 
)) 

)) 

Uma. 

)) 

)) 

)l 

Lines. 

Ad valorem 

fl150 

·''120 
80611 
6150 

Ad yalorem 

Sri6o 

16800 

6120 
S240 

$180 

106090 

t5SOOú 

~OJOOII 
3~@Q01) 

10 .,.. 

30 ·:. 

10 °.'o 
)) 

)) 

)) 

)) 

30 °/o 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Em barricas, on caixas. 5 °!o 

)) .» 

" 

)) 

!r~r~R'tt!. ~-.·· 

-e -<C 



.. 
i 
~ 
!!I 
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URC:ADORIAS. 

· l até 12 pollegadas de compri-
horisontaes, ou mento .................. . 

de cima de de mais de J!l até tS idem .. . 
mesa • • .. • .. de mais de 18 att\ !l4 idem .•• 

de mais de 21 idem ........ .. 

. dinarias, com caiu, ou sem 

t
communs ou dé pendurar, or-

Bal~U;~ças •.•. /granatnrias. •• • de~~~~j~~~~. ~~·fi~~;; 'fd~~:. 
(cont10uação) \ 1dem .............. : ...... . 

de qualquer outra qunluladc ••• 

de canudo com\simples ..................... . 
mola e con-
cha , ou sem com ponteiro e mostrador, ou 
esta.;....... com relogio ............... . 

quaesquer outras nlio classificadas ........... . 

N•l• t 'fG.a Os pesos ou marcos, proprios para servirem nas 
balanças communs ou nas horisontaes, pagarao direitos em sepa
rado, segundo a sua qualidade: os que pertencerem e \'ie.rem 
annexos ás balanças decimaes, e granatarias serllo comprehendidos 
nos direitos das mesmas. · 

lu balanças de conchas, simples ou communs, que therem 
braço de ferro e conchas de cobre e suas ligas, ou \'ice-nrsa, pa
garilo em separado os direitos que competirem a cada um destes 
objectos. 

A medição das balanças horisontaes seri feita na sua malur 
é1tens11o: · 

UNIDADE. I DIREITOS. 

Uma. 3$000 
)) :,aooo 
)) ~sooo 
)I 12$000 

)) I 8600 

" I 18800 -- Ad ,·aJorem. 

I.ibra. SiOO 

-- • Ad •alorem. 

-- . )) 

RAS!O. 

30 °/0 

• 
• ,, 

)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

TARAS • 

Qualidade 
dos en~oltorio&. 

Em barriea~, ou caixas. 

' 
Aba\imenlo. 

I ..... o 
~ -

ii 0/o 



1!20 I Bl~oraaa, e { pequenas, para ourives, rel~{oeiro, e semelhantes. Libra. 81201 30 G/o H Embarricas, em cais:.., & .,. 
sa ras • • . . • . .. para ferreiro, tanoeiro, funt elro, e semelhantes. I) 8030 " 

14!1 I Blsepes, para sapateiro, oú correeiro •••••.••••••••.•••••••. )) $1!01 » I .... I )) 

!"'" ··-·~·""'· ... "" ·-·····:·· -- Ad nlorem.l )) 

para poÇos e · Arroba. 1 1ssoo 1 )) I -- I Peao liquido. HU I Bo•bu. . . • . • cisternas, ou~ de ferro rundtdo ••••.•• : ••••• ·I 
, . para navios.. de qualquer outra qualidade .. -- Advalorem. )) 

para quaesquer outros usos ••••.••••••••••••• -- )) I 11 

1U3 I Bedaas ou por-{ até 16 pollegadas de comprimento ............. tlma. SGOO I )) 

&a-•ozea....... de mais d~ 16, idem ........................ I) 18200 .. 
' . . . . 

1624 I B.ualdores { de pederneira ............................... Um. 8300 )) 

para dourador. de agatha ................................... , 8900 )) 

1425 I Bari•, e quaesquer outros instrumentos de inaeulptura ••••••• I.lbra. 8160 )) i buri~, oonn ... , 
& .,. 

I -s 
{de barro .................................... li SO!!i 10 .,(l ..... 

UM 1 ~adlahos .. ,.. de louça, o~ de porcellana .................. .. 8100 " 10 .,. :de plombag•na •••••••••••••••••••••••••••••• )) 8023 )) 

!de qualquer outra qualidade ................. -- Adnlorem. )) 

tUT Cal11 .. -tom ferram~ntas para tarpenteiro, e semelhantea .••••• Libra. suo ao 0{o -- I Peto bruto. 

U!8 Camas de qualquer qualidade .............................. Par. 8300 to •/. 
' . ', ., 

H29 ~arres de mao {simples ..................................... Um. 1900 30 °/o 
ou de aterro • • pintados •••.•••••••••••••••••••••••••••••••• )) lf!OO » 

uso I Cepea de púa, plaina, rebate, garlopa, juneteira ou junctura, 
e de quaesquer outras_ ferramentas semelhantes, com ferros, 

I 1120 l I Em barrica&, ou caiJu.l ·s:~. ou sem ellea ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •I Libra. )) 

1111 I Cltarri~, arados, grifet, ~"&rir~.' instrumeutoa proprios ~ra 
' arar e preparar a terra, semear, regar, mfar, 
. e para ouli'OI 0101 identicos, ou ~ra qualquer I 

I I I . •·'J 
mister da luonra, nlo compreheudados em outra 

:~~- · ~ .. ?par~e desta tll'ila ................................ - Lima. 



- " 
TARAS. 

~ /, 

liERCÁnORIAS. 
,, 

Q UNIDADE. DIREITOS. R.\SAO. -

I 
=: 
::-;! Qnalidade Abatimento. :e! 
;;;;) dos CllYOIIOI'iOs. ;z: 

-- --- --·-
* 

1432 Chaves .•..... {pua parafusos, e semelhantes .....•.••••. ; ... Libra. Ht2o 30 °/o } Em barricas, ou cahas. 5°/o _ para sege~, ~- para outros usos ....•.• , ._, ._ ._ ••. )) 3090 )) 

H33 Colheres ..... ! para pedreiro ..... , .................... _ .. _ ... " St2o )) } )) 

1 para derreter chumbo ....................... )) S06u )) 
», 

H34 Compassos~ · St20 } simples ou com- ~e ferr~, ou aço ............................ )) )) 

muns......... 1dem, 1dem e !atao ......................... )) 1!200 )) " )), 

-1435 Componedores para typographia ...•..••.....•.•.......•. _ ... Um. S9oo )) 1Z· 
"" 1436 Copos de graduar, de vidro, para botica ................ : . .. , Libra. S2oo 10 °/o )) 20 °/o 

' . . J 
1137 Cortamãos , ~ d f )) 8120 30 °/0 d ou e erro, r aço ............................. 5 OI 

esqua ros, "d "d 1 ta 
)) 

d . 1 em, 1 e e a o •........•......•..•...•.. )) 8240 )) 
,o 

esqua nas. . • • _ . 
1438 Craveiras, grosas de revirao, marca-solas, gigas, retombile~, c 

quaesquer outra> ferramentas semelhantes .•..•.. )) $120 )) )) )) 

1439 Diamantes- com cabos, para· cortar vidro •••.•••••••••••••••. Um. 8600 )) 

' ··-

lHO Enxadas, e01adinhas, e sachós ......................... ~ ... Libra. ao2o 10 °/0 
)) 

I »'' 

H41 J:nxús de mnrtello, de fuzil, da ribeira, de goiva, e de qualquer 
. outra qualidade ........... , ................... )) $1~0 30 °/o )) )) 

.. • o ~ 

~de osso, chifre, ou madeira ..........•.•..... )) $120 )) 

} 1442 Espatulas.... de marlim ••..•••.•••••••.• ~ •.•.•.••.•...... )) a-2on )) 

Peso liquido. 
)) »120 ,, --

• . de ferro, ou aço ........... _ ..... ,. ........... 
de qualquer outra qualidade. ·.· •.•.• ~: ••..•.. -- Ad valorem. )) 



/de cortar hostia, / 
30 "/,, ohreia, pastilhas, de cobre, ou l:~tão ......... Libra. .~300 ) "~'""''"' ~"' i"" fmo, ou "" .•••....•.. )) $lb0 )) 

I !I semelhantes •..• 

de encrespar, enrolar, c frisar os cabellos ..... )) HHO )) 

\Em h.mkoo, "" "''"J 
• O< 

1H3 Ferros········ de engommar, de} . 
~ /0 

qualquer quali· de cobre, ou latão ......... )) $180 )) 

dade........... uc ferro, ou aço ........... )) go4o )) 

de juncteira ou junctura, guilherme, cantil, c 
.~t ~o \ outras ferramentas semelhantes ............. )) )) 

j de púas, ou brocas, trados, e verrumas, para púas )) $120 )) 

1H4 I Fisgas de ferro, para pescaria ......................... , .•... l'ma. $250 I )) 

1 "'' ' "'"''"'"' ', r"""". Um. SiãO )) 

de mais de 6 até 12, idem. )) $300 )) 

de mais de 12 até 16, idem ... )) Si 50 )) 

I 11 
o pequenos, de ue mais de 16 até ~o, idem ... )) lSSOO )) I lo:.> mao . • • . • • . • . . e~cedendo desta largura. além 
~ das ta~as marcadas, de cada 

$200 pollegada de excesso .•..... -- )) 1445 I Folles . ....... Í 
l'm. 6$000 I (até 20 pollegadas de largura .. » 

grandes de fer- de ma!s de 2U até 30, i. riem .. , )) 9$000 )) 

r · ' (de mms de 30 até 40, Idem ... )) 12~000 )) 

euo • • • · • · · · • • • excedendo desta largura, além 
das taxas marcadas, de cada 

I S500 I pollegada de excesso ..... .. I -- )) 

~li ,,·ora f '16.a A mediçllo dos folles far-se-ha pela maior largura do 
bojo, sempre em frente dasazas lateracs, não comprehendendo estas: 

1·1 iG F01•jas pequenas ou portateis, pàra ferreiro ..•.•............• ·1 l'ma. I, l~SOOO I )) 

H47 Fõrmas de folha de ferro, para purgar ou refinar assucar ..... » $050 10 °/o 
1448 Formões, badàmes, gohas, ou goi\'etes, e trinchas de qualquer 

I )) qualidade ....................................... ·I Libra. I s120 1 30 °/o I ,, 
1 H9 I Fouces de roça, meia ro~a, para cortar capim ou canna, e outras 

I $040 ' 10 °/o I )> I )) fcrrameutJs semelhantes ........................ I )l 



~---·- ---

TARAS. 

,.,] MERC.\DORI.\S. UNIDADE. DIREITOS. R.\S.,\0. -- /'-... --~ a Qualidade dos .\batimento. 0 
~~ 

envoltorios. 
' I I 

1150 Gazúas ...............................•.................... -- Prohibidas. 

1451 Guindastl's, .de qualquer qualidade ••••••.•.•..... , •..••.... -- .\.d valorem. 30 °/o 

1452 Lagariços, para espremer frutas ............................ Um. 8~40 )) 

1453 Laminadorcs, para ourives, e semelhantes ......•........... )) 30SOOO )) 

rc osso, ou chifre ........................... Libra. $600 " l Em cartürs, cai ti· 
• • rle marfim, madreperola, ou tartaruf!a ........ » 4SOOO )) t 11has de papcli1o, c 

145í Lapaseuas · · · de m~tal branco, ou amarcllo, simples, ou gal· Í outros em ultorios 
Yamsadas ..•.•...••.•........•.•.•......•. )) 1$200 " semelhantes ...... Peso bruto. 

..... 
~ ..... . l finas, para ourives, relojoeiro, e outras seme-

• lhantes ...••.....•••.•.••.•...•........• ,. )} s~on )) I E b - . 145!. Lamas· · · · · · · · grossas, limatões, e outras, para ferreiro, carpcu- 5 o: Í ·m arncas, ou ca1'!.as. 'o 
teiro, e semelhantes ........................ " g120 ·" 

1456 Locomoth'as, dormentes, rodadores, pecas de moderar, tanques, 
c quaesquer outros objectos para estradas de ferro. -- Livres. 

1457 Macetes de madeira ........................................ Um. 8150 " 
1458 Machados, e machadinhas .................................. Libra. 5030 JO 0 o )) ,. 

t 

!'"''"' ''" \'""' ' '"'' • prepm•" P"· duetos da agricultura , c para o seniço de 

1459 
M c h. quaesquer fabricas, para os navios de vapor, 

Livres. a 1nas • .. • e para as estradas de ferro .......... , ....... --
quaesquer ~utras, c apparelhos, ou instrumentos, 

\d Yalorem. na o clas~IfiCi.ldos. , •.....•••.•.....••.•.••.. -- » 



.'\'ota f ~'7. As machinas pt>quenas de mão, pertencentes aos 
colonos que vierem establ•lrcer-sc no lmperio, serão I ines. 

Sú gozarão da franquia de direitos concedida na primeira 
parte deste artigo as machinas, instrumentos e apparcllw>, ou suas 
pertenças, que trouxerem em suas applieações economia de tempo, 
ou de braços, e favor ou melhoramento á agricultura, à industriu 
fabril, e iJs artes; ficando comprehrndidas na segunda parte 
as que estiverem fúra daqucllas coudicções. 

1460 I Marretas ou malhos, para ferreiro, ou pedreiro, c semelhantes ., Libra. I so6o 1 :10 "/o 1 Em !Jarricaf, ou caixa', 1 5 °/o 

1161 I Hart•11••, ' f" "~'w;m, "'~"";'"• "'"''"· ''~''"• 8120 t . tanoetro, e semtlhantes ........•..•••..••.. )) )) 
martelhnhos ' para relojoeiro ourhes \'idraceiro armador e 
com cabo ou ' ' ' ' ' 

H200 í 
)) I )) sem euc.'..... semelhantes ......... : ..................... » )) 

de qualquer outra qualidade ......•....••.... " 8'.?40 , 
1462 I Moinhos, parn café, ou pimenta, e para outros usos semelhantes, 

com caixa de ferro, ou de madeira ....•.....•...... I , I 5120 1 )) I 
, 

I )) -
S15o I I I li $ 1463 I Páos para abrir Im·as ....................................... Um. )) "' 

1464 I Pás de qualquer qualidade, com cabo, ou sem elle ....•....... Libra. 8020 10 °/o I )) I )) 

~de cabello, ou de seda ....................... Uma. S100 )) 

f 
1465 I Peneiras .. · .. de arâme ou tela { de ferro ................... Libra. 8030 -- !Peso liquido,. 

" metallica . • • • . de metal amarello ......... " SOáO )) 

1 i66 I Peneiros ou tamises ........................................ l'm. SiOO 

1 í671 Picaretas, picões, alviões, e quaesquer outras ferramentas grossas 
' semelhantes , pan pedreiro, canteiro, mineiro, e 

I Em barricas, ou caixas.J ~ . para outros officios ............................ 1 Libra. I so3o I " á oi 
'o 

' 
1 

k I P'l l • d I d d . I I » I s2oo I " I -- J Peso liquido. \ 1 u e.ros c meta , ou e ma eu·a e meta . , .•..••..••...... 



li 
i 

li 
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g ...., 
;.;.,~ 

......:: 

1\G~ 

lí70 

Uil 

1 '1.72 

JJEHC.\DORUS. 

(flc madeira, de qualquer qualidadr ....•...... J de ferro, cuja platina tenha ate ':>0 pollr;mllas 
PrNos........ . em sua m~ior lar:.rura ·~ ................... .. 

( 
tdcm, de mms de .20 ate .,o, tdun •..•..•.•.•. 
i<lcm, de mais de 3!1, idem ................. .. 
de qualquer qualidade, movidos a \apor ..•.•. 

.-,;ota -l~§.a A platina é a pr~a que joga com o parafuso 
c que faz a pressão. 

1 para dourar, \lU para assctinar ....•...•...... 
p ·cns· . 1 para aparar ....................•........ _ ... 

1 .ts · · · · · · ) para t·opiar, para marrar papd. p;tra <!~lertar 
\. rOlhas, c para quacS<[Ucr outros usos ..... . 

f'ncha,·antes, para fcrratJor .............................•.. 

(de ferro ou aço •...........•................. 

\de l·re 01 laFo l 511nrlrs .......... · .. · .... · I 
Quebra-nozes· cu' ' 1 

'
1 

• t brotlZ'caJus •.............. ·I 

f de casquinha, ou de qnalc[ucr mrtal prateado, 
\ ou dourado ...........•••....•.••....•.•.. 

Hi3 l Rasp:\llcira'< para marcineiro, culnf;;tc, ou pintor •.........•. 

117 i ~ 
simple;:, todos de frt'l'O ou aço, ou com r a ho 

de madeira, srm chupa para rompt·imir a r<\'hii 
idem, com euho de madeira ou de os>o, c CLint 

Saca-rôlhas.. clupa, idem .........................•.... 

C\iD.\DE. 

l'm. 

)) 

l_'raa. 

l.iLra. 

)) 

Duzia. 

DlfiE!TGS. 

I ~o.sor o 1 

::OHfl00 
120$0110 

I 18:1$11001 
.\ti Htlorem 

0o;;oon 
lériOtJO 

\;[ 1nlorem. 

~1'~0 

)!/; 81: 

,t: ~1 tn 
f.;JUl' 

SGOtl 

~1 ~o 

$COO 

tSM:fl 

H.\S.\o. 

.• 11 ''f,, 

)) 

li) o 

:;:1 ''f,, 

T.\R.tS. 

-~-

\htaliti::dc dos 
t'lli'Oitorio~. 

:·:w htr!-kr:!~, nu c:li\a~. 

I 

.\batimento.! 

~) o/.,' 

o 
l-;) 
C; 



r 
i! 
' 

I 
I 

1475 

J!ti6 

~ Í
l'üni :mnnçiio de collre ..... , 

de patcnt~... • idem de rasqninha. ou dP 
· · ( qualcJUPI' metul pratP::do. 

ou dourado ..•..•....•... , 

l 
braçncs, para en~cnho, pJra carprnteiro, de 

Serras, e ser- mão, de desdobrar, de traçar, ele armação, c 
roles . . . . . . . . . semelhantes ..•..........•........••.•.... 

de mola, para ouri1cs, relojoeiro, e semelhantes. 

l
dc··osso, chifre, ou mnclcira ....•..•.•...•.... 
de louça, 1 idro, rrystal, ou massa ...•..•.•.• 

Sinetes....... de marfim, m;:dreperola, ou tartaruga .•..... 
de metal branco, ou amarcllo, simples, ou gal-

vanisado •..•............•.•. , ..•.•.••.•.. 

14i7 I SJlaratlra[Jciros ..•....... ' ........... • ............••...... 

1478 I Talas p~ra sapateiro ........................... ·•• ........... . 

1479 Tarraehas de ferro ou de aro, para fazer parafusos •••••..•. 

l 
de mão, on de banca, para relojoeiro, ourives, 

e semelhantes ............................ . 
Tornos······· para ferreiro, scrr::lheiro, c para outros officios. 

para qua~sr1ucr outros usos ................ .. 

1480 

1481 I Torquezes, para ferrador, fl'rrriro, rarpenteiro, pedreiro, sa· 
pateiro, e para outros officios ................. . 

1 >82 I Trados, para calafate, tanoeiro, on carpcnteiro •.....•..•••••• 

ns3,7r:n·adeh·as ............................................... . 
I' 

1 't34 Trenas ou fitas 5 soltas, ou sem caxa ..••••••••.•••.••••••..•. 
de medir •••.• 1 com caixa e rom mola, ou sem esta .••.•••.. 

h 
\"c1•rumas furadores, sord~s. c outros instrumentos semelhantes. 

Duzi:J. 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Uma. 

Libra. 

}) 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

·JS~~no 

~3-GO 

$1~1; 
.~200 

$GOO 
18210 
4~a1u 

1$200 

Aú valo rem 

$200 

Sl:!O 

$120 
SOüD 

. ~d valorcw 

[060 

$120 

Sl~O 

$CO 'I 
$300 

$1~0 

,;'J <l,, 

... 
)) 

)) 

" )) 

)) 

10 °/o 

30 °,'o 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

i Em DarTiras, ou caixas 

Em cartõrs, rai~i
nhas lk pnpd:io, c 
outros r111 oltorios 
srmdilantcs ..... 

:~m barricas, ou1aixas 

» 

)) 

» 

)) 

5 °/o 

Peso bruto. 

Zl 010 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

-o 
t.Q -· 
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~- T.\R.tS. 
i 

00 ~!ERC.\D!H\HS. t:NID.\DE. DIREITOS. ' n.\s.\o. -~- ', o = ..., Qn:\lidadc Abatimento . ;:::; 

-- dos emo'tol'ios. I 

i'- i 
- -·· 

I 

HS6 Qnal'sqner ou- r para quacsquer arte.<, c ullicius .•..•....••... Librn. $120 30 °/a Em barricas ou caixas. ~ 0 /o i 
tras ferramentas,\ ' 

utensihos, ou in.; para Iaboratorios r!timicos c pharm~ccuticos. -- .\d lalorcm. 10 °,10 
I --strumentos, nao t 

classificados • . • • de qualquer outra qualidade .....•.•......•. -- " :lO 010 

.\'ota 1. 79.• tolo peso das ferramentas, c outros objrctos desta 
classe, serão incluídos os dos cabos c outros aec<•ssorios, pl•rtl'nças, 
c !(uarniçücs de páo, chifre, osso, c ruateri;ls semelhantes. lh 
que tiYrrcm pertcn(as, acccssorios, c guaruiç<irs de martlm, ma· 
drcprrola, ou tartaru~a pagarão mais bU "/o ; c t:e ouro, ou prata, 
o dllbro dos respectivos direi~o~. 

Os instrumentos de agricultura, c de qualqurr arte liberal, ou 
mcchanica, que os colonos c artistas que lirrcm residir no lm-
pcrio trouxerem em sua baga:;:cm, seu do ucccssarios para o excr-
cicio de sua prolissão, serão Ji~res. 

I 
: 

l 

I 
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1437 

1488 

1'189 

H90 

1491 

CLASSE 56." 

"\'.\RIOS ARTIGOS. 

Almol'atlas para encosto, e para outros usos .....•.....•.•.• · 

Bantlc~:v• cn- \ 
wrnisatlas ou h>as e simples ............................. . 
pintadas, imi- ~douradas, ou prateadas .................... .. 
tando o rha~ãp ) rum enfeites e ornamentos de madrepcrola, e 
(pap1er macne), semelhantes .............................. . 
c semelhantes • 

Barracas ele couro, e de lona, ou de qualquer outro tecido, 
com preparos, ou sem el!es ••••.••.••....•••.•••••.••••.•... 

Betumes 11ui- \de c<ir clara (naphta) ...... , ................ . 
dos .......... 1de côr escura (pctrolco) .................... .. 

Bocetas o~t cai-~ de made~ra ordinaria ......•...•..•.....•.... 
xas com pmccl de madeua fina . . . . • . . • • . • • • . •..•.........• 
e espelho, para de metal branco, ou amarello ............... . 
barba, c sem c- I •1e papelão ou massa ... ~ .................... . 
lhantcs ....... \de qualquer outra qualidade ................ . 

--

Libra. 
)) 

)l 

--
Libra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

" --

I I 

.\<1 Yalorcm. :•(t "/ .. 

1~~00 )) ) 
lS~OO " -- I ,'eso liquido. 

I :?~100 )l I 
I I id valorcm. )) 

$:1GO )) 1 Em cascos, r outros en-
S240 )l ( yoltorios semelhantes., 20 "lo 

Si o o )) 

1S200 )l I 
,9180 )) -- I Peso liqai•lo .. 
SJOO )) I \d vall!r~m. )) 

c 
~~ 
o 



ordini!Tias, todas , 
de páo, ou com · 

f li I 
' '""' ' '""" ( "' ' '""''"'"· ......... -I 

Duzia. 

I ~ de páo, corpo de de mais de 8 até !li, idem ...• 
pellica, e cabeça de mais de 1G até 24, idem .. )) 

ou cara de pape- de mais de 24, idem ....... -- IAd ya\ )) lao, porcellana, 
...,,I I 1 ou massa •••.• ·I 

todas de papelllo, 
porcellana, ou 

1492 . I mu.,, ou <Om ( é8 11 d I Duzia. I $600 I )) 
I Boneeas.. .. • • n c at po cga as ........... 

corpo • m 0~ • de mais de 8 at.: lü, idem. 
)) ISGOO )) per~asdepelhca, de mais de 16 até 21, idem. » '1,~800 )) ou stmplesmente de m~is de 24 idem ....••. -- Ad yalurem. )) com mãos e per- ' 

nas dessas mate-
rias ............ 

• 
d~ ·~'''" •••• ) "' 8 '""''''"' ••••••••••. , Duzia. I 1H600 I )) 

I. I -hdade, com ca-. de mais de 8 até 16, idem 
)) 3.~200 )) 

I o beça ou cara' 'de mais de 16 até 24, idem 
!J$0UO )) ~ )) -ma os ou pernas ) de mais de 2-1, idem ....... -- Ad Hllorcm. ,de cêra ......... 

it'oits tSO.a As taxas acima comprchendcm sómentc as bo-
neras não vestidas; quando vierem vestidas pagarão mais 2f> 0 /o, 
e neste caso as da 1.a classificação serão consideradas da 
segunda , c pagarno direitos em tudo iguaes aos de;, ta, isto L e, 
as mesmas ta·xas estabelecidas para as daquclla segunda elas-
sificnçfio, com o referido augmento d<J' 25 °10 • • 

As bonecas que contiverem machinismo s<!Tão despachadas 
ad valorcm ; com excepção, porém, das que simplesmente moYc-
rem os olhos, ou a bocca, e das que cborão , as quaes. P_!lgarão ~ri) 

I mais 25 °/0 sómente sobre os direitos que lhes compcttrem. 

1 8 • ·h · \em ben~alas, chicotes, c outras obras semel.hantes Libra. SGOO )) 

} -- (Peso liquido. 
1493 •nra~ j _ou em bacias e o\tras pecas do nso domestico .•.. 

)) $400 " ~omma-e ast1ca ' • 

} Em cart•1es, caixinh~s 
(caoutchouc ), e em bonecas, e outros brinquedPs, c obras seme-

.fl500 gutta - percl1a , f lhantes •••.•.••••..•.....•••..•..•.. • •• • •. )) )) de papPiilo, eontrosen-volcanisada ou em pentes de qualquer qualidade •••...•••.••.. )) ,~tiO O " yoltorios semelhantes l Peso bruto. nil~, em obra. • \em ~a patos, botas, botinas, e out,·asobras scm.1" )) SiOO )) - Pesoliquido,! 
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/em tecidos de ai- {em peças, ou em córtes .•.. Libra. 
. ~odão, la, ou em obr1s de alfaiate, c se-

14\l3 Borrueba .ou~ linho......... melhmtes ............... )) 

go:mahclashr! {em pelias, ou em córtes •... a 
~~t~~~-c P~~:~ , ~ em toei dos de seda em ol!ras de alfaiate, c se-
volcanisada 011 melaantcs ••••••••••••.•. )) 

não, em obra.. em pães ou pedaços, parn escriptorio ••......•.. )) 

(continuação)\ <~m tubos, folhas, ou lamiuas ••••••••••••..••• )) 

'de qualquer outra qualidade .................. --
1\'oln t 8t ." Neste arti~to ficao comprehcndidos os iecidos e 

obras de gomma-elastica, c gutta-percha, com mescla de qualquer 
outra materia, ou sem ella. 

As figuras, c quacsquer outros objectos que forem obscenos e 
olfensil·os á moral publica serno inutilisados. 

1494 Brinquedos de) 
criança fabrica-
dosem madeira, ordinarios, allemaes, c senwlhantcs .•.•.•.•••• Libra. 
papel, papel/lo, de qualquer outra qualidade, francezes, ou á 
fu\bo, •bumbo 'I mo lml~<'' ............................. )) 

estanho, ou em de qualquer qunlidadc, com corda e machi-
qualquer outro nismo ••...•••••••••.•••••..•...••.••..••. --
metal ordinario, 
louça, ou vidro., 

Nota t82.• Na tara dos brinquedos incluir-se-ha a das cai-
xinhas de papelão, ou de madeira, c de outros cnvoltorios semc-
lhantes, em que vierem. 

DIREITOS. R\SAO. 

SGOO 30 °/o 

ssoo )) 

8800 )) 

!SOOO )) 

a3oo )) 

8150 )) 

Advalorcm. )) 

$120 )) 

S300 )) 

Ad valo rem. )) 

TARAS. 
,- _..........__ 

Qualidade 
1los cnvoltot·ios. 

\ 

--

J 

/ Em harri cas, ou caila• 
Emcartõ cs, cahiuhas 

~ de papelão, c outros 
envoltorios seme-
lhautcs ............ 

I 

' 
Abatimento. 

Peso liquido. 

10 °/o 

Peso bruto. 

-Q 
c..; 
~ 



Cax'mbos {da India, dcnominados-Ocnas,-e semelhantes. Um. 20$000 ' 30 °/o H9:J 1 
• • • • de qualquer outra qualidade não classificada •• -- Ad valorcm. )) 

149ô Cadeiras, me-
sas, sofás, ber-

I l "'' " '"'"T . I Libra. /1600 )) obra semelban· ISas e simp es . • • . ...••• • ••••.••.••..•.. • •. -- f Peso liquido. tes 
5 

pintadas douradas~ ou prateadas ...................... )) /1800 )) 

ou 'envernisa _ com enfeites e ornamentos de madrepcrola, e 
1/1!00 das, imitando o semelhantes .............................. )) )) 

chat·iio ( papier 
mache) ........ / 

NelA t83.• Fi elo comprehendidas neste artigo as cadeiras, 
mesas, sofás, e outras obras desta especie, que therem pés, cu-
costo, ou outros accessorios de madeira. I 

I I I :I • ~ -o 

I .1400 I h I I ~ com enfeites de qualquer qualidade' para con- r w 
( •uM .................................... )) >l 

com espelho e jogo das damas, de madeira, ou 
de papelao, pintadas, forradas, ou enverni-
sadas ..................................... )} stso I )) 

com massa, para navalhas ................... )) $240 » de madeira, ou papelao, com vidros vasios, ou sem 
elles, para seydlitz, soda-wattcr, e semelhantes. )} $300 )) 

1497 
I Caixa. ....... J ''''""'' '"~~("''" •impl., ............ )} 8900 )) 

> \ vernisadas Oll d d 
1S!OO I ···~'~ , ..... '""'"· '" '""' H... • 

)) )) 

~ 
tando o charao com enfeites e ornamentos 
(papier mache). de madreperola .......... » 1S800 )) 

I r ........ ,~ .. ., ....... . 
1 pcraojogodovol- sadas ................ " )) 8600 )) 

\ tarrte • • • · • • • • acharoadas, ou de charilo, c 

J .semelhantes •••••..••.•.. )) 18500 )) 
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H\l8 

HERC:\DOflUS. 

;para joias, oculos, i 
, instrumcntosma· 

\

' thematicos, cirnr- lisu.s, ou forradas por fóra, 
gicos, e outros; ou por dentro, de papel , 
para talheres, me- panno, couro, seda, on 
1licamentos ho- 'clludo, e semelhantes ..• 

Caixas ..•.... \ :nreopaticos, c ;idcn~, idem, com ;.:uarniNcs 
(coutinuação).,llsos semelhautcs, \ de metal ordinario, mal'-

llc papelão, ma- fim, madrrperola, ou tar-
deira, chifre_, ou · taruga, c semelhantes •.• ·~· 
outra matena se-

\ melhautc ....... 
com preparos para costura, c scn:elhantcs •.•.. 

i\'oln f 8-t. a Os tentos ou peças para jogos, que vierem dentro I 
das rcspectil as caixas, pagarão direitos ~m ~rparado. I 

( d~ couro, ou de { ordmanas, c cntrcfinas ...•.. 
1 papelão....... finas ..................... . 

Carteiras, rs- ~ 1 
tojos, charutei- J com. costas de osso, l'~lifrc, lmfdo, ou de massa j 
ras, e porta~~ de papelão, c scmc.h~ntr,, .•••...•..••...• -: 
moedas •..• ,.. com costas de metal dourado, ou prateado ...• · 

."' com costas de marfim, tartaruga, ou madreperola.1 

' ,de qualquer outra qualidade ••••••••.•.•.•••• , 

1\-ota iS5.• As carteiras, estojos, charutein:s, c porta-moedas, 
que tiverem ornamentos ou enfeites de ouro , ou de prata, pa
garão o dôbro dos respectivos direitos. 

As pc1·tenças ou utensílios para barba, costura, c semelhantes 
serão compreheudidos nas I axas acima, pcoando-sc conjuncta
mente com as carteiras; salvo quando essas pertenças ou utl!n-

UNID:\D~. 

Libra. 

)) 

Libra. 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

DlREITOS. 

$600 

B900 

:\d valorem. 

~900 
2$400 

18800 
386011 
4$800 
46800 

RAS.\0. 

30 ° 'o 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

TARAS. 

----~-

I 
) 

Qualidade 
dos t'l,vo:torios. 

Abatimento. 

Peso liquido. 

)) 

...... 
c 
~ ..,.. 
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lilOO 

1501 

silios forem de ouro, ou de prata, que s~r3o ent.'lo separados, 
para pagarPm as taxas respectil'as. 

Os objcctos e pinturas obscenas que vierem annexos ás mer
cadorias deste artigo, ou lhes pertencerem, serão destruidos e ínu
tilisados, quando 'sua separaçao se poder clfectuar; no caso con
trario esta disposicao será extensiva ás progrias carteiras, estojos, 
châruteiras, e porta-moedas. ' 

Chapéos para sol ou chuva, com cobertura de papel, ou panno 
encerado, da India, c semelhantes .......................... .. 

l 
para carrinho .......................... , ... . 

. e qua.qu r ra o açon e ............. .. Chieotes. .... d 1 e ont {c m t 
qualidade..... sem açoutc .............. . 

Not,. f 80.8 Os chicotes que therem ornamentos e enfeites 
de ouro, ou de prata pagarao direitos ad valo•·cm; se. contiver<'m 
puuhaes, e quacsquer outras armas ou instrumentos prohibidos 
serao estes destruidos e inutilisados. 

l
em tijollos ou piles •••..••..........•. •·••• •. 

C hoeolate em pastilhas, em pó, e em figuras, de qualquer 
comm~m ou qualidade .......... •.• • • .. · · .. · • .. · ·'" • • • 
de refe•çao •• • • de qualquer outro modo preparado .• · . • • •. • •. 

1502 I Coke de qualquer qualidade....... .. .. .. ........... "• • .. "· 

1503 Cuias, cocos, t . 
nozes, e outros hsos ............ · · .. :" .... · · · · · ....... • .. .. 
objectos sem e- com l?v01:es ou guarmçocs, c enfeites de metal 
I han te s em\ ordmar10 •.•••.... , ..••••.••••.•.•.•.•.•.. 
obra ..•. .'..... com guarnições, c enfeites de ouro, ou de prata. 

' 

1504 I Dentes artificiaes, d~ qualquer qualidade, soltos ou arulsos, ou 
em dentaduras ............................................ . 

1505 I Doees, xaropes, e confeitos na o classificados em outra parte desta 
tarifa ................................................... .. 

rm. 

Duzia. 

)) 

)) 

Libra. 

)) 

Libra. 

)) 

Libra. 

)) 

I 

I 

$300 I 30 o;., 

óSWO I , 
bS400 " 2$400 u 

I I I ---o 
l I 

e.; 
11 . c;: 

$240 » 1 ~Em hoc~tas, c a rtOes, 
: caixinhas, latas, fras· 

S360 )) cos, c outros em·ol-
Ad ralorern. )) torios semelhantes •. I Peso bruto. 

Lirre. 

S60o )) I 
' -- I Peso liquido .I 28500 )) \ Ad ralorem. " 

6$ooo I )) I -- I ,.. 
' Em bocetas, latas, fras· 

a2;.o I ) ros, e outros em·ol· 
" j torios semelhantes .. I r~so bruto. 1: 
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1506 Eserivaninbas1 
envernisadas ou . . 

Libra. I pintadas imitan- hsas e Simples .............................. 
d h 'a ( ~douradas, ou prateadas ...................... v ? 0 

c ~h .0 ~ com enfeites e ornamentos de madreperola ••.. )) pter ma e), • · 
melhantcs ••••• 

1507 Esfuminhos, para desenho., ........ , ....................... Duzia. 

~ do m<bl P"fumodo ou doumdo, ou do moddm 
1508 Espelhos com pintada, ou envernisada, allemJes, c seme-

Libra. molduras • ·. · • delh;~~~ra~: ·~~ 'r~~;~d~~ d~· P~Pci 'ri;.i~~id, · ~it~: · 
maes, e semelhantes •• , •.... , ••..•..•••..••. )) 

r da Ch'n ou üa~ em cartas(bichasou truques) .. » 1 1 ,.; ' d<quolque<outmmodo P"· 1509 Fogo artificial. n 1 
..... "· ·l parado .................. ,, 

I de qualquer outra qualidade .................. --I 
I 

! 1510 Grude de qualquer qualidade ................................. --
1á11 Iscas de qualquer qualidade .................................. Libra. 
1j12 J ... d,.domM, ( d< ''"''"·ou do m•d•~• o<dh'"" piotodo, 

gamilo, doml· ou envermsada ............................ )) 

nó, xadrez, e de charao ou acharoados, de mogno, páo setim, 
i outros seme- ou de qualquer outra madeira tina ..•....•... )) 

~ 
lhantes.. ...... de qualquer outra qualidade .................. --

ItiOIII -1 8-,.a Nas taxas dos jogos nfio snllo compr~hcndidas 

DIREITOS. RAS10. 

~900 30 °/o 
1S200 )) 

1$800 )) 

a~so )) 

$300 )) 

H150 )) 

~300 40 °/o 

SGOO )) 

Ad nlorem. )) 

Ad nlorem. 30 °/o 

$1150 )) 

$120 )) 

S300 )) 

Ad Yalorcm. )) 

TARAS. 

~ 

Qualidade 
dos en,·oltol'ios. 

} --

l Em caixas, ou caixotes 
I Em quaestpwr outros 
, cm·oltonos .......• 

(Em m;.,, ....... 
Em quaesquer outros 

cmoitorios .......• 

Em suecos, ou fardos .• 

! --

Abatimento. 

Peso liquido. 

10 °/o 

Peso bruto. 

10 °/o 

Peso bruto. 

2 o/o 

Peso liquido. 

. 

-e 
~ 
~ 



as dos tentos, figuras, c pedras dos mesmos, quando forem de mar- · 
fim, ou madrcperola. 

1~13 I Laere de q\falquer qualidade .........•••.•.•........•......... 

1514 

1515 

1516 

• 5 de marca de pá o, c scm_elhautes ..........•••... 
Lampar•mas · ! de qualquer .outra qualidade •.•.••..•.••..•• · · 

l 
com forros ou guarnições de casquinha, ou de 

L t metal galvauisado .•••..•••.•.••.•••••.•.•. 
ao ernas pa- idem, idem, de metal ordinario ..•••••.•..•..•. 

ra carros· · · · · · de folha ~e Flandres simples, IJrauca, pintada ou 
envcrn1sada ••......••.•.••••••••..••.••..• 

1 com varetas de I d' . 

das ou nllo.... .. • • • • · • • I 
páo ou de bam- or marws. • • • • • • • • • 

, • . de qualquPr outra 
bu, euvermsa- qualidade 

com varetas de {lisos e simples •....• 
lavrados, abertos, ou 

I 
de papel, se- , metal.······· com enfeites •.•..• 

da, ou pellica, ( 
fraucezes , c com varetas de lisos e simples .....• 
semelhantes . -~ osso, ou de chi- {lavrados, a_bertos, ou 

fre • .. • .. .. .. com enfeites ...... 

com Yaretas de) lisos e simple 
1 marfim, ma-f s. · · • · • 

Leques I drPperola, ou {lavrados, ~bertos, ou 
tartaruga •.•. ) com enfeites .....•. 

com varetas de /lisos e simples .•...• 
marfim' ma- laVrados, abertos, ou 

de papel! seda, { dreperola, ou l com enfeites 
ou pelhca, da' tartaruga .•••• ) · • • · · · • 
Judia, ou á sua 
imitaçào ••..• (com varetas de } or·'iuar,·os 

sandalo de {. u • ........ 
, charao ~ se- ( de q~alquer outra 

melha~tes .• •} qualidade. • .••.• • . 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

Um. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

$3GO 

$180 
~300 

~450 
U360 

/lí!IO 

$050 

$300 

$240 

$300 

8240 

.~~80 

1$200 

~8400 

~$400 

4$800 

1$200 

2$400 

I 2(} 0/J 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I )) 

I )) 

I )) 

I )) 

I )) 

I )) 

I )) 

I )) 

I ll· 

I )) 

I )) 

' Em cartões, caixinhas I de papel;io, c outros t cuvoltorios scme-
lhautcs ............ 

' Em cartoes, caixinha 
dcpapel<io, ou de páo, 

f c outros envoltorio 
semelhantes ..••..•• 

I 

Peso I.Jruto. 

)) 

Peso liquido. 

i 

-Q 

:i 
.~ 
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l: 
f,eqnc ......... j de qualquer qualitlad0, c?m _c,nfc~tc~ de ouro ou 

1516 'rortim"l .. - ) prata, ou com pedras IHCCtOsas ••••••••••• --

l! 
' •• 

1
·'

10
• I t.lc qualquer outra qualidade ni1o classi!icada .... --

.Yotn t §§." :\rstc artigo nfto cst<1o compre !tendidos ns lrr1ncs 
li feitos todos de uma só ma teria, que tccm la:\as cspcciaes nas classrs 

respccti\·a:~. 
:.:as tnxns acima !lt·ão comprchenditlas as das cahas communs 

em tJUC Ül'rem os leques. 

1517 lLlmmu de ouro, ou ,Prata falsa, solJrc papel, para O ores artificiars Libra. 

1;)18 .- • • 1 a \ oleo de kerozene ..•......•..•.........•...... )) 
~.iqUH os par r . I .11 . ç· ) gaz tquu o .................................. ll 

1 
nrmnn ':

0 
• • de qualquer outm qualidade . · •..• ·• .•. ·. · • · · · --

• \ de seda ou setim ....................... ." ..... I.il.Jra. 
J ,, 19 1 ltlasea•·as .... · de papelão, papel, ou panno encerado •..••..... )) 

! de aràme .................................... )) 

-''otn 11 S9.• No peso das mascaras será comprrhendido o dP 
quaesqucr acccssorios ordinanos que lhes forem proprios, como 
oculos, lunetas, bigodes e !Jarbas. 

L ~O Mechas, r pali- { de pá o ...................................... )) 

tos phos(·ori- de cêra ..................................... )) I cos(phOsp~.-!ros) de qualquer outra qualidade ..............•... )) 

1521 Jlolas para segurar papeis, ou guarda-papeis (gardc-notes), com 
I cartil.o ou sem elle .........••..........•...•.. ; .....•..•.... DuziJ.. 

_. _ _,__ 

DIREITOS. lUS10. 

.\d Yalorcm. :.o nr, 
)) )) 

~üOO )) 

~100 )) 

$100 )) 

Ad yalorem. )) 

;.sooo )) 

1~~00 )) 

1~~00 " 

~O !lO )) 

~180 " R2iO )) 

1~800 )) 

TARAS. 

------~ 
Qual i1latlc Abatimento. 

dos cmoliol'ios. 

--- l'eso liquido. 

\Em frascos ou vidros. :>;; .,. 
Em !1otijas, ou outl'aS-t yn,ilhas de barro ou 
dr louça ........... 30 °/o 

Ern latas .........••. 5 °/o 

} --- Peso liquido. 

1 Em cnrt.;es, caixinha~ 
dr papeliw. ou dP fo-t lha, c oatros cmol-
torroi scmclhautcs ••. Peso bruto. 

o 
;,;> 
00 



lá%2 

1523 

1524 

1525 

1526 

1527 

1528 

mmnos ou liquidos tempendos, para comida, de qualquer modo 
preparados ....••....••..•...•..•..•..•...........•..••.... 

I 
de co lia, ou de gomma ......•.••...•.••...... 
de massa, de farinha de trigo, e semelhantes, de 

Obreias . .. .. . qualquer modo cortadas .................. .. 
de papel, ou fechos gommados para cartas •..... 
de qualquer ou~ra qualidade ..•••..•.•••••.••. 

Pano o de esmeril, para lixar ............................... .. 

l de lixa, de qualquer qualidade •.••.•.••..•..... 1: 
1 recortado ou preparado com estalos, ou sem 

Pape · · · · · · · · elles, para balas, e quaesquer outros objectos e 
• enfeites de bandejas de doces, para confeitaria.!' 

Porta.•Pamalhetes ouporta-fior~s (I?orte-bouquets) de qualquer I 
quahdade, excepto de metal precioso ....•.••........••.•.••• .1: 

• 

Libra. 

» 

)) 

D 
» 

» 

)) 

» 

Um. 

Pós, ou outras quaesquer preparações para matar ou destruir . 
insectos, ou outros animae> ............................... .I L1bra. 

1 pequenos, incluidas as molduras de metal ordi-

) 

nario, perfumado, dourado, ou envernisado, 
edemadeira,oupapelao, eanidros, estampas 1· 
e desenhos respectivos...................... » 

Quadros.. . • . . de qualquer outra qualidade, com desenhos, 
pmtura a oleo , aquarella , ou a ft1mo, ou 
estampas impressas, lithograpbadas; ou de 

\ metal, louça, papel picado, seda bordada, e 
de qualquer outra qualidade ..••........•••. 

Nota t 90.• Serão reputados pequenos os quadros que tiverem 
de superficie (inclnidas as molduras) até 100 pollegadas quadradas. 

As molduras e vidros dos quadros, cuja superficie exceder a este 
limite, no caso de ser possivel separa-los sem perda ou avaria, fi
cAo sujeitos á taxa dos artigos- molduras e vidros, -sendo no caso 
contrario despachados ad valorem. 

As pinturas, estampas e desenhos obscenos serão destruidos e 
inutilisados. 

goso 

8900 

8160 
18200 
1$200 

804~ 

8025 

8300 

8600 

$300 

$120 

Ad vnlorem. 

30 o'o I outros envoltorios {
Em latas, frascos, e I i' 

semelhantes . . . . . . . Peso bruto. 

» 1 (Em cartoes, caixinhas 
1 

de papelllo, e outros 
1 envoltorios seme-: I lhantes ............ 1 .. 
» 1 -- ,Peso liquido. 

I 
)) I -- I " 

l 
Em cartoes, caixinhas · · 

1 
de papelão, e outros 

11 ·envoltorios seme-
lhantes ....•••••.. ·I.Peso bruto. 

i • 
» I I• I • 

)) l) » 

• Peso liquido . )) 

)) 

' ! •. 

-e 
c:Q 
<:Q 



TARAS. 
I 

"" MERCADORIAS. UNIDADE. DIREITOS. RASÃO. \r -..,I ~ = ~ Qualidade I 

:I'! Abatimento. , :;;l dos en1oltj)rios. 
;t!:; 

i 

Serão !ines os retratos de familia, e os desenhos c esboços aca• 
bados, ou por acabar, pertencentes a artistas que vierem residir no I 

Imperio; as molduras, porém, pagaráõ direitos. 

} ordinarios, com contas de páo, de côco, de lou- l Em cartões, caixinhas 
1529 Rosarios .... ") ça, ou de vidro, e semelhantes .....•........ Libra. S~io 30 oro de papelão, e outros 

de qualquer outra qualidade ......•..•....•... -- Ad valorcm. )) emoltorios scme-
lhantes ............• ,Peso bruto. 1 

~ "lhM, gMto"u •m '""· '"' luidi< ......... -- LiVN'S. 
com desenhos ou emblemas ................... Libra. 8100 10 o/o 

f Em barricas, ou caius. 153() T}pos . . . . . . . . gothicos, eg-ypcios, de dous pontos, iniciaes, ou :. •r. sombreados .............•.•.•.•.•..•.••... )) 8050 » 
\ de qualquer outra qualidade .................. )) /10:15 )) 

~ o 

. 
. Vota f9t.a Neste artigo fic!lo comprehendidas as ünhetas, 

filetes, t1orões, traços, linhas, coh.etes, e quaesquer outros objec-
tos semelhantes, quer v coMo separados, ou juntos rom os typos. 

I 

Rio de Janeiro, 3 de Nolcmbro de 1860. - .J.Mgelo Honi~ da S&"'a Pea•rae. 
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TABELLA-B. 
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~lercadorias sujeitas aos direitos addicionaes de 2 °/o· 

Nnmeros ti~ 
Tahclla A. 
---

lG 

Rü 

30H 
)) 

)) 

317 
l) 

" 
399 

)) 

)) 

)) 

)) 

135 
)) 

438 

Hl 

476 

521.> 

"' 
555 

588 

589 

(\73 

68\J 

767 

778 

838 

853 

901 

948 

~JERCADORIAS. 

Crina ou cabello de cnvallo, ou de qualquer outro animal. 

~zeite de cgua ou potro. 

Carbonato de cal em pedra e em pó (giz e cré). 
» de chumbo impuro (ahaiadt'). -
,, de potassa imJ>uro (potassa). 

Chlornrcto de ammonia simples, ou sal ammoniaeo sem cheiro. 
» de cal, ou bypo-chlorito de cal. 
" de sodio ou soda, sal commum ou de cozinha refinado ou pu-

rificado (saleratu,ç). 

Oxido de enleio (cal). 
» de chumbo (macicole, azarcão c secantc). 
» de mangancz. 
>> de sadio (lcxivia dos saboeiros). 
>> de zinco ordinario (alvaiade de zinco). 

Sulfato de cal (gesso). 
» de ferro impuro (caparosa). 

Sulfureto de antimonio nativo, ou antimonio crú. 

Tartarnto de potassa impuro, tartaro crú, ou sarro de linho. 

Bilros c fusos de madeira para fazer rendas, c para quaesquer outros usos. 

R~wos. 

Palha, csparto, cairu, pita, piassaba e outras materias filamentosas em rama. 

prepn-)) )) , )) 

radas c beneficiadas. 
)) )) 

Algoclão em pasta, cardado ou em folhas gommadas para entretelas c para 
alrochoados. 

» em fio simples, para trama ou urdidura para ~ordar ou para tor-
cidas ou pavios. 

Rendas e entremeias de algodao. 

Lã em pó. 

Rendas c cntrPmcios de lã. 

Linho em fio simplc~. 

Rendas e entrcnwios de linho. 

Brocados·, lhamas, telas c outros tecidos proprios para vestes sacertlotaes 
c ornamentos de Igreja. 

Rendas c entremeias de seda. 

Mosaicos nrdadciros. 
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Mercadorias isentas dos direitos addicioóaes. 

1Numeros da 
ftiERCADORIAS. Tabella A. 

I 

I 

7 

11 

lá 

17 

23 

87 

90 

93 

96 

98 

101 

103 

104 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

J1'1. 

113 

115 

116 

117 

Gado asinino ou muar, e cavallar. 

Sangucsugas. 

Cobcllo humano em bruto ou preparado. 

Pello de lebre, coelho , castor e semelhantes. 

Cerdas de porco ou javali, para sapateiro. 

Bacalháo c peixe-páo. 

Carnes de vacca , de porco e de qualquer outra qualidade, sccca, em sal-
moura ou fumada. · 

Espermacete em bruto, preparado, philtrado, em massa ou refinado. 

Llngua de vacca !ccca e em snlmoura. 

Nervos de qualquer animal. 

Peixes não classificados, mariscos, ôstras e outros moluscos seccos, salga
dos ou em salmoura. 

Sangue de boi e de outro! animaes, ~ccco ou preparado de qualquer modo. 

Sebo ou gra'a em rama ou coado. 

Toucinho ou banha, salgado ou em salmoura. 

Tripas ou intestinos de vacca, ou de porco, e rle quacsrluer outros ani
rnaes, scccos ou em Mlmoura. 

ltlarflm em bruto. 

Madreperola em bruto, serrada ou preparada. 

Cascos e unhas de tartaruga. 

Barbatana ou barba de balêa. 

Buzlos, cauris e conchas não classificadas. 

Coral fino em bruto, ou em fragmentos. 

Ossos e unhas não classificados. 

Pcrolas finas em bruto. 

Pontas rle abada, unicornio, rbinorrrontc, cavallo marinho, boi, bufalo e 
de wado ou cornus-ccrvi. 

131 Coral fino em contas, camafcos, figas, raizes e outras obras semelhantes. 

1 H Perolas finas em contas. 

167 ,\.mendohn ou mondobim. 



169 Cevada._ 

170 CeYadlnha. 

( 1045 ) 

172 Fareio e restolho d& qualquer qualidade. 

173 Farinhas, féculas e pós nutritivos. 

174 Fa,·as alimeuticias. 

175 FeiJão de qualquer qualidade. 

176 Grão de bico. 

177 Lentilhas. 
178 ltlassas. 
179 ltlilho. 

182 Trigo em grilo. 

183 Legumes, farinaceos e cereaes nllo classificado&. 

J 87 Sementes proprins para horta, jardim , prado c em gcrnl para a agrieulturo. 

188 Batatas alimentícias,. inglezas c semelhantes. 

198 Feno, palha de avt'a e quaetquer outras forragem, verdes ou seccas. 

199 ollaas de lupulo ou luparo. 

205 Raizes e bolbos proprios para horta, Jardim, prado, e em geral para a agricui•ura.
1 

» » de lirio. 

~08 Alcatrão e phe de alcatrilo. 

212 Borras de azeite e de vinho. 

~48 Oleo de linhaça. 

2 53 P6s de sapatos. 

» » de marfim ou marOm queimado. 

262 Tintas preparadas a agua. 
268 Aeldos. 
271 1\gnas mineraes. 

308 Carbonato de soda impuro (barrilha do Commercio). 

343 Esplrlto de tcrebenthina (agua-raz). 

391 Nitrato de potassa impuro (salitre). 

595 Brins entrançados, rapoes, &c. 
603 Gangas. 
6!2 Pannos de algodllo crú. 
615 Riscados. 
617 Trapos, ourelos e aparas de algodllo. 
619 Zuartes. 
693 Baetas. 
695 Bactões. 

719 Trapos, ourclos c aparas de lã. 

775 Linho em bruto. 
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176 Linho preparado, assedado, restellado ou em estrigas, tiotÔ · cMl pintado. 

777 Estôpa em bruto ou em rama. 

785 Trapos, ourelos e aparu de linhoo. 

849 Seda em casulo. 

850 ,. em rama. 

851 

916 

918 

9~0 

9U 

1)23 

em fio. 

1\.&laa, noras e outro11 de~tenhos c pinturas proprios para. estudo de anato
mia, botanica e outras sciencias, de instrumentos e ~naebinas, ou 
de modelos para artes e officio11. 

Lhrm1 e obras impre~tsa~. ou Iithographadas.' 

llappas ou carta• geogropbicas, bydrograpbicas, topogrophlcal e ietnelhantes. 

lloslces. 

Papel de qualquer qualidade em aparas e resíduos. 

• • para ,impressllo ou typographla. 

• • para phlltrar ou de philtro. 

• » de rolo ou proprio··parS::fabrica de estamparia. 

9!9 Argila, 

989 Cimento romano ou de Portland c &cmelhantcs. 

9':! G@lo. 

IH7 Modelos c outras obras &emelhanteli de bat"ro, ges50' 011 JDaiSit proprios 
para as artes. 

Q50 Pedras preciosas em bruto, cortadas, ou lapidadas, soltas ou em obras. 

)I • de granito ou de;cantaria em bruto e em obras. 

Q68 F6rmas dÓ barro, para purgar ou refinar assucar. 

989 Esmalte. 

1000 Ouro em obra de qualquer ttua\idade. 

1001 Prata em obra de qualquer qualidade. 

100!1 Platina em bruto e em obr& de: qualquer qulllidade, 

1003 Alomlnlo em bruto e em obra de qualquer qualidade. 

1004 Cobre tundido, coado, em ladrilho, barra ou batido e em laminlls, tundos 
ou rutbas. 

1006 

1026 

1018 

1050 

1071 

• 

• ligado com zinco (latllo), e com estanlio, zinco e aotimoni• (bronze). 

Chapas de cobre abertas a buril para fabrica de estamparia. 

Letras, typos, emblemas, vinhetas e quaesquer outras peças amnelhantes 
de cobre e suas ligas, para encadernador ou livreiro. 

Bedalhas e col\ecçoes de objecto11 archeologicos ou numismaticos &atmelbantes. 

Chumbo em barra, em lençol, em lio~ados oll plleJ eUJ. lamln• 011 pasta.

1 » em oanos para aqueductos e semelhantes . 
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1072 Estanho em barra ou em verguinha. 

)) )) em canos para alambiques c semelhantes. 

10i3 Zinco em chapas pára cobrir casas. 

1 074 Ferro em lingoados ou ferro goza. 

1075 " em barra ou verguiuha de qualquer qualidade. 

1076 " em arcos para toneis ou pipas. 

1077 Ferro em limalha. 

1078 Aço em rerguiuha, vergalhao ou barra. 

10!!3 Barcos e vasos miudos de ferro de qualquer qualidade. 

1103 Chapas abertas a buril, para fabrica de estamparia. 

)) )) de ferro gah·anisadas para cobrir casas. 

1135 Letras, typos, emblemas, vinhetas e quaesquer outrns peças de aço ou ferro 
semelhantes, para encadcrnador ou linciro. 

1149 Tori'adores de ferro para farinha. 

1151 Pec;.as de ferro batido ou fundido para edillcaçiíes de casas ou armazens, 
ou para construcçao de barcos ou vasos miudos. 

1167 Antimonio mctallico ou regulo de antirnouio. 

1168 "-•·sl"nico mcta!lico. 

11G9 Dario. 

1170 Bismutho. 

1171 Bõro. 

1172 Bromo ou brornio. 

1173 Ca1lmio. 

1174 Calcio. 

1175 Chloro liquido ou -rry't1ro-chloro (soluçao do chlóro). 

11i6 Cltromo. 

1177 Cobalto. 

1178 Enxofre. 

1179 Iodo. 

1180 lridio. 

1181 Lithio. 

118~ !tlagncsio. 

1183 ltlanganez. 

118~ ltlereurio mctallico, \ÍIO ou azougue. 

1185 Jtlolybdeno. 

1186 Nickel. 

lliS Osomio. 
Parte li. 1::17 



1188 Palladio. 

1189 Pllosphoro. 

1190 Potassio. 

l191 Rhodio. 

1192 Selenio, 

1193 Sodio. 

1194 Silicio. 

1195 Strouclo. 

1196 Tellurio. 

1197 'fitano. 

1Hl8 Tun~steno. 

l199 Uranio. 

1200 "Vana1Uo. 

UOl Zlrconio. 

1242 Relogios de algibeira. 

( 1MS) 

)) chronometros de balanço para na,·io. 

1260 Alcohometros de Gay-Lussac e semelhantes. 

1261 Alidadcs. 

1262 Ampulhetas. 

1263 Anneis e correntes electro-galvanicos, ou electro-magneticos. 

1265 ,\.rcometros, galactometros, cafeometros, pesa-acidos, pesa-licores, pesa-
xaropes e quaesquer outros instrumentos semelhantes. 

1266 Bàrometros de qualquer qualidade. 

1267 Barras magneticas para bussolas, de qualquer tamanho. 

1268 Bossolas. 

1269 Camaras•claras e obscuras. 

1270 Chapiteis ou capiteis, de metal, ou campanil com agatha. 

1271 Círculos de reflexao e outros semelhantes. 

1272 Compassos de reducçao , de espessura, para levantar plantas e semelhantes. 

1213 Conta•fios. 

1~74 Conta-segundos. 

1275 Daguerreot~·pos ou photographos. 

1276 Deplel'doscopios. 

1277 Escalas divididas, medidas e outras semelhantes. 

1278 Esquadros ou esquadrias de agrimensor. 

1279 Es•oSos ou caixas com tiralinhas , compassos 1 transferidores 1 ou instrumentos 
"'''' h•maticos. , 1 
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1280 Estojos ou carteiras com instrumentos de engenharia, mineraiQIIÍ& e QUtros 
usos. 

128'.! Gazometros. 

1283 Globos. geograpbicos .. 

1284 Graphometros. 

1285 Gravimetros. 

1286 llorisontes àrtificiaes de vidr() ou de azou~ue. 

1287 Hygrometros, 

1288 Imans artificiaes em fórma de ferradura. 

1289 Halleidoseoplos ou lunetas magicas. 

1291 Lunetas de prata simples ou dourada de qualquer qualidade. 

)) )) de ouro , de qualquer qualidade. 

)) )) michrometricas de Rochon, ou de outro autor para medir di~tancias. 

1292 Macbinas pneumaticas, electricas, hydrogeno-platinicas e outra11. 

1293 Manometros para marcar a pressllo do vapor. 

1294 Meridianas. 

1295 Metro-padrões de metal , de Lerl!llars. 

1296 ltlichroseopios ou lentes. 

1 ~97 Nlvels ou liveis. 

1293 Oeulos de alcance ou longa-mira. 

}) )) 

)) 

fixos com aros de prata simples ou dourada. 

fixos com aros de ouro. 

1299 Oltantes. 

J 300 Pantographos. 

1301 Pantometros com bussola; pinulas e niveii. 

1302 Pilhas-galvanieas. 

1303 Saeharometros. 

1304 Sextantes. 

J 305 Stereoseoplos. 

1306 Tbermometros. 

1307 Theodolltos. 

130d Tira-linhas. 

1309 Transferidores de qualquer qualidade. 

1311 Vistas de vidro ou de metal. 

1312 Instrumentos e objectos mathematbicos, phisicos, cbimicos e opticos ui o 
classificados. 

1313 Agnlbas de cirur&ia. 



1314 

1315 

1316 

1317 

1318 

1319 

1320 

1~21 

13~2 

13n 

l32i 

13~5 

1326 

1327 

1328 

1329 

133() 

1331 

1332 

1333 

13H 

1335 

1336 

1337 

1338 

t.i:!9 

1310 

l3i1 

134'2 

1313 

13i4 

1315 

I·: 17 
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,\.Ja'Htncas ou alsaprcmas de cfrurgia, e pa,·a dentista. 

Algalias ou sondas de cirurgia. 

,\.tadoras. 

Bicos de buxo, de borracha c semelhantes para peito, ou para mamadeira. 

Bistoris de cirurgia. 

Botic<•cs ou pinças para tirar dentes. 

Caixas com ferros cirurgicos de qualquer qualidade. 

Cartch•as ou rstojos com instrumcnt os cirurgiros tle qualquer qualidade. 

Contas de li rio e semelhantes para fontes. 

Cornetas acnstieas de gomma-clastica c semelhantes. 

EscaiiH'Ilos. 

Esmagadores. 

l,sqneletos completos, armados ou desarmados, cm·eit·as, milns, pés, 
b.1cias e tlnarsqucr outras peças do corpll humano, dcscccadas e prc(Ja
rad<Js para o estudo de anatomia. 

I'stillctcs ou porta-mechas. 

Faeas de amputação. 

!<'erros avulsos para limpar, desearnar ou chumbar dentes. 

l'lãmcs para sangrar. 

J<'orccpts. 

Fundas. 

J,aneetas. 

Limas para cá!los c para dentistas. 

Litotboutos. 

LithotritoJ•cs ou quebra-pedras. 

!Uaqtatleiras de patente (rharricrc) c scmclhanlcs. 

111anequins para partos , e quaesqucr outras peças artificiaes do corpo 1m
mano para estudo de anatomia. 

llat·tcllos dfl autopsia. 

llluletas. 

Pessarios dr gommn-rla,tica, gulta-prrcha , ou de qu:,lqucr outra matcria 
scmellmnte. 

Pim;as de cirurgia. 

Pipos "-~C gonunn-rlnstica. 

l'ot·C:~·petlnts de cirurgia. 

Stujatleiras. 

Seringas. 
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1318 Speculumens. 

1340 Tenaculas ou trnta-canulas. 

1350 Tesouras de cirurgia. 

1351 Tltomsilotomos. 

13i>2 Torniquetes. 

1353 Troeateres. 

13&4 Uretrotltomos. 

13!.5 Ventosas de qualquer qualidade. 

1356 Instrumentos ou objcctos cirurgicos não classificados. 

1414 Alambiques, CJiindros, capsulas, evaporatorios, fornalhas, retortas, cal· 
deiras, moinhos, clariflradorPs, coadoi'es, tanques e quacs
quer outros objectos srmelhantcs nllo clusificados, pequenos 
proprios para laboratorios chimicos ou pharmaccuticos. 

1416 Almofarlzes ou gracs. 

1417 Ancinhos e gadaohos. 

1426 Cadinhos. 

l't3'3 · C opos de groduar, de vidro para botica. 

1140 Enxadas, enxadinhas e s~chos. 

1H2 Espatulas. 

1447 Fôrmas de folha de ferro, para purgar ou refinar assucar. 

1 149 Fouees de roça, meia-roça , para cortar capim e canoa, e outras ferramentas 
semelhantes. 

1458 lUaeltatlos e machadinhas. 

H 59 lUachlnas, apparclhos e instrumentos não classificados. 

1464 'Pás de qualquer qualidade, com cabo ou sem elle. 

1465 Peneiras. 

H6ô Peneiros ou tamiscs. 

1467 Picaretas, picões, alvioes e quaesquer outras ferramentas grossas seme-
lhantes , para pedreiro , canteiro, mineiro e para outros officios. I 

1468 Piluleiros de metal , ou de madeira e metal. 

1469 Prelos de qualquer qualidade movidos por vapor. 

1477 Sparadrapelros. 

1478 Talas para sapateiro. 

1486 Instrumentos , ferramentas e utensílios nllo classificados, ·proprios para 
laboratorios chimicos e pharmaceulicos. 

1530 Typos de qualquer qualidade. 

Rio de Janeiro, 3 de Noycrnbro de 1860. - A••uelo ,voni;; da Silr_a Fe••rtu. 
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TABEL.LA- D 
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I -- - - - ---

i!lercalorias que tcni abatimento de direitos 01 Alrandega de Albnqnerque.l 

Numet·osdP 
l'abella A DIEil.CADORHS. 

7 Gado asinino ou muar e cavallar. 

87 Baealbáo c peixe-páo. 

88 Banha ou unto de porco, drrrrtiuo ou preparado. 

90 Carnes de ,-acca c de porro sre~a, em salmoura ou fumada. 

!JG I.ingua de 'acea seccn ou em salmoura. 

9i :\lanteiga de Yacca. 

!JS "er,·os uc qna!qucr animal. 

!l9 (h·as seccas ou salgadas. 

100 O,·os de gallinha C outraS aYCs domesticns. 

101 Peixes não classificados, mariscos, ostras c outros moluscos scccos, salgauos 
ou em salmoura. 

104 Sl,bo ou graxa em rama, coauo c rm nlas. 

10G Toucinho ou banha salgado ou em salmoura. 

107 Tripas ou intestinos de vncca , ou de porco c de qunesqucr outros animacs , 
secr06 ou em salmoura. 

167 Amendoim ou mondohim. 

168 ,\rroz. 

1i1 Erdlhas, wrde ou sccca. 

172 •·arelo e restolho de qualquer qualidade. 

173 (?:ll'inbas, féculas c pós nutritivos. 

174 Fa,·as alimcnticias. 

1i5 Feijão de qualquer qualida!lc. 

176 Gri'io de hiro. 

177 Lentillaas. 

178 1\lass:as. 

179 lUilbo. 

18~ 'ft•igo em grão. 

183 Legumes, farinaceos e ccrcacs não classificados. 

187 Semcntl's proprias para horta, jardim, prado e em geral para a agricultura. 

188 Batatns alimentícias, inglczas e semelhantes. 

198 FPno. pall!a rlr an'a c quaeS!JUCr outras forragens, Ycrdeii ou ~crcas. 



201 

203 

!05 

595 

603 

608 

Ga 
615 

619 

643 

693 

694 

695 

697 

745 

950 

958 

955 

970 

100, 

1005 

1071 
)) 

107! 
I> 

1073 
)) 

)) 

1074 
1075 
1076 

1080 

1117 

1123 

1124 

{ t055 ) 

Borálll\'a·d, ~uâlquel qualidade, llecca .~~~~~·.,}lu ~ íltbnoura. 

Rat&e de congonba,o~ berra do Paraguay. 

Raizes' e holbos p~oa par• horta, jardim, prado e em gerál pjl\'ll a uri· 
cultpra-. . . 

Azeite de oliveirA Óu doce e de qual4Íuer. outra qualidade Yt!fe&al. 
•· 

Vinagre commum ou de éozinba. 

Brins entrançados , rapõcs, cassinetàs , setinetas , picotes e outros tecidos de 
algodão ~cmelbantes. 

Gangas. 

Mo rins , madapolões e madrastes. 

Panno de algod4o. 

Riscados. 

Zuartes. 

Cobertores e montas de algodao. 

Da e tas. 

Daetilbas. 

Daetões. 

narreganas e cnmelões de qualquer qualidade. 

Cobertores e mantas de la. 

Pedras de granito ou de cantaria , em bruto e em Ob~. 

Telhas de barro de qualquer qualidade. 

TiJolos de barro de qualquer qualidade. 

Lou\"a de barro ordi~do, simples ou vidrado , em peeas de qualquer fórma 
ou feitio, para qualquer uso. · 

Cobre fundido. coado , em ladrilho, burra ou batido, e em lamiuas , fundos 
ou folhas. . 

,, ligado com zinco (latno), e com estanho, zinco c nntimonio (bronze). 

Chumbo em barro, em lençoiJ em lingoados ou pães, em laminas ou pasta. 
, em canos para aque netos e semelhantes. 

Estanho em barra ou em verguinha. 
,. em canos para alambiques e semelhantes. 

Zinco em barras ou lingoados e em folhas ou pastas. 
" em chapas para cobrir casas. 
" em pregos , taxas e arestas, 

Ferro em lingoados ou ferro goza. 
" em barra ou verguinha de qualquer qualidado. 
" em arcos para toneis ou pipas. · 

Aldrabas, trincos e tranquetas de ferro ou ato. 

Dobradiças, fixas, lemes, gonzos , bisagras e·quacsquer outros artigos seme
lhantes, de ferro ou aço, para portas e janellas e para outros 
misteres. 

Fechaduras de ferro. 

Fechos pedrezes de,meio llo e de qualquer outrJ qualidade. 

112á Ferraduras. 
Parte 11. 13R 
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1129 Fo&3ea simples, fomos, fomalbns e cbapu de ferro, e ou&ros artig01 ae-
melbantcS' para cozinha. · 

1130 Folha de Flandres em lamioa& c em obra de qualquer qualidade.-

1133 Fuzis para tirar fogo. 

1138 Panellas, frigideiras, casserolas , chalcirns, alguidnres, tarbos e outras 
peças semelh3ntes , de ferro fundido ou batido. 

1143 Pratos de folha de Flandres, ou de ferro estanhado. 

1144 Pregos, taxas, arestas c pontas de Paris. 

J 149 Torrailores para café, e para farinha, simples ou rommuns. 

1151 Peç-as de ferro fundido ou batido para l'ilíficaçõcs dc rasas ou armazens, 
ou para construrç!lo de barros ou vasos mhulns. 

1208 Chumbo de muní~<~O. 
12U Espingardas para caça. 

U15 Espoletas. 

1225 Polvora de qualquer qualidade. 

1232 Facas de ponta para cbarquear, de ~ato, de viagem e semclhantf's. 

1235 Terçados ou facões de mato. 

1!48 Carroç-, carros, carre~as de qualquer qualidade, para condurçllo de generos. 

H1'7 Ancinhos e gadanhos. 

1!29 Carros de mllo ou de aterro. 

lHO Enxadas, enxadinhas e sachos. 

1H6 ForJ- pequenas ou portateis para ferreiro. 

1H9 Fooees de roça, meia roça, para cortar caflim e cano&, e outras ferramentas 
semelhantes. · 

H58 Machados e machadinhas. 

HM Pãs de qualquer qualidade com cabo ou sem cite. 

1 (6'7 Plearctas, picões , nlviões, e quacsquer outras ferramentas gTossas seme
lhantes para pedreiro, canteiro, mineiro e para outros officios. 

1\71 Pochavantcs para ferrador. 

1475 Serras e serrotes. 

Rio de Janeiro, 3 de Novembro de J8GO.-Aingf'1o ••,.h ,.,. lille• Jli'f'rr.s. 
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Mttabéleee regras para' a boa execuçao do ar&. i.•, §§.i.~. 3.•, •·· e s.•, e
art. !.•$§ 1~. 11í n ir 13 'da'~ ,n.• 1.08.& dé n de Alroíto de 1860r. 
na par~ iélat•va· aos· Baaeos dé dmllaoAI>~que ll:lnalmentó l'uttecloullo n• 
Imperio. · · 

Hei por bem, para a boa execução do art. 1.•, §~ t.•, 3." 
4.• e 8.•, e art. 2.•, §§ 10, H, 12 e 13 da Lei n.• 1.083 d& 
22 de Agosto do corrente anno, Decretar o seguinte: 

Art. 1.• A emissão de notas, bilhetes ou escriptos ao por
tador, dos Bancos de circulação creados por Decreto do Poder 
Executivo, que actualmente funccionão, e suas Caixas Filiaes. 
ou Agencias, em quanto seu pagamento ou troco eiTcctiva
rnente se não realizar em moeda metallica, não poderá ex~ 
ceder do computo marcado pela tabella n.• 1. 
~ 1.• Além da emissão marcada na rnencionaja tabella os 

referidos Bancos, suas Caixas l!'iliaes ou Agencia~poderão ter 
outra addicional equivalente á parte do seu capital realiza
do , que possuírem em moeda de ouro, em barras do r:eferido 
metal do toque de 22 quilates, e em barras de prata do U 
dinheiros. 

§ 2. • A emissão addicional, á que se reJere o§ antecedente 
será fixada á vista do capital realizado, deduzind~se deste: 1.•, 
o valot· das Apolices da Divida Publica fundada, assim geral 
como Provincial, o das acções das Companhias das Estradas do· 
ferro que gozão de garantia de juros, quo os Bancos possuir_em 
na fórrna dos seus Estatutos, e do Decreto n.• 2.463 de 14 do 
Setembro de 1859; 2. •, o valor dos edilicios, moveis, c mais 
objeclos do uso e serviço dos mesmos Estabelecimentos; 3.•, a 
importancia da moeda que estiver applicada na fórma dos seus 
Estatutos á garantia de sua emissão principal; 4. •, os fundos que 
constituírem capitaes de suas Caixas Filiaes, ou tiverem sido por· 
ellas distribuídos por emprestimos em contas correntes simples, 
ou com juros. A ditTerença entre o capital realizado do Banco. 
e a somma destas quatro parcellas constituirá o maximo da 
referida emissão addicional. Esta disposição fica extensiva ás: 
Caixas Filiaes e Agencias dos mesmos Bancos, no que lhes fór · . 
applicavel. 

~ 3. o Os \'alores de prata, de que trata o § t. •, e os: 
de ouro de 22 quilates deverão estar entre .si na relação de· 
1 para 15 tf8, c a importaneia daquelles nunca poderá exce
der da 4.• parto deste. 

§ 4.• Se a emissão actual. de cada hum dos referidos Bancos 
ou de suas Caixas Filiaes c Agencias exceder os limites mar
cados ua referida tabella n.• 1, serão estes obrigados a reduzi· la 
aos mesmos limites dentro do prazo de tres mczes contados. 
da data' da publicação do presente Decreto nes pcriodicos que-
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costumlo publjcar os actos do Governo. Esle prazo poderá ser, 
pelo ~Ministro da Fazenda prorogado por mats 80, até fij) dias. 

Art. 2.0 A ~misslo das notas do Banco do BrasU e de sua&:~ 
Caixas· Filiaes~ ém quanto não fôr etrcctivamente realizado. o
seu pagamento ou troco em moeda metallica , não · poderá 
exceder ao duplo do seu fundo disponível, e se a emissiio 
actual fôr superior ao referido limite, o mesmo Banco o suas 
Caixas Filiaes serão obrigados a reduzi-la no prazo e pelo modo 
marcado no § 4.0 do artigo antecedente. 

§ 1. o Exceptua-se da regra estabelecida no presente ar
tigo a somma da emissão autorisada pelo art. 18 dos Esta
tutos do mesmo Banco. 

§ 2. o A faculdade de elevar a emissão, além do duplo do 
seu fundo disponível, concedida pelo art. 1. 0

, § 7.• da Lei 
n. 683 de 5 de Julho de 1853, e pelo art. 63 dos seus Es
tatutos, em quanto o pagamento, ou troco de suas notas nlio 
fôr ciTectivamente realizavcl em moeda metallica , só poderá 
ser exercida, reconhecida a utilidade do seu augmento, rara 
o preenchimento da som ma fixada pela tabclla n. • 2. 

Art. 3. o Para computar-se o fundo disponível do Banco 
do Brasil, dcduzir-se-ha do capital realizado: 1.0

, as quantias 
que ellc tiver eiTcctivamentc distribuído ás Caixas Filiaes para 
lhes servirem de capital, ou por emprcstimo em conta corren
te simples ou com juros; 2.", a irnportancia do resgate das 
notas do Governo que tiver sido realizado na fórma dos art. 
18 c 56 § 1. o de seus Estatutos; 3. o o valor dos ediftcios, 
moveis c mais objectos do serviço e uso do Estabelecimento. 
A diiTcrença entro o capital realizado e a som!Da destas 
quatl'O parcellas constitue o fundo disponível do Banco. Esta 
disposição fica extensiva ás Caixas Filiaes do mesmo Banco, no 
que lhes fôr applicavel. 

Art. 4.• O Banco rio Brasil c suas Caixas Filiaes não 
poderão conservar em circulação mais de 25 •f. de sua emissao 
total representada por bilhetrs menores do 50:tji000 na Côrte e 
Província do Rio de Janeiro, c de 25~000 nas demais Províncias, 
se no prazo, de seis mezes contados de 22 de Agosto deste anno, 
não tiver ainda aberto o troco de suas not;.s por moeda me
tallica. Findo esse prazo c verificando-se a dita hypothesc, 
o mesmo Banco e suas Caixas Filiaes, retirarão todos os bilhetes 
dos indicados valores que excederem o limito de 25 "lo da 
emissãc. total pelos meios, sob as penas c para os fins prescriptos 
no Decreto n.• 2.66\. de 10 de Outubro do corrente anno, 
cujas disposições lhes serão applicavcis, incumbindo ao Pre
sidente do mesmo Banco os d!:)vercs que ahi se impõe aos 
J<iscaes dos outros Bancos de circulação. 

Art. 5.• Hc pcrmittido aos Bancos de emissão crcados por 
Decretos do Governo substituir integral ou parcialmente o valor 
das Apoliees e dos outros titulos, que, na fórma dos respectivos 
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Estatutds; constitueln!t~~ua,de ·pag!Ullento de .suas, nGtas,ou . 
bilhc~s ;·po~ ~d~HJ:!.b41;rM' d• oqro..ule 22 quilates., 1 re .-. 
prata de tl di~helros·uliUad~ lestas .comparatiVamente cotn 
o outo~ÜO'•.dito- ,qatlatef.·Uil<·.relaÇIOt•de .1: I Z), t, •, com tanto que. o 
vator dêStas ultimas não exceda a quarta . parte da somma em 
barras e em moeda do outro metal; c em tal caso poderão os mes
mos Bancos, logo que abrirem o troco de suas notas por moeda 
metallica, elevar a emissão ao duplo da quantia que assim tive
rem em Caixa e fizer pa1te do proprio capital social. 

§ Unico. O Governo alterará OR Estatutos dos Bancos que opta
rt~m por esta disposição, e porá em harmonia com ·ella as regras 
estabelecidas nos mesmos Estatutos a respeito da relação entre a 
emissão, que a cada hum delles foi concedida, e o valor dos 
mencionados títulos. 

Art. 6.• Até o nono mez do anno que decorrer da data 
da Lei n.• 1.083, os Bancos de circulação, sua3 Caixas Filiaes, e 
Agencias não se achando habilitados para trocar suas notas por 
moedas de ouro, serfio obrigados, sob as penas do art. 7. • da mes
ma Lei, a propôr ao Govemo a somma de suas notas, ou bilhetes 
em circulação que devem retirar no anno seguinte , e em 
igual época em cada hum dos annos posteriores, dada a mesma 
impossibilidatlc, assim o praticarão. 

Art. 7.• Só poderão fazer parte dos dividendos dos B;m
cos de qualquer natureza os lucros líquidos provenientes de ope
rações eiTectivamente concluídas no respectivo semestre. 

Art. 8.• Não poderão fazer parte do fundo disponível ou 
da garantia da emissão dos Bancos de circulação, e de suas f:ai
xas Filiaes, ou Agencias as moedas do prata, nem as notas do 
Governo do valor de 1~000 a 5;';1000, nem notas de qualquer 
Banco. 

Art. 9.• Os Bancos, suas Caixas Filiacs e Agencias, qual
quer que seja a sua natureza, ou a qualidade de suas operações, 
não poderãn emprestar sobre penhor de suas proprias acções. 

Art. 10. Os Directores ou Membros da gerencia ou admi
nistraçao dos Bancos e de suas Caixas Filiaes, qualquer que seja 
a natureza, ou qualidade de suas operações, serão substitui
dos annualmente pela quinta parte do seu numero total, de 
modo que em cada quinquennio, contado da data da Ld n.• 
1.083, todos os nircctorcs, ou 1\fembros da administração ou 
gerencia sejão ·renovados. A antiguidade, e, no caso do iguaL 
antiguidade, a sorte regulará a substituição. 
~ Unico. Os Directores e Supplentes substituídos nllo poderão 

ser reeleitos e sob qualquer pretexto fazer parte de sua Adminis
tração, Directoria, ou . Gercncia, dentro do primeiro anno, con-· 
lado do dia da substituição. -

Art. 1 J. A infracção do qualquer das disposições do pre
sente Decreto sujeitará os actuaes Bancos de circulaçlio ao 
procedimento judir.ial cstabclcci\lo pelo § 5." do art. 1." e 
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§ 7. • do art. Sl. • da Lei n.~, 11083 .AA:,22· de Agosto de 18601 
que terá lugar pelo modo e f•)rma marcada na L-egislaçko, 
e Regulament()S respectivos. 

Art. 12. A!l multas por infracção das disposições do pre• 
sente Decreto, serão impostas administrativamente pelo 1\ll
nistro da Fazenda com os recursos já estabelecidos, distribuídas 
na fórma do art. 6.• da Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto do cor
rente anno e cobradas cxPcutivamente pelo mesmo modo em
pregado para com as divida5 activas da Fazenda Publica. 

Art. 13. Ficao revogadas as disposições em contrario. 
Angelo 1\loniz da Silva Ferraz, do 1\leu Conselho, Senador 

do lmllerio; Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidento 
do Tribunal do Thesouro Nacional , assim o tenha entendido 
e faça executar. 

PJiacio do Rio de Janeiro em dez de Novembro de mil 
oitoc.cntos e sessenta, trigesimo nono da lndependencia o do 
lmprrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Angelo iJloniz da Silt·a Ferra. 

'l'abeUu n. • :1. 

!~ í Limites da emis51io 

I ~ . mensal. 
"""" EO 

j ~·i=~ 

( 
Caixa Matriz ..•.•.......•.•.. 6. 337: 9oo~ooo I <;,;>< 

e c:,) )) Filial de Vassouras •..... 600' OOOoOOO I I :a " )) de Campos .•.... 300:000~000 
,~ 

I 

' 
Banco Rural e Hypothecario ........•.. 1.992:300~000 

)) de Pernambuco .........•.•.•.. 1.486:000~000 
)) do Maranhão ................. 513:300~000 
)) da Bahia ...•....•. ........... 2.832:760~000 
)) do Rio Grande do Sul .....•.... 250~000 

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 1860. 

Alltrlo Moni;;; da Silra Ferraz. 
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~·i;,JliO .: 

Caixa• Matriz...... . ...... , ••. 
» Filiàl de Ouro Prelo .... . 

. » • de ·s. Paulo ...... . 
» >> do Rio Grande do Sul 
» >> da Bahia ••.•••.• : . 
)> » de Pernambuco· •••. 
» » do· 1\Jarimhão ..•.. 
» » do Pará .......... . 

Limites da emissão 
mensal. 

2J.48t·055l';972 
1.338:384~118 
2.4-40:919l';019 

890:002~040 
5.384:4333913 
5.397:653;)695 

941:360~869 
t.qt':41a;,u1 

Rio de Janeiro, tO de Novembro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferra:::. 

DECRETO N. !.686-de 10 de Novembro de 1860. 

llarca o prazo dentro do qoaf os Bancos e outras Companltins e Sociedades 
anonymas, sua8 Cllius Filiaes e agencias, que octuolmeute funcdonno sem 

. autorisaçao e approvaçlo de seus Estatutos, devem impetra-las. 

Hei por bem, para a boa execução do§ 8.• do art. 2.•. da, Lei 
n. 1.083 de 22 de Agosto do correDte anno, Decretar o se
guinte: 

Art. 1. • Os Bancos, 1\fontes de Soccorro, Caixas Economicas, 
e outras Companhias e Sociedades de qualquer natureza, sem 
firma social, administradas por mandatarios revogavcis, SQ
clos ou não socios, ainda que beneficentes sejão, e suas Caixas 
Filiaes que aCtualmente funccionão sem aulorisação c. appro~ 
vação de seus Estatutos ou Escriptura de associação,.são.obriga~ 
dos a solicita-las dentro do prazo de 6(), dias contados da data da 
publicação do presente Decreto nas folhas em que se publicão os 
actos officiaes, ou, na sua .falta, em qualquer outro periodico 
do mesmo lugar, ou do mais vizinho. (art. 2.•, §§ t.• e 8.• da 
L!~i n. • 1.083 de 22 de Agosto de 1860). 
. Para execução da disposição do presente artigo, com a devi
da antecedencia convocarão os seus Administradores, Directort>s 
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ou Gerentes a A!lsembléa geral dos · Accionlstas sob as pena a do 
~rt. '7. o da citada Lei n. 1 083, para que delibé~m ·se a Com
panhia deve impetrar autorisação e approvaçllo de seus &tatu-
toa~ ou se deve dissolver-se c liquidàr-se. · ·· ·' · · 
: Resolvida a questão no primeiro sentido, proceder-se-ba na 
confórmidade dos §§ 2. o e 3. o do art. 2. • da Lei n. 1.083, e 
mais disposições em vigor, juntando ao requerimento cópia 
da respectiva Acta do dia em que fór tomada a deliberação. 

Resolvida na segunda hypothese, a Sociedade se considerat·á 
dissolvida c entrará em liquidação, na fórma estabelecida pelo 
Codigo do Commercic, sendo solidariamente responsaveis em 
todo o caso os Accionistas, como socios de huma Sociedade em 
nome collectivo na fórma da Legislação em vigor, pelos actos quo 
praticarem ou tiverem praticado por si ou por seus mandatarios, 
além das demais penas do art. 2.•, § t.o da cilada Lei n. 1.~3. 

Art. 2.0 Quando os Directores, Administradores ou Gerentes 
não convocarem os Accionistas para o fim exigido no artigo an
tecedente, o poderá fazer qualquer Accionista; e se a convocação 
não fôr feita por algum dos modos acima mencionados,. ou não 
se realizar, proceder-se-lia na fórma do citado art. 2.0

, §§ t.• 
c 8.• da referida Lei e do artigo antecedente. 

Art. 3. o A dissolução no caso de recusa, de nãn convocação 
ou de falta de reunião, se operará por Decreto do Governo, 
ou por acto dos Presidentes nas Províncias, em todos os casos 
que, na fórma do art. 2.•, § 1.• da Lei n.• 1.Q83, são compe
tentes para conceder autorisação ou approvação dos seus Es
tatutos ou escripturas de associaç.ão. 

l,ara este fim as Autoridades judiciarias (I administrativas, 
assim fiscaes, como policiaes, que de taes actos tiverem noticia, 
remetterão aos Presidentes das Províncias, e estes, nos casos que 
não lbrem de sua competencia, á respectiva Secretaria de Es
tado, os documentos e informações que forem necessarios, sob 
as penas do art. 7.• da cilada Lei n.• 1.083;e igualmente 
parliciparáõ, sob as mesmas penas, a existencia de quaesquer 
Bancos, Caius Economicas, Montes de Soccorro, e outras Com
panhias e Sociedades anonJmas- que funccionarem sem autori
saçllo o approvaçllo de seus Estatutos. 

Art. 4.• A disposiçiio do art. 1.• comprehende: 1.•, as Com
panhias estrangeiras, suas Caixas Filiaes ·ou Agencias, que func
cionarem dentro do lmperio; 2.0

, as Irmandades, Confrarias, 
Corporações de mno-morta e outras associações e ordens reli
giosas , beneficentes ou pias , nacionaes ou estrangeiras e suas 
filiaes, qúe funccionarem sem autorisação e approvaçiio de seus 
Estatutos, .compromissos ou regras. (Art 2:0

, §§ t.•, 2.•e 8.• 
da Lei n. 1.083 de 22 de Agosto de 1860). · 

Art. 5. o As multas por infracção das disposições do presente 
Decreto serão impostas administrativamente pelo competente 
Ministro, distribuídas na fôrma do art. 6.• d& Lei n. 1.083 de 
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22 de Agosto do corrent~)S~n~, e cobradas <'Xocutivamenlo pelo 
mP-smo rn.>do empregntfol pal'a com as dividas- activas da i'lf4-
zenda Publica. · ' : · · · · , · · -

Art. 6. o Fi cão revo~J;adas ·as dtsposil:óes em contrario. - · 
Angelo 1\lon!z da Silva Ferraz, do meu Conselbo, Senadot• 

do I mperio, Presidente do Conselho de Ministros, .Ministro o 
Srcrdario de Estado dos N~gocios da Fazenda, e Presidente 
flo Tribunal do Thosouro Nacional, assim o tenha entendido 
r fa~;a exer.ntar. Palacio do lHo de Janeiro, em dez de· No
rPrnhro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da lnde
twndt•ncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ;uagestade o Imperador. 

Angf!/o llfoniz da Silva Ferraz. 

DECRETO N. 2.687 -uc H~ de Novembm de 18GO. 

llrq!lllr\a o !Prmo •le TraipiÍ do rlc Penedo,"" Província das Alagôas, r n~a 
ndle o lugar de Jt:iz 1\lqnieipal c dr Orph;ln~. 

HPi por bem Decretar o sc,guintc: 
Artigo Unieo. Fica dcs:mnexado o termo de Traiprí do do 

Penpdo, na Província das Alag<ias,' c crendo nelle o lugar dr. 
Juiz Municipal, que aecumulará as funcções'de Juiz de Orphiios . 

.loão Lustosa da Cunha Paranaguá, do .Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Nrgocios da Justiça, assim o 
tPnha entendido e faça eA.ecutar. Palacio do Hio de Janeiro 
aos quatorze de Novembro de mil oitocentos c sessenta, trige
llimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperaao~ 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N. 2.G8S-de 14 de Novembro de 18GO .. 

Desliga do Commando Superior da Guarda Nacional do DiStrirtó' dê- \'ÍIIa 
Hella da Província de Pernambuco a força qualificada no Município de Taca
ratú da mesma l'roYinci 1, e com e lia tTl\n hum novo Com mando Superior. 

Attendendo ao que 1\ic rrprcscntou o Prcsitlrn!r da Pro~incia 
de Pernamlmco, 1-Jr.i por bem Decretar o sogoinlr: 

Art. 1." Fica desligada do Commando Superior da Guarda 
Nacional do districto de Villa Relia da Província de Pl"rnam-

Parte 11. 139 
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buco a força qualificada no 1\Iunlcipio de Tacaratú da m<'sma 
l'rovincia, e com ella creado hum Cominando Superior formado 
do Batalhllo de Infantaria numero trinta e quatro, já organisado, 
de hum Co1·po de Cavallaria de dous Esquadrões com a desig
nação de quarto, e de huma Secção do Batalhão de duas Com
panhias, com a designação de quatorze do serviço da reserva. 

Art. 2.• Fica alterado nesta parte o Decreto numero mi_l 
trezentos e noventa e dous de vinte e t1uat1·o de .Maio de mil 
oitocentos e cincoenta e quatro. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do J\leu Conselho, 1\Jinistro 
e Secretario de Estado dos Nrgocios da Jusliça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Jnrwiro em qua
torze de Novembro de mil oitocentos c scssentn, trigcsimo nono 
da I ndependcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador . 

.João Lu.stosa da Cunha Pamnaguâ. 

-·-
DECRETO N. 2.68!:1-de H de Novembro de 1860. 

AltPrll a org:misaçno do Conunanclo Superior da Guanla Nacional do 1\'funi
cipio de Passo Fuwlo da Prol in c ia de S. Pedro do I\ i o Grande do Sul. 

Attendendo ao que 1\Ic representou o Presidente da Província 
de S. Pedro do Rio Gr~mde do SuJ, Hei por bem Decretar o 
"'guintc: 

Art. 1." Ficão l'l\~luzillos a sds, quatl'o e <lun~ Compauhia>, 
ns r.orpos de Cavallaria uumcro qn;~lro c cinco, e a Secção de 
Batalhão da rcsena nunwt·o llous da l~uarqu Nacional da Pro..: 
\incia f:!#l S. Pedro do Rio (;rande do Snl, c creados r1a Jt'rrgue
zia da Soledade, Município de Passo Fundo da mesma Pro\incifl, 
mais hum Corpo dl' Carallaria de sl\is Companhias, com a desig
nação de quarenta e duos, e huma Sceção de Batalhão de tre<; 
Companhias, co:n a designação de ~intt> do seniço da reserva. 

Art. 2.° Fica alterado nesta parte o Decreto numero dous mil 
seiscentos e sessenta e sete de treze de Outubro ultimo. 

João.Lustosa da Cunha Paranagwí, do 1\Icu ConsPiho, Ministro. 
c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
tntendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em qua
torze de Novembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndl'pendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranqguá. 
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DECRETO N. 2.690'-de U. de Novembro de 1860. 

Cri! a buma Compaobia. awlu ·1111 Jor•otaria do aerrlço aetivo na. Fregqezi• 
de Pas10 Fundo da Prov~cla ~ S. Ped,rQ;do Rio Grande do Sul. 

A ttendendo aó que. Mq teptesentou' ·o Prestd(mte d~ P~ovincla 
de S. Pedro do Rio Grànde do Sul. Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Art. Unico. Fica creada na Freguezla de Passo Fundo da 
Pr·ovincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e subordinada 
ao Conunando Superior do Guardas Nacionaes do Município 
t.laqucll'~ nome, huma Companlft.a avulsa de Infantaria com a 
designação de decima do serviço activo. 

João Lnsl.osa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mlnis,
tro c Secretario de Estado dos Ncgocios da JustiÇ!, assim o 
tenha entendido c faça cxecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 
quatorze de Novembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da Indcpcndencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstado o Imperador. 

João LustostJ da Cunha Paranaguá. 

-·-
DECRETO N. 2.6!H-da 14 de NoTembro de t860. 

Mnrr,a os casos de falleocia dos Bancos c outras Compllllhlas e socledadei 
anouymas, e o processo que em tae& casos se deve seguir. 

llci por l>cm, pata a boa execução do paragrapbo quinto 
do artigo primeiro da Lei numero mil e oitenta e trcs de vinte 
c dous de Agosto do cm'l"cnte anno, Decretar o seguinte : 

Art. 1.• A fallencia dos Bancos em geral o de outras Com
panllias e sociedades anonymas e de suas Caixas filiaes e Agencias 
terá lugar em todos os casos c pelo modo estabelecido na legis
lação commercial em vigor. (Parte terceira, Titulo primeiro do 
Codigo do Commercio, e respectivos Regulamentos}. . 

Att. 2. 0 Alêm dos casos do artigo antecedente, serão con
siderados fallidos : 

1. • Os actuaes Bancos de circulação, suas Caixas filiaes ou 
Agendas, cuja cmisssi!o fÔI" além do limite fixado pelo artigo 
primeiro paragmpho primeiro da Lei numero mil e oitenta e 
trcs de vinte c dous de Agosto deste anno, e pelo Decreto 
numero dous míl seiscentos e oitenta e cinco de dez de No
YCmbro corrente, c do que fôr marcado .em observancia do dis-
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poslo no paragrapho tcrcl'iro do artigo primeiro da referida Ll'i 
numel'o mil e oitenta e tres. 

2. o Todo e qualquer Banco de circulação que erniltir ou con
servar na circulação, além dos prazos marcndos pelo I>ecreto 
numero dous mil seiscentos e sessenta e quatro de dt·z de Outu
bro do corrente anno, bilhetes e em geral cscriptos que con
tenhão promessa ou obrigação de valor recebido em deposito 
ou de pagarn;)nto ao portador de quantia inferior a cincoenta 
mil réis na Côrte e Província do Rio de Janeiro, c a vinte c cinco 
mil réis nas outras Províncias. 

3.0 Todo e qualquer Banco que não pagar a importanc·ia 
cla nota, lJilhetc ou escripto de que trata o artigo pri meiru 
paragrnpho segundo da citada Lei numero mil e oitenta e tn~s. 
que fôr apresentado ao troco, em moeda corrente, ou, verifica
das as ltypotheses do paragrapho quarto do artigo p.-imciro da 
mesma Lei, em moeda de ouro á vontade do portador. 

Art. 3. 0 Nas hypotheses do numero hum do artigo antece
dente a infracção da Lei numero mil e oitenta c tres serü 
provada por exames a que administrativa ou judicialmente se 
procederá, ou por qualquer outro documento que produza fé. 
~ 1.0 Na hypothesc do numero dous pela apprehensão, e.\hi

hição ou apresentação da nota ou bilhete, ou por exames 
administrativos ou judiciarios e por todo e qualquer outro 
documento que produza fé. 

:\i 2. 0 Na hypothesc prevista pelo numero tres por protesto de 
f.t:ta cil' pagamento. 

§ 3." 0.; exames, docurncn!o;;, ou provas acima referidos 
sub,;liluem nas hypothe.ws do presente artigo a justilicação wd
~;ida pelo artigo cento e onze do Hegulamcnto numero setecentos 
t~ trinta c oito de vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos o 
r.incocuta, o qnal será ob:;ervado em tudo o que niio fór opposto 
ois li isposiçõL'S p resm tes. 

Art. '• ." A apprehensiio, de tlue tmta a segunda parte do 
arligo antecedente, krá lugar por denuncia, ou a rettueriment•> 
de qualquPr pe~oa do po\o, ou cx-olllcio, por qualquer autori
dade policbl, fiscal ou judiciaria, que cornmuuicará logo o seu 
resultado á autoridade superior, para que esta participe a quem 
ü conhecimento da materia compelir. 

Art. ã.o O protesto de que trata a terceira parte do artigo 
lmTeiro, será feito pelo portador ou possuidor da nota, bilhelH 
ou esc ri pl.o no lugar em que seu pagamrnto 1'4\r devido, con
li>r'flle os estatutos respPt'livo~, pel"<lltlc al1mru dos Tabelliãrs 
privativos dos pro!Pstos no'i lut:·at·ps f'lll que hnllvPr Tribunal do 
f.oruruercio, o l'óra dl'lles pc:·anle qualt1uer Tabellião ou Escri
\iio, na fórma c nos lermos dos arligos qu:.tlrocentos o cincn, 
quatrocentos e seis, quatrocentos c ~etc, quatroeentos e oito, 
quatrocentos e nove, qualrocenlos e d1~z e qu<tlroeentos e onw 
d<J Codig<) do Commen·i", c ar!igns lrf'zcn!<JS setenta c cinco. 
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· tl'ewntos selt•nta e seis, trcze_ntos setenta c sete, trezentos setenta 
e oito, trezentos setenta c nove, trezentos c oitenta, trezentos e 
oitenta e hum c trezentos e: oitenta. e dous do Regulamento 
11 umero setecentos e trinta e sete de ''in te e cinco de Novembro 
de mil oilocentos e cincoenta. 

§ t.• A nota, bilht•te ou cscripto ao portador deverá ser 
apresentado ao ThcsotH'eiro, Gerente oa Administrador do Banco, 
Caixa filial ou Agencia, no l'Scriptorio ou casa em que o mesmo 
Uanco, Caixa' filial ou i\geneia funccionat', ou onde conforme 
seu theor devet' ser levada ao troco ou pagamento, ou lôt· co
hravcl. (Artigos trezentos setenta e quatro c trezentos setenta 
e seis do Codigo do Commerciõ). 

% 2.• No caso de ser arguida rJc· falsidade ou falsificação a 
nota apt·esentada, será permitlido ao rcspf~ctivo llanco ou Caixa 
filial o deposito de sua importancia dentro do pmzo marcado 
no artigo quatrocentos c sete do Codigo do Commercio, não 
podendo o portador ou possuidot' da nota ou bilhete levantar o 
deposito sem fiança judicial (ou extra-judicial a contento do 
mesmo Banco ou Caixa filial) até que se julgue na fórma da 
legislação em vigor sobre a falsidade ou falsilicaçüo allrgada. 

Art. 6.<> Silo competentes p11ra requerer a drclaração r!e que
bra de qualquer Banco de circulação ou de suus Caixas filiar·s: 
primeiro, o respectivo accionista; srgundo, o portJdOI' da nota, 
bilhete ou escripto ao portador na falta de seu pagamento, ou 
de recusa de troco nos termos do artigo primeiro parngrapho 
te1·cciro do presente Decreto; terceiro, o. Promotor Publico ou 
lJUalqucr Fiscal da Fazenda com autorisação do respectivo 
Ministro: quarto, o credor nos termos do artigo oitocenlo3 e 
sde do Codigo do Cornmercio; quinto o proprio Banco, o11 
Caixa filial (artigo oitocentos e cinco do Codigo do Commeí'cio). 

Art. 7.• A quebra poderá tambem se1· declaruda ex-oficio 
pela autoridade competente nos termos do artigo oitocentos e 
sele do Codigo do Commercio. 

Art. 8. • A sentrnça de declaração de qul'll}'a nos termos do 
presente Decreto só póde &er embargada no caso previsto pelo 
11rtigo segundo numero tt·es. Em todos os outros casos só terá 
lugar o recurso de aggraro sem suspensão. (Codigo do Commercio 
artigo oitocentos e oito, Hegulamento numero mil quiuhentos 
e noventa e sete do primeiro de l\Iaio de mil oitocentos o 
cincoenta e cinco artigo sessenta e seis). 

Art. 9. • Os portadores ou possuidores de notas, bilhetes o 
cscriptos ao portador passados pelos flancos, nos casos de sua 
fallcncia, serão classificados como credores de domínio por titulo 
de deposito conforme as regras estabelecidas pelo artigo oito
centos setenta e quatro do .Codigo do Cornmrrcio, e preferirão 
aos demais credores segundo a regt·a do artigo oitocentos e oitenta 
do mesmo Codigo. (.\rtigo primeiro paragrapho sexto da Lei 
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nnmem mil e oiteuta e tres de vinte e dous de Ago5lo de 
mil oitocentos e sessenta). 

Art. 10. As autoridades a que se refere o artigo quarto e 
quaesqucr outras, a quem incumbir a ex.rcuç:1o do presente 
IJ,~creto, ficão sujeitas á pena do artigo setimo da Lei citada 
numero mil e oitenta e tres, nos casos de omissão, negli
gr'llcia ou falta de cumprimento das presentes disposições, além 
darJlwllas em que incorrerem na conformidade da kgislaçfio 
criminal do lmpcrio. 

Art. 11. As multas por infracção das disposições do presente 
D··r-rP!o serão impostas administrativamente pelo competente 
l\linistro com os reeursos já estabelecidos, distribuídas na fórnm 
do lll'li~o sedo da Lei numero rnil e oitenta e tres de vinte 
c dous de Agosto do corrente anuo, e cobradas executivamente 
pelo nwsmo modo empregado para com as dividas activas da 
Fawnda Publica. 

Art. U. Ficão refogadas as disposições em contrario. 
João Lustflsa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mi

nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
lenha entendido e faça executar. Pala cio do Ui o de Janeiro 
em quatorze de Novembro de mil oitocentos e sessenta, trigcsimo 
nono da Independcncia e do Imperio, 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECitETO N. 2.692- tle H de Novembro de 1860. 

Regula o estabelecimento de escriptorios ou casas de em-
• prestimos sobre peuhorcs. 

Hei por bem, par a a boa exPcução do § 23 do art. 2. o 
da Lri n.o 1.083 de 22 de Agosto do corrente anno, Decretar 
o seguinte: 

Art. 1. • Nenhuma pessoa de qualquer condição que seja, ou 
sociedade de qualquer qualidade e denominação poderá estabe
lecer, ou conservar casas ou cscriplorios em que habitualmente 
se fação emprcstimos sobm penhores sem au!orisação legal, 
sob pena de 2 a 6 mezes de prisão simples, multn de 1:000~ a 
5:000~, e tle ser cassada a autorisação se a Sociedade for ano
nyma (art. 2.• § 23 da Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto de 1860 ). 

Art. 2.• A autorisac;ão de que trata o artigo _antecedente será 
concedida pelo 1\Iinistcrio da Justiça na Côrte, c pelos Prcsiden-
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tPs nas Prol·inclns, precedendo: t.•, as precisas lnforma~s 
das autoridades policiaes competentes, c quocsquer outras qué 
forem de mister sobre a capechlàde moral do impetrante, e suf7 
ficiencia dos meios pura a empresa em relaÇllo ao desenvolvi~ 
mento que este lhe pretende dar; 2.•, fiança idonea conespon~ 
dente as forças da empresa. . 
~ Unico. Exccptuão-scos 'Montes de Soccorro ou de Piedade, 

e as Companhias c Sociedades anonyma~ approvadas na fórrna 
oa Logislação em vigor, a respeito do cuja autorisação se ob
servarão as disposições que lhes forem concernentes. 

Art. 3." Nos Pstabelecimcntos de que tratão os artigos l!ntc~ 
cedentes haverá além do Diario e Razlio os seguintes livrc.s, 
a sahc1·: dos Penhores, - Cuixa1 -de Roformas, -de Hes
~ates,- e de Leilões,- os quacs srrão escripturados em devida 
ll'Jrma e uso do commercio, e ncllcs se lançaráõ com indivi-. 
duação e clareza, por ordem chronologica, seguidamente e sem 
nntrelinhas, borl'aduras, emendas o•J rasur11s as sommns, ou 
objeclos emprestados, o juro estipulado, os prazos e condi~ões 
elo pag11mento, e qnacsquer outras do contracto; e pelo mesmo 
modo se mencionaráõ a natureza, qualidade, valor do ·penhor o 
seu peso sendo metaes preciosos, os nomes, condiçlio, prolissi'J'J, 
domicilio do:> mutuarios, e todos os mais requisitos e declnrnções 
que forem necessarias ou exigidas nos modelos n. os 1, 2, 3, 4 c 5. 
~ Unico. Estes livros devem sc1· encadernados, e abertos, 

numerados, rubricados em todas as suas folhas e encerrados na 
fórma do Codigo Cómmercial. 

Art. 4. 0 A falta de hum ou mais livros designados no 11rtigo 
antct edente, ou de escriptura~ão total ou parcial dará lugar á 
i111posição das penas do art. t." (art. 2. 0 § 23 da Lei n. 1.08:~ 
1.ln 22 de Agosto de 1860). 

§ Unico. Na rcincidencia, além das penas marcadas neste 
a ri igo, será cassada a autorisação. · 

Art. 5. o No cnso de simplPs irregularidade de escriptJ.Jr11çiio, 
nu d~ falia de meução dos juros; natureza e valor do penhor, 
,. nutras condições do co[!lraclo, lerá lugar a pena de multa 
de 100~000 réis até 1:000~ na conformidade do art. 7. 0 da 
LPi n." 1. 083 de 22 de Agosto de 1860. 

Art. 6." Da di\ida contrahid11 passará o devedor huma cau
tela segundo o modelo n.o 6, que será extrahido de hum livro 
do talno aberto, encerra(lo, numerado e rubricado pela auto
l'idade competente, e receberá do credor outra na fórma do rno
llf•lo n.• 7, sob as mesm11s pentls do art. 7.• da citada Lei 
11. o 1.08;}. 

§ Unico. As cautelas do penhor não poderão ser ao p!ir
tador (art. 1. o § 10 da Lei n. • f-.083 de 22 de Agosto de t860j. 

Art. 7. 0 O ohjecto em que ~ousistír o p~'uhor só poderá 
ser, sob as penas do artigo antecedente, recebido como tal, sendo 
avaliado pelo nwnos por hum A nliador publico da materia 
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rrspectiva, onde o houwr, ou )JOI' hum Offieial, ou pessoa que 
goze de conceito d'ontre os qno para este 11m for~m <'Scolhidos 
pelo Chefe do Policia, e nos lugares om. qne nilo houver <'SIIt 
autoridade pelo Dclcgmlo comprtcntc. O avaliador, oú avaliadorP-11 
tleelararão por escriplo a natureza c qualidade do objec.to, sen 
valor c pt•so, scn<lo metac~~ preciosos, e o nome da pessoa que o 
apresentou pan1 a avalia~;!'ío. 

Esta declaração serei datada c assignada, c pela sua veracidadtl 
ficará res('ons~nd o avnliador, devendo n dia n•fcrir-so a <'S
aipturar;ão do Estabelecimento, onde sPrào archi\adas para a 
todo o !P:11po constar. 
~ Uitieo. Exccptuão-se os obj~dos de valor menor de 20~000, 

que podni:o SPI' reec1Jitlos em 1:enhor pela avaliação ajustada 
tmtre o l'l't•dor e devedor, e constantn de declaração por e~!l· 
,.,,cripta, a qll<ll supprirá n do avaliador .. 

Art. 8." O; Iinus e <locnmentns de (l'le I ratão os m·tigos ante-. 
<'t~dentes scrflo <'Xaminados pela Autoridade Policial competente 
ott por Com!ui,;sarios de Sil1 e~colha, onllnnriamcnte nas <;pocns 
(i~;atlas por euilal'S, e rxlr;wrditnriamenlc quando O (iOVCI'IlO 

ou a n:esJTHl Autoriun:lt: o julgar conveniente. 
Os d:mos, ndtninistnH!t•rc~ e gnnr<las livros <Ir tacs estabclrci

llle!llos se: fio obriga elos, sou ns pP-nns do art. 7 ." dn yilada Ll'i 
11. 0 1.0:33, aenti'ngarpara o exame os livro:>, doeurncntos c valon•s, 
a prestar infllrmat:õPs, e a fmn:rnear turlo o que fôr necessario 
para Sl!G fi.,:•·alisa~,:i\o. 

Art. \),o A wntla exlr:1j:Hlicial do penhor sú poderá ser feita 
depois de Yenc:do o prazo do pagarnmlo, por mulno acconlo, 
Prn lcilfío, sob as p<'n:ls do art. 7. o da Lei n.o 1.033, nlém 
<le qualquer outra em qne incorrerem os Yenrledores na fórma 
da I.egislar;üo em li~or, !lcamlo em todo o caso ao devedor 
o direito salvo de remi-lo até o momento da venda, observando-se 
em q.\.lalqucr hypolh<'se as disposições do Codigo Commcrcial, 
na parJe que lôr applicnvel a tn<'s estabelecimentos (arts. 3.o, 
119 c 1.20 do Codigo Cornmercial, earl.19 §2.• do Regula
mento de 25 de Novembro de 1850.) 

§ 1." Fica igualmente salvo ao devedor requerer e pr41ceder 
á sua custa á venda judicial do penhor em qualquer época , 
ainda antes do vencimento da divida. 

§ 2. • O producto da venda depois d6 pago o credor do ca
pital c juros nté então vencidos, c deduzidas ns respeetivas des
pczas de venda, sení entregue no de,·edor, e não comparecendo 
este, licará dPpositado em qualquer Caixa Economica do lugar 
e nn sua falta nos cofres do Depositos Publicos para ser levan
tado por quem de direito fôr. 

Art. 10. As disposições deste Regulamento comprehendem 
na parte relativa á cscripturaçlio e penhores e sua fiscalisação os 
Montes de Soccorro ou de Piednde, e outras sociedades anonymas 
que fir.erem operações d!' emprcstimo sobre penhores. 
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Art. tt. Os e&tabelecil}lentos de que trata o art. t.• serllo 
obrigados a apresentar o titulo de autorisação e a matricular-se na 
Secretaria de Policia da Cidade em que funccionar, ou ante a au
toridade policial competente nos lugares em que não existir essa 
Repartição, antes de sua installa•;ão, e a levar ao conhecimento 
das mesmas autoridade,; qualquer mudança, ou alteração de sua 
ma tr i cuia para serem averbadas no livro competente, sob alil 
p0nas do art. 7 .• da Lei n.• 1.083. 

§ Unico. Na matricula deverá mencionar-se o nome da pes
soa, ou dos socios que compozercm a Sociedade, sua naturali
dade, profi5são, D!Orada ou domicilio, c o numero da casa em que 
funcci0nar o estabelecimento. 

Art. 12. A fiança de que trata o urt. 2.• será prestada na 
fôrma da Legislação tm vigor ante a autoridade policial com
petente para a matricula, na,fórma do art. 11. 

Art. 13. Os estabelecimentos, casas, ou escriptorios de que 
trata o art. 1.• que actualmcnte funccionão, sob as penas do 
art. 2. • § 23 da Lei n. • 1.083 de 22 de Agosto de 1860, no 
prazo de 60 dias, contado da da la da publicação do presenta 
Decreto feita na folha em quo se imprimão os actos do Go
verno, são obrigados: 1. • a impetrar autorisação legal; 2.• a 
prerncher os mais requisitos, c formalidades exigidas pelo pre
iente Decreto. 

Art. f4.. As autoridades a quem incumbir a execuç!lo do 
prrsentc Decreto incorrerão em caso de omissão, negligencia e 
falta de cumprimento das obrigações, que lhe são impostas, na 
multa do art. 7.• da Lei n.• 1.083, além das em que incorrerem 
na conformidade da Legislação Criminal do Imperio. 

Art. 15. As multas por infracçüo do presente Decreto 
sorão impostas administrativamente, na fórma do art. 4.• da 
Lei n. • 1. 083 e arts. ~84 e 485 do Regulamento de 31 dQ 
Janeiro de 1842, pelas Autoridades Policiaes competentes, 
dando-se recurso no prazo de 10 dias, com e!Teito suspensivo 
para o Chefe de llulicia, e deste para o Ministro da Justiça 
na Ciirte, e para os Presidentes nas Províncias. 

§ Unico. Exceptuão-se as de que tratão os arts. 1.• e 
que na conformidade do art. 2.• § 23 da citada Lel n.• 
1.083 serão impostas mediante o processo marcado no art. 128 
do nrgulamento de 31 de Janeiro de 1842 pela autoridade 
Policial com os recursos admiltidos pela Legislação criminal 
em vigor. 

Art. 16. Além das penas estabelecidas pelos artigos Ante
cedentes, os seus infractores ficão sujeitos a quaesquer outras 
em que incorrerem na fórma da Legislação em vigor por 
quaesquer actos de fraude, ou delictos que commetterem (art. 
2.• § 23 da Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto de 1860 ). 

Art. 17. As disposições do presente Decreto e sua sancção 
penal são applicaveis : 1.•, ao& quo habitualmentQ fizerem 

Parte 11. uo 
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emprestimos sob1·e penhores, ieW autorisaçãa legal, ainda 
quando nllo se tenha escriptorio ou outra casa aberta ao pu
blico, ou ainda que as caias não sejilo denominadas taes por 
annuncios ou outras indicações publicas; 2. o, aos que !tabi~ 
tualmeufe fizerem os emr:restimos sobre penhores por con
"cncõPs simuladas, Psprcialmente com a clausula a retro. 

Art. 18. As penas a que se refere o presente DPcreto serão 
impostas pela simples omissão da condição ou da formalidade 
ex1gida para o exercido da profissão, sem attenção a boa fé 
do i nfi·actor, que. toda\ia se considerará circumstancia atte
nuantc para os Plfeilos Jegars. 

Art 19. As disposiç<ics uo art. 9. 0 terá lugar, ainda mesmo 
quando o devedor srja fallido; salvo a quem de direito fór o 
resgate dos pPnhorcs para todos os etreitos legaes. 

Art. 20. Os objectos dados em penhor não poderão, sob 
/li penas do art. 7. 0 da I~ei n. 0 1.('83 de 22 de A;.(osto do cor
rente o quaesquer outras disposições penaes em \'igor e appli
caveis a <'sta rnateria, ser distrahidos, transferidos, ou empe
nhados pelo credor Sf'lll consenso do devedor. 

Art. 21. No caso de smpeita de do ser o objccto o!Tero
cido em penhor proprio daquelle que o empenha, a pessoa 
ou sociedade, a qnPm tal objeeto fôr olferecido, será obrigada 
a dar irnmediatamt•ntc parte disso á autoridade policial cornpe
tente sob as penas do Hligo antecedente, além c!aquellas em 
qne incorrer em virtude do art. 6. 0 § t.o do Corligo Penal. 

Art. 22. O producto das mullas de que trata o presento 
Decreto, UI' pois ti c deduzida a parte pPrtencentc aos Empre
gados on pessoas que promovr~rcm a sua imposição ou derem 
noticia de sua infracção, será applicado em lwnericio dos 
Montes de Socorro, ou de Piedade creados em virtude da referida 
Lei n.o 1.083, e na falta destes do cs!abelPcimento pio que o Go
verno <lcsigJJ<li'; sendo para este fim, <lrpois d:t liquidaçfio, 
recolhido aos cofres publicos ou entregue as Estações fiscaes 
competentes do lugar Pm <Jtre forem as IIIUit~s impostas, onde 
será escriplurado como deposito . 

.João Lustosa da Cunha Paranaguá, do 1\Icu Conselho, l\fi
nisfro c Secretario de Estado dos Nr.gocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de Novembro de mil oitocentos c dessenta, trigll
simo nono da lndependencia c do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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ExpUeaçao sobre o systema da esertptarRflle 
adoptada DH Modei4NI •epd.nte.. 

O processo da eseriptur3~11o he o seguinte: 
Apresentando-se o objecto, depois de avaliado, se o Mutua1io 

concordar na importancia da avaliação, passar-se-lhe-ha a cau
tela (modelo n.• 7), dando-se-lhe o liquido em dinheiro. O de
vedor passará tambem hnma cautela (modelo n.• 6). 

No lim do dia far-se-ha a escripturação dos penhores (modelo 
n.• 1' e se lançará em Caixa a despeza (modelo n.• 2). 

Se os penhores pertencentes ás cautelas vencidas forem reli
gatados, a importancia que entrar será no fim do dia (reunidas 
todas as cautelas) levada ao debito da Caixa. Feilo isto, será 
cada huma das cautelas resgatadas lançada no livro de Resgate11 
(modelo n.• 4), depois do que será averbado o resgate das mes
mas no liVI"o de Penhores modelo n.• 1). 

Se, porém, as 1:autelas vencidas se apresentarem para o fim 
de se lhes prorogar o prazo vencido, a reforma será feita por 
meio de verba no verso dellas, e depois de lançada em Caixa a 
importancia dos respectivos premios, serão as ditas reformas 
lançadas no livro proprio (modelo n. • 3), feito o que serão aver
badas no livro de Penhores (modelo n.• 1). 

Se por falla de pagamento e de reformas forem a 1t>ilão os 
penhores das cautelas atrazadas, a Caixa dará noticia da entrada 
do !;iinheiro: no livro de Hesgates serão lançadas as cautelas 
pertencentes aos objccto~ vendidos, no livro de Penhores se 
averbará esta venda do modo por que se pratica com os res
gates, e por ultimo será o leilão escripturado em livro proprio 
(modelo n.• 5). ' 





MODELOS 
Para a escriploraçAo das Casa~ de em

preslimos sobre penhores. 
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N.o-1. 
~a~rn® a>~ flL!Illfll®Q1l!~~ 

_n_a_'~_K·-=1:----------- =~ faxao~-~:c~ ;~~~;.-~- Liquid9. 

18:!0 

Julho 

» 

Cautela N.• :lo 

1 Par de bithas de brilhantes, 
conforme a avaliaçno ........ o •••••••• 

Palisada até 1.• de Outubro de 
1860. 

Res::atada em 7 de Duembro de 
1260. 

Cautela No• ~. 

1 Salva de prata de lei, conror
me a aYaliuçll.o, 350 oitava~~ •• 

P. até 1.• de S11tembro de 1i60 o 

Cautela N.o 3. 

1 Par de serpentinas de lei, con
forme a avaliaçao, 800 oitavas. 

P. até l1 de Agosto de 1860; 
Reformada até 2 de Outubro 
de 1860, 

Resgatada IJI1 4 du Outubro de 
1aao. 

1 °/o tOOflOOO llSOOO 979000 

80$000 tS6tlO 

» 160$000 tfl600 t58S4oO 

BiOSOOO t1S2oo 333~800 
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DalaJ. I !Taxa. Principal. I Premio. I Liquida. 

r~·au~porle •••••••••... ········ . ..... 340$001) 68~00 3338800 

18110 Cautela ~-· 4. 

Ju\lle~ I I Alfinete tle IJrilhaulei, confor-
me n avalia~3o •.••.••...••... ········ 1 o.lo 2008000 ssooo 192~000 

P. até a do Norcmbro du 18GO. .. ... 
o 

""' ., . ... 
o c o • 
. z ., ... 

o 
·~"' '"'""' :g .... 
"""' Cl -------------- ----

Cautela N." 5. 

4 2 Cordllell de om·o , conforme a 
avaliação, 20 oita,·as •••••••.•. ······· )) ~osooo iOO 39$200 
P. até 4 de Setembro tle 1860; 
Ref. até 4 de Outubro de 1sr.o. ~I 

Resg. 8111 7 de Drzembro do o e 
-9 liiO. ~=:o' ... . 
~ ;/: ... 
s·z : 
'!).,J ':.1 s g_"::l 
O"'<O 
.C"'::: 

"''" --o "' :-.:: 
;.:·C; 

..,:-o 

-------------- ---
Cautela N.• O. 

~ 1 Broche Je brilhantes, coufur-
me a avaliaçllo ••••••.••.•••. ........ )) 1008000 38900 97aooo 

P. até 5 de Outubro de 1860. 
Resg. llll 20 du ietemltro de .... e o liGII. ~~ 

-o 
f: a : 
;.. . 

:..= óo. 
8.!::Z 
8:g : 
_g~a.> 

::)'=' 
--o "' . "':::: -----~~= ----------

Q.Cl 6SOSOOO 188000 662800(} 
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Dalas. I \;:a.\ Principal. I Premio.! Liquido. 

Tr:msporte ••••• , •••••. · • • • • • • • • • •• • • 

tSGO 

Julho G 

8 

Cautela N.o '1. 

1 Jarro c hacia de prata de lei, 
GOCI oilayas, conforme a aYalia-
çao . .........•............. 
I'. atr G de Setembro de 1860; 
Ref. até G de Outubro de 1860. 

Cautela N. 0 S. 

1 H1•logio de ouro inglcz, con-
fo•·mc a avaliação .••••••••••.•••••.•. 

P. até 8 dcAg• sto de 1860. 
llr~g. em 20 de Julho de 1860. 

Cautela ~.0 9, 

9 1 Par de brinros d<· brilhantes, 
conforme a ayaliaçfio ••••••••••••••••. 

P. até 9 de Setembro de 1860; 
Rrf. :~té 9 de Outubro de 1860. ~ ~ 

Parte ll. 

)) 

6SOSOOO 18fl000 662SOOO 

l&OSOOO 38000 H7flOOr.! 

áOSOOO á OO 

10HOOO 

1:380SOOO 31 H!JOO 1 : .1 4SH&IW 

JH 
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Datas. 

I 
/Taxa., Pl'incipal. I. Pmnio. I LitJU.id~. 

Transporte ••.•.••.••.. ........ ...... 1:380HOOO 31f>00 1:348R;,oo 

lSGO Cautela N.o ·10. 

Julho 11 Dhersos objcctos de prata c ou-
ro,"pcsando aquelles 3.000 oi-
ta\· as c estes 1.000 oitaYas, 
conforme a aYaliaçao ..••••.•. ........ 1 o' 2:!loosono S7SOOO ~: ~ 13,'11100 ,o 

P. atr t 1 de Outubro dcl860. 
Rr!'g. rrn 30 de Julho de 18GO. c::o:s 

'-c 
;.- ... 
:=o 
--= 
~E~ 
E S ' 
c;:;: : 
-= :~.;; . ~-

• :: co: 
.:.....:.=:::~ ....... ----------------

Cautela N.o 1-1. 

)I 1 Faqueiro de pratn de lei: 1.200 
oitavas, couformc n aYaliaçilo. ········ " ~~OSOOtJ ~JI~ HHJ ~7 ~H:;oo 

I'. ut<' 11 de Setembro de 1860. 
I 
o 
-o .. ... s 
= o 

~~ 
.:: 
~ 

~.!5 
:::::1 
--" --:à 
~·~ 

-------------- ---
Cautela ::\: IJ H!. 

12 2 Pulseiras com brilhantes, con-
forme a ayaliaç.llo ..••.•••.••. ....... ll t:ooosooo 30SOOO 9/0fillOo 

P. até 12 de Outubro de 1860. 
lll'sg. em 2G de Jt1lho dr 18'W. I o 

E o. 

~z 
'- . 
-~ o 
~ . 
-"' c~ 
~., 

·::l ""'-;: ~ --:e 
-~ . ~-:;: ----- --- -----

:..:..... ~= ;, : ~GII$lHill t"::~!IUU &:iOl#IOll -



Datas. I 
18GO 

Julho H 

16 

1 i 

( 1081 ) 

I Taxa., Principal. I Premio. Liquid(). 

Transporte............ • • • • • . • • • . • • • • 5: 560SOOO 153S900 5: .to6StOQ 

Cautela N.0 t3. 

1 Trancrlim de ouro com 40 oi-
tnYas, confornw a avaliaçao o. o • o •• o o o o 

P o atr H de Agosto de 1860. 
1\rs~. cm 11 d~ Setembro de 
l~Gtl. 

Cautda 1\'.0 t '1. 

I Solitario de hrilhantr>, con-
forme a ayalia•;ão o o •• o •••••. o o. o ••• o. 

P. ato' 31 de Julho de 1Rü0; 1\ef. 
até 31 de Agosto de 1860. 

He5g. em I de Setembro de 1860 

Cautela N.• t r.. 
1 Collar de prrolas, conforme a 

..: . 
.So "' . ..,z; 

avaliaçaoo •••.•••••••.••.• o •.••••.••• 
P. até 17 de Setembro de 1860. 
Resg. em 14 de No,·embro de 
1860. 

75SOOO 750 

)) 400HOOO ~sooo 39SSOOO 

)) ~oosooo 4SOOO 198SOIIO 

---------~------------6: 2358000 160S650 6: 074135~t, 
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Dálas~ I. I Taxa., Pl'incipal. 111t·cmio. I Liquido. 

Transporte •• , ••••• , •• 6:235~080 160KG:i0 

18GO Cautela 1\', 0 15 A. 

Julho 18 t Papel com brilhantl's pesando 
bO qq., conforme a avalia~ão ....••• , . • I 0 /o 1: 200.'1000 

P. até 18 de Outubro de lSGO. 

~o 

Cautela N.o tG. 

I Bacia de prata: 2.000 oitan1s, 

.,. 
í: p 
.::; 
-""' 
=~ ê) o !:1. 

aEz 
o •• ..:o. 
--·~ ~ 
:""'""' ·-"' ~~~ 
-"· 

conforme a avali~~no .• , ............. . 
P. até 20 de Agosto de 1860. 
Rl'sg. em 4 de Agosto de lRGO. 

Cautela N. 0 t '2'. 

2 Anneis de brilhantes, confor-

0:<:.> 
~~ 
:.::= 
sE 
"'"' E::: 
o .. 

.C:: o 
:~ ... 
• o 
~a 

me a avaliaçâo ..................... . 
P. até 5 de Agosto de 1860; Ref. 

até 5 de Outubro de 1860. _.L. d ... "' 
Hesg. em18 de Outubro de 1860. 

)l 

)) 240HOOO U200 

S; 17é>ffOl10 ~02:8~0 7:\l7~ftl50 
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I - ~ . Al!l! 

Datas. I jraxa.j Pl'incipal. I Pt·cmio. I Li•tttitlo. 

Transporte •• . ······· ....... A:t?;;aooo 2o2as5o 7:972Htso 

1860 Cautela ~.o ts. 

Julho 22 3 Faqueiros de prata de lei: '2.00!' 
oit., conforme a avaliadio ••. . ······· I 0/o 6oo:oco 6,)000 59~~000 

P. até 22 de Agosto dé 186!1. 
1\csg. em 20 de Se lembro 1860. '"' o;::s 

~-C co 
~r= ...... 
~~ 
E~ 
c..O• 

§a;; 
-=e: : ~d 
: -~iE 

:..: ---------- ----
Cautela ~.o t9. 

23 !Iuma porção de pedras llnas 
em caixa lacrada~ sellada prlo 

800BOJO !G~OOO 1\lutuantc, conforme a aYalia\ã• ········ )) 781SOOO 

1'. até 23 de Setembro de 181i0; 
'"' Rcf. até 23 de Dezembro de 1860. .:;:c 

Resg. em 2 de Noyemhro de ... 
1860. ~.g 

=f-= agz 
<.>- • a . 
~é~ 

=-·~~ o"':::,.,. 

:·aE 
~ 

---------~--· ----
Cauteh\.~.o ~O. 

" 
1 1\lasso rom 1.000 pcrolas, con-

.. 
forme a a1aliaçilo ....••...... ........ )} !!OOfiOOO ~nooo 19SHOOU 

P. até n de Agosto de !8GIJ. 
Hcf. até 23 de Sctcmhro de 1860. '" "'"' l\csg. em ~9 de Agosto de 18GO. o .. ..... 

• co 

"'"' .. ..... 
~.g 

5 s . s ~o: 
j :~ 

o • . .. . ...... __ !.__. . ! a.. ---- ~---· • =="C 
~ 

v:n&n(Jou 22Gfl850 D:&1sn1~·· 



tOS~ ) -·-==,·-'Taxa., Pl'incipal. P1·rmio., 

:----
Transporte •.•.•. , .•..•. J .... 

Dalas. ·I 
0: 775SOOO 22(\,<850 

E! 

Liquitlo.. 

9:54881:.0 

18GO Cnufela :\",o 2·1. 

Julho 25 2 BotMs 1lc hrilhan tcs, ronfor-
me a RlaliaçJo, ............. 1 "/u coo~ooo 12SOOO ::sasooo 

r. atr 2~ de Setembro de i RIW; 
Hrf. <tlé 'lf> de ~olcmiJro de 

. ., .... _ .,_ 
tSGO. ""''-

Rcsg. em i de Outubro de 1861' "'"" ."':) 

t ~ 
~O) :.: =o 
E .;..; 
"'-E.~ 
o-
~~~ 
: ~ ~ 
: t: ""' 

:.... 
----------

Cnut('ln J\:.0 22. 

27 Cordno de ouro: f,O oif. , 
rnnforuJc a nYalinç:ln ....... )) IOOf:OOü :lf:ooo 97~000 

1'. até '17 de Outubro de !Hiil·l. 
1\rs;r. rm 20 de Selcrnbro dr I 

~ :"j 

J8li0. ~:: 

~""" . o 
'-"" ~2 
:.:o::: 
E E r. 

"' ;: .... 
~o 
:=-o ~ 

~E~ 
• e~ ::::: . ., .... 

::... ------------ ---

Cautela [\',o ~3. 

:29 1 Bule de prata com ~00 oit., 
conforme a aYaliaçllo .••••••• ········ )) 6ogooo a2oo 58~800 

P. até '0 de Setembro de 1860. 
~ : 
o e 
E: ;i 

"" . ... . 
::~<-> __ -:l .... 
·" ., .. ..... ::a - ... . .... 
• o 

1Õ: 53sa00úl-, i;iio,.o ---:"" 10:!!91$950 .... 



I ra:~.a.l PJ·incipal. 1111'Clllio. -·l Litjl:ida. 

----~------------~---1 
HGO 

Julho 30 

Transporte •••• , •• , ••••.. 

Cautela ,;,o 24. 

1 Jano de prata: 200 oita1as, 
conforme a araliaç;lo ..•.•••••.•. o.... I oj. 

I'. att• 30 de Ag-osto de l::i<illo 
Ht•sgo em 31 de Julho de 1·l611. ~ :g 

=: 

{'autda ~.0 2:>. 

... 
"'"' ~""C! • :.:i: o. 

82 7 
"'- o 

8 • : 
_g.;i~ 

"'.!:-:.: 
:.: ~ ·..:: = 
~~--

~ l 1 Sopcil·a de prata com 800 

Agosto 1 

oilll\'HS, conforrnc n a\'alin::fio . ....... . 
P. até :H de Agosto de 1860. 

Cautela i'l." 26. 

1 Boceta de ouro, 40 oitayas, 
conforme a avaliaçao •... , .• 

p. ,até t ,o de Sdeml.ll·o de 1860 

)) 

)) 

IBliH•iOt• 11:300 178$~00 

----- --- -----IO:i55SOOO ~~-·~~f.O 10: ~ona1:,o ----- --- -----

toonooo 
!l()~OOO 

----- ----- ------
10:Gü8~750 



DEVE. 

!S60 

J11lho 

)) 

J) 

j) 

l) 

. ~) 

11 
18 
20 
26 
30 

)J 

31 
)) 

Dinht•iro para come~ar o nrg-ocio de penhores 
tstai.Jrlcl'idG na Casa da rua de ••••••..•.•. 
11.

0 
.................................... ••. 

ldt•rn para o HICSlllO fim ..... , ............ .. 
Idem idem •...•.••.•....•••...••.•••••••.•. 
Idem por penhores resgatados nesta data .•••. 
Idem idem ..................... • ....... , .. .. 
Idem idem .•..••......•.•••.•••.•••.••••.•. 
Idem de premi os lÜ~ reformas ucsta data ..... 
Idem idem •••.•••.••.•...••••..•.••. , ••.•.. 
Idem por penhores re,gatados nesta data ..... 

IIODELO No l • ~ .... 

CAIXA. 

11 fSGO 

1 • Julho 

4: 000~000 li )) :! 
4:000SOHO " ;) 
1:GIIOSOOO )) 4 

õOHOOO )) i> 
l :0008000 )) 6 

110~000 )) 8 
3$200 )) 9 
1$000 )) 11 

40$000 )) 1~ 
)) 14 
)) f(\ 
)) 1 i 
» 18 
)) ~o 
)) 21 
)) 2~ 
)) ~3 

I 

)l ~f> 
)) '27 
)) 29 
» 30 

I 
)l 31 
)l )) 

I 

I 
~7S~OO I 
---1 

HAVER. 

Dinheiro nos ~lutn11riu< n·o• I c ~. liquido como 
do Lirro d•• l'cnhnrPs ....................... 1758100 ldPm •ao dito H.'' :! idPtn .......... .•.. 1:J88IOO Idem ao dito 11.'' 4 idem •.••••.•.•.•.•. 1U2SOOO Idem ao dito n.o ;, idem ••..•.••.•.•. 398200 Idem ao dito JJ.O fi itiPm •.••...••.... 1178000 idem ao dito n.IJ 7 icit~ul •............ 147$000 Idem ao dito u.o s idmu •.........•.. 498500 Idem ao dito n.o !l idt•m .....•..•.... 490 000 o Idem aos ditos n.'" 10 c 11 idt•m .............. 3:0878600 00 

~ Idem ao dito ll. 11 l'i idetn .............. U70SOOO Idem ao dito 11. 0 I :l idem ..•..•...•••. 7\8250 Idem ao dito H.O l·í idem •...•......•. 3988000 Jdnm ao dito Jl. 0 I á idem .....•...•... 196S000 Idem ao dito n.o 1,_, .\ idem •.••.....••.. 1:16481100 Idem ao dito n.o lU illcm ..••...•••••• 495$000 Idem ao dito ll. 0 17 idem •••.•••.••••. :1:!88800 Idem ao dito !1. 0 18 idem ••..•.•.••••• 594$000 
Idem aos ditos n.'" 19 c ~O idem •••.••..••.•. 9828000 Idem ao dito H. 0 2t idem •••.....••.•. ;,ssaooo hlcm ao dito u·o 22 idem •.•..•••••••. 978000 ldt•m ao dito 11.0 23 idem ••.••....•.•• 58fl800 Idem ao dito n.o ~·\ iucm ••..••....••. 39fl600 ldt•rn ao ilito n.u ~5 idem •••••.•.••••. 1788200 
Idem para dcspezas miudas neste mcz, ......• 1osoou ----

10:519g750 
Saldo para o mez seguinte .•••• 1978150 

-----
Hs .... 10:7178200 

----
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. DATAs. 

Julho 

" 

Agosto 
)I 

Setembro 
)) 

p 

)) 

)) 

'·" ·-1 c ......... Cautelas mesmas. 

30 3 1r,osooo 
31 14 4ooaooo 

G 17 2408000 
22 20 2008000 

• 
4 5 40SOOO 
6 7 1508000 
8 9 500$000 

26 19 8008000 
2á 21 600$000 

UODELO N. 3. 
Lh'ro de Reformas. 

Quando vencidas . Tempo da re~nna. Taxa-1 Premio • 

3$!00 li 2 Agosto 1860 2 mezes até 2 de Outubro de 1860. 1 °/o 
ill Julho )) 1 mez '' 31 de Agosto de )) )) 4$000 

7S2oo ---
. ~.: .. 

5 Agosto 1860 2 mezes até 5 de Outubro de 1860. 1 °}o 4SSOO 
~3 )) )) lmez )) 23 de Setembro de )) )) . !IOOC) -~ ---.--

. 68800 ----
4 Setembro 1860 1 mez até 4 de Outubro de 1860. I 0/o IHOO 
6 )) )) lmez )) 6 de .. de )) .. ur.oo 1 

9 )) )) tmez )) 9 de )) de )) &SOOO I 
23 )) )) 3 rnezes » 23 de Dezembro de )) 21$000 
25 » )) 2mezes » ~5 de Novembro de )) 

1!/100<1 I 
423900 
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ftlODELO N." A L 

Lh·ro de Resgates. 

l:au!elas P1·emio yen- Total 
Datas. rcsgc; !atlas. Capital. cido. do re;gale. 

---- ---- ----- ----
18GO Julho 20 N.o 8 sosooo s f>0$1)00 

.. .. 2íi )l H 1: o;.o,9ooo 8 1: úCOSütlil 

• .. 30 )) 10 1108000 8 1~0~000 

)) » 31 )) 21 40HOOO ll 40SOOO 
----- ----- ------

I :2htfl000 8 1:210SOOO 
---- ----- -------

" Agosto 4 )) Hl 500,)000 8 5ousono 
)) .. 29 R ~o 200$GOJ s 200$000' 

---- ---- ----
700JOOO 8 íOO,OUO 

------- ------
» Srtrm!Jro 4 )) 11 400HOOO 2SOOO 402$000 
» .. l·í " 13 i!>$000 i!i50 75S7!lll ,. )) ~o )) ü IOIIS&OO R 100/lllOU ,. )) )) " 18 üoosooo GSOOO GOii8000 
)) " )) )} ~~ lUOSOOO $ JOOSOOO 

--·-- --- -----
1: ::;- J,)COO 857j0 1: ?S:lS7oO 

f---·-- ----- ------
>> Outubro 4 ,, 3 1CO.'OOO s lüOSOOO .. )) » » ~1 üOOSI!OO fl (501180110 
)J )) 18 )) 17 :210J000 ~~~00 2llll2CO 

----- ----- ---·--
1:000SOOO 1/l~OO I :001S200 

----- ---- ------
>> No1·embro 2 » 19 soosooo s SOn/lOOO 
)) )) H " H 2UOSOOO 4:.000 201,~000 

------·-- ------
1:000~000 4SOOO 1:004SOOO 

----- -----------
» Dezembro 7 » toosnon 8 tonsooo 
)) )) )) )) 5 40SOOO 5800 40fl80\l 

-----~--- ------
JIOSOCO 8800 HOSSCO 



Cautela N.• 27 

Dita N.• 50 

Dita N.• 82 

lHODELO N. 5. 
I....oi-"":It.c:D _.. ~::IL=&.-<"!IL 8Jit!§» ~J!E:I:a::....-.-.~i§ii-

Rio de Janeiro .••.•. de ........... de •.••.• 

S•ldo 'r,,., r Sahida dos Saldos. 
dos llutuarios.• 

1 Par de e~poras, prata de lei, com 50 oitavas. a 300 réis. 158000 
1 Boceta de dita ordinaria : ~O oitavas •..• a 21•0 ,, ' 48000 
1 Copo de prata de lei : 30 oita\'as .•...••• a 320 » osqoo _. ___ 
Commissllo da Casa ••••..••.•••••.•..••••.••.•••••. 

288600 
8758 --- 27S842 

lmportancia da cautela e premio vencido ..•••.•.••. ............ 22$000 

1 Relicario de ouro com 20 oitavas . • • • a 28000 réis. 40SOOO 
58812 Pago em ... de ..•.• de •• ~ 

1 Prato e tesoura de prata de lei com ti4 oit. a 200 » 128800 
f' 1 Ourinol de prata boa: 250 oitavas ••• a 180 )) 458000 ---

978800 
Commissa:o da Casa •••.•••••••••.•.•...•..••••••• 2893-l --- 948866 
Importancia da cautela e premio vencido .• , •••••••••. ............ 848800 

1 Cordllo de ouro : 50 oitavas •••••••••. a 2SáOO réis. 
---- 108066 

1~ 58000 
Commissao da Casa .•••••••••• · ..................... 38750 ----- 1218250 
lmportancia da cautela e premios ve~cidos ••••••••• ............. s6SiOO 

1--·-- 348850 Pago em ••• de ..... de .. , 

...,... -o 
00 
'IC) 
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MODELO N. • G. 

Casa de Emprestimos sobre Penhores na Rua. . . • • • . N. o •••• 

Uautela N.o .... ns. 
Recebi do Sr ... · .••.•..... , estabelecido com negocio de 

penhores nesta Córte, a quantia acima de ..•..•..•..•..... 
• . . . . . . . • . . • • • . . • • que me emprestou ao premiO de 1 °/o ao 
mez, sobre os penhores constantes da cautela N. o •••• , que me 
entregou nesta data, com a condição de que, vencido o prazo de 
••••.• mezes por que foi passada, se ella nilo mr paga, ou o seu 
prazo pro rogado, se fará leilão publico dos mencionados pe
nhores. 

Rio de Janeiro .. ,. de .... de ...... 

F ... 

Rut~ .......... N.o 



MODELO N. 7. 

Casa de Penhores na rua 11." ~ 
~~ PENDORES. 

Rio de Janeiro de de 18 

~autela ú. Rs. :m 
A mez 

Premio 

PE~DORES 

Casa de Emprestimo sobre Pcnhot·es. na rua d 
n." 

Rio de Janeiro de deiS 

Cautela n. Rs. r$' 
A mez da data supra se obriga oSr. 

F. Offici&l de pedreiro , homem 1ivie, _ 
morador na rua a pagar a quantia de fó 

que lhe emprestei sobre os penhores á margem 
declarados , quo ficão em meu poder, como ga
rantia do emprestimo realizado ao premio de 
por cento ao rnez, sob condição de que, vencido 
o prazo e não paga a referida quantia, se fará 
leilão publico dos mencionados penhores, salro 
se o dito prazo fôr prorogado , o que lhe he 
permitt!do. 

(A~signatura do Mutuante). 

-
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DECRETO N. 2.693 -de ·u. dê Novembro de 1860. 

t\cvogn oS) ~-·do art. H do Regulamento approvado pelo Deéreto n.• 2.006 
de 24 de Outubro de 18&7. 

He'i pot· bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. A matt·icula dos alumnos do 1.• anno do Im • 

pcrial Collcgio de Pedro Segundo set·á encerrada no ultimo 
dia do mez de Janeiro, ficando revogado o § 4.• do art. 14 
do Hegulameuto approva~() pelo Decreto n.o 2.006 de 2!~ do 
Outubro de 1857. , 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negócios do lmperio, assim o tenha 
entendido c fat~a executar. Palacio do Rio de Janeiro em qua
torze de Novembro fie mil oítoeentos c sessenta, trigesimo 
nonr~ da Jndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pere'ira Filho. 

-·-
DECRETO N.• 2.694-de 17 de Novembro de 1860. 

Regula a cmissao de bilhetes_ e outros escrijJtos ao portador. 

Hei por bem , para ..a boa execução do § 10 do art. t.o da 
Lei n.o 1.083 de 22 de Agosto do corrente anno, Decretar o 
seguinte: 

Art. 1. o A emissão ou conservação na circulação de bilhetes, 
notas, vales, li v ranças, ficas ou qualquer titulo, papel ou escripto, 
que contenha promessa ou obrigação de valor recebido em de
posito ou de pagamento ao portador, ou com o nome deste em 
branco não póde ter lugar sem autorisação do Poder Legislativo, 
sob pena de multa do quadruplo do valor de cada hum' qui' 
fôr emittido, a qual recahirá integralmente tunto· sobre o que 
emiltir, como sobre o portador. -,-

§ Unico;" Exceptulio-se da regra estabelecida pelo'/preseute 
artigo: 1. o a dos actuaes Bancos que se achar autorisada pelos 
seus Estatutos approvados pelo poder competente, e na fórma 
da Lcgislaç.ão em vigor, 2. 0 os recibos e mandatos-ao porta4or 
de quantia superior a 50~000 passados por Banl(tÍéiros e Ncgo
ciantr,s dr, h uma praça para serem pagos na mesml\. praça, os 
quaes deverão ser apresentados no prazo de tres düi~·, contados 
das respectivas datas, sob pena de perd~, do din·ílo regressivo 
wntra o passt~dor. 
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Art. 2. • Fica marcado o prazo de tres mezes, depois da pu
blicação ·do presente Decreto nos periodicos que costumao a inserir 
os actos do Governo para a retirada dos referidos bilhetes ou 
escriptos não comprehendidos nas exccpções do artigo antece
dente, ficando dessa data em diante os seus emissores e por
tadores sujeitos á pena do art. 1.• § 10 da Lei n.• 1.083, se 
consenarem em circulação os que por ventura tiverem sido 
cmittidos antes da mesma publicaçiio. . 

Art. 3. • As Autoridades judiciarias ou administrativas, assim 
policiaes como fiscaes, são obrigadas, sob pena do art. 7. • da 
Lei n.• 1.083, a participar âs Autoridades Superiores, e estas 
ao Min:sterio da Fuzcnda e aos J>residentes das ProvincJas, o pre
paro e tentativa de emissão de tacs titulos, ou a sua existencia 
na circulação, e apprehender cx-officio os referidos bilhetes e 
cscriplos mencionados no presente artigo, lavrando de tudo auto, 
que será remettido com as competentes informações á respectiva 
Autoridade para a imposição da multa. 

Art. 4.• As multas de que trat1io os artigos antecedentes, 
serão administrativamente impostas pelo Delegado de Policia do 
Termo, em que tiver lugar a emissão ou circulação, ou pelo 
competente Chefe de Policia, com recurso daquella Autoridade 
para esta, e desta para o l\Iinistro da Fazenda na Côrte, para 
os Presidentes nas Províncias e finalmente dos Presidentes das 
Províncias para o 1\Jinistro da Fazenda. 

§ Unico. Estas multas serão cobradas executivamente pelo 
mesmo modo por que se cobrar a Divida Activa da Fazenda 
Publica, e o seu producto, depois dJ.l recolhido em deposito no 
Thesouro e Thesoumrias das Províncias, será applicado, sob 
designação do Ministro da F:Jzenda, ao capital dos Montes de 
Soccorro, que se crearem em virtude da disposição do art. 2. • 
§ 19 da dita Lei, ,na Cidade em que funccionar o respectivo 
Banco ou na povoação que lhe ficar mais proxima, depois de 
deduzida a parte, que, na fórma da mesma Lei, compete ás 
pessoas ou Empregados que promoverem a sua imposição ou 
derem noticia da respectiva infracção. 

Art. 5.• Ficlio revogadas as disposições em contrario. 
Angelo l\loniz da. Silva Ferraz, do l\feu Conselho, Senador 

do Imperio, Pres~dente do Conselho de Ministros, l\linistro e 
Secreta•·io de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Trjbunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entehdido c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro, dezasete de Novembro de 
mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lndcpendencia e do 
Imperio. 

Cor a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Angelo lJloniz da Silt'a Fe1'raz. 
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DECRETO N.~ 2.G93-,de17 de Novembro de 1860. 

Extingue o lugar ~ Tbcsoureiro do Imperial Collegio de Pedro Segun~o. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica extincto o lugar de Thesoureiro do Impe

rial Collegio de Pedro Segundo. 
João de Almeida Pereira Filho, do l\leu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Ncgocios do Impcrio, assim o tenha 
entendido c faça. executar. Palacio do Rio de Janeiro, em de
zasete de Novembro de mil oitocentos .o sessenta, trigeslmo 
nono da lndepcndencia o do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestad,e o Imperador. 

João de Almeida Pereira Fillto. · 

._ .. 
DECRETO N. 2.696 -de 23 de Novembro de 1860. 

lllnndando que nos despachos das mercadorias, que, depois de satisfazerem 
os direitos de consumo, for.cm. transportadas dos port~s habilitados de 
huma para os de outra Provmcta, se observem os dtspostÇ{ICS do art. 570 
do Regulamento de 19 de Setembro do corrente anuo. 

Hei por bem, em conformidade do art. 172 do Regula
mento de 19 de Setembro do corrente anno, ~pprovado pelo 
Decreto n.o 2.6lt-7 da mesma data, Decretar que, nos despachos 
das mercadorias, que, depois de satisfazerem os direitos de con
sumo , forem transportadas dos portos habilitados de buma 
para os de outra Província, se observem as disposições do art. 
570 do mesmo Regulamento. . 

Angelo :Moniz da Silvá Ferraz, do Meu Conselho. Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de 1\finistros, Ministro a 
Secretario de "Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente· do 
Tribunal do Thcsodro Nacional, assim o tenha: enteíidldO e 
faça executar, Palacio do Rio de Janeiro em vinte·'e treS de 
Novembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Parte li. 
Angelo Monit da .Silva Ferraz . 

. 243 
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DECRh'TO N. · 2. 697- de 23 de Novembro de 1860. 

ClassiOea' os vencimentos qoc o Decreto N. ',5/í!i de 17 de Março de 18~0 
arbitra aos Empregados da fabrica da polvora da Estrella. 

Hei por bem Determinar que dos vencimPntos marcados, pelo 
Decreto n. 2.555 de 17 de Março de 1860, aos Empregados 
da fabrica da polvora da Estrella se considerem duas terça partes 
como ordenado e huma terça parte como gratifica~ão. 

Sebastião do Rego Barros, do l\Ieu Conselho, Ministro e 
· Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, aisim o tenha 

entendido e faça execut.ar com os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e tres de Novembro de mil 
oitocenros e sessenta, trigesimo nono da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

Sebastião do Rego Barros. 

-·-
DECRETO N. 2.69S....:....de 24 de Novembro do 1860. 

Reforma a tabella das maiorias de embarq_ue dos Officiaes da Armada 
· · Nacional e lmpcnal. 

llei por bem, em virtude do art. 1.• do Decreto N. 1.095-, 
de 10 de SetembrQ do corrente anno, reformar a tabella das 
maiorias de embarque dos Officiaes da Armada Nacional e Im
perial, e Determinar que so execute a quo com este baixa, 
assiguactf por Friln<lisco Xavier Paes Barreto, do Meu Conselho, 
ltinisuo e Secretario de &tado dos Negocios da Marinha, que 
o tenha ll$ÍII\ entendido, e faça exooutar ,. Pala cio do Rio dfl 
lllneiro em vmto e quatro de Novembro de mil oitocentos e 
~Jsentél, trige6imo nono da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Xavier Paes Barret,. 
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Tahella, a que •e refere o Deeret.e de•ta da'-# 
das JDaleri ... d&:e 11' ••~-~ .-e de'\"e• per
ceber os Of8efae8· ·da _ raaada Naeleaal e 
Imperial, quaodo,es,~Yerem efl'~etlvaaae•h1 
embareados ·em~•........-......_.• eaa:· perra. 

Maiorias de embarque por me. 

Almirante .•...•.•..••.•.••..••.••.•...••••.••. 
Vice-Almirante .•.•..••..•.•.•...••.••••...•.•• ;. 
Chefe de Esquadra •....••••...••...••• ~ •.••..•. 
Chefe de Divisão ..•.•.•..••.•.•..••••• : •..•.... 
Capitão de Mar e Guerra ..••.••..•..••..•••. , •• 
Capitão de Fragata ........... -........... ; .... .. 
Capitão Tenente ..••••..••.•.••.•.•••.•..••••.•. 
Primeiro Tenente ...•.•.•.•.•..•..•..•.•••••••.• 
Segundo Tenente .•.•.••.••.•.•.••.•..•••••. : . •• 

OBSERVAÇÕES. 

600~000 
400I'H)OO 
300~000 
240'&000 
168~000 
14~~000 
1saG~O 
7~000 
60JOOO 

1.• As maiorias da presente tabella sómente serão percebidas 
pelos Olliciacs da Armada, quando efl'ectivamente embarcados 
em navios armados em guerra. · 

2. • Os Officiaés embarcados -em Transportes terão as maio
rias da tabella do 1.• de Dezembro de 184-f; e os que servirem 
em terra, qualquer que seja a sua commissão, ou embarcarem 
em navios desarmados, perceberão as maiorias, que actualmente 
lhes são abonadas. • 

Palacio do Rio de Janeiro em ·24 de NoTembro de 1860. -
Francisco Xavier Pats Barrret(J. 

DECRETO N. ~.699-de 28 de Noyemhro de 1860. 

Regula a arrecadaçllo do lmpotto da meia slza. 

Para a boa execuçlio dos arts. U § 3. • e 19 § 7 ... da. L~i 
n.o L tU. de 27 de Setembro tio corrente anuo,., Hei pór.})em 
Decretar o seguinte : 

Art. t." O imposto da meia. siza estabelecida pelo- Alvará 
de 3 de Junho de 1809 § 2." será arrecadado na razão de 
quarenta mil réis por cada escravo que por· qualquer modo 
f6r vendido, permutado, adjudicado, arrematado, dado ou ce· 
dido em solução de divida, ou alien:~do em virtude de re-
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nuncia, c qualquer outra transacçlio equivalente á ~ornpra e 
venda, ·ou troca. (Lei n.o 1.ll4. de 27 de Setembm.de 1860 
art. 12 § 7. 0 e art. 15 do Regulamento n.• 151 de U de 
Abril de 1842). 

§ 1. o Exceptuão-se da regra acima estabelecida : 1. • a al
forria de qualquer escravo, onerost ou gratuita, qualquer que 
seja a fórma do acto por que ella se effcctue; 2.• as compras 
de escravos feitas pela Fazenda Nacional. · 
~ 2. • Ficão comprehendidas na disposição do paragràpho 

antecedente as compras, arrematações e adjudicaçoes, ou outros 
actos que se realizarem com a clausula de tlcarcm libertos os 
escravos desde logo. 

Art. 2.• Pagar-sc-ha sómente metade do imposto da meia 
siza : 1. • das compras de escravos pertencentes a Fazenda Na
cional, feitas por particulares; 2. • das adjudicat;õc;; de escra\·os 
á J.<'azcnda Nacional nas execuções fiscacs. 

Art. 3. 0 A· cscriptura publica hc da substancia de todo (} 
qu:.~Iqucr contracto de compra c venda, troca e dação in so
Iutum de escravos, cujo valor ou preço exceder de 200~000, 
qualquer que fOr o lugar em que tacs contraclos se celebra
rem ou eiTeçtuarcm. 
~ 1. o As cscripluras serão lavradas põr ordem chronolo

gica em livro especial de notas, aberto, numerado, rubricado 
e encerrado na fôrma da Legislação em vigor, por Tabellião 
de notas legitimamente constituído, ou por Escrivão de Paz 
nos lugares designados pelo art. 1. o da Lei de 30 de Outubro 
de 1830, c conterão, além das declarações exigidas pela Orde
nação Li\·. 4. 0

, Tit: 78, §§ 4. 0
, 5. 0 c 6. 0 e Tit. 80, § 7.•, os 

nomes e moradas dos contrahent~s, o nome, sexo, côr, officio, 
ou profissão, estado, idade e naturalidade do escravo e quaes
qucr outras qualidades ou signàes que o possão distinguir. 

§ 2. 0 
• Da cscriptura se dará traslado ao comprado!' na fór

ma e dentro do prazo da Ordenação Liv. 1.•, Tit. 78, §§ 17 
e 18 e mais Legislação em vigor. 

Art 4. 0 O contracto de compra e venda, troca ou dação 
in solutum de escravos, cujo valor ou preço não exceder de 
200:111000, poderá ser celebrado por csc1·ipto particular, assig
nado pelos contrahcntes e por duas. testemunhas, (art. 19 do 
Regulamento n. o 1!>1 de 11 de AbrH de 1842). e conterá 
todas as declarações exigidas nó § 1." do artigo antecedente. 

§ Unico. Esta disposição, na parte relativa ás declarações 
exigidas pelo• citado ~ 1. o do artigo antcccdculc, fica exten
siva ás cartas de arrematação c adjudicação. 

Art. 5. o :F1cão prohibidos, sob pena de nu li idade, os con
tractos feitos em virtude de cartas de ordens ou por procurat:ões 
que não sPjão cspeciacs para os mesmos coulraclos. 

§ Unico. As procurações especiacs de que trata o presente 
artigo não poderão ser aceitas em Juizo ou fóra delle sem 
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designarem o escravo• oú· ef!Cravos por seus nomes e conterem 
as demais deolaraçoes .en~ítlai no ~ t.• do ar·t. 3. o 

Art. 6. 0 A arrecada~ão' dà meia siza será feita pela Rece
bedoria do Município da Côrte de todos os contractos de compra 
e venda, troca, adjudicação, arrematiu;ão, dação iu soluturn, 
a alienarão em virtude <Jle renuncia ou de qualquer outra 
transac~;ão equivalente á compra e venda ou troca, que se 
celebrarem ou tiverem lugar no mesmo Município. 

§ 1.0 Apresentado o bilhete o~ guia do Tabellião ou Es
crhão, que tiver de passar a escriptura ·publica #ou carta, de 
arrerriata~,;ão ou adjudicaçl'ío, e paga a >neia siza, dar-se-ba á 
parte hum conhecimento numerado, contendo a pagina do liv~o
da receita, o nome e morada do ~rnprador ou do novo pos
suido'r, nome, sexo, côr, ollicio ou prolissilo, estado, idade, e 
naturalidade do escravo, importancia do imposto pago c em 
que especie, e o dia, 111eZ e anno do pagarrwnto. 

§ 2.• O conhecimento do pagamento do imposto da meia 
siza. ou certidão da Esta~·ão fiscal por que conste a isenção lrgal, 
deverá set· incorpomdo do verbo ad verbum nas escripturas e 
cartas de arrematação ou adjudicaçl'íO (Lei n.o 1.114 de 27 de 
Setembro de 1860, art. 12 § 7. 0 ), sob pena de responsabilidade 
para o Tabellião ou EScrivão, que deixar de transcreve!' os · 
refm·idos crwhecimentos, além da nullidade na fórma do Alvará 
de 3 de Jtmho de 180!) § 9. 0

• 

§ 3. o Os contracros que so celebrarem por cscripto parti
cular na fórma ·do art. 4. • pagarão o imposto dentro de trinta 
dias contados da data do escripto, sob pena de nullidade nos 
termos do Alvará de 3 de Ju~lw de 1809, §§ 8. 0 e 9.•, devendo 
a Estação fiscal averbar no papel de venda as folhas, livro u 
data, em que fica lançada a receita, e dar a parte o respectivo 
conhecimento nil lórma do § 1: do presente artigo. 

Art. 7. o Nas vendas judiciaes tambern se deverá ·pagar o 
irnpo,to da meia siza no prazo do artigo antecedente § 3.•, 
contado da data do auto de arrematação, da publicação da 
sentença de adjudicação, ou de qualquer outro aeto judicial, 
sob pena de nullidade na fórma ·do Alvará de 3 de Junho 
de 1809 §§ 8. 0 e 9.•. . 

Art. 8. 0 Os que no Município da COrte não tiverem pago 
o imposto da meia si1.a dos escravos que houverem adquirido, 
incorrerão na multa de 10 a 20 por ceulo do valor do escravo 
,-,!udido repartidumente entre o vendedor e o comprador (Lei 
11. 0 1.114 de 27 de Setembro de 1860 art. 11 § 3.•) a qual 
será imposta pela Rccebedoria do Município na fórma do 
He:wlamento n. o 2.551 de 17 de l\farço do corrente anuo, 
salvo aos multados o recurso legal para o Tribunal Superior, e te1·á 
a applicação marcada no§ 9. • do Alvará de 3 de Junho de 1809. 

§ Unico. A autorisação por escripto para a venda do escravo 
ou escravos que contiver recibo ou quitaçl'ío do seu pre1;o, ou 



(1100) 

de andiantamento deste, ou vice-versa, com renuncia de qualquer 
valor superior ao recebido, ou sem ella, ou com declaração de 
correrem por conta do Corretor, Agente, ou encarregado da 
venda os riscos do escravo; em todo o caso e quando outros 
meios não co.ncorrão para o reconhecimento da fraude ou simu
lação da venda dará lugar á imposifão da multa de que trata 
este artigo, ainda que tal autorisação seja acompanhada de 
procuração especial na fórma do § unlco do art. 5.•. 

Art. 9.• As questões de restituição do imposto da meia siza, 
bem como todas as que disserem respeito á, obrigação, appli
cação, isenção e arrecadação do mesmo imposto, são da com
petcncia da Recebedoria do Município, devendo decidir-se, 
com os recursos legaes, 11:1 fórma do ltegulamento n.• 2.551 
de 17 de Março deste anno approvado pelo art. 12 § 10 da 
Lei n.• 1.114. de 27 de Setembro do corrente anno. 

§ Unico. Nos casos de restítuição do imposto de meia slza 
de escravos se observarão as regras estabelecidas pela Legis
lação em vigor a respeito da restituição da siza dos bens 
de raiz .. 

Art. 10. São solidarios ao pagamento do imposto da meia 
siza da compra c venda dos escravos que se houverem celebrado 
até a data da publicação do presente Decreto no :Município da 
Córtc, o comprador e o vendedor. O vendedor !lo escravo só 
ficará desonerado desta responsabilidade se tiver entregado o 
csora \'O vendido ao comprador á vista da quitação do imposto 
passada pela Hccebedoria do Município (art. 8.• do Decreto 
n." 4.11 de 4. de Junho de 184.5). · 

Art. 11. A pena da meia siza em dobro, estabelecida no 
art. 17 do Regulamento de 1l de Abril de 184.2 para os que 
voluntariamente dcnunciavão a omissão do pagamento, con
tinuará a ser applicada no caso por ella previsto aos contractos 
celebrados antes do dia 15 de Outubro do corrente anno em 
g_ue teve execução na Rccebedoria do Rio de Janeiro o art. 12 
~ 7.• da Lei n.• 1.114 de 27 de Setembro do mesmo anno. 

Art. 12 .. As autoridades judiciae!J mandarlio levar em conta 
no preço dos escravos arrematados ou alienados por qualquer 
outro acto judicial, a imp.ortancia que os arrematantes ou 
outros adquirentes pagarem da taxa dos mesmos escravos para 
oblPr o conhecimento da meia siza na conformidade do art. 21 
do Regulamento de 11 de Abril de 1SlJ.2, ainda que a mesma 
taxa comprehenda outros escravos por se acharem incluídos 
em huma só matricula. 

Art. 13. Os Tabclliães serão obrigados a remetter ao The
souro Nacional, nos mesmos prazos em que envião as relações 
das transacções sujeitas ás sizas, huma relação exacta e cir
cumstanciada de todas as transacc;ões obrigadas á meia siza de 
que tiverem lavrado cscriptums. 
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§ Unlco. O mesmo farão os EscriVães A. respeito das· arre
rnataçoes, adjudicaÇOes .e outras àctos judic10es que se tenhlio 
realizado em execuções ou pendene.las de seus cartorios. · 

Art. 1r... Os Juizes de Direito em correição cxaminarlio se 
os Tabelliães e Escrivlies cumprirlio as· disposições estabelecidas 
no artigo antecedente, irffpondo aos remissos a p~na de sus-
pensilo até o cumprimento deste dever. . 

Art. 15. Ficilo revogados os arts. 16, 17, 18, 2~, 2.a parte, 
e 29 do Regulamento de 11 de Abril de 1842, e art. 8.• do 
Regulamento de &. de Junho de 1845, bem como quaesquer 
outras disposições em contrario ás do presente Regulamento, 
que terá efTeito e .vigor oito dias depois de publicado no 
periodico em que se publicão os actos fi.lfficiaes. 

Angelo Monlz da Silva Ferraz, do .Meu Conselho, Senildor 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte oito de 
Novembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da In~ 
depcndencla e do Imperió. 

Com a Rubrica.'do Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Monii' da Silv" Ferra-1. 

DECRETO N. 2.700- de 28 de Novembro de 1860. 

Approva o contracto celebrado em Londres para ell'ectuar-se a entrega do 
producto do emprestimo 6. Compenhia da estrada de ferro da Província 
de Pernambuco decretado pela Cci n.o ~.183 de á de Junho de 1838. 

Hei por bem de conformidade com a Minha Imperial Re-
8oluçllo de 3 do corrente mez tomada sobre parecer da Secçllo 
dos Negocios da Fazenda exarado em Consulta de 22 de Setembro 
proximo passado; Apptovar o· contracto, para se efTectuar a 
entrega do producto do emprestimo de quatrocentas mil libras 
Esterlinl)s á Companhia da estrada de ferro da Provincia de 
Pernambuco, decretado pela Lei u.o 2.183 de S de Junho do 
1858, celebt·ado pelo Enviado Extraordinario c Ministro Plenipo
tenoiario do Brasil em Londres. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios dO' lmperio, assim o tenha 
entendido e raça executar. Jlalacio do Rio de Janeiro em vinte 
oito de Novembro do mil oitocentos e sessenta, tngesimo nono 
da Jndependeneia e do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua ,Magesta.de o Imperador. 

Joãf) ie AlmeidtJ Pereira Filho. 
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DECRETO N .. 2.701 de 30 de Novembro de 1860. 

Altera a orgnni~açllo do Datalhfio 1le Infantaria nu!llcro ,·in te quatro da Gnanla 
Nacional da Provinda do Rio de Janeiro. 

Attcndendo <Í proposta do Presidente da Província do Rio 
de Janeiro, Hei por bem Decrctnr o seguinte: 

Art. t. • Fica dividido mn dons Batalhões de quatro Com
panhias cada hum, e com as designações de vinlc e quatro c 
trinta e quntro do serviço aclivo, o natalhão de Infantaria nu
mero vinte quatro da Guarda Nacional da Província do Rio de 
Janeiro, e dcrogado o Decreto numero dous mil quatrocentos 
c sessenta c hum, de dez de Setembro do anno proximo passado. 

Art. 2. • O Batalhão numero vinte e quatro terá por districtos 
as Frrguczias de lguassú, Palmeira, c parte da de Jacutinga; 
e o de numero trinta e quatro as de Marapicú, Merity e 
Jacutinga. 

Art. 3. e Os referidos Batalhões terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província, 
na fôrma da Lei. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do l\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Novembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndepcntiencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, 

-·-
DECRETO N. 2.702 de 30 de Novembro de 1860 . 

. 
Snpprime a Companhia avulsa de Artilharia da Guarda Nacional do 1\lunici

pio de Campos da Pro,·incia do Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província 
do Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.• Fica supprimida a Companhia avulsa de Artilharia 
da Guarda Nacional do Município de Campos da Província do 
Rio de Janeiro , passando a sua força a pertencer ao Batalhão 
numero trezo da mesma Guarda. 
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Art.. 2. • Fica alterado" nesta· parte o Decreto mtmefll mii 
e trinta c nove de tres de Setembro de mil oitocentos c cin
coenta e dous. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, l\Jinistro 
e Secretario de Estado do3 Negocios da Justiça, assim o ~enha 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinttt 
de Novembro 'de mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da 
Indcpcndcnria e do Imperio. 

Com a Rub1·ica de Sua Magrstade o Imperador. 

Jollo Lustosa da Cunh• Paranaguá. 

_____ ....__ 

DECRETO N. 2. 703- de 30 de Novembro de 1860. 

Desliga do Com mando Superior da Guarda Nacional dos Municipios de Campos, 
S. JoAo da Barra, e S. Fidelis da Província do Rio de Janeiro, a força 
qualificada no ultimo Município, c crêa com ella hum Commando Supe
rior. 

Attendendo a proposta do Presidente da Província do Rio de 
.Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte: · 

Art. t.• Fica desligada do Commando Superior da Guarda 
Nacional dos Municípios de Campos, S. João da Barra, c S. 
Fidelis da Província do Rio de Janeiro, a força qualificada no 
ultimo Município, o creado com ella hum Cornmando Superior, 
formado de dous Batalhões de Infantaria de seis Companhias 
cada hum, com as designações de quinze, e trinta c cinco do 
serviço activo , dividindo-se para esse .fim o actu'l Batalhão 
numero quinze de Infantaria, e do setimo Batàlhão da rcilerva. 

Art. 2. • Fica alterado nesta parte o Decret!) numero mil e 
trinta e nove de tres de Setembro de mil oitoéentos e cincoenta 
e dous. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado d& Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Uio de Janf!iro em ~rinta 
de Novembro de .mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
Indepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Parte 11. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

tr~4 
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D'ECRETO N. 2.70'- de 30 de Novembro de 1860. 

Altera a organisaç&o do Commando Superior· da Guarda Nacional do Y.u
nlclpio da Crul!: Alta da Próvincia de S. Pedro do lUo Grande do Sul. 

A.ttendendo ao que Me representou o Presidente da Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Art. 1. • Fica elevado a seis Companhias o Corpo de Cavai
Jari a numero quarenta da Guarda Nacional da Província de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, e reduzida a duas a Secção de Ba
tnlhão da reserva numero hum da mesma Guarda. 

Art. 2.• Ficão creados no Município da Cruz Alta da refe
rida Província mais dous Corpos de Cavallaria de seis e quatro 
Companhias, com as designações de qnarentét e tres e quarenta 
e quatro, huma Secção de Batalhão de duas Companhias com a 
designação de vinte e hum do serviço da reserva, huma 
Companhia avulsa, e duas Secções _de Companhia do mesmo 
s~rviço. 

Art. 3.• Ficão alterados n!lsta pa1·te os Decretos numero dous 
mil duzentos e trinta e cinco de vinte e cinco de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta e oito, c dous mil quatrocentos e setfmta, 
de viole e hum de Setembro de mil oitocentos cincoenta e nove. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Minis-; 
tro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
trinta de Novembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndependencia e do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua :\tagestade o Imperador. 

lnào L!r.~tosa da Cnnha Poranaguá. 

____ __....,.___ 

DECRETO N. 2. 705 -de 5 dero Dezembro de 1860. 

Designa a ordem sPgundo a qual devem ser e1 trahidas as loterias 
no ao no de 18€ 1. 

Hei por bem, em conformidade do art. 2.• dá Lei n.• 1.099 
de 18 de Setembro do corrente anno, que, a respeito das loterias 
que tem de ser extrahidas durante o proximo futuro anno de 
f8fH, sr obsrrn· a ordf>m marl'r~da nn Ti! bel! a qne eom este 
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baixa, assignada por Angelo Moniz da Silva J:<erraz, do 1\Ieu 
Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro e Seerebu·io de.Estado dos Negocios da Farenda 
e Presidente do TriburiaJ. do Thesouro Nacional, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
cinco de Dezembro de mil oitocentos e aessenta, trigesimo nono 
da lndependencia c do Imperlo. · 

Com 1\ Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

TABELLA DAS LOTERIAS QUE NA CONFô'LIDADE DO DECUKTO 
DESTA D.,TA TEM DE SER EXTRABIDAS DURANTE O ANNQ 
DE 1861. 

Ns. Loterias. 

t. • - 2. • lolet·ia para a conclusão da igreja do Senhor dos 
Passos da Cidada de S. Leopoldo, no Rio Grande do 
Sul. (Decreto n.• 99j de 22 dó Setembro de 1858.) 

~. • - a.a a lavor do Thesouro Nacional, para ser elevada a 
4-:000~ mensaes, por tempo de seis annos, a prcstaçfío 
com que auxilia a João Caetano dos Santos, empresario 
do theatro de S. Pedro de Alcantara. (Decreto n.• 
979 de 15 de Setembro de 1858.) 

3. • - 11:" a favor do Hosplcio de Pedro IL (Decreto de 10 
de Julho de 1850.} 

4.. • - 3.• a favor da Academia de l\fusica e Opera Nacional. 
(Decreto n.• 979 de 15 de Setembro de 1858.) 

5. • - 76. • cujo beneficio deve ser repartido pela Santa Casa 
da Miscricordia, Expostos, Recolhimento das Orpbãas, 
Collegio de Pedro 11. e Seminario de S. José. ( D~t
crclo de 23 de Maio de 1821.} . 

f>. • - 4.. • a favor do Thesouro Nacional~ para ser elevada a 
6.:000~ mcnsaes, pm· tcmpo de seis annos, a prestaçãn 
com que auxilia a João Caetano dos Santos, empresa rio 
do theatro de S. Pedro de Alcantara. (Decreto n.• 
979 de 15 de Setembro de 1858 .• ) 

7. • - 30. • para melbaramento do estado sanita rio. (De
creto de 14 de Setembro de 1850. 

8. • - 22.• a favor do Hospital da Misericordia desta Córte. 
(Decreto de 25 de Outubro de 1839. ' 

9. • - 3. • a favor da Em preza Lyrica desta Côrte. ( § 29 do 
art. 11 da Lei n. • 1.114 de 27 de Setembt'O de 1860.) 

10. - 9.• a favor da Santa Casa da Misericordia para a obra 
do seu hospital. (Decreto n.• 1.00~ de 25 de Se
tembro de 1858.) 
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- 4.• a favor da Empreza Lyrica desta Côrte. (~ 29 do 
art. 11 da Lei n.• 1.114 de 27 de Setembro de 1860.) 

- 4.• a favor da Academia de Musica c Opera Nacional. 
(Decreto n. • !'179 de 15 de Setembro de 1858.) 

- 5." a favor do Thesouro Nacional, para ser elevada a 
~:000~ por tempo de seis annos a prestação com que 
auxilia a Joiio Caetano dos Santos, empresario do 
theatro de S. Pedro de Alcantara. (Derreto n.• 979 
de 15 de Setembro de 185S.) 

- 49.• a favor das obras da Casa de Correcção. (Decreto 
de 29 de Outubro de 1835.) 

- 31. • para o melhoramento do estado sanitario. {De- · 
ereto de 11• de Setembro de 1850.) 

- 5.• a favor da Emprcza Lyrica desta Côrte. (~ 29 do 
art. 11 da Lei n.o 1.114 de 27 de Setembro de 1860.) 

- 6." a favor do Thcsouro Nacional, para ser elevada a 
4:000:tll mensaes, por tempo de seis annos a prestação 
com que auxilia a João Caetano dos Santos, empresario 
do theatro de S. Pedro de Alcantara. (Decreto n. o 
979 de 15 de Setembro de 1858.) 

- 79. • a favor do 1\lonte- Pio dos Servidores do Estado. 
{ Uecreto de 17 d11 Novembro de 1841 . ) 

- 10. • a favor da Santa Casa da Misericordia, para a obra do 
seu hospital. (Decreto 1.009 de 25 de Setembro de 1858.) 

- 5. • a favor da Academia de Musica e Opera Nacional. 
( J)ccrcto n. • 979 de 15 de Setembro de 1858.) 

- 32.• para o melhoramento do estado sanitario- { De
creto de H de Setembro de 1850.) 

- 19.• a favor da obra c patrimonio do Hecolhimenlo de 
Santa Thereza. {Decreto n. 0 875 de 10 de Setembro 
de 1856.1 

- G. • a favo'r da Em preza Lyrica des.ta Côrle. ( § 29 do 
art. 11 dn Lei n. o 1.114 de 27 de Setembro de 1860.) 

- 7. • a favor do Thcsou ro N acionai, para ser elevada a 
4:000~ mensaes, por tempo de seis annos, a prestação 
com que auxilia a João Caetano dos Santos, empre
sario do theatro de S. Pedro de Alcantara. (Decreto 
n.o 979 de 15 de Setembro de 1858.) 

- 80.• a favor do Monte-Pio dos Servidores do Estado. 
(Decreto de 17 de No,·embro,..de 1841.) 

- 7. • a favor da Em preza Lyrica desta Côrte. ( § 29 do 
art. 11 da Lei de 27 de Setembro de 1860.) 

- :t 1. • a favor da Santa Casa da l\Jisericordia. {Decreto 
n.o 1.009 de25 de Setembro de 1858.) 

- 6.• a favor da Academia de 1\fusica e Opera Nacional. 
(Decreto n. o 979 de 15 de Setembro de 1858.) 

- 8. • a favor da Em preza Lyrica da Côrtc. ( ~ 2!1 do 
art. 1t da Lei n.• 1.1H de27 dcSetembrode1860,) 
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.. - 50. • a favor das obras da Casa de Correcção. ( Decreto 
do 29 de Outâbro·ÃI8·.J835.) · 

- 5. • a favor. da 'Irmandade do Santíssimo Saçramento 
da antiga Sé, para ultimação do templo. (Decreto 
n. • 96t de 4 de Agosto de 1857.) 

- 20.a a favor da obra e patrimonio do Recolhimento de 
Santa Thereza. (Det:reto n.• 875 de 10 de Setembro 
de 1856.) 

- 9.a a favor da Empreza Lyrica da Cõrte. (§ 29 art. 1t 
da Lei de 27 de Setembro de 1860.) 

- 77 .•, cujo beneficio deve ser repat·tido pela Santa Casa 
da 1\Iisericordia, Expostos, Recolhimento das Orphãas, 
Collegio de Pedro U. e Seminarlo de S. José. (Do
ereto de 23 de Maio de 1821 . ) 

- 10.• a favor da Empreza Lyrica da Côrte. (§ 29 do 
art. 11 da Lei de 27 de Setembro de 1860.) 

- 7.a a favor da Academia de Musica e Opera Nacional. 
(DE~creto n.•979de 15de Setembro de 1858.) 

- 21. • para a obra e patrimonio do Recolhimento de 
Santa Thereza. (Decreto n.• 875 de 10 de Setembro 
de 1856.) 

- 12. a a favor da Santa Casa da Misericordia. (Decreto 
n. • 1. 009 de 25 de Setembro de 1858. ) -

-- 81. • a favor do Monte-Pio dos Servidores do Estado. 
(Decreto de 17 de Novembro de 18!~1.) 

- 22. a para a obrd' e patrimonio do Recolhimento de Santa 
Thereza. (Decreto n."875 de 10 de Setembro de 1856.) 

- 11.• a favor da Empreza Lyrica da Côrte. ( § 29 do 
art. 11 da Lei de 27 de Setembro de 1860.) 

- 82.• a favor do Monte-Pio dos Servidores do Estado. 
(Decreto de 17 de Novembro de 1841.) 

- 2. a a favor do estabelecimento de productos chimicos 
de Ezequiel Corrêa dos Santos. (Decreto n. • 955 de 
7 de Julho de 1858.) 

- 8. a a favor da Academia de l\Iusica e Opera Nacional. 
(Decroto n.• 979 de 15 de Setembro de 1858.) 

- 12.•a favor da Empreza Lyrica da Côrte. {§ 29 do 
art. 11 da Lei de 27 de Setembro de 1860.) 

- 51.• a favor das obras da Casa de Correcçilo. (De-
creto de 29 de Outubro de 1835.) .. 

- 8. • a favor do Thesouro Nacional, para ser elevada a 
4:000~ mensaes, pot· tempo de seis annos, a prestação 
com que auxilia a Joélo Caetano dos Santos, empresa rio 
do theatro de S. Pedro de Alcantara. (Decreto o. • 979 
de 15 de Setembro de 1858.) 

- 2.a a favor da Imperial Sociedade Auxiliadora das Artes 
1\Iecanicas, Liberaes c Benificonte .. (Decreto n.• 916 
de 26 de Agosto de 1857.) 
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49. - 10. • a favor do Conservatorio de Musica desta Córte. 
(Decreto de 27 de Novembro de 1841.) 

50. - 1.• para as obras da .Matriz de Nossa Senhora das Grotas 
·do Joazeiro, da Provincia da Bahia. (Decreto n. o 98/c. 
de 22 de Setembro de 1858.) 

51. - 9.• a favor do Thesouro Nacional, pal'a ser elevada a 
4:000ij) mensaes, por tempo de seis annos, a prestação 
com que auxilia a João Caetano dos Santos, empresario 
do theatrode 8. Pedro de Alcantara. (Decreto n.o 979 
de 15 de Setembro de 1858.) 

:S:.l. - 2.• a favor do hospital da Misericordia de S. João d'El
Rei. (Decreto n.• 994 de 22 de Setembro de 1858.) 

~3. - 1. • para as obras das igt·ejas matrizes das parochias de 
.Montes Claros, Contendas, S. Romão, Januaria, Barra 
do Rio das Velhas, Grãu .Mogol e Cruvello, na Pro
víncia de Minas Geraes. (Decreto n." 1.030 de 22 d~ 
Agosto de 1859.) 

M. - 52 .• a favor das obras da Casa de Correcção. (Decreto 
de 29 de Outubro de 1835.) 

55. - 33. • para o melhoramento do estado sanita rio. (De
creto de 14 de Setembro de 1850.) 

56. - 53. • a favor das obras da Casa de Correcção. (Decreto 
de 29 de Outubro de 1835.) 

57. - 2:1.• para a obra e patrimonio do Recolhimento de 
Santa Thereza. (Decreto n.o 875 de 10 de Setembro 
de 1856.) 

58. - 34.• para o melhoramento do estado sanitario. (De'
creto do 14 de Setembro de 1850.) 

59. - 3.• a favor do estabelecimento de productos chimicos 
de Ezequiel Corrêa dos Santos. {Decreto n. o 955 de 7 
de Julho de 1858.) 

60. - 1. • para beneficio e reparo das dilferentes igrejas ma
trizes da Província do Amazonas. (Decreto n. o 963 
de 26 de Julho de 1858). 

Rio de Janeiro em 5 de Dezembro de 1866:-Angelo MoTlis: 
da Silva Ferraz. 

.. .... 
DECRETO N. 2. 706 de 7 de Dezembro de 1860. 

Marca o ordenado do Carrereiro da Cadêa da Villa da Eneruzilbada u 
Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. Fica marcado o ordenado annual de cento e cin

coenta mil réis ao Carcereiro da Cadêa da Villa da Encruzilhada 
na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 
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JOio Lustosa dà CuDha ilara1taguá, do Meu Conselho, Vinistrô 
o Secretario de Estàdo o~N(t8ooio5 da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça execútar. · P•ltíoío do Rió de Janeiro em sete 
de Dezembro de mil oitooentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndependencia e do lmperio.' • 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranagtuí. 

DECRETO N. ~. 70'7 -de 15 de Dezembro de 1860. 

~epara o Termo de Botucatú dos de Itapetioinga e Tatuby na Provincia de 
S. Paulo, e crêa oelle o lugar de Juiz J!4uuicipal e de Orphlos. 

Hei por b~tm Decretar o seguinte : 
Art. Unico. O Termo de Botucatú fica desannexado do de 

Itapetiuinga e Tatuhy, e creado nelle o lugar de ;Juiz Municipal 
que accumulai·á as funcções de Juiz de Orphãos. . 

João Lustosa da C.unha Paranagull, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido c faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro aos quinze 
de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndependencia e do Jmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lusto1a da Cunha Paranaguá . 

.... 
DECRETO N. 2.708- de 15 de Dezembro de 1860. 

Manda executar no Muuicipio da C4rte o Regulamento desta data para a 
arrecadação da tax_a de heranças e legados. 

Usando da autodsação conferida pelo art. 46 da Lei n.• 
514 de 28 de Outubro de 1848 ; Hei por bem que na arreca
dação da taxa de beranças e legados se observe o RegulamE'nto 
que com este baixa, assignado por ·Angelo Moniz da Silva Ferraz, 
do Meu Conselho, Senador do lmperio, Presidente do Conselho 
de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribuu.al do Thesouro Nacional, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 15 de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, 
trigesimo nono da Independeocia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo M(Jrti.z da Silt'a Ferraz. 
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Regulamento .,ara a arreeadaç&o no llunlei
, pio da Uorte da taxa de heranps e le~ados 
em eonfermldade do art . .tAl da Lel·D~~-6:1.& 
de •s de Outubro de :18.&8. 

CAPITULO I. 

DA TAXA DE HER.\NÇAS E LEGADOS E SUA QUOTA. 

Art. t.o A taxa de heranças e legados hc o imp,lslo 
devido ao Estado pela transmissão da propriedade por titulo 
de successão legitima ou testamentaria. {AI v. de 17 de Junho 
de 1809, §§ 8. 0 e 9. 0 

). 

Art. 2. o A quota do imposto será deduzida (citado Al
vará de 17 de Junho de 1809, c Regulamento de 4 de Junho 
de 18.45, art. 6. 0

, pela fórma seguinte: 
§ 1. • Pela transmissão por testamento a herdeiros ou 

legatarios, que não forem ascendentes ou descendentes do 
testador, se pagará a taxa correspondente á decima do 
valor da herança ou legado que effectivamente se arrecadar. 

§ 2. o Pela transmissão a herdeiros abintestado, que não 
forem ascendentes ou descendentes do fallecido , mas parentes 
até o 2. o gráo inclusive, na fórma do Direito Canonico, 
pagar-se-ha a quota igual á decima da herança que realmente 
se arrecadar. 

São parentes collaleraes ou transversacs dentro do 2. • 
gráo para serem sujeitos sómente ao imposto da decima 
de herança havida abintestado : 

t.• Os irmãos. 
2. o Os sobrinhos filhos de irmãos. 
3. o Os tios irmãos dos pais. 
4. o Os primos filhos dos tios, irmão5 dos pais. 
§ 3. 0 Pela transmissão a parentes do fallecido intestado 

fóra do 2. o gráo, se pagará a taxa igual á 5. • parte da 
herança por elles arrecadada. 

§ 4. • Pela transmissão abintestado ao conjuge sobrevivo 
se pagará a taxa igual á 5. a parte da herança por elle 
arrecadada , salva a disposição do § 2. o 

Art. 3. o A disposição do artigo antecedente quanto aos 
ascendentes e descendentes refere-se nos herdeiros neces
sarios ou forçados ( Dec. n. o 1. 343 de 8 de Março de 
1854; Ordens n." 68 de 6 de Fevereiro de 1856, e n.• 
1 to de 31 de Março de 1858). 
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§ t. • Os filhos ooluraes reconhecidos por escriptura pu
l•lica ou testamento 'nos tennos da l.ei de 2 de Setembro 
de 1847 pagarllo a taJa que fôr· devida quando em Juizo fôr 
contestada a sua qualidade, salvo o direito de restitui~ilo pro~ 
vando o seu direito e qualidade de herdeiros fon:ados. (Ord. 
L..\.", T. 93, c Lei de t 1 de Agosto de 1831). 

§ 2. o Os ascendentes c descendentes por alllnidadc não 
pagarão o imposto, se a acquisição se realizar havendo 
communicação de bens: os adoptivos porém repular-se-hllo 
c~tranhos para os effeitos deste H.egulamento. 

§ 3. o Os filhos do .primeiro mutrimonio, que herdarem 
rlt! seu irmilo predefuncto nos termos da Ord. L. 4.• Tit. 
91 § 2. o, estão sujeitos á taxa de heranças e legados. (Av. de 
13 de Janeiro de 1854). 

Art. 1. o No caso de curJdoria e successi'io provisoria na 
f•Írma da Ord. L 1.•, Tit. 62, § 38, Hegimento do Des
cmuargo do Paço § 50 e Reg. n.• 2.433 llc 15 de Junho 
de 18.)9, art. 47, a ta'\a será devida, salvo o direito de rcs· 
tiluição apparecendo o ausente. 

Art. 5." A doaçllo causa mortis, por ~er equipararia a 
legado, fica sujeita no imposto, qnan•lo se verificar na 
''poca do fallccimcnto do doador, ou testador. 

CAPITULO H. 

liAS ISE:"'<.:úLS D.\ TAX.\ m: m:n.\:'IÇAS E J.E\.AllOS. 

Art. 6. 0 São isentos uo pagamento da táxa : 
1. • As heranças e legados de propriedade ou u~ufrueto 

deixados á Santa Casa da 1\liscricortlia, aos Expo~tos, ao Reco~ 
lhimento c Hospício de Pedro 2." , como partes integrante~ 
do seu Instituto ( Alvs. de 28 de Setembro de 181 O e de 20 
de :Maio de 1811, Res. de 13 de Dezembro de 1831 e 
Dec. n." 1.077 de 4 de Dezembro de 1852), c ao Reco
lhimento de Santa Thereza fundado pelo Dec. n.• 93J de 
14- de Março de 1852. 

2. • Os premi os ou legados deixados aos testamenteiros, 
que nfio excederem á vintena testamentaria, pagando-se o 
imposto do excesso, quando taes premios e legados exce
derem á mesma vintena, sendo para este fim arbitrada na 
fórma do Dec. de 3 de .Tulho de 1854, ( Res. elo 1. o de 
Julho de 1817 ). 

Parte li. 145 
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~l." As t.eraru:as ou legados consistentes em Apolices 
de fundos pnhlicos gcraes, ou proYinciacs que gozarem dos 
privilegios tlaqucllas, se os fallccidos erão dcllas po~suidorcs, 
c bem ns~irn seus juros (Lei de 15 de Novembro de 1827, 
art. 371. 

/i. ·• .b alforrins ou rloa~;oes de liberdade feitas em tes
tamento e o~ legados deixados pura esse 11m. 

,..-,." Os I ··gado:• de proprie(hd·~ on usufrncto deixado~ iÍs 
Cai\a~ EroiHJmicas, ~lonlcs-pio~, ou de SoccMro, c soric•
dadcs de Sf~rcor-ros mui uo~, crealla~ em virtude ria Lei n." 
1.08:1 rlc :!2. de Ag0slo de 18GO. 

C\PITITO JH. 

h.\ ARRF.C\l:A(_~in E r!SI..-\LI~.AÇ.\0 ll.\ TAXA flE fiER.\XÇA~ 

E T.rGAlJOC,. 

Art. 7." Tc,tlas as heranças, 011 sejiio de testamento, 
orr ahirriP~lnln no "nnieipio da Cr)rle, c11jos herdeiros e legafa
rios til'cn•rn •le pagar ta'\u , seriio inventariadas, avuliudas 
e partilhu1las, com aurlicncia do Procurndor da Fazenda do 
Juizo dos Fdto~ 011 do seu Ajudtllllc. (H,·gutamenlo ~~~ 28 
de Ahril de 18'12, ;1rl. 1. 0

). 

~ Cnico. A pnrlilha elos bens poderá cfTerlnar-sc amip;avcl
mentc, satisfeito preriamcntc o imposto derit!o na fórn111 
de>fc HegulamerJto. 

Art. 8. o O Procur;Hlor da Fazrnrla por F>i, por seu Aju
dante, c pelo Solicitador n quem dará as instrucções nc
crs~arins, ns~i~tid n lodos os actos da arrccadaçüo c invenlr.rio, 
para ftscalisai- a exactitl:1o da descrip~·üo, c avaliação dos 
bens, das ueclarn~·IJeS do imenlariau!e, das de~pezas alten
divcis, c da tcrlcza das divi1las activas e pa~sivas, e paro 
rr.qnerer quanto convier íÍ cxpcdiç·ão do mesmo inventario. 
(r.ilado Hegulamenlo rle 23 de Abril de 18'a2, nrt. 2. 0

) 

Art. 9. o Os J nizcs perante quem se proceder á arrecadac:ão 
c imentario dos bens dos fnllccidos, testados ou intc.stados, 
de que se rlera pagar !<na, ou seja a rcquerimen to de parte, 
ou ex-ollicio, oulennrão )Jrcviamenfe a citnc:fio c audienci:t 
do Procurador t!a Fuzcnda, sem embargo , nem prejuizo da 
assistencia c promoç;1o que pertença ao Promotor dos Hesidnos. 
lUtado UfguhnnPnto, nrt. 3.•). 

Art. 1 O. As avalia~ões !los bens nos inventarias em qne 
.li'~ dna pagar 11 I na ~criio f'cit lS por lonnulos, nomeados a 
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aprazimento das partes: e do Procurndor da Fazenda nos 
terinus da Ord. L. 3.'\ Tit. t7 {Uegulamcnto de 15 de JunhG 
de 1859, art. 36_1. 

Art. J I. A cobrança do imposto se effcctuará logo que se 
possa liquidar dircctamcntc pelo inventario , em qualquer 
estado dellc, ou esteja liquida pelo testamento a sua impor
tunda. (Art. 2.• do Regulamento de !, de Junho de 18!~5). 

§ lJnico. Nenhuma partilha se julgará por sentença, ne
nhuma herança ou legodo, ainda mesmo de usufructo, poderá 
ser entregue, nem se passará ou receberá quitação, sem consto r 
ú pagamento do imposto devido pela fórma marcaua neste 
Hcgulamento. (..\lv. de 17 de Junho de 1809, §§ 8.• e 9.•). 

Art. 12. O Procurador da Fazenda, achando que o im
posto eslá em lermos de se liquidar, requcrerú que se proceda 
no calculo respecti~·o ou conta, c qne para seu pagamento se 
arrematem do espolio tantos quantos bens forem ncccssarios, 
excepto no caso de usufructo, em que se procederá do modo 
dcterminndo nos arts. 13 e seguintes. 

§ t. • Se algum herdeiro ou intere~sado se offerecer a pagar 
a importancia devida ao Thesouro, e cffectnar o pagamento em 
moeda C'HTcule dentro dô 4-8 horas, não terá lugar a arrema
ta~·ão de qnc trata este artigo. 

§ 2. o Nas arrematações de bens para pagamento do imposto 
seguir-se-hão os termos das execuções fiscacs no mesmo Juizo 
do inventario. (Art. 1 f do Reg. de 28 de Abril de 18\2, e 
art. 9. 0 do Hcg. de !~ de Junho de 181-5). 

Art. 13. CousislirH]o as heranças c legados, não na mesma 
propriedade, mas em usufruclo. os herdeiros c legatarios po
tle~ão pague o imposto ou por hnma vez sómente, ou em 

. prestações annnaes. (Art. 12 do Beg. de 28 de Abril de 18l2). 
Art. H. Se os herdeiros c lcgalarios preferirem pagar a 

taxa do usufruclo por huma vez sómente, e quando a he
rança ou legado consistir em llens moveis e semoventes 
não exccptuados no art. 15 a la\a do usufructo será co 
brada na razão da dPcima sobre metade do valor em que 
forem. arbitrados nos rc,peclivos invento rios, com declaraçao 
porém de que os escravos menores de 12 annos só ficão 
nujeitos ao imposto depois de completarem esta idade. (Art. 1~\ 
do citado Heg. de 1842). 

Art. 15. Se os herdeiros e legalarios preferirem pagar o 
imposto em prestações a11nuacs, será a decima deduzida do 
rendimento annno do ohjerto ddxarlo em nsufrndo, c paga 
prla fórmn ~Pgninte : 
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§ 1. • Se os bens deixados em usurruclo forem prcdios 
!lujcilos á decima urbana, se pagará annualmente a taxa de 
seu aluguel liquido, ou do seu valor estimado, deduzida pri
meiro 10 por "/.equivalentes á dccima urbana e ás despezas 
do concerto c reparo. (Art. 12, § 1. 0 do citado RPg. de 
1842, c Av. de J3 de Janeiro fie t857). 

§ 2.• Se porém não forem sujeitos á decima urbana, a 
luxa será devida do rentlimcnto p(l!" que estiverem alugados, 
ou do pr~ço por que pl,dcrlio alugar-se, no caso de serem occu
pados pelos mesmos mufrucluarios, procedendo-se para esse 
fim ao competente arhi!ramento. (Citado Heg. de t 842 art. 
12, § 2."). 

§ :1. • Nos usufrnctos consislentes em fundos de Com
panhins ou soeiedadcs, qualquer que seja a sua natureza ou 
denom:nação, se deduzirá o imposto do rendimento liquido 
annual, que couher aos usufructuarios em rateio, fazendo -se 
a conta á Yista do respectivo dividendo, c, no caso de o 
n11o haver, pelo ultimo bnlanço. ou eontas das mesmas Com
pnnhias ou Soriedar!cs. (Citmlo Reg. de 18,'1-2 art. 12, § lL•j: 

§ 4. • Nns lNlfrnc!os de dinheiro o imposto he devido 
dos juros da Lei, quando o usuiructuario o comervar em 
seu pcder, on do juro cstipui:Jrlo 011 corrente no caso de o 
ter em gyro. (Citado Heg. de J842 nrt. 12, § .5."). 

Art 16. O arbitramento hnma vez feito não poderá ser 
renovado durnnfe a \·hln dos usnfruclnarios, salvo provando 
que os bens tem diminuído eonsirleravelmentc de rendimento. 
(Citado Reg. de 18~2 art. H, c Av. dr~ J:J de Janeiro de 1857). 

Art. 17. 1' ara se fazer a cobrançn da ta-.;:a das heranças 
e legados do u~ufruclo, de que trata o artigo antecedente, o 
Procurador da Fazenda pmrnoved o cumprimento das disposi
ções testamentarias, e o herdeiro, ou Icgatario apresentnrá 
na Rccebcdoria a guia passaria nos termos do art. lt3 e 
rubricaria pelo Procurn<lor d:1 Fnzcnrla, c só á vista da dedu
ração feita em h uma das vias di! guia de estar aberta a conta 
para o pagamento mmual da ta'l:a pelo competente Empre
gado poderá verificar a cutrega da heran~a ou legatlo. 

Art. 1S. Quando fôr preciso o arbitramento em algum 
1los casos 1los artigos antecedentes, será feito por louvados nu
meados pelo Atlminbtra1lor da H.ecebedoria, c por este confir
mado, com recurso para o Tribunal do Thcsouro Nacional, a 
arbilrio das partes que ~c julgarem IPsndas, dentro do prazo legal 
contado tb data dn iolimaçilu qne lhes ~erá feita do arbitra
nwn to, r tos {t•rmo< r h H1'3'nhmcnlo 11. 2.:?:> I de 17 de Mar~,:() 
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deste anuo. iArt. 16 cfe.·dtad~ Bé;. de 184-2, e Av. de 13 
de Janeiro de 1857). '" '· 

Art. 19. Havendo entre ilS, dividas octivas de herança 
nlgumas que se posslio reputar incobráveis ou de difficil 
liquidação por insolvabilidarle, fallenda: ou outras circums
tancias dos devedores, he permittido que os herdeiros pa· 
guem o imposto sobre o produclo das mesmas dividas em 
hasta publica no Juizo do inventario, ou renunciem as di
vidas para exonerarem-se do pagamento da taxa, recolhen
dó-se os respectivos titulos ao cofre dos depositos publicos. 

§ Unico. Se os devedores rehabilitarem-se, serlio os títulos 
entregues aos interessados, quando os reclamarem, satis
fazendo previamente a taxa, ou prestando fiança idonea para 
paga-la em prazo razoavel. 

Art. 20. Quanto aos títulos de fundos publicos e acções 
de companhias ou sociedades Estrangeira~ ou Nacionaes, salva 
a disposição do art. 6. •, § 3!", será a taxa regulada pela cotação 
media no dia do fallecimen~ do testado ou intestado. 

§ Unico. Se os titulus de que trata este artigo não tive
rem cotação, observar-se-bo a respeito delles a regra geral 
prescripta no art. 1 O. 

Art. 21. Das deixas c leg1dos commetlidos em segredo 
pelos testadores nas cartas chamadas de consciencio pagar
~c-ha a ta'{a na fórma estabelecida pela Resoluçlio de 26 
de Julho de 1813. 

Art. 22. O imposto não he e'\:lensivo aos fructos e ren
dimentos havidos depois do fallecimento dos testudos ou in
testado~. ( Alv. de 9 de Novembro de 175í; Ordem o.• 
163 de 12 de Outubro de 1850). 

Art. 23. O augmcnto de valor que tiverem os bens desde 
a morte do trstarlo ou inlestadlf até á época do pagamento 
fio imposto será attendido a favor da Fazenda Nacional para 
dclle se pllgar a taxa devida; bem como o será em prejuízo 
da mesma Fazenda a perda de valor no caso de ruína total 
ou parcial dos bens de que se compozer a heran~;a. (Ordem 
11." 163 de 12 de Outubro de 1850). 

Alt. 2í. A favor da Fazenda Publica correrllo os júros 
legaes de~de que se completar hum nono depois do falleci
mcnto do testado ou intestado , sem que se tenha pago o 
imposto, salvo se na fórma da Legislaç~o em vigor o tempo 
para o cumprimento do testamento fôr maior, ou o da con
dn~ê!o do imenlario prorogado. 
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§ Unico. Os juros serão cobrados conjuncfamc:Jtc e do 
mesmo modo que o imposto. 

Art. 2.). O t~stamcnteiro ou inv<Jnlariaulc moroso he 
pessoal c solidariilmeutc responsa\'cl pelo imposto a seus juros, 
guardada a disposiçiio do artigo anlcccntc ( Ht's. de 21 du 
Maio de 1821 i. 

Art. 26. A~ arrccadaçiJes, im·enlarios c partilhas serão 
feitas pelos Juizes da l'rovctloria, dos Orphãos, e do Ch·cl, 
conC.mnc a legislação e,;islenf,•, quando !'c lhes dct principio 
denlro de lrinfa dias omtad'Js do filllctirnenlo do (cs!;;dor. 

§ [n:co. Se dentro de.-te prazo ~c n1o th·er da.lo cPmcp 
~ arrcf·arfa~':'J e in1 en!ario, o l'rorurador dJ Fazenda obria:Jr i 
tl5 f r--f ·rr.r::nleír~·. a-fmilli,!rar!'JfC'5, c ca~~ !S dJ casal a ,j~em 
frzt:-h n•J Juiz'> I'IÍ\:Jlin> d:J" Feitn~ da faz~nda, e ::~!!i s~ 
'"f';;uirii~ os krmrJs eiJYl.·''l" w• art. fO e ~~guinles {Arl... I : 
l: 8.• r:.-, rír~,fl) n .. z. t!e f8l2' . 

. hl. t:í. fJ ·r:~ Íi .1 t!i•f..-~!-:; P.~ arti!!'<:t> ~mf~er.!es h> 
t'tl~•~•iH) a fry :as a" arn·c~d~(-..~ e j;:H'"'!ari·...,. 3duaJment~ 
J :·n•I ~nfc • t::!! '1'1'~ !:0·;' :r ,jj, i• d•! {.J'I: 1 tl'O' heT3P~ GU ),>~ 
~-11••. c r.~' lí\.~r·:m ~i:h jrJi~·ld••s pt:or!õt:'n!r_•nça n:l épor1 d.1 
ruLlíCi1Ç-1•J dt·-lc lle:;•llarnen'••. '.\r!. !). ' d:J cita. fo Ri"g 
dr! f8~2 . 

. \rf_ 2S. () f'rot·ur;J:!r,r d.J l-"<:ZCml:l, pchs meio~ a SeU a!
t'i!IICC procurará ler Holicia 1le iouas ns hcran~as de fallcciLio.', 
testados on intc~tados de que se deviío taxas, para pro
moYcr os inventarias c partilhas, na fúrma tios arts. f O e seguin
tes corrc~pondcndo-se com os Parochos c J uizcs de Paz e Suhtlelc
gados do município para lhe fazerem a participa~~fío dos 
que falleccrcm c deixarem hera11ças, cxnminando os Cnr
lorios dos Escrivães dos Juizos da Provedoria e do Cível, 
c os livros d<l distribuiçiío, todas as vezes que julgar nJces
sario. (Art. 10 do cita:lo lk~. de 1842). 

Art. 29. Os testamentos que forem nbcrlos no .!Uuni
cipio ria Côrte, ou nelle tiverem tlc ser cumpridos, logo de
vois de rcr;btrnuos, deverão ser presentes á Reccbeloriil do 
Munidpio, para inscrc~·c-los no livro competente, lan~an
do-lhc~ n verba da aprcs~ntação nssignada p':'lo Administrador. 
(Arts. 17 e 18 do citado Reg. de 18ld). 

§ Unico. Nenhum Testamento se poderá mnnJnr dcfinili
Yamcnlc cumprir sem que conste que se tenha feito a referida 
remessa c inscripção, c o .Tuiz que o contrario fizer incorrerá 
na multa de 50~000 a !OO;jj)OOO. (Citado art. 17 uo Hcg. 
de t8í~. 
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Arl. 30. Ao Esérivão do Juizo da Provedoria d!! Capella~ 
e Resíduos qne c!eitar de fazer a remessa dos testõlmentos na 
fórma do artigo antecedente dentro de 8 dias da d:tta do re
gistro, qne der certidão, ou praticar qualquer outro acto re
lativo a testa meu lo- que não estPja in~cripto na Ikcebcdoria 
se~á imposta a multa de 2-i~ a áO.Y, a'ém das pena~ em que in~ 
ccrrer pela responsabilidade. (Art. 17 do citado fie~. de 1 8-i-21. 

,\rt. 31. Na Recebcdoria do :\Iunicipio ~e fanra inscripr:Ío 
dos testamentos de qne trata o art. 29 ainda mesmo duquelles 
que não bslituircm hcr,Jeiros c legafarios wjcifos :i lata. 

§ J.• O lirulo da inscriprão ron~tar;Í do mmH•ro que Ih~ 
compelir, nome do trslad,1r, nalura!itla•lc, l'Siadt•, prt\fissão. 
ti ala do ol•ito, n>sidcnria ao tempo de~lt~. dafl da abertura 
f! O te~fJl!JI'IIfO, nome do ICS(:Imf'n:cir l C rr.l;::O cn:trt•,fiJo r~1~:t 
o ca;;wrií!lenlo d-1s disp;hiçõcs lt~fa·:ler:farias. 
~ ~- • S..!rã3 d<--sign:1 :o,; o" ht:>r !,•::-clS e k~;,f;uin:; p<'r seus 

ílli!IC:', :o:tture.u da l:~ranp on h•;n l•'· cJ:n e,-pecillc~('.1o clu 
qne rn<l..;i.~ir em din!lt>iro. :ifl<>:i,'t':'. i'l:-ç:l{~. N-ns I!Hwá:. !i•'
n:tnen!t>:<, e ,,,, r;'li.r, t- ourn.)-:~tft'ifil~. 

§ 3.' .-lbm1.1r-~~ !üa Dl in::.._~rj/'~j.l O" r~;:Hlll'llf05 tf.l tH:l 
,i med: b que se T"erilk3rem . 

. -lrf. 32 Os E..:cririit>S dt\S Juizos. Jl;_•;-;m~e qo<'m ~t! 
proceder á arrecadação e inYenlario tlos b~ns dos fallccidos 
abintestados, cujos herdeiros dcvão pagar lata, são obrigados 
a rcmetter á Estação Fiscal os invcnlarios lngo depois do 
encerramento dos mesmos, c os que dciu•rcm de fuzer incor
reriio em huma mulla de 2.5.Y a 50.)000 por cada inventario. 

§ t ." Os Juizes ortlcnarão, quanrlo os Escrivães o não 
lenhúo feito, essa remessa sob as penas do § unico •lo art. 29. 

§ 2." Em quanto não conslar do procP~so que f's(a f0rma
lidatle foi preenchida não se poderá, sob as penas deste artigo, 
Julgar a partilha, extrahir formacs, certidücs rle qninbõcs, 
nem pnssar, ou aceitar quit::~çõcs jmliciaes. ( Arts. 11 do prc
~enle Hegnlamento, 19 do citarlo Heg. de 18\2, e 4. 0 do 
Hcg. ôc 4 de Junho de 1845 ). 
· .~ rt. 33. No principio de cada trimestre a Directoria Ge
ral do Contencioso remetferá ao Procurador dos Feitos hum 
cxtracto da inscripçáo que se tiver feito no trimestre an
terior na Rccebedorin do ~lunicipio, para proceder ás diligen
CÍi!S que lhe incumbe o presente Regulamento. (Art. 5." do 
Heg. de 4 de Junho de 1845 ). -

Art. 34. A cobrança das taxas devidas de heranças já 
imcntariadas c pnrtilhadm•, !'CríÍ promovida pelos meios etc-
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rutivos, á vista 1ll! ccrtidües extrahidas na confut·midade dai 
tcis em vigor, depois de inscripta a divida nos livros com 
poteutes do Thcsouro Nacional. (Art. 1 I do citado RPg. de 
HU-2, e art. 9. o do citado Beg. de t8.í5 ). 

Art. 35. Os usnfructuarios actualmente sujeitos ú taxa 
poderão pagar o imposto sobre o nsufructo na fórma do art. 
13 requerendo-o ao Juiz do inventario, com audieneia do 
Procurador da Fazenda. 

Art. 36. Os usufrnctuarios poderão ragar a taxa p01r 
hnma vez só mente na fórrna do arf. 14 em qualquer tempo. 
ainda mesmo depois de abertas as contas de usufructo na He
ccbedoria do ~lunicipio, nilo devendo porém levar-se-lhes em 
conta o imposto em divida. 

Art. 37. A cobrança da taxa do usufructo no caso em que 
se tiver aberto a conta na Hccebe,loria do Município aos 
herdeiros e legatarios para paga-la em prestações annnaes, 
será reulizada ú boca do cofre, no mez de Junho de cada anno, 
alinunciando-se e~le prazo por editacs com a nccessarin ante
cipação. 

Art. 38. Nenhuma conta de taxa de umfructo aberta 
na Recebedoria do Município se poderá fechar a requeri
mento dos herdeiros ou lcgatarios sem que estes provem achar
se extincto o usufructo, mediante decbração da Autoridade 
judicial no inventario respectivo, que não será feita sem mos
trar-se pago o imposto vencido até á extincçiío do mesmo 
usufructo. 

CAPITULO IV. 

Jl!SPOSIÇÜES GER.\ES. 

Art. 39. A taxa das herança~ c legados recahe sobre to
dos os bens, qualquer que seja a sua natureza, moveis , 
semoventes ou imriioveis, direitos e acçõcs, comprehendi
dos os titulos de fundos publicos ou acções de Companhias. 
ou Socie.lades estrangeiras, com tanto que tenhão perten
cido ao defunto no momento de sua morte. 

§ Unico. Exceptuão-se da disposição deste artigo o!l bens 
immoveis, moveis e semoventes situados em paiz c~tran
geiro . 

.Art. 40. São compn~hendidos nas disposições do pre
l!ente Regulamento para o pagamento da taxa das herança~ 
c legado!' o~ <~~trangeiro!l (Lei n;• 317 de 21 de Outubro de 
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1843, art. 31, e·Reg. de 4 de Junho de 1845 art. J.•h 
c delles se cobrnrá nos mesmos eàsos, e pela mesma fótma 
por qne se cobra dos nacionaes. 

Art. 41. O direito do Thesoúro á perccpç:ío da taxa. de 
heranças e legados consistentes em bens situados nns Pro
litlcias ao tempo da morte dos testados ou intesbldos, e a 
cla~sificação da respectiva rendn como geral ou provincial, 
~e regulará pelas disposições seguintes: 

§ 1.• Nenhuma taxa se arrecadará das heranças ~ lega
dos dos te~tados ou infestados que fallecêrão antes da publi
cação do Alvará de 17 de .Junho de 1809 .. qualquer que 
S~'ja a época em que tenha sido ou íôr etfectuada a entrega 
c dada a quitação (Aiv. de 2 de Outubro de 1811, § 6.•, e 
Dec. de 27 de Novembro de 18f2). 

§ 2.• A taxa das heranças e legados dos testados ou 
in testados, fnllecidos desde o 1.• de Julho de t 833 até o 
nlfimo de .Junho de 1836 pertence em iguaes partes, por 
metade, ás rendas geraes e provinci11es, ainda que em épo
cns posteriores ~e tenha teali1.ado ou reali1:e a entrega e qui~ 
tação (Lei de 22 de Outubro de t836, art. 21, c Lei de 24 de 
Outubro de 1832, art. 77 ), 

§ ij. • A tna das heranças e legados dos testados e in+ 
testarlos que fallecêrão antes do t .0 de Julho de 1833 pertence 
por inteiro á renda geral , posto que .a entrega. c qui
tnção tivesse lugar dentro rlo tempo decorrido desde o t :• 
de Julho de t833 até o ultimo de Junho de t836 ( Lef 
de 24 de Outubro de 1832, art. 77 ). 

§ 4. • As disposições dos patagraphos antecedentes silo ~x~ 
tetlsivas ao usufructo de bens que por herança devião ou dav~m 
passar a outrem ; devendo a taxa do umfructo e da he
rança pertencer no todo á tenda geral ou em partilha com 
a renda proviricial, com attenção ao tempo da morte dos 
testados ou intestados sem nbdll influir a época da éntrega 
e quitação. 

Art. 42. A taxa de heranças e legados, consistente;s ·MI 
bens situados no Municipio da Côrte, será paga na Rooebedoria 
do mesmo Municlpib qualqúer que tenha sido o doMicilio do 
defunto. · 

Art. ~3. As guias dos Escrivãos des Juizos, perante quem 
se fizerem os inventarios ou se derem as contas testamen· 
tarias, para pagamento do imposto, 8erão passadas em du
plicata, e deverão conter, além da dedarllç1io do falledmenlo 
do testador on abintcstado, notnrcta da herança ou lega-

l'arce 11. l '•G 
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do, e declamção do gráo de parentesco do hertleiro ou Jega
tario, a de quem tiver officiado por parte da Fazcnd11, e do 
Solicitador respectivo. 

Art. 44. Do producto da taxa de heranças e legados arre
cadada na conformidade do art. 8. o, e sem o emprego do meio 
executivo, se deduzirá 1 "/., sendo~ /3 para o Procurador da Fa
zenda e 1/3 ·;. para o Solicitador pagos pelo Thesouro Na
cional, sem prejuízo da porcentagem que competir aos Em
pregados da Recebedoria. 

§ Unico. Da taxa de heranr;as e legados ueviua ao Thc
souro autcs da execução uo Regulamento n. • 156 de 28 de 
Abril de 18í2 se abonará ao Procurador da Fazenda 2 •;,, 
e ao Solicitador t %, e esta porcentagem tambem será paga 
pelo Thesonro Nacional. 1 

Art. .&5. A taxa de heranças e legados será escripturnda 
como renda propria do exercício em que fôr exigível nu fórnta 
dos arts. 2~. c 25. 

Art. &6. Os livros da inscripçuo de que trata o art. 31 
permanecerão na llecebedoria do !\Iunicipio em quanto niio 
estiverem findos pela dcclaraçiio de julgamento das contas dos 
testamentos, a qual seni feita á vista dos autos que o Escrivao 
da Provedoria deverá remetter tO dias depois da publicação 
da sentença, sob pena de multa de 25.~ a 50,?000. 

Art. 47. O Procurador da Fazenda, por intermedio dos 
Collectores da Província do Rio de Janeiro, e os Procuradores 
nscaes por intermedio dos mesmos Agentes Fiscaes nas de
mais Províncias promover/lo o andamento dos inventarios, 
a que ahi se proceder, quando a Fazenda Nacional fór inte
ressada pela taxa, sendo os referidos agentes fiscaes citados 
e ouvidos, como fica disposto no art. 9. o 

Art. 48. Ao Administrador da Heccbe lol'ia incumbe igual
mente promover a cobrança da taxa, dando ao Procurador da 
Fazenda, e á Directoria Geral das Rendas todos os esclareci
mentos sobre omissões ou faltas commettidas de que tiver 
noticia pelos livros da inscripção e por qualquer outro meio 
a seu alcance. 

Art. 49. Ao juro da mora de que tratao os arts. 2l. c 
25 ficão sujeitos os que deverem taxa de heran~·as, cuja partilha 
tiver sido julgada antes da publicação deste Hegulameoto, se 
não realizarem o pagamento no prazo de sessenta dias, contado 
ua publicação do presente Hegulamento. 

§ Unico. Esta disposição não he applicavel ao caso em 
que se tiYerem atljncticado bens á Fazenda, nilo sendo dinheiro, 
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na fúrma uo art. 5.• do Reg. de 28 de Abril de 1842, salvo 
~e os devedores preferirem pagar a taxa, para lhe serem adju
dicados os mesmos bens, marcando-se-lhes para esse fim e 
n lVO prazo de 10 dias. 

Art. 50. Aos actuaes devedores da taxa da decima de he
ranças e legádos, se no prazo que fór marcado pelo Ministro 
da Fazenda, e expontaneamente se apresentarem á Recebe
rloria do l\Iunicipio para solverem seus debitos, poderá o ·mesmo 
1\linistro concerler hum abatimento nunca maior da impor
tancia do juro legaf, deixando de abonar-se neste caso a por
centagem marcada no art. ~4. 

Art. 5f. As questões que se levantarem em Juizo, ou. pe
rante ás Repartições de Fazenda, a respeito da obrigação, appli
caçiio, isenção, arrecadação, e restituição do imposto da taxa 
de heranças e legados, e bem assim as multas commina
das neste Regulamento, são da exclusiva CO!flpetcncia da Au
toridade administrativa (Decreto n.• 2.343 de 29 de Janeiro 
de 1859, art. 3.•, §§ L• e 25 ), pertencendo o julgamento das 
mesmas questões, bem como a imposição das multas, á Rece
hedoria do Município, nos termos do Regulamento n.• 2.551 
de 17 de Março deste anno. 

§ Unico. As multas, em que incorrerem os Juizes na 
fúrma do presente Regulamento, serão impostas pelo Ministro 
da Fazenda, á vista da participação ou prova da falta, ou 
negligencia, com recurso para o Conselho de Estado na f6rma 
do Regulamento de 5 de Fevereiro de 1842. 

Art. 52. Para a imposição das multas dos Alvarás dc-
17 de Junho de 1809, § 13, e de 2 de Outubro de 1811, 
admittir-se-hão denuncias- perante as Repartições Fiscaes e 
o Procurador da Fazenda ou seu Ajudante, sendo o producto 
das mesmas multas distribuído entre o denunciante e a Fazenda. 

Nacional, na fórma estabelecida nas disposições citadas. 
Art. 53. Ficão revogadas as disposições em controriv-. 

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 1860 .. 

Angelo Jloniz da Silt'a Ferraz. 
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Dt:CltETO N. 2.709-de 1!) de l)ezcmbro de 1860. 

t.Janda c1,ecutar o Regulamento, estabelecendo regras, segundo as qu11~s 
devenl ser feitas as noiuea~oes para os commandos dos navios da Ar
mada. 

Hei por bem Determinar que, d'ora em diante, nas no
meações p,1ra os cornnwndos dos navios da Armada se execute 
o Regulamento, que com este baixa, assignado por Francisco 
.Xavier l'aes Uarreto, do ~leu Conselho, Ministro c Secretario 
do .Estado dos Ncgocios da !\larinha. 

O mesmo Ministro e Secn~tario de Estado o tenha assim eu
tendido ~~ faça rurnprir. Puhcio do Rio de Janeiro em drze· 
nove de Dt'Zl'lllbro de lllil oitocentos e sessenta, trigesjmo nono 
da lndt>pcudencia c do Irn1;crio. 

Com a Uubrica de Sua ~!agcstado o Imperador. 

Fra12cisco Xavier Paes Barreto. 

Cumpra-se e rcgiste-sr. Pa!acio do Rio de Janeiro. etn 26 
de Dezembro de 18GO. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 

Be.-_..atuanto, a que~ !l·efet•e o Dect•eto. •l'esta 
tia ta, e.'!ltabe!t~cend6. t.·e~ras , sc.·~tuulo as 
quo.es devem ser feUas QS notneações pat'l\ 
o.!jl eommatulos dos navios da At•tnacla. 

Art. 1.0 O commando do navio de vela, ou mix~o de força 
s'-'pcrior a 24 peças, c de vapor de mais de 350. cavallos, pcr
te~co á Offic.ial de patente nilo inferior á de Capitão de Mar e> 
Guerra. 

Art. 2. 0 O commando de navio de vela ou mixto do força 
entre 14 e 2-l peças, e de vapores de 2.00 a 350 cavallos, per
tence á Official de p.aknte w1o in!'<>rior á de Capitão de })'ag-ata. 

J\.rt. a. o 0 COJn!llü~idü de navio de Ve-la OU IDiJilO do fOrça 
de 5, a 1'- peças, o di} va}>(i>liCS. de 1CQ a 20.(); çavallos '· e o de 
transportes de tres mnstros, pertenceu Official do patente não 
inferior a de Capitão 'Ien(mte. 

Art. 4. o O com mando de navio fie vela ou mixto flc força 
i.nferior a 5 peças, o de vupores de !'orça inferior a 100 cavallos, 
c o de trunsportes tk dons mastros, compete a OIIicial de pa
tente n1io interior á de Primeiro Tt~nerltc, que n'Pste posto, ou 
no immediatamcntc inferior tcnlra servido wrno Official a bordo 
do navios armados em guerra, ou t•.m transporte por espaço 
nunca menor de quatro anuos, ou tenha cornmaudado por dous 
íHmos os mesmo~ Jlll\ i os. 
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Art. 5. • Esta categori~ de commaBdos não poderá sor al
terada senão em circumstancias extraordinarias, ou por falta. 
de officiaes nas condiçOes estàbelecidas nos artigos precedentes. 

Art. 6.• No principio de Janeiro e no de Julho de cada anno 
o Quartel General da Marinha apresentará ao Ministro da Ma
rinha h uma relação contendo "o.s nomes de todos os Primeit·os Te
nunles, que estiverem nas circulllslancias descriptas no art. 4.•, 
declarando n'ella quaes os comrnandos que estes Otnciaes tiverão. 
os embarques que fizer<iO em navios armados em guerra, ou em 
h"<msporlcs, e por quanto terupo huns e outros durarão, todas as 
notas existentes l"m seus assentamentos, que toruem rccommen
davds estes Officiaes, e o •·esumo dos pareceres dados sobre suas 
derrotas. 

Art. 7.• Na mesma occasião envinráhuma outra relação, con· 
l.endo em extructo as inform;tt"ões n~ervaflas {'Xistf'n.tes de todos 
os OHieiaes desde Capitão de ~ia r e Gul'fl":.t até l_.rimeiro Tener1te. 

1\rt.. 8.• A collocação dos Primeiros Tenentes na primeira 
d'eslas relaçües scrà feita por anLiguidades; e o Govemo.. não 
dei>Jittindo de si o direito de preferir o que julgr..r mais proprio 
para estas conunissões, não poderá wmtudo f.:~ér sua es<.,-olba. 
fóra dos nornl's contidos em. ta• relação . 

.Art. 9." Nenhum commando durará por mais de tres annos. 
Al't. :lO. O Official , que na fórma do artigo antecedcnto 

fÕf substituido em hum couu11aodo, só podef".Í voitar a com mandar 
passado hum anno. 

Art. 11. Das regras estabelecidas nos dons precedentes ar
tigos são exceptua<:los os eusos d(} art. 5."" 

Art. 12. O .ter servido já na qualidade de commandante, e 
mesmo, o estar eollocado na relação de que trata o art. 6. o, 
não isentará o Official de embarcar debaixo de ordens em qual· 
quer flavio, que pelo detalhe do. sentço the compita. 

Art. t:l Os oommaadantes das Estações Navaes no lrnpe
rio e os Officiaes dos navios que as compoem, não pod~ser· 
vir na mesma Estação por mais de tres aonos, salva a exce.(lÇ!lO 
do art. 5. • . · 

Art. H.. O teutpo de serviço como Official emlJarcado em 
na.v.io armado em guerra ou em transporte, serã contado para 
a o.rganisação da relação de que trata o art. 6. o como Qletatle 
do de cornmandantc. · 

Art. 15. ü tempo empregado no serviço das Companhias pa.r-· 
ticularcs, o.u crn qualquer outro que não seja os de qu~<' tratllo. 
os artigos antceedentes, ni'io entrará eru conta para a. organisa· 
ção da dita relação. 

Palacio do IUo de Janeiro em 19 de Dezembro de 1860. 

Francisco .lm:ier l'((ol!s Barr"Bto. 
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DECRETO N. 2.710-de 19 de Dezembro de Hl60. 

Autorisa o credito supplcmcutar de rs. t.636:077851il para as despeza~ d• 
Miuistcr1o da lllarinha no ex('rcicio de 1859 a 1860. 

Nilo sendo sufficientcs as quantias votadas no art. 5. • da Lei 
n." f .04.0 do 14 de Setembro de 1859 para as dcspez~s das ver
bas- Secrelaria de Estado, Arsenaes, Capitanias de Portos, 
Força Naval e Navios de Transportes, Navios desarm<Jdos, Hos
}Jitaes, .Material, Obras, c Despezas Extraordinarias c Ev!'lltuaes 
do l\[inisterio da Marinha -no exercício de 1859 a 1860, nem 
ns que accrescêrllo quanto a nlgnmas das snpraditas verbas pelos 
creditos marcados nos Decrdos n.•• 2.:)78 e 2.588 de 21 c 30 
de Abril do eorrente anno, Hei por bem, na conformidade do 
~ 2. • do art. 4. o fia Lei n. o 58!) de 9 de Setembro de 1850, e 
tendo Ouvido o Conselho de Ministros, AulOI'isar a credito sup
plementar de i. 636: 077~519 rs., distribuído pelas sobreditas 
verbas, S('gnndo a tabella que com este baixa, assignada por 
Francisco Xavier~ Paes Barreto, do 1\Jeu Conselho, l\Iinistrn c 
Secretario de Estado dos Negocios dn Marinha; devendo d'este 
augmento de despcza dar-se conta á Assembléa Gcrnl LPgislalivn, 
em tempo opportuno, para ser effectivamente approvado. O 
mesmo l\Iinistro c Secretario de Estado assim o tenha entendido 
e faca executar. Palaeio do Hio de Janeiro em dPzenove de Dezem
bro ·de mil oitocentos e sessenta, trigrsimo nono da lndepen
dencia e do lrnperio. 

Com a Hubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Francisco Xavier Paes Barreto.· 

Tnhella das quantias para as werbas abaixo 
desi~nadas, á. que se reCere o Decreto d'esta 
data. 

I 
t .0 Secretaria de Estado ....•... : . •...•... 

• 12. Arsenaes ..•....•..•................ 
13. Capitanias de Portos .•.•.• , •....... :. 
14. Força naval c navios de transporte .... . 

~ 15. Navios desarmados .................. . 
~ 16. Hospitaes .......•................... 
% 22. l\Ialcrial ........................... . 
§ 23. Obras ..................•.......... 
~ 24. Jlcspczas cxtraordinarias c eventuacs .... 

492;')909 
20:185~008 
26:431~791 

290: 052~:H 3 
2:328~058 
1 :82:1~2:26 

797: 381J:ti~9·W 
317:3131'1!979 
180:060~21)5 

f.636:077:ii519 

Palaeio do Hio de Janeiro em 19 de Dezembro de 1860.
Francisco Xaricr I'aes Barreto. 
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HECUETO ·N. 2.7U~de 19 de Dezembro do 1860. 

Cont~m dive•·•as dis!Josições sob;e ~ creaçJJo e organisaçllo dos Bancos, Com
panhid, Sociedades anonrmas e outras, e proro~a por mai> qun1ro mezes 
u prazo marcado velo artigo J.• do Dccrelo o.• 2.686 de 10 de Nolembro 
do t~orreute auno. 

fiei por bem, para a boa exeruçllo do art. 1.• ~ 8.•, nrt. 
2. 0 §~ 1.", 2.", 3.", 4.•, 5.", 6.". 7. 0

, 10, 11, 12, 18, 14. 15, 16, 
17, 18, 19,.i!O e 22, e arts. 6.• e 7.• da Lei n.• 1.083 de 2:! 
de Agosto de 1860, Decretar o seguinte: 

CAPITULO I. 

DA CREAÇÃO E ORGANISAÇÃO DOS n.u:cos. 

Art. t.• A rreaçllo, organisação ou incorpora~ão de f.ompa
nhias ou Sociedades uuonyrnas, que tcnhão por fim operações 
chamadas de Banco, não poderão realizar-se, sob as penas do 
art. 2.• § 1.• da Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto de 1860 senão 
em virtude de Lei, ou de Decreto do Poder Executivo. (Alvará 
de 30 de Mtm:o de 1818, Decreto de 22 de Agosto de 1825 § 
5.•, art. 295 do Codigo do Commercio, e art. 2.0 da Lei u.• 
1. 083 de 22 de Agosto de 1860 ). 
~ 1.° Fica dependente de autorisação legislativa, emquanto 

por Lei não fôr regulada esta materia, a creação, org:wisação 
ou i ncorporaçlio: 1. o de quaesquer Bancos de circula(ãO ; 2. o do 
Caixas fi!iaes e Agencias dos Bancos, que pretendão emittir notas, 
bilhetes, letras, vales, papeis ou títulos de qualquer natureza 
ou denominação ao portador, exceptuados todavia desta disposi
ção os mandatos e t•ecibos de que tratilo a 2. • o 3. • partes do § 
f O do art. 1.0 da Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto de 1860 .. • 
~ 2.• Compete ao Governo a concessão e autorisaçlio pam 

a creaçlio, organisação 011 incorporação de quaesquer outros 
Bancos não compreltendidos na regra do paragrapho antecedente. 

§ 3.0 Iteputat:-se-hão Bancos as Companhias, ou Sociedades 
anonymas sem firma social, e administradas por mandatat:ios, 
( drt. 29:> do Codigo Commercial) que tenhllo por objecto: 

1.• O co:nmercio, por conta propria ou de terceiros: 1.6 de 
ouro ou prata em moeda ou em barras; 2. 0 de títulos da DJVida 
Publica nacional ou t•strangeira, e de acçõcs de emprezas elo 
qualquer natureza; 3.• de effeitos de commercio e outros valores 
negociaveis ou transmissíveis por via de endosso, ou por simples 
tradição; 

2." Emp1·estünos de qualquer especie, ou natureza; 
3." Operações de cambio ; 
4-." lJepositos de valm·es de qualquer natureza ; 
5.• Abertt11·a de contas correntes; 
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6.• Em geralqmlc~qner oprrações chntnadas de Banco, ofl que 
tendão ao dcsrmolvimPnto do credito publico. 

Art. 2.• A aulorisaç.ão de que trata o art. 1 o pódc ser con
ccdid;l em srparado á prs~oa ou pessoas que prctendPrem a 
crração, org-ani~ação ou incorporação de tues companhias sou 
bnsPs definidas, ou cnnjunct;~uwnte eorn a approvação dos Esta
tutos ou rscriptura de a:>soeiação. 

Art. 3.• Na primei r a hypothPsc do artigo antrcedcnte ao regis
tro da carta de autorisação precrderá a incorporação, ou organi
sação da Companhia, e será feito na forma cstabeledda no 
Cap. 2.• 

§ 1.• O qtw impetrar cnrta de autorisação deverá em seu 
requerimento C'\pAr: 1.• o fim e objrdo da Companhia; 2.• o 
lugar em que deve funceionar; 3.• as probabilidades de seu bo~n 
cxito; 4." o t<~mpo dentro do qual (io~vc ser organisada. 
~ 2.0 O requPrimento deve ser datado e assignado, c as assig

naturas reconhecidas, c nellc se mencionará o lugat· da r!lsidencia 
dos impetrantes. 

A ri. 4.• Na sc~unda hypothese do art. 2. o e na de simples 
approvação dos estatutos, ou cscriptura de associação ao reque
rimento de que trata o§ 1.• do artigo antecedente deverá acom
panhar: . 

§ t.• Escriplura, ou escripto particulnr, d'onde conste que 05 
Estatutos forão aceitos ou approrados por hum numero de subs
criptores de acçlies, que representem pelo menos metade do capi
tal social. · · 

§ 2. o A relaçao dos subscriptores, na qual se deverá men
cionar os seus nomes, pt•ofissões, domicilio ou residencia . 
. § 3. • Os pedidos por escripto dos subscriptores que ··não 

tiverem assignado as escripturas, ou escriptos de que tratá o § 
1. ~ com as declarações exigidas no § 2. • 

Art. 5. 9 Na escriptura de Associação, ou nos estatutos se de: 
'erllo mencionar: 

1. o O nome, naturalidade, proiTssão c domicilio dos ou-
torgantes ou subscriptorcs de acçõcs. 

2. • O lugar onde deve fnnccionar a Companhia.-
3. o Seu fim, objecto, ou operações. .. 
4. o Sua denominação. · 
5. o O tempo de sua duração. 
6. • O capital social. 
7. o O numero de acçõcs, ou de suas fracções (art. 297 do 

Cod. do Commercio) ern que .se deve dividir o capital e a im
portancia de carla h uma. 

8. o A fôrma, c prazos em que devem os accionistas fazer 
ciTectiya a imporlancia de suas acções. 

9. o O regimen administrativo dn Companhia, a organisação c 
eseolha df' Sf'US lllf'mbros. 
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.to. As attribujçt:tesd.e~usa.drQinislradorcs,_ odo~queteo~.t.ao 
a seu cat·go a Pltspec.ç1I!).:éll\'!,OPCJ'!f:ÇÕ~ da.admimstraçao. .. ·. . · 

11. .Os poder~s resétvados ,4rAssemblé.a geral dos accio
nistas, c a época éle sua copvo~o, não pódendo deixar de 
verificar-se pelo menos buma vez cada anno. · 

12. A fot·mação do fundo de reserva, e a parte que annual
mente h a de separar-se dos lucros líquidos da Companhia para 
mnstitui-lo. 

13. A porção do capital social cuja perda deva neoessaria
mente oprrar a dissoluçao da Companhia ou sociedade anonyma, 
na fórma do art. 36, n. o 3. · 

14. As époças em que se devem organísar c apresentar os 
invl'ntarios c balanços da Companhia, nao podendo deixar d6 
verificar-se pelo menos huma vez em cada anno, e as forma
lidades cam que tem de ser revistos e approvados pela asscmbléa 
dos accionistas. 

15. A fôrma c tempo em que tem. de fazer-se a distribuição 
de dividendos aos accionistas, guardada a disposição do art. 1.0

, 

§ 8." da Lei n.o 1.083 de 22 de Agosto de 1860. 
16. Expressa menç.ão das disposições dos§§ tO, U, 12'e 13 

do art .. 2. 0 da Lei n.• J.083 de 22 de Agosto de 1860. 
17. .Expressa condição de quo: t.•, o fundo de reserva hrt 

exclusivamente destinado para fazer facil ús perdas do capital 
social, ou para substitui-lo; 2.•, não se poderá fazer distri
buição de dividendos em quanto o (~apitai social, desfalcado ,em 
virtude de perdas não fôr integralmente restabelecido; 3:0 ,..os 
accionistas são responsaveis pelo valor das ftcções que lhes forem 
distribuídas. · 

18. O modo da liquidação. , 
Art. 6.0 lle nullo e de nenhum e/feito torto o accordo, 

ou contracto, clau~ula, ou condição occulta, contraria ás clau
sulas ou condições contidas nos estatutos ou cscriptura de 
associação app1·ovados, ou artigo addicional, q~c não tiver Sido 
approvado (art. 302 do Cod. do Commorcio ). Os infraetores 
incorrerão nas penas do art. 2. 0

, §~ t.o c 4. 0 da Lei n.• 1.083 
de 2:! tio Agosto de 1860. · 

Art. 7. • As cartas de pedidos de acções o brigão os subscrip
torés a fazerem effectiva a importancia das mesmas acc;ões na l'órma 
prescripta na escriptura .. de associação ou nos estatutos., se~.~tes 
forem approvados, e conterão os requisitos exigícl~b'Ãel~-
3 o ~9 o . ';J-· , 

Os promotores ou fundadores . de Companhias sm·ão respon
saveis pela authenticidade das subscripc;ões, para con~iderar-se 
preenchido o numero de aeções quo se requerem, afim de que 
possão constituiJ·-se as mesmas Companhias. . 

Art. 8.0 Os requerimeatos para concessão de autorisação ou 
approvac;ão dos cst&tutos ou escriptura de associação de que 
tratiio os arts. 3. • e 4. o serão dirigidos ao Govérno ou M Corpo Le-

Parte 11. 1~7 
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legislativo por intcrmedio do Presidtmte ~a respectiva provincia, 
onde a creaçlio devu ter lugar, ou directa.incntc• apresentados 
na Secretaria de Estado dos Negocios da Fnondà. 

No L • caso o Presidente da provincia, depois dos exames c 
informações que julgar convenientes, os remetterá á respecti\·a 
Secretaria acompanhados das informa~ões e esclarecimentos que 
tiver colhido ou puder fornecer. 

Recebidos na competente Secretaria os referidos requerimentos 
serão em todo o caso snbmetlidos ao exame e consulta da Secção 
de Fazenda do Conselho de Estado, e a qualquer outm que 
o Ministro da Fazenda julgat· conveniente. 

Art. 9.• O exame de que trata o artigo ant1•ccdente ver~ 
sará principalmente sobre os seguintes pontos. 

1.• Se o objecto ou fim da Companhia, ou sociedade ano-
nyma hc licito, c de utilidade public:1. . 

2.u Se a crea~ão pedida hc opportuna, c de exito provavcl. 
3.0 Se o capital marcado nos estatutos hc bastante para o 

objecto da empresa; se está convcnicntemcnlc garantida a sua 
realização, e se as épocas estabelecidas para as suas entradas 
estão combinadas de maneira que a caixa social se ache wf
ficlentemente provida para acudir ás suas obrigações. -

4.• Se os estatutos, ou a escriptura de associa~,,ão, (no coso 
de sua apresenta~iio) oa as bases sobre que se fundar o pedido 
de autorisa~ão, estão de accordo com o presente Decreto e mais 
dlsposi~ões em vigor, e se são convenientes e razoaveis. 
,5.o Se o rcgirnen administrativo da Companhia olferece as 

garantias moraes, indispensaveis para o credito da empresa, e 
segurança dos interesses dos accionistas e do publico. 

6.0 Se as disposições relativas á prestação de contas, divisão 
dos lucros, formação do fundo de reserva, e aos direitos e inte
resses dos accionistas e em geral ás suas operações são sufi
cientes para inspirar confiança aos interessados c ao publico. 

S 1. • A secção, ou secções do Conselho de Estado, depois dos 
exames e informações que julgarem necessarias; darão seu pa
recer sobre os pontos consultados, e qnaesquer outros que lhe 
parecerem convenientes, indicando as alterações e additamentos 
quo cónvém fazer aos estatutos, ou escriptura .;OU bases de 
associaçlló. 

§ 2.• Resolvida a Consulta, se dará+d'ella conhecimento ás 
partes Interessadas. 

Art. 10. Se a autorisação dos Estatutfls depender do Corpo 
Legislativo, será a Consulta com todos os documentos remettida 
á Camara dos Deputados na fórma do art. 2.•, § 3. 0 da Lei 
de 22 de Agosto de 1860. 

Art. U. Concedida a autorisação solicitada, ou a approvação 
dos Estatutos ou escriptura de associa,;ão na fórma dos artigos 
antecedentes, e adoptados pelas partes interessadas as alterações 
ou additamentos exigidos (se os houv~r), ã vista do competente 
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Decreto de approvação ~ passar~o as carla.s de aulorisaçAo ou de 
approva~.ao. ou· co~t.. de· autorisação, c apprl»'açllO 
d"'a L"..&-h.M..<.,-...1'~~ ........... ..1- .&ft O O • >" 
~·:·AD~f'UIM'Dt'·~~~"l!'I"~IIJ .. ;;.• > .. · . ··~:·~ 

At:t. t2. . Ne..~t4l =L!WiiO··,..•,.mar~rá,;. ·(:41KhDWi 
respoetivos:.Bslftlll•· oar · · ra.;se, Qlo tiv~r·A~enwnaclo: 

t.• .05 prazos em que: f~'!llê.doverá~nc.luir 11 dlsl;rjJ»uiçilo 
das acções, que restarem por emiltir·; 2. o os. accionJ~t.as .d~Vtlm 
fazer a t. • entrada do valor nominal de cada aoção, i ou fraoçlio 
de acçüo; 3.• as operações de\'cm começar. 

2.• .O quantitativo das entradas do capital, e o mi(limo 
nncrssario para que as operações tenhão começo. 

3. • A cfuusula de se julgar caduca a autorisação, se nos prazos 
marcados se não eiTcetuar a di11tribuiçüo das ac~.ões restantes, 
se não se fizer a f. • entrada -«W atm valor, e não com.eçarem as 
opcraçõ~s. e a de ser cassada a autorisação em lodos O.$ casos 
de infracção do art. 2.• § 7.0 da Lei n.• 1;083 de 22 de Ag~to 
de 1860 e quaesquer outras que forem convenientes para garantk 
os iutcresscs dos accionistas, e do. Publico. 

€APITULO 11. 

DO BE(JISIIW OA CAMA· DE AUTORISAÇÃO E DOS Ji;SJ:4TUfOS-.Qp5 
BANCOS E SUA PUJJLif.AÇÃO •. 

Art. 13. A carta da-·approvação dos Estatutos, assim com9 os 
mesmos..·Estatutos, ou escriptura de a~ociação ser~o rcgiil,r~u1os 
e publicados pelo menos 60 dias antP.s do coaneço.dlJi Ojjltr~i, 
sob as penas do a1t. 7~ • ·da Lei m• t ~.osa de 22 4e Agosto 
de 1860. . 

§ 1.• O registro terá lugar no Tribuual ou na Conserva
l.oria do Commcrcio de cada Pmvincia, ou Districto em que 
se houver de ~bolecer o Banco, suas Caixas filiaes,. Q~ 
Agencias ( r\rt. 301 do C'.odip-o do Commcrcio, o 1\cgulaq~ento 
"~o 1.597 do t.• de Mai().dc 1855, art. 12, §i$."). . 

§ 2. • · A publicação será feita _pelos intc.ressadOi e á súa ct,~sta 
nos periodicos em que.*' publicio os actos olllciacs, e na falta 
dc6tcs no de maior circutação da séde do Tribunal ou da Conscr
vatoria, em que o rogistrotiver lugar. Além desta publú:açãp, P,Or 
annuncios insertos nos demais periodiços ~e dará ~Wiso aopWtÚGo 
da cxistencia do Banco, indicando-se a data c o rmmerp do ~o
di co que houver feito a publicação de que trata o presç.u.te ar,({go, 
e bem assim o numero:c folha .do .livro de·r<'gistro-_em que 
tiver sido lanç-ado, ou o numero c data do seu ·deposito na 
fórma do artigo seguinte. · 

Art. U. O registro poderá ser substituído, se os Presidentes 
dos Tribunacs do Commercio ou Conservadores o julgarem con
veniente para economia da respectiva Secretarta e rapidez. de 
seu ('xpedicnle, pela entrega ou deposito de hum exemplar, ou 
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copia authentica das cartas de autorisação, c approva_çiio de Esta-· 
~~- . . 

Paa;a este .Um o Empregado competente, depois de verificar quo 
o exemplar, ou instrumento merece fé, numerará "' rubricará 
suas folhas, e lan~arã a competente nota na ultima dellas da 
conferencia do numero das mesmas, c de estarem rubricadas, e 
do numero da entrega, que será determinado, pela ordem de 
antiguidade do sua apresentação, cuja data se mencionar;í. 

Estas copias ou exemplares serão cmmassadns por sua ordem, 
t! no fim de cada semestre ou anno encadernadas, precedidas 
de hum indico que facilite a sua busca. 

I<'eita a entrega ou deposito nestes termos, se dará á parto 
certidão da mesma, mencionando-se seu numero c data paa·a os 
fins requm·idos no presente Decreto. 

Art. J 5. A' ,·ista da crrtidão do registro, da entrega ou depo
sito e da publica<;ão dos Estakltos, e de documento que prove a 
realização da parte docapital do que traia o art. 12, o Ministro da 
.Fazenda, na Côrtc, e os respectivos PresidPntes, nas· Provín
cias, declararão constituído o Banco, e o communicarão ao 
Presidente do Tribunal do Commcrcio, ou Conservado•· da 
Província da séde da Companbia ou de suas Caixas filiaes, para 
que este o faça publico. Depois do que, os accionistas, na fôrma 
dos Estatutos, se reunirão para a nomeação da administração ou 
directoria da Companhia. , . 

Art. t6 Os membros da administração não podl'rão entrar 
em exercício sem q:1e tenhão prestado a caução marcada nos 
respectivos Estatutos. 

Art. 17. Em quanto o Governo não declarar constituído hnm 
Banco, Caixa filial ou Agencia deste, não se poderá emittir, sob 
qualquer pretexto, titulo algum, cautela, promessa de acções 
ou declaração de qualquer natureza, que possa certificar a qua· 
lidado de accionista; e ainda depois de constituida, suas acções 
não serão ncgociaveis, nem poderão ser cotadas, sem que esteja 
realizado hum quarto do seu valor. 

A infracção das disposições do presente artigo dará lugar á 
imposição da multa de 1 a 5 contos de réis. aos que emit
tirem, ta·ansferirem, negociarem ou cotarem acções de tacs 
companhias ou sociedades, ou sob qualquer prct,~xto tomarem 
parte em sons actos ou transacções, além das mais penas em 
que incorrerem em virtude da Legislaç~o em vigor. 

CAPITULO JII. 

[),\ I'RORUGAÇ.\0 OU IIE~OVAÇÃO DO PUAZO DE DURAÇÃO, RE-
1'01\l.IAS E .\LTJmAÇÕES DOS ESTATUTOS, OU ESCRIPTURA:5 

DE .\SSOCIAÇÃO DE BANCOS. 

Art. 18. Na prorogação ou renovação do prazo de duraçào 
los llancos c nas reformas ou alterações de seus Estatutos se 
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obsen'iátlio as disposit~Ftd<IS ·~pitulos anteçedcritcs nó 9óQ· thes 
forem applicaveis, sbb"'s~-nJéSm.~ ils··. p ·~ cna'S do. art. 2.•: § 1-.~:'da 
Lei n.• 1.083'de t:!~"det•ag\S1~86ô'';1 'ftcando ~pêndentes 
dá approvnçãó":tld''l'bdét' ~JflftâtiYêfli promgaçao; oá rcnóva@o 
do ptil~ d~ 'Biloeos' liJo '.Circ!)faÇiio eXistentes, od ''de Sliás 
Caixas Hliacs que esti~éi"ein ·fias' ólrcúrristáiiíiiat~1 do àn: f.•;• S 
t.•, n.• 2, e ·as altéra~s ou reformas iie seus Estatutos.' ,, 

CAPITULO IV: 

JJOS MO~TES bE PIEb.\DE, OU DE SOCCORRO. 

Art. 19. As disposições dos arts. t.•, 2.•, 3.•, ~~ 1.• 2.", 
arts. 4.•, 5.•, 6.•, 7 .•, s.·. 9 •, u,· 1'2,, 13, 14, 15, t't e 18 do 
presente Decrt•to Hrllo extensivas aos Montes de Soccorro, ou' de 
l'iedade no que lhes forem applicaveis. -

Art. 20. Os Montes do Soccorro m·eados em virtude da 
Lei n. 1. 083 de 22 de Agosto do corrente anno, nlio poderão fazer 
outras operações se não as de cmprestimos de dinheiro sobro 
penhores, pela taxa de juro qufl o Govtlrno annualmente fixar, e 
a prazo nunca maior de nove mezes. Ü.i fundos destes estabe
lecimentos pat·a tal ftm poderllo consistir no productocle subs
cripções, doações e legados de particulares, ou poderão ser 
fornecidos por ernprcstirno do Governo, quanrlo tJste o julgar 
conveniente, pela irnportancia depositada nos corres publicos, 
ou por partic11lares a titulo benefico ou oneroso. ' · 

Art. 21. Os lucros realizados pelos referidos Montes de Soe
corro, deduzidos os juros dos fundos fornecidos por eruprestirno 
na fórma do. artigo antecedente, farão parte de seu capital ; e 
lo~o qUI\ este s~ja s!JIIJ.:ienle para suas operaçõns, poderão ser 
applicados annualmente ás despezas dos estabelecimentos pios 
que o Governo designar. · 

Art. 22. Os Montes de Soccorro creados em vit·tude da re
ferida Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto 'de 1860 poderào aceitar 
doações e legados. 

Art. 23. No caso de dissolução de hum ~fonte do Piedade 
ou de Soccorro, a parte de seu capital, proveniente de doações, 
legados, c do imposto das loterias na fól"lna do art. 8.•, § lt.5 dtt Lei 
n.• 1.114, de 27 de Setembro do corrente anno, será recolhida aos 
cofres publicos até que o Governo lhe de outro destino de conlot
midade com a referida•Lei n.• 1.083. : 

CAPITULO V. 

DAS CAIXAS ECONOMICAS. 

Art. 24 .. As disposições dos arts. t.•, 2.•, 3.•, -1.•, 5.·.~ 6.". 
7.", 8.•, 9.•, 11, 12, 13, H, 13, 17 c 18 do presente Decreto 
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ftcão . igualmente CJteosivas . ás t:aixas .. economicàs quq._ forem 
creadps em virtude da).ei n.o 1.083_ de 2~_de~ Ag<,sto do~rrente 
anuo no que lhes forem appllcavcis. . _ . 

§ 1." As referidas caixas economicas, como estabelecimento& 
de beneflcencia, serão dirigidas e administradas gratuitamente 
por Uirectores nomeados pelo Governo; c os bons serviços por 
estes prestados serão reputados relevantes em qualquer occasiilo, 
e para qualquer fim. 
~ 2.• Os Hirectores .Poderão ser propostos pelos instituidores 

ou depositantes, e alem desses funccionarios poderá haver 
huma commiSS<'Io fiscal escolhida pelos mesmos depositantes. 

Art~ 23. As Caixas economicas não poderão fazer outra ope
ração que nllo seja a de rrceb~r a premio semanalmente valores 

, não excedentes a 50~ por cada depositante. As quantias ~epo
sitadas na mesma ou em differerile Caixa por hum mesmo indivi
duo, e que por accurnulação ou por qualquer outro motivo 
excederem ao computo de 4:000~00, não vencerão Juros. 

Art. 26. A irnportancia dos dinheiros recebidos ou dQpositados 
nas Caixas cconomicas será semanariameute entregue aos cofres 

. do Thesouro, ou aos da Estação Fiscal, ou Estabelecimento quo 
o Ministro da Fazenda designar, sem distinc~ão de depositantes, 
c escriuturada em conta corrente, devendo, a sua retirada ope
rar-se pela simples requisição dos respectivos Directorcs ou 
Administradores.' 

Osjnros serão semestralmente accumulados na fôrma do§ 16 
do art. 2.0 da referida Lei n.• 1.083. 

Esta disposição h e extensiva ás Caixas cconomicas quo actual
mente funcCionão com autorisação do Governo, aos Montes Pios 
c Sociedades de Soccorros 1\luluos, que o requererem. 

CAPITULO VI. 

DA CREAÇÃO E ORGANIS-\ÇÀO DECO!Ul'ANUIAS E SOCIEDADES DE TODA 
E QUALQUER QUALIDADE SEM FIRl\IA SOCIAL, ADl\IINISTRADAS 
POR MANDATARIOS, A,lfiDA QUE SElÃO BENEFICENn;s, NÃO COM
PREDENDIDAS NAS DISPOSIÇÕES DOS CAPITUI.OS Al'UEQllENU:S. 

Art. 27. As disposiçõeS dos capítulos J.•, 2.0 e 3. 0 do presente 
D<Jcrcto ficão extensivas, no que lhes forem applicaveis, ás Com-· 
panhias ou Sociedades de toda c qualquer qualidade sem firma 
social, administradas por mandatarios, observando-se todavia as 
seguintes regras: 

1. • A autorisação e approvação dos Estatutos das Compa· 
nhias que emprchcndercm a construccão de estradas de ferro 
e canacs- de nawgação que servirem a mais de huma província, 
suas reformas, modillcações ·ou alterações e erorogação de prazo 
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de duração flcã~ ~cpe~~~AP ;~~ Ugislalivo, c setilo. .i~ 
petradas nos termo("pté&t. r.•~:~los arts .. 2.•, 3.• e s~di,nJ#t 

2. • , O e~m~ de que k!l~ w:·inis;8. • e 9.• se cxtender'á aos 
seguintes pontos: ·. . . 

1.• Se o fim social he oontrario áos bons costumes; 
2. o Se a Companhia tem por Orn, ou tende monopolisar os 

generos de primeira necessidade, ou qualquer ramo de com
mercio: 

3. • Se, no caso de c~nstituir parte do capital ben,s moveis, 
ou do râiz, o valor real destes· se acha devida e legitimamente 
avaliado. 

S 1.0 A autorisação e approvação dos Montes Pios, das Sor.ie· 
dades de Soccorros Mutuos, e de qualquer outra sociedade de 
beneficencia sob a fórma anonyma · será concedida nas Provi o· 
cias pelos respectivos Presidentes, mediante as formulas· re. 
queridas pelos capítulos antecedentes, e observadas as disposições 
especiaes dos seguintes, ~ quaesquer outras· que no futuro forem 
estabelecidas em Regulamentos expedidos pelo Governo. 

S 2. • As Sociedades &cientificas e litterarias sob a fórma 
anonyma poderão. impetrar autorisação directamente do Go
verno, ou dos Presidentes nas Proyincias. 

§ 3.0 As associações e ordens religiosas a impetrarão> do Goc
verno, na COrte, ou dos Presidentes, nas Proviucias, na fórma dos 
Cnpitulos 9. o e 13. 

§ 4. o Os requerimentos em qualquer caso serão dirigidos 
á competente Secretaria de Estado ou do Governo da res~va 
Provincia nos casos previstos pelos artigos antéeédentes. '-

CAPITULO VII. 

DOS MONTES l'lOS. 

Art. 28. Os Montes ~ios terão por fim á creaçilo de capitaes, 
ou de pensões em beneficio dos seus contribuintes ou socios 
durante a velhice, oo lnhabilidade de serviço em virtude de 
molestia, ou de seus ascendentes ou descen~entes, filhos adoptivos, 
ou dos conjuge~ entre sf, e pessoas de ramilia rio caso de seu 
fallecimento. 
· Art. 29. Além dos requisitos exigidos pelos arts .. t.o, 2.0

, 

3.0
, 4.•, 5.0 , 6.0 , 7.0 , s.•, 9.0

, 11, 12, 13, § 2.• e art. 18{ na 
parte que lhes fôr applicavel, os Estatutos de hum Monte Pio 
deverão conter os seguintes requisitos: ' 

1. o As condições de admissão dos contribuintes e dos bene
ficiados, sua e:tclusao ou eliminaçDo. 

2.• O quantitativo da contribuição,_ que será sempre pro
porcional ao computo dá pensao ou capital, e a probabilidade 
de duraeao dos contriboihtes, segundo sua Idade, o tempo da 
duração da contribuic;lo; o módo e prazos de sua realizáção ou 
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percepção, c as penas ~m que devem incorrer. os rernissos ou 
omissos. 

3.0 A importoncia da pensão ou Cllpital, c os casos .em que 
esta deve cessar. 

4. 0 O emprego do fundo do l\lonte Pio. 
5.0 O modo e condiç~s da nomeação ou elegibilidade dos 

seus wembros, devendo a nomeação de seu Presidente ses· feita 
pelo Governo na Côrtc e pelos Pr('sidenles nas Provincias, e 
recahir em hum dos membros da Administraçào. 

Art. 30. Não poderão ser reputados Montes Pios: as So~ 
ciedades de seguros de vida de qualquer espeeie; as loutinas 
c outras quaesquer sociedades que tenhão por fim a s·epartiçilo 
dos lucros por meio da sorte, c a autorisaçlio para sua creação 
ou organisação, e approvaçi'io de seus Estatutos serão impetradas 
do Governo Imperial na fórma da Legislação em vigor. 

CAPITULO Ylll. 

DAS SOCIED.\DES DE SOCCORUOS 1\IUTUOS. 

Art. 31. As sociedades de soccorros mutuos terão unicamente 
por objecto prestar auxílios tcmporarios aos seu:; respectivos 
socios elfectivos nos casos de enfermidade, ou inutilisaçiio de 
serviço, c occorrer, no caso de seu fallecimcnto, ás despezas do 
seu funeral. 

Art. 32. Os Estatutos de h uma sociedade de soccorros mutuos 
devem con.ter e mencionar, além do que requer o art. 19 
na parto que lhes fôs· applicavel ; 

1. • As condições de admissão, exclusão, ou eliminação dos 
socios, e numero destes. 

2. o Os casos em que os socorros devem ser prestados, o modo 
de sua prestação, o respectivo quantitativo e sua flscalisaÇjlo. 

3.0 A importancia de cada contribuiçiio, ou cotisação, as 
épocas em que deverão ter lugar, o modo de sua percep~,.~o. 
ou arrecadação, e as penas em que devem incorrer os remissos, 
ou morosos. 
· 4.• O emprego do fundo social. 

5.0 'O modo de sua administração, e as condições da nomeação 
ou elegibilidade de seus membros, devendo o Presidente ser no
meado pelo Governo na Côrte, e pelos Presidentes nas P rovincias. 

CAPITULO IX. 

DAS ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS E POLlTICAS, E OUTRAS. 

Art. 33. A's Irmandades, Corporações de mão mortá, e outras 
associações religiosas, ou pias ficão extensivas as .disposições dos 
arts. t.•, 2.•, 3.0

, 4.0
, 5. 0

, 6. 0
, 8.0

, 9.0
, 11, 12,· 13 $._.f.·, .. t8 e 
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~ n.• 2, na parto que lhes fór applicavel, pracedendo approvafãQ 
do Ordinario na parte espiritual, çonforme o art. 11 da Lei de 22 
de Setembro de 1828, sal'\~ a a disposição da Lei de 12 de Agosto 
de 1.-,34, art. 10, § 10. 

§ 1. o A respeito das que se crearem ou organisarem nas 
Províncias r4ra autorisação ou app~rovação dos seus Estatutos 
ou compromissos, se obsPrvará o que estive1· ou fór regulado 
na Lrgislaçüo peculiar de cada Província dentro dos limites 
marcados pl'la Lei de 12 de Agosto de 1834, art. 10, § 10 
c mais legislação em vigor. 

§ 2. o O r c istr9 exigido prlo ar L. 13, § t.• se1·á feito no 
competente Juizo da Provedoria. 

§ 3. • A disposição do § 1. o comprehende as Associações poli
ticas 11os termos do art. 10, § 10 da Lei de 12 de Agosto de 1834. 

;\rt. 34. Em toda. e qualquer hypothese as Autoridades po
liciaes observarão o disposto . nos arts. 282, 283 e 28!~ do 
Codigo penal, a respeito das sociedades secrdas na parte quo 
não· f()r opposta ás di,posições da Lei n.o 1.083 de 22 de Agosto 
de 1860, o do presente Decreto. 

CAPITULO X. 

nA DISSOLUÇÃO DOi BANCOS E OUTRAS COMPANHIAS E SOCIEDADBi 
ANONYMAS. 

Art. 35. A dissolução dos Bancos e outras Companhias e 
Sociedades anonymas, suas Caixas filiacs, e Ag-encias autorisadas 
e com Estatutos approvados pelo Governo lerá lugar: 

1. o Expirando o prazo de sua duração, se não· fôr renovado ou 
prorogado, ou o de sua prorogação ou renovação. 

2. 0 Por fallrncia ou "quebra. 
3.o Mostrando-se que a Companhia não póde preencher o 

seu fim (art. 295 do Codigo do Commercio l ou por perda 
inteira, ou de dous terços do seu capital se meuor limite não 
tivPr sido rnarcauo pelos respP,CtJvos F..statutos; e o seu fundo de 
reserva não cobrir ou indemnisar a mPsma perda 

r. .. • Provada a impossibilidade de sér preenchido, ou por 
insufficit•ncia do capital, ou por qualquer outra causa, o intento 
~~ fi 111 social. . 

5.• No caso de ultrapassar o circulo de suas operações, traçado 
pelos seus Estatutos, ou de sf'rem dil'igidos de hum modo 
contrario ás condições e regras por- elle estabelecida~> ou pela 
Lei n. o 1.083 de 22 de Agosto de i-860. 

\\rt. 36. A dissoluçilo se póde operar em qualquer época 
c em qualquer hypotllese, antes da expiração . do prazo de 
duração marcado pelos respectivos Estatutos, por deliberação 
da Assembléa Geral dos Accionistas, na fórma dos mesmos 
Estatutos, ou por muluo cónSimso dos socios, observando-se as 

PMkl~ - 1~ 
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disposiçQes do art. 338 do Codigo do Commercio, e do art. 
58, n.• 5, do Regulamento n.• 738 de 25 de Novembro de 
1850, oujudiciulmente nos casos previs!os pelo artigo antecedente 
n.•• 2, 3 e 4 a requerimento de qualquer dos accionistas, e final
mente por ser cassada a autorisação no caso de violação dos 
Estatutos, e d<:t citada Lei n." 1.08:3. 

Art. 37. Pilfn ser cassada a autorisa~:i.io, na fôrmà do artigo an
[t'crlknle, he mistrr: I.o uu<li<'ncin do respectivo Banco, Caixa 
IH ia I, ou Agl·m·ia, no prazo que o lioverno marcar; 2. o exame, 
c inqnPrito sobre o pun!o, ou artigo.-; que for<'rn objedo de 
infrae~·ão, ror pt 1ssun:; <ia esco!!fa e connllnÇn liO Governo. 

§ t.o No ca·o 1k vio!n:;ã•.J, ou inobsernmcia dos Estatutos, e 
escriptura dP .\s~ociaçiio, ou da Lri n. 0 1.083 de 2::1 de Agosto de 
1860 ser exrl usi vamcntn iil h a de actos dos Di rectorcs, Gerentes, 
ou Admi11dradorcs só poderá ser cassnda a autorisaçfto se os 
acto:; contrarios ao3 Eslalulos, ou á Lei forem approvadns, ou 
niio currigido3, annullados, ou ca,sadns t:ela Assembléa GPral 
dos Acl'innistas que para isso srrá c;t.traordinariamentc com·o
cnda, tbJtro do te!'ino de 13 dias para dia cerlo qne não poderá 
exceder tio jH\IZtl de 20 dias c<>Iltadu3 da data da convocação, 
pPlos Administradores, Dircctore:;, on Gi•re:ltes, sub as penns do 
art. 7. 0 d,t referida Ll'i n.o 1.0S:J de 22 de Agosto de 1860, ou 
de sua recusa, ou não n·uniiio depois da convocação. 

§ 2. 0 
;\ eon\ocação 110 t"<1>0 de recusa dos Administradores, 

ou de qtwlquer accioni:;la poderá ter lugar officiulmente pelo Mi
nistro da Fazenda na Córte, ou pelos PresidentPs nas Proyincias, 
on por pessoas para PStl~ fi1u por estes espedalmentc autorisad;Js . 

• \rt. 38. Em lo!lo o caso PIII que a uissoluçiio SI~ deva operar, 
· ea1 vir! mil· do art. 2.0

, ~ 7.0 <la LPi n.o t.o:n d!~ ~~de Agosto de 
1860, c n<J lo r ma do<ll't. :3ü, n." 5, do pn.>Sl.'nk D1~creto poderil o 1; o
vcrno pre\'iamcnte marc;n· hum i razo dentro do qual hum BauC".o, 
sua Caixa filial, ou Agencia entre dentro do circulo traçado 
pelos seus Estatutos e peio:1 citad;l Lei, c repare qunesquer damnos 
que tlr s~u infra!'\'iío t:·uhüo dil:l<mado, ou ~uspcnder alguma 
ou algultlas fatulcbdes, tjLie se lhe tenl1ão concrdido, ou a 
pratica c exercieio da:> orcrações sobre que se tenha dado falta, 
'infrarção, t•U abuso. 

Arl. 3D. ,\ di.•sn~ução no caso previsto na uH i ma parte do 
art. :w, de~ rrcus.1, lle não convoca•;ão, ou de falta de reuui<io, 
se oper<Jrá por Jkneto do GovPniO. 

Paril Psto ti111 tH Pr:•sirlPntt:s das Províncias, c, sob as penas 
do art. 7. 0 da Lei 11. 0 1.08:3, quai'Scpwr ,\uloridadns jutlieiai'ias e 
mlrninistr<JtÍ\'<IS, assim Fiseacs como Policines, rellieltcrão á corn
p!'tente Secretaria de Estado os dt)cumentos e informações, que 
forem nrcl•ss:Jrias,.e sob ns mesmas penas participarão a existen
eia de quaesqucr Bancos, Caixas Econo:nicas, Montes de Soe
corro e outras Companhias c Sociedades anonymas que func
eionarcm iicm "utori~a~iío e a(lproyação de sens Estatutos, e 
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qualquer infracção do presente Hl'crelo, ou da referida Lei 
n.• 1.083. 

Art. 40. As attribuiçOes do .presente capitulo relativas á dis
solução <las Companhias, ou Sociedades nos casos do art. 37, §§ 
1.• c 2.", e art. 38 poderão ser exet"cidas pelos Presidentes das 
Províncias nó que toca ás Socirdadcs por elles competentemente 
autorisada~. 

CAPITULO XI. 

D.' RESPONS"\BILIDADE DOS l.,ftO~IOTORES Ji.~QCJUS D.4.S COMPA:NUIU 
E SOClEHADES ANONYMAS Nlo Aú'fÕRISADAS; J<; DE S~;us MAN· 
DATARIOS. . 

Art. 41. Hespondem pessoal c solidariamente a terceiros com 
quem t ralarem, em quanto hum a Cnrnpanhia ou sociedade não fôt· 
declarada constituída na fórma do art. 151 ou niio mr auto
risada, e seus Estatutos ou Escriptura de associaçiio appro
vados, registrados c publicados nos rasos Plll que na fôrma do 
presente ]),•crPlo não he ncel'ssaria semelhante dPrlanH;fío: 

L• Os seus proli10lon·s, organisadores, emprl'iteiros ou quaes
quer indivíduos que. tlirccta ou indjrectamcnle promoverem, 
ageneia•·ern , ou tomarem por qualquer tllulo a seu cargo, 
a crençllo ou or~anisaç;lo. de Companhias, ou Sociedades ano
llYmas a-ssim civis, çomo mc:·canlís, suas Caixas llliar~ uu 
,\'fv·ncias, e em geraf a de qualquer st:icicdade sem firma so
cial íldminislrada. po1· rnandatarios, ainda que seja hcnelicl.'nte, 
'Hl entrarem em operaçõPs antes da· approvação de seus Estatutos, 
nos termo~• tla Lei n.o 1.083 de 22 de A.gosto de 18ü0. 
~-o _üs 5m~ios que <mlorisarem ou ~pprovarcrn os a c tos dos 

individúos de' q·uc trata o ~ antcel'dente, ou toman•m par_tc nas 
delibc·ra.,Çül's, direcção ou --gerenci<J das- Companhias ou Socie
dades ~m tac:i circumslancias, os quac:; serão neste ponto é para 
tal fim equiparados aos socios de Socit~dl'ldc em nome collxtivo. 
~ 1. o E.~! a responsabilidade romprchende as ob_rjgac;ões: 

1. ", de p;:gamento das mullas que forem impostas na conflli...: 
::;idade uo arl. 2. 0 §.~ 1•, [Lo, 7.0

, c 8. 0 da ·Lei 11. 0 1.083 
de 22 de Agoslo de 1860, c do presente Decreto na parte que 
fór correspondente; 2.•, de restituição de quaesqucr quaQ.t.i.ns, 
premias, c quacsquer ___ infercsses reeelJidos por promessas de 
aeçoes., ou outra qualquer Iransacção, ou conlracto a quo (]Õ 
lug~t o proj~c~o de ~~cação, ou d~ organisação. <I!! Çompanhias~ 
'SoCJe<lades, Cat~as fillaes ou ngencws não nutonsadas nus fcr,nos 
da eitada Lei. 

§ 2".o Depois de dcelarada pela autoridade compelellte, na 
fôrma do art. 15, constituida huma Companhia ou Sociedade 
anonyma, ou depois de aulorisada, e approvados, rcgist•·.1dos 
ou publicados os seus estatutos, nos casos em que essa decla
ração . na fórma do presente Decreto não h e neeessaria, serll.o 
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unicamente responsaveis os socios pelo valor de suas acções , 
ou pelo interesse por que se houverem compromet.tido, e os 
seus Administradores, Directores, ou gerentes pela execução 
do mandato. t arls. 298 e 299 ao Codigo do Commercio). 

CAPITULO XII. 

DI!IPO!IIÇ~E!I CO~HIVNS AOS BANCOS E OUTRAS COl\IPANHIA!I E 
SOCIEDADES . 

.Art. 42. Só poderão fazer parte dos dividendos dos Bancos 
e outras Companhias, ou Sociedades anonymas de qualquer 
natureza os lucros liquidas provenientes de operações eflecli
vamente concluídas no respectivo semestre. 

l~sla tlispo~ic;ão comprclwndc as Companhias c Sociedades 
anonymas que aetualmcntc funccionão. 

Art. 43. Hc nulla a Sociedade ou Companhia em que se 
estipular que a totalidade dos lucros pertença a hum só dos 
a~sociados, ou em que algum SPja excluído, e a que desonerar 
de tolia a contribuição nas perdas as sornmas ou clfeitos en
trados por hum ou 111ais socios para o fundo social (art. 288 
do Codigo do Cornmercio) 

Art. 44. Os socios devem entrar para o fundo social com 
as quotas c contingentes a que se obrigarem, nos prazos c 
pela fórma que se estipular no contracto. 

O que deixar de o fazer r<'spondná á Sociedade ou Com
panhia pl'lo damno emPrgente àa móra, se o contingente 
nno consistir em dinhriro: rousistindo em dinhdro. pagará 
vor indcmnisação o juro legal sómc•nte (art. 289 do Codigo 
Commcrcial), se outra cousa nüo fcir estipulada nos Estatutos, 
ou escriptura de associação. 

Art. 45. As Cornp;mhias, ou Sociedades anonymas srrão 
administradas por mandatarios, rsocins ou não socios), revogavcis 
pelas respPcti\·as .<\ssemb!éas Gentes dos Accionislas; não po
dendo admittir-sc que seus ad•ninistradon•s sejão perpetuos, 
e substituídos por successão, ou por outro qualquer meio 
que não seja a livre escolha dos accionistas (art. 29ã do 
Codigo do Comrnercio). 

CAPITULO XIII. 

DO!I BANCOS E OUTRAS COMPA:\'IIL\S E SOCIEDADES AN'ONYMAS, 
SUAS CAIXAS FlUA ES OU AGJ<::\'0.-\S, OU ASSOCIAÇÕES CIVIS, 
11ERCANTJS OU REJ.IGIOSAS ESTRANGEIRAS QUE VIEREM ESTA
BELECER ·SE NO IMPERIO. 

Art. 46. As disposições do presente Decreto são applicaveis 
iiOS Bancos e outras Companhias e Sociedades anonymas es-
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trangeiras, suas f::lixas filiacs c Agrncia5, que se oslabelecerem 
no Impel'io, com as seguintes restricções: 

1. • Não se poderão fazer !Iterações nos Estatutos, ou Es
cl"iptura de ass!Jciação appi'Ovados pm· Governo estrangeiro, 
devendo simplesmente conceder-se ou negar-se a autorisação. 

2. • As reft)rid 1s Caixas filiaes, ou Agencias de Bancos, de 
Companhias ou Sociedades anonymas, nns casos em que o Governo 
julgar conveniente, á vista do seu objecto, ou da natureza de 
suas op~rações, deverão ter hum fundo de garantia no Im[Jerio, 
uãoobslanlc a responsabilidade das Caixas Matrizes. 

Art. 47. As associações estrangeiras beneficentes, ou reli
giosas, e suas filiaes, que se estabelecerem no lmpcrio ficão 
dependentes, sob as penas do art. 2.", § 1.0 da Lei n.o 1.083 
de 22 de Agosto de 1860, de autorisação e approvação de seus 
Estatutos, compt·omissos, ou regras que impetrarão do Governo 
Impet·ial nos termos da mesma Lei, e do presente Decreto. 

CAPITULO XIV. 

DOS EMPRESTIMO!I DE GOVERNOS ESTRANGEIROS, E DISTRIBUIÇÃO 
DE ACÇÕES DE COliPANHIAS ESTRANGEIRAS. 

Art. 48 .. Nenhuma subscripção,distribuição, ou transferencia 
de acçríes de Companhias estabelecidas ou que se estabelecerem 
em Paiz estrangeiro, sua cotação e transferencia poderá ter 
lugat· no lmperio, sob as penas do § 5.• do art. 2.• da Lei 
n.• 1 :o83 de ~2 de Agosto de 1860, sem prévia autorisação do 
Governo lr;n perial, que será solicitada nos termos do Cap. t.• 
do presente Decreto. 

§ Unico. Esta disposição fica extensiva á pmmoçâô" de em
prestimos em favor de Governo ou Comp:mhias estrangeiras 
e comprehende o acto da subscripção, distribuição, cotação ou 
transfereooia de títulos de divida. 

Art. 49. A carta de autorisação, os Estatutos, os contractos, 
ou condições de emprestimos, serão registrados c publieados 
antes da uberturu da subscripçilo, de qualquet· acto de distri
buição de acçõcs ou titulo de sua cotação ou transferencia , na 
fórma do Cap. 2. 0

, sob as penas do citado art. 2.•, § fi.ó .da Lei 
n.• 1.083. 

Art. 50. Incorret·á nas penas dos artigos antecedentes todo· 
e qualquer individuo que em qualquer Praça ou lugar do 
Imperio: 1.•, distribuir acções de semelhantes Companhias, e 
de suas Caixas filiaes; 2.•, promover emprestimos a favor de 
Governos, ou de Companhias Estrangeira!'; 3.0

, servir de in
termcdiario em transacções sobre títulos de Governo ou com
panhia Estrangeira, ou de acções de taes Companhias. 
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CA PlTULO X V. 

lHSPOSIÇÕES GEilAES. 

Ar!. 51. Os ~Jinislros compctcnt~s c os Presidentes d:ts 
Prorincia:., po:· mdo dos FiscaPs dos Bancos, de Cornmissões 
espcl"iacs ou de outros AgcnlPs de sua csco\lw, podcruo proceder 
ordinariam•·nle em i·pocas certas, ou cxlroordinariameute quando 
o ~cniço Publico o exigir a qnacsquer cxamrs nos liHos, c 
es!ai.Jclceinwnlos dos Banco,, Companhias, 011 Sodt•dades do 
que trata a Lei n." t.0~3 de 22 Agosto de 18GO, c as suas 
adminislraçõt•s, Ilireclorins ou l;ercnci<:s são ob1 igaclas a fran
quenr e fa~:ililar tudo qne fôr ncccssario para os referidos 
exames, ~ob ns pPnas do arl. 7." ua mr~ma Lei, c de lhes 
spr cn.;satla a aulorisaçao. 

Art. i.d. As disposic,:õe., do Drerclo n." 2.680 de 3 de 1\"n
n~rnbro do rorrrntc anno compr<'l:rndl'm os :Fisracs dos Bancos 
em geral qualquer que sPja sua uenmninação e a 11atureza t!e 
suas oprraçílPs. 

Art. 5:l. As nirectorias, ou Agcncins de toda c qualquer 
Companhia, c,u Sociedade anonyma, suas Cai\as liliaes. ou 
Agencias ficflo sujeitas ás disposi~·õcs do Decreto 11." 2.679 de 
3 do Novembro do corrcnt~ anno. 

Art. 5!L As multas por infrar-~·ão da' disposit;õPs do prPsrntr 
Decrrto st•rrw impostas administraliramcntP pelo Ministro 
eompetcnle, distribuidns na fúrma do art. 6. 0 da Ll'i n. 0 1.08:3 de 
22 de Agosto do corrente anno, c cobrmLs cxccutiv<Jmcnlc 
pelo mesmo modo nnprcgndo pnrn com as dividas nclivas da 
Fazc~nda llublica. · 

Arl. 55. :Fie~: JH"orngndo por mais quatro mrzes o prazo mar
eado pelo nrt. L' do DPcretn n.o 2.686 de 10 de Novembro do 
correntP anno, cujas dispo~içõt•s comprehendPm todas ns Com
panhins ou Sociedades a que se referem o Alvará de 30 de Março 
de 1818, Dccrccto de B de Agosto ctc 1825 § 5." art. 2H5 do 
Codigo do C.ommercio, c 1!rt. 2:·, § 1.• da Lei n.' 1..4383 de 22 
de Agosto do corrente anno, qualquer que tenha sido a época 
de sua creação ou org;misuçüo. 

Art. 56. Fief1o revogadas as disposições em contra rio. 
,\ ngclo Moniz da Silva Ferrnz, do Meu Conselho, Senador 

do lrnprrio, PrcsidPntc do Conselho de .Ministros, Ministro e 
Sccrrlario de l~~lado dos ~t·gocios da :Fazenda c Presidente do 
Tribunal elo Thesouro :\acionai, assim o tenha entl'ndido e 
faça rxecular. Palaeio !lo lHo de Janeiro em 1!1 de Dezembro 
de mil oitocentos c scssentn, trigesimo nouo da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Ângelo Alrmiz da Silw Ferraz. 
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DECRETO N. 2.712-de 22 de Dezembro de 1860. 

Fi1a o prazo, dentro do qual se ~ve conlar o tempo para daraçiil des 
privilegios. 

Uei por bem, Tenc.lo Ouvido as Secçik5 dos Negocias do 
lmperio c .l ustiça do Conselho de Estado, Determinar o 
sPgninle: 

O 'prazo, dentro do qual se tem de contar o tempo para 
duraçi\o dos privilegias concedidos nos krmos da Lei de 28 do 
Agosto de 18:i0, deve conwçar a correr da data do Decreto da 
<·onces:-üo, e não ria em que fôr expcdid<~ a respectiva Carla. 

Joiio de Almeida Pereira Filho, do 1\leu Conselho, }\!inistro 
c SPcretario de .Estado dos Negocios do I mpcrio, assim o tenha 
entm1dido c fa~·a executar. Palndo do Rio de Janeiro em vinte 
~~ dous de Dezembro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lndependencia c do lmperio. 

·Com a Rubrica de Sua Magcslade o Impcrôldor. 

João de Ãlmeida Pcreim Filho. 

---
DECl\ETO N. 2.713-de 26 de Deznmbro de 1860. 

l\lantla exer.u ta r o Regulamento do imposto do Sello, e de iua arrocadaçã~. 

Usando da au!orisa~;ão do art. 11 ;~ D. • da Lei n. • 1.1 H 
ue 21 dl) Setembro de 1860; Hei por hem Ordenéir que se 
exe::ute o R1~gulamento, que com este baixa, as~i::nado pl1r 
A nado :\loniz da Silva Fen·az, Pi"t•sidente do Cons,•lho de Minis
tros, Senador do lmpr.rio, :Ministro e Ser,retario dt' Estudo dos 
Neg-oeios da Faz:~nua, e PrrsidL·nte do Tribunal do. Thesouro 
Nacional, que assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte seis de Dezembro de mil 
oitocentos e sessenta, trigesimo nono da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Mom·z da Silva Fe1·raz. 
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REGULAMENTO DO IMPOSTO DO SELLO E D~SUA. 
ARRECADAÇAO. 

Jl;Jo impo§(o do sello. 

TITULO I. 

DO SELLO l'ROPORCIONAL 

CAPITULO I. 

Dos tif;dos e ;'í!IJ!Ci.~ de que s: deve pagai· o sello proporcional. 

Art. 1." He dcYiuo o scllo proporcional dos tilulos com
prehcndidos nas SPguinlcs classes, e na iníportancia marcada 
nas rcspecti v as tabc !!as. 

l. • CL.\SSE. - l.etms de cambio e da ferra, escnjJlO$ á 
ordem e creditas. 

'l'aheUa. 

Letras de camf!io. 

De 100~000 nté [j.OO~OOO 
De mais de 40ü:jt0íl0 uté 1: 000~000 
De mais de 1 :000~000 até· 2:000\'POOO 

!00 r{·is ? Por cada 
200 )) ( . 
400 >> ) VIU. 

Assim progressivamente, cobrando-se mais 200 réis por VÍ3 
de toda a quanlia que exceder a cada conto de réis. 

Letras da teJTa, escriptos á m·dem e creditas. 

Náo excedendo de fOOli'OOO 100 réis. 
De mais de 100:!;1000 até 200~000 200 )) 

)) )) )) 200,000 )) 300~0tl0 300 )) 

)J )) )) 300~000 )) '400~000 ~00 )) 

)) )) )) 400~00[) )) 500~000 500 )) 

)) )) )) 500~000 )l üUU~COO (j00 )) 

)) )) )) (iOO;;OOO )) 700;)'000 700 )) 

)J )) )) 700<:'000 )) 800,000 800 )) 

)) )) )) 800~000 )) 900:)000 900 )) 

)) )) )l 900~000 )) 1:000:POOO 1~000 l) 

E assim por diante, guardada a mesma progreisiio, 11 co-
brando-se a taxa na mesma razão de tfto da 1 •; •. 
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2. • CLASSE.- Notas, bilhetes. eales1 e todo e qualquer papel ou 
titulo ao portador. 

Tahella. 

De valor que não exceder de 200~000 
De mais de 200~000 até 1 :000;<000 

200 réis. 
500 » 

E assim progressivamente, cobrando-sn mais 500 réis de 
toda a quantia que exceder a cada conto de réis. 

ObiiCI"O:tf!J!ÓCB. 

1. • Os bancos de circula~ão p11garão a taxa de sua emissão 
mmualmente, a contar do 1. • de Julho de 1HGO, no prazo do 
30 dias, calculada sobre o termo medio dos bilhetes de cada 
classe existentes em circula~ão durante o armo anterior ao 
referido prazo. 

Este termo medio sen-í compul«do, Yerificando-se o numero 
dos biltwlcs ernitlidos de cada classe cxistentf•s em circula
ção no !im dos mezes do n•fcrido anno, c dividindo-se depois 
o total dos mesmos bilhetes pelo numero dos mencionados 

, mezes, dPsprczadas as fracçõcs. 
2.• Ü!i bilhetes dos Bancos de circulação, que substituírem 

outros, retirados da circulação em virlud~ de disposiçilo da 
lei 'ou em consequencia de falsificação, são isentos do sello. 

3.• CLASSE.- Esc1"ipturas ou esrnjJtos de venda, cessão, troca, 
dação in solutum, hypotheca, doação, emprestimo, deposita 
extra.iudicial e qualquer outro titulo d1J transferir a pro
priedade ou usufructo; quinhões hereditarios ~ legados; 
quitações judiciaes e cxtrajudiciaes ; contractos, títulos e 
papeis que•· contiverem promessa ou obrigação, e distractr~ 
ou exonc1··ação de obrigação. 

Ta.hella.. 

l\ão excedendo de 1ü0:t)000 1CO réis, 
De mais de 100:t!OOO até ~oo::.ooo 200 )) 

)) )) )) :wo~ooo )) :;oo~ooo 300 )) 

)) )) )) 300'ii>OOO )) fl.OO;'i!OOO r. o o )) 

)) )) )) 4001)0()0 )) 500~000 500 )) 

)I )) )) 500.'100() )) uoo~ooo 600 )) 

)> )) )) 600:ti:000 )) 700;;~000 700 )I 

)) )) )) 700.;:1000 )) SOO;,'pf'OO soa )) 

)) )) )) 801;~000 )) 900:.')000 90() )) 

)) )) ')l voo::;ono )) 1: 0031')000 1:?000 l9 

E assim por diante, guardada a mesma progressão, e(;()-

qrando-sc a taxa rn mrsm:1 ra:~iio dt· 1.'10 de 1 ~}I ,J • 

Par!~ [f. Wl 
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1." Os conlr:tctos de sociedade pagarão na razrío rlc •/2o 
«k 1 ,. · ~,, o l"mpo dr. sua duração não exceder de cinco annos. 

"' ' i\ os caso; de pro rogação do prazo da duração da sociedade 
o sl'i lo s«>ní cobrado na mesma proporção. 

3. • O scllo do capital das companhias o sociedades ano
nymas, suas caixas llliaes o agencias, á proporção que o mesmo 
capital se fôr incorporando ou realizando scr{J S<Jiisfeito pelo pro
prio accionista na época e:n que fizer a entrada do valor do cada 
acção que possuir, ficando a r1dministração ou gerencia res
ponsavel pela sua importancia que entrará para os cofres publicos 
no prazo de que traia o ar!. 32. 

!~. • As cscripturas, contra dos ou estatutos das sociedades 
que nrío tiverem capital ficflo sujeitos unicamente ao sello fixo, 
na rórma do art. 59 § 3. 0 

4. • CLASSE.-Fretammtos, apolice,ç de seguro, contractos ou 
letras de n'sco. 

Tabella. 

Fretamentos de navio.ç, 

Para fóra do lmpcrio f/5 de f 0
/ 0 ~ 

Jlara dentro f/to de 1 o;o SSobre o valor do frete. 

Apolices de seguro, contractos ou letras de risco. 

2 "/o da imporlancia do premio estipulado. 

5.• CLASSE.- Titulos de nomeação expedidos pelo Governo ou 
por funccionarios publicos, por autoridades ecclesiastic~s, 
pelas mesas das Camaras Legisla.liL•as , das Asscmhléas Pro
vinciae.~ e pelas Camaras Municipaes; títulos que concedem re
forma, jubilação, aposentadoria, pensão, tença, meio soldo e 
quaesquer outr·as mercês pecuniarias. 

Tabella. 

1 o;. do wncimrnto :mnual dP- 10()~000 ou mais. 
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Güll'ULO 11. 

Dos titulos da t.•, 2.• e 3.• classe. 

SECÇÃO 1. •- Letras, esr.r·iptos á ordem, notas, bilhetes, 'Se., a 
pessoa determinada ou ao portador, e creditas. 

Art. 2. • Nos títulos desta secção são comprehendidos os 
seguintes: 

I. Todas as letras de cambio e da terra sacadas no lmperio. 
11. Letras de cambio sacadas no Imperio para paiz estran

geiro. 
III. Letras passadas pelos devedores da Fazenda Nacional, a 

quem se concede fazer pagamento por presta~ões. 
IV. Letras passadas e aceitas pelos contractadores para opa

gamento do preço dos contractos. 
O sello será pago pelos devedores c contractadores. 
V. Letras, notas promissorias, creditos c cscriptos á ordem 

ainda que em fórma inleriot' de cartas. 
VI. Vales, c ficas aceitos entre os commercianlcs da praça. 
VII. Notas, vales, bilhetes, papel ou titulo ao portador, letras 

c escriptos contendo promessa ou obt·igação de pagamento. 
VIII. Cautelas ou vales, c quaesquer outros titulas do trans

acções de cmpreslimo de dinheiro sobre penhores de preciosida-
des e de quaesquer outros objectos. • 

IX. Letras de cambio ou da terra sacadas pelo Governo e 
seus delegados em beneficio de particulares. 

X. Letras passadas para pagamento da siza antes da Lei de 
28 de Outubro de 1848, quando tiverem de ser ajuizadas, 
licando os devedores responsaveis pelo sello ( sem revalidação ). 

XI. 03 conhecimentos ou bilhetes definitivos do metaes pre
ciosos passados pela Casa da .Moeda na couformidade do art. 
83, 2. • parte, do Regulamento n. • 2.537 de 2 de l\:larço de 
1860. 

XII. Os conhecimentos ou bilhetes de deposito do merca
dorias em entrepostos, trapiches e armazens alfandegados pas
sados na conformidade dos arts. 262, 263 e 281 do Regulament() 
n.o 2.647 de 19 de Setembro do 1860. 

XIII. Os bilhetes passados pelos A,.ssignantes das Alfandcgas, 
c as letras de direitos de consumo, e de reexportação a que 
se referem os arts. 585 § t.o, 586 e 612 n.o 2 do citado 
Hegularnento de 19 de Setembro de 1860. 

Art. 3. 0 Das cartas de credito não se pagará sello proporcio
nul, mas sim do acto que contiver obrigação, e conslituit' titulo 
a favor do mutuante, d'onde conste a somma realmente abonada. 
( Cod. Com. art. 26/J ). 
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Art. /L • To(Lt:i as letras, cscriptos, nnlus promissorías c cre
flitos que cstivl'ss~~m vencidos ao tempo do Regulamento de 2() 
!le Abril dr 18'14. c qne a!é a puhlica!;'iio do prrscntc Rc
ptlamcnto n~o f<JI"iin s!'lbt1'l,;, pa~;:tr<-to o t;ovo sello se depois 
d~ StL1 P"~('ruc;~d f'o:·e!n nju:z;l:lns. 

1\ r f. fl. n o'; fillllO; ~u.;dtns <lO ~cJlo jil'OfJOfei(lnaJ passadOS 
t~ntes da t':\rLur:fio tl\l t"f•)~~'i!lt~ Jt·.::ula!ncnto, C que llÜ:O forfio 
d(•vidam,ntt~ ~·.•l!:.dt•", !ic;n;lo sujeito,; <Í disposi;;Jo do art. 51. 

!'ECÇÃO 2.'- E.<rrip!:::·.7s ou rscri;l(os de renda, ces~ão, troca, 
rlaçilo in snlttfl;m, ry;:ot!trca, doar;rio, cmprcstimo, depo
sito cxtrnj~tr!irin!. r fi :tt.'rJ'"'r outro tit1!1o de transferir a pro
prirdud:• 011 1/Sil[n"·tn; quitar;üt•s judicio;cs c rxtrojudiciaes; 
eontracto.<, titlllos c pnpris q11r r:ontivcrcm promessa ou obri
grrç([o, c dis:racro 01: i'.roNrraçrio dr núrigoção. 

"\ri. G.' ~o!; tií:t:ns rlcsta ~I'Ct;fio comrrriwnclem-sc tnmbem: 
L As rsrripturas c ;·3crip:m de eonlractos celebrados com 

O t;oYCrnn, OU qna!rp!iT repartiçiio pUIJ!iC<l. 
H. As I'SrTiptu;as p:rb!iea3 ou parlicnbrcs dos eonlraetos 

r1r socicdadP. 
IH. ,\s eseriptnras nntc-nupciaes, r rlr dote e arras. 
IV. As rseriph!l'ilS publicas on p:n'liculares de fiança ou 

~bo:~o r.lt> q::alq!:t·; rwtn:·c7a qne ~eiiin. 
V. ,\:; r•,::Ti:•lnrns pub!ie;:s ou p:11·ticularrs de dissolucüo de 

~r,riPdmlP, cp:;:;;d7l nd!as S!' contr;;dolf a divisão dos bens Pntre 
o" so:·io,, o: r sr• r";lipnlar qnc nda hum dos enntra~wntcs, ou 
quil!'iil'':' rlPl!es tr·ulw d'' l!<tYr'r l11rma quantia em dinheiro, 
•JU em ontn s YaiO! PS, ou qn;:~nr1o po:' outras e!a:rsulas se possfi(l 
SJ!Jordin<.~l' <Í fP~l':l uns arts. 12 ;~ 1.' rln LPi dr 21 de Outubro 
dr Hlí3 e l! ~ !l." n." 1 f!a Lei de 27 d•~ S!'lcmbro de 18UO. 

Yt. 0; n:uh;; que ~· p:.~~:.;;1rJ nos üfrt'tn<llanll'S rlüs rendas 
pnhiil'n'. 

Yll. ,\s trr~n:;fi!l'!'llr;a;; r:P ,\pnlil'e:. ria Divida Publica Geral, e 
Provinei::! !' t1e <lr','rics de Cornp::nllic<~ on S<Jcicdad!'s anonymns. 

Yll L Os rcrL·nres pas:;:ttlos no:; conhecimentos em fórma 
qno cxpcd<'I:l n:; HrparU~(iPS e Eslab<'lPeimcntos Pnblicos Uf)S 

('l'Pdnre~ do R>lado para havrrem o S<'U pa!o<.amento. 
! X. Tq•~o; o~ enntrnr!o~, tr:msacçõrs, títulos c pnpcis que 

,.,1nl iYI':-:·:n ;·!·o:J!I'-'Sa ou oh: i!•,w;:\o, c> di,lraeto on cxont•rar;ão de 
('hrig;H~>-~n. (;iH' p;-lo f\:n·;~t !'oiil~l;·e~H'ttt:!,!í!S ou is~~n(os no prcscnl(' 
H t'~:I ~;~ :11 ~~n: (l. 

y A·• P.'l'i'ij'fl!I':1S ruhl:rns, ou p:wlicnlal'C'~ r]p lroea de hrns 
r:" raiz, l!:t i:ltl; 'ill'l;fio dr•s Yalnre..; rcrmntadns, de que se nu o 
t';'\'<1 siz:l. 

\I. t ~' !il·ll,s rll' conl:·::dn'í f:r· <li'I'P!Hla:nrn(o de lll'cclios 
: !:•,~ ~··n ~ !J!i !ldunn..;;. 
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XII. 0.; de contractos de elflpreitada. 
XIII. As facturas oq contas de genéros vendidos n1io reclama• 

das no prazo legal, sendo nssignadas pela parte ( Cod. Com. 
mt. 219) . 

.XI L Os saldos liquidados em contas corrcntrs, dadas e 
areitas, qnr pagariio o scllo no caso de serem ajuizadas. 

Art. 7." O S('llo proporcional: 
I. Dos contrnetos de aforamento de terrenos de marinhas, 

de alluviiio ou tk qnaesqucr outras propriedades pertencentes 
ao Estado, ás l'rovincins, ás Carnaras l\Iunicipars ou outros 
rcparliço1'S publicas c a particulares deve pagar-se avaliando-se 
para cs~e fim o aforamento na somma de vinte annos de füro; 

I I. Das fianças será regulado pelo valor que eornpelente
menlc se ther arbitrado para a exigcncia da fiança, quando 
~~! nilo ar::w rslabelcddo em Lei on Hcgulamento; 

JII. Dos litulos de arrematantes de rendas publicas se cal
cularü pda lotação do excrsso do n·n<limenlo que o conlraclo 
deve produzir, c que constitue as vantagens do arrematante; 

IY. ])as transferencias de Apolicrs, c acções de co..-panhias 
ou de ~ocic<lad<'S anonymas será cobrado sobre o preço da nego
dação ou transmissão ; 

\'. Jlos contraelos de arrcndam~nlo sení arrecadado sobre 
o preço accumnlado de todos os annos do arrendamento; 

YI. })os contraclos de compra e venda do din·ito c acção 
de herançns será devido do preço da compra, restituindo-se o 
que de mais so houver pago, quando se verificar o valor dos 
lle raiz sujeitos á siza. · 

Disposições Communs. 

Art. 8. • 1'\iio são comprchcndidos nos lilulos desta secção 
para pngam~nto do sollo proporcional: 

J. Os de locação de predios, de moveis c de serviços de 
qn:JlqUt~r naturPza, comprehendidos os de colonos, criados, 
ollie!ars, c jornaleims, livres ou escravos, os de volunlarios 
pura o scrvi~o do Exercito, da Armada, e da Força Policial, c os 
de Guardas das Alfuprlcgas c Mesas de Hentlas. 

IJ. A dirisão de bens enfn~ marido c mulher divorciados 
por scnlençn. 

Art. 9." Será considerada como n~sprra do vcncirncnfo dos 
títulos da 1.• e 2.• secções dçsle capitulo que não lircrem 
pr<lZO t'Slipulndo, a do dia em que forem ajuizados. . 

A rl. 1 O. Dous ou mais tilulos do mrsmo contructo, ainda 
qun r•nssados entre dous ou mais cunlractanlcs, pagarão hum 
é;ó sr~llo. 

,\ rl. 11. Os srllos dos ti lu los comprehcndidos nns referidus 
'•·••:ii'"s sflo dnidos, cmbont srj1ío <1rguidos de nnllidadr em 
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juizo ou fOra delle; se porém a nullidade fôr absoluta será 
restituída a importancia do sello pago. 

Art. 12. O sello proporcional será tambcm devido, quan
do os actos comprehendidos nos artigos antecedentes forem 
realizados nos termos de condliação do Juizo de Paz, c de 
r:omposição ou transacção em qualquer Juizo, ou instancia. 

Art. 13. O scllo proporcional do titulo comprehcnde as 
obrigações correlativas que constituem o contracto, bem como 
as disposições que forem cousequcncias do mesmo coulracto: 
se o titulo porém contiver muitas disposições independentes, 
ou que nao derivem necessariamente humas qas outras, será 
devido de cada hurna dellas scllo pi'Oporcional ainda quando 
se referirem aos mesmos contrahentcs. 

SEC<_:1o 3.•- Quinhões ltereditaríos. 

Art. 14. He devido sello dos quinhões hcreditarios, quacs
quer que srjão, ainda dos ascendentes e descendentes. 

§ U nico. Esta disposição he extensiva aos legados. 
Art. 15. Os quinhões lwreditarios, ainda que havidos em 

virtude de partilhas feitas extrajudicialmente por escripturas 
publicas ou particulares, estão sujeitos ao mesmo scllo que 
os das judiciars. 

Art. 16. Para o pagamento do imposto do scllo do artigo 
antecedente nas partilhas judiciaes, basta huma simt:lcs nota 
declarativa do respectivo Esr:rivflo, ou quitação dada ao inte
ressado antes de ser assignnda, na forma do disposto nos §~ 
2 o e 3. • do Alvará de 2 de Outubro de 1811, pondo-se a 
verba do pagamento do sello na mesma quitaçiio. 

§ Unico. Nas partilhas extrajudíciacs as escripturas publicas 
ou particulares pagarão o sello na fôrma do art. 21. §§ .t,o e 3. 0 • 

Art. 17. Os quinhões hereditarios, judiciaes ou extrajudi
ciaes, são sujeitos a sello, ainda que provcnhão de inventario; 
de pessoas fallecidas antes da cxccw:;ão do Hegulamento de 26 
de Abril de 18.i4, se depois dcllc forem expedidos formacs, 
quitações ou outros títulos. 

Art. 18. O scllo dos quinhões hci·editarios, e legados, será 
cobrado, fazendo-se a dcduc~ão da somma correspondente á 
dccima de hcnmças c legados. 

CAPITULO 111. 

JJos tittt[os da IL a classe. 

SEcç.Ao 1.• -Fretamentos. 

Art. 19. O sello do fretamento de navios deve ser pago 
r-do consignalario ou mestre, á v'sla de huma nota por elle 
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a ;signada, em que declare o nom<', nação c tonelagem .da 
embarcação e o imporÜ\• total CJ9 frete. Esta· nota lhe será 
restituída com a VP.rba· d4 ·ta:ía oque pagqr. 

SECÇÃO 2.•- Apolices de seguro, contractos OU letras de risco. 

Art. 20. As apolices de seguro, coritractos ou letras de risco 
dcvcriío ser sclladas dentro de 30 dias contados das datas desses 
titulos: as·cartas de fretamento antes que as:Alfandegas e Mesas 
de Uendas ou seus agentes expeçâo o despacho da embarcação 
para sahir do porto, onde taes contractos ou conhecimentos 
forem pa11sados. 

CAPITULO IV. 

Disposições communs aos títulos da f. •, 2. •, 3. • e 4. • classe. 

Art. 21. Os titulos destas classes que tiverem de ser la
vrados, a sab"er : 

I. Em livro de notas do tabellião ou de repartições publicas, 
nfio o serão sem terem pago a taxa. 

IJ. Em autos judiciaes, ou officialmentefóra delles, nlio serlá, 
assignados ou subscriptos pelo escrivão ou official compete~~ 
sem serem sellados. 

111. Por particulares, em lugar 'onde houver recebedor do 
sello, ou distante dclle até tres leguas, serão sellados dentro 
de 30 dias, contados da sua data; e, sendo em maior distancia, 
mais trinta dias por cada trc~ leguas. 

IV. Em livros de Companhias, pelo que pertence á transfe
rcncia de suas acçõcs, pagarão o sello antes de lavrado o termo 
ou assento de !la na fórma do art. 26 e seguintes. 

V. Os escriptos á ordem poderão ser sellados em qualquer 
tempo no lugar em que tiverem. de ser pagos, com tanto que o 
sejão antes do aceite, transferencia ou pagamento, na fórma 
do art. 24. 

VI. O sello dos bilhetes, e escriptos ao portador, que 
forem emittidos na fórma da Legislaçi'io em vigor, não estando 
comprehendidos nas .,pbservações 1. a e 2. a da tabella da 2 .• 
classe do art. 1. •, ser'!' cobrado conforme seu numero, e valores 
nos termos do art. 33. O dos que forem passados á vista 
pagarão o sello annualmente, no mez de Julho, conforme o 
numero, e valores em circulaçilo. 

VII. As leguas de que trata este artigo St>rão calculadas pelas 
distancias marcadas pam o serviço do Correio, e na sua falta por 
outros documentos officiaes, ou por estimativa á vista do infor
mações de pessoas de confiançil, salvo ás partes interessadas o re
('IJI'SO lrgnl na fórrna do Cap. õ.• da parte 2.• 
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Art 2~. As letras· pode1·ão ser se~lada·s no.Jugal' em ctue se 
vcrifica,r o aceite, ~cgoclaçilo, ou pagamento, estando dentro do 
prazo marcado no artigo antecedente, n.• 3. 

Art. 23. Se o prazo do vencimento dos titulos fôr menor do 
30 cliílS o sello proporcional deve ser pago antes do aceite. 

Art. 2'~- Os escrip!os á ordem nào podem SI'!' aceitos, trans
feridos ou negociados no lugar em que tem de ser pagos, sem 
prévio pagamento do sello. . 

Art. 25 Os endossos, c pertences passados depois do venci
mento, nas letras e creditop de que trata o art. 38 n.• 13, e os 
que o forem em qualquer tempo nos titulos smu prazo estipu
lado de veneimento são sujeitos ao sello, como títulos de 
transferencia, á revalidação, quando apresentados fóra do prazo 
legal, e á multa verillcando-sc alguma das infracções previstas 
no Cap. 6." da parte 2.". 

Art. 26. A disposição do art. 21 § 1. • he extensiva aos Cor
retores pelo que respeita no sello das transacções sobre Apolices, e 
acções de Companhias, e Socidades anonymas ficando os mesmos 
Officiaes obrigados a mencionar, no assento da ti'Unsacçllo em 
seus livros, as declarili;Oes constantes da nota do que trata 
o art. 102. 

§ Unico. A referida nota deverá ser apresentada na Recebe
daria ou na Companhia, cuj::~s ac~ões se tiverem de tmnsferir, 
estando ella legalmente autorisada par·a arrecadar o imposto; 
não será recebida para pagamento do mesmo imposto sem assigna
tura dos contrahenles ou de quem legitimamente os representar. 

Art. 27. O signal do sello e verba respectiva, qua1\do os Cor
retores não intervierem nas transacções serão lant;ados nos com
petentes escriptos deutro do ptazo do art. 21 n. • 3, mas sempre 
untes da tr<,~nsfercncia, na fórma do n." f~ do citado artigo. 

Art. 28. A's Companhins, além das estaçOcs fiscaes, incumbe 
fiscalisar se o pagamento do sello das transacçOes de acçõcs fui 
realizado na fórma das disposiç.õcs antecedentes e de quaesquc1· 
outras em vigor; e suscitando-se duvida, ni:io se poderão effectuar 
as. transre.rcncias sem ulterior decisão da Autoridade Adminis
trativa competenhl. 

§ t.• Quando as transacções tiverem sido realizadas por in
termedio de Corretores, os termos de transferencia de acções só · 
poderão ser lnrados á vi\ta da copia do ll;llriento por que conste 
o pagamento do ilillposto. 

§ 2. • Nos termos de transferencia c nas cautelas que as Com
panhias entregarem ao3 possuidores de acções se fará menrlio 
do numero, quantia c data da verba do sello, da estat:ão ou Com
panhia em que foi pago, mencionados na nota, escriptura, sen
tença, copia do assentamento dos Corretores, escriptos, ou outro 
qualquer documento apresentado para a transferencia. 

Art. 29. Quamlo as transaeçõcs sobt'e acçõcs ficarem sujeitas 
á revalidação por contravenção das ll!spmições deste Regulamento, 
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es Corretores soft'rer!o as penas do art. 117 ~as Companhia• 
as do art. 113 na parf:e .que lhei ror. applicavel. . . 

Art. 30. As copias dos asseatbs das transacçi'Jes a que se r84 
fere o art. 58 do Codigo Contmereial serão .,xtrahidas de hum 
livro de talão, aberto, rubricado, numerado e encerrado pelCJ 
Chefe da Estação Fiscal do Districto encarregada da arrecadaçlo 
do imposto do sello. 
• §· t.• Os Corretores que infringirem a disposiçlio deste ar
tigo solfrerão as penas do art. 51 do Codigo Commercial e seus 
respectivos Regulamentos, que serão impostas pelas Autoridades 
competentes, na fórma da mesma Lei, considerando-se para este 
fim fraudulenta a violação do que neste artigo se prescreve para 
applicação do art. 57 do referido Codigo. 
~ 2.0 No talão serão mencionadas as declarações da copia do 

assento, inclusivamente o numero, quantia e data da 'ferba do 
sello, e onde foi pago. 

§ 3.0 Sendo necessado exlrabir do livro de talão mais do 
huma das copias de que trata o presente artigo, mencionar
se-ha no talão de cada huma esta circumstancla, e o assento 
e primeira yia a que pertencer. 

Art. 31. As Repâhiçõ~ fiscaes poderão exigir os livros do& 
Corretores para conferirem com elle os de talão, e em qualqu~ 
outra circumstancia, a bem da fiscalisação do imposto, proce
dendo-se no caso de recusa da parte dos referidos Officiaes na 
fórma do Codigo Commerci3l e seus respectivos Regulamentos. 

Art. 32. O sello do capital das Companhias, suas Caixas Fi
liaes ou Agencias, será recolhido á Estação· fiscal eompetelit8 
pela respectiva Administração, ou Gerencia na fórma do art. 
t.o dentro de trinta dias coDtados daquelle em que findar o 
prazo de cada entmda. ' 

§ 1. o O imposto ~m divida, findo este prazo, será cobrado 
~xccutivamente, e os infractores incorrerão nas penas do art. M. 

§ 2. o O registro de Contractos ou Estatutos de Sociedades ano· 
nymas ou Companhias, suas Caixas Filiaes ou Agencias, não po
derá ser admittido em qualquer Repartição ou Tribunal, sob as 
penas do ari. 113 § 5.0 sem que conste, por declaração lançada 
vela Hepartição ou Empregado encarregado da arrecadação do 
sello, que se acha aberto o assestamento da divida do respectivo 
imposto sobre seu capital. 

§ 3. o Os estatuto~ e contractos de Companhias ou Sociedades 
anonymas embora não designem capital fixo, e sim apenas ffuc
tuante e illimitado, ou que não exceda hum maximo determinado, 
estão sujeitos ao sello proporcional , que se pagará em Julho 
de cada anno, em rela.ção ao maxlmo capilal com que tiverem 
funccionado no anno anterior, cobrando-se d'ahi em dianto dG 
augmento que fôr tendo o mesmo capital. · 

Art. 33. As notas proniissorias, vales, bilhetes ou escriptos 
ao portador, de que trata o art. 1.0

, serão em todo o caso extra-
Parte 11. 1~0 
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h idos de livros de talão, e nlio sendo emiltidos por Bancos de cir
culac;llO se lançará a verba e\ sigoal do pagamento do sello em 
cada huma das folhas do ta1ão. 

§ L• Os talões, ainda que pertençilo a Bancos de-circulação, 
serão apresentados ás Estações fiscaes, quando estas o julgarem 
conveniente para qualquer exame ou veriftcação do pagamento 
do sello. 

§ 2.• No fim de cada anno procederá a estação fiscal, a cuje 
cargo estiver a cobran\a deste imposto, á verificação, pelos livros 
de talão dos Bancos, das series, nu meros e valores dos bilhe
tes ou escriptos emiltidos no anno findo. 

Art. 3~. O sello de escripturas de quaesquer contractos será 
restituído quando elles uão cheguem a ser lavrados em nota, 
ou assignados pelas partes. 

Art. 35. Não são sujeitos ao sello áctual, nem á maioria, 
se já o antigo tiverem pago, os títulos e papeis que estavao 
lavrados ao tempo da execução do Regulamento de 26 de 
Abril de 18M•, e assignados por particulares, ou nas notas dos 
tabelliães, livros de companhias, em autos judiciaes ou official
mente fóra delles. 

Art. 36. Os papeis lavrados ao tempo cta execução do Regu
lamento de 10 de Julho de 1850, e assignados por particulares 
ou nas notas dos tabelliães, livros das companhias e autosjudiciaes 
ou officialmente fóra delles, tendo pago o sello devido, não 
estão sujeitos ao actual, nem á sua maioria. 

Art. 37. Os papeis lavrados ao tempo da execução do Regu
lamento de 10 de Julho de 1850, não sujeitos por elle ao sello 
proporcional, pagarão o novo sello, se forem ajuizados depois 
da execução do presente 1\egulameuto. 

CAPITULO V. 

Dos titulas que são isentos do sello proporr.ional. 

Art. 38. São isentos do imposto do sello proporcional os 
títulos seguintes: 

I. Os bilhetes, notas promissorias c quaesquer títulos de 
credito emittidos pr.lo 'fhesouro Nacional e pelas Thesourar.ias 
de Fazenda Geraes ou Provinciaes. 

11. Os saques para movimento de fundos de humas para 
outras repartições da Fazenda geral ou provincial, ou feitos 
por seus Empregados c agentes devidamente autorisados contra 
a mesma Fazenda, ainda que as letras sejão para esse lim passadas 
por particulares a favor do Thesouro c Thesourarias, ou dos 
referidos Empregados e agentes. 

111. Os bilhetes do Banco do· Brasil c de suas caixas filiaes, 
e bem assim o seu fundo capital. 
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IV. As êSCripturas 9"Q..es~ptos particulares IOjeitos àO 'f>a-
gamento de siza dos beril-d~raiz;; . : 

V. As -quitações . e outr~;titulos de di~heiro proveniente. 
de contractos que já tenhão• pago o devido sello, de sorte que 
este se não r~pita em huma ·mesma transacçllo, salvà a disp'O-· 
síção do art. 13. · 

VI. As letras passadas em consequenc.ia de contractos de que 
se tC'nha pago o scllo proporcional, huma vez que a importancia 
dellas nilo exceda a dos contractos, que sejão da mesma data, e que 
independentemente do contracto nllo constitullo nova obriga~.ão. 

VIl. Os conhecimentos em fóruia que aos vendedores de 
generos para os Arsenaes ou outros estabelecimentos publicos 
se passão para haverem seu pagamento, bem como as cartas 
ou facturas que servem de base á extracçiló dos referidos co
nhecimentos. 

VIU. Os conhecimentos passados pelas estações fiscaes, gc
raes, provinciaés e municipaes de quitaçllo de impostos·; e 
quaesquer outras quitações de som mas pagas ao Estado; recibos 
de ordenados e outros vencimentos. 

IX. As quitações. passadas pelas repartições publicas geraes, 
provinciaes, e municipaes; aos responsaveis, quaesquer que elles 
sejão, quando correntes em suas contas. 

X. As contas correntes e certidões de divida extrahidas nas 
repartições geraes e provinciaes contra os responsaveis por divi
das provenientes de alcance, impostos ou qualquer outra origem. 

XI. As concordatas éommerciaes que se ·celebrarem judi
cialmente na fórma do art. 84.7 do Codigo Commerclal (De
creto n. • 2.481 de 28 de Setembro de 1859). 

XII. As moratorias conce_didas pela autoridade competente 
na fórma dü art. 898 e seguintes do Codigo Commercial. 

XIII. Os endossos ou pertences passados antes do venci
mento nas letras de cambio, da terra, notas promissorias ~ 
nos escriptos particulares on creditos, ~om promessa ou obri
gação de pagar quantia certa e com prazo fixo, a pessoa 
determinada ou ao portador, á ordem ou sem ella ( Cod. 
Comm. art. 426), comprehendidos os dos bilhetes defini
tivos de metaes preciosos, de deposito de .mercadorias, e 
das letras mercantis das Alfandegas, a que se refetem os §§ 11, 12 
c 13 do art. 2. o o bem assim os abonos c quitações passadas nos 
proprios eiTeitos. · , , 

XIV. Os títulos, actos e papeis .lavrados e processados . nos 
consulados das nações estrangeiras dentro do Impcrio , se ti
verem de produzir todos os seus eiTeitos fóa'a do mesmo , nll.o 
havendo nelles clausula ou condiçllo, que tenha ou possa ter 
verificação e validade dentro do Brasil, entre nacionacs e estran
geiros, caso em que se observará a disposição do_artigo seguinte. 

XV. As quitações judiciaes, quando relativas a letras, bilhetes 
e outras transacçOes de que tratAo os n.o• 1 e~ deste artigo. 
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XVI. As quitações judlciaes dos qulnMes'hereditàtios-e le
gados ioscriptos nas partilhas, quando dos mesmos quinhtles 
e legados já se tenha pago o sello proporcional. · . 

XVII. Quaesquer tilulos e documentos apresentados em Juizo 
a favor dos que litigarem, na qualidade de autores ou réos , 
por sua liberdade. 

XVIII. As quitações c recibos particulares de aluguel ou 
de arrendamento de predios urbanos ou rusticos, de locação 
de moveis, semoventes c de serviços, e quaesquer outros que 
não importarem reconhecimento de debito, obrigação ou respon
sabilidade de qualquer natureza, distracto, cessão, renuncia ou 
exoneração de obrigação ou rcsp(lnsabilidade. 

XIX. A desapropriação por utilidade ou necessidade publica, 
promovida por conta do Estado, ou das Administrações Pro
vinciaes, e pelas Camaras Municipaes. 

XX. As cartas de liberdade. 
XXI. As obrigações, cautelas de penhor, e todos os actos 

relativos ás administrações das Caixas Economicas, Montes Pios, 
Montes de Piedade ou de Soccorro, e Sociedades de Soccorros mu
tuos, e o capital dos mesmos Estabelecimentos, quando forem 
creados na fôrma da Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto de 1860. 

XXII. Os recibos, e mandatos ao portador, ou a pessoa 
determinada, passados para serem pagos na mesma Praça em 
virtude de contas correntes na fórma do art. 1. • § 10 da Lei 
n.• 1.083 de 22 j)e Agosto de 1860. 

XXIII. As fianças que prestão os réos presos ou pronunciados 
para soltos se livrarem, e as que se Javrão nos livros das Re-
partições Publicas. , 

XXIV. Os títulos de eontractos do parceria celebrados com 
colonos. 

Art. 39. Os tilulos, actos e papeis lavrados e processados 
fóra do lmperio, mas que nelle tive•·em de ser executados, de-
verão pagar nas 'estações fiscaes competentes o sello proporcional 
confor~e a natureza dos mesmos títulos, actos e papeis, antes 
de apresentados em Juizo, ou a qualquet· Autoridade, Funccio
nario, Official ou Repartição publica para produzirem elTeito. 

§ Unico. Este artigo não comprchende as letras sacadas em 
paiz estrangeiro, quo só no caso de serem ajuizadas pagarão 
o sello proporcional marcado na tabella da 1.• classe do art. t.o 

Art. 40. As transfercncias de apolices, acções de companhias 
c sociedades 1:nonymas e outros títulos não são sujeitas ao sello 
proporcional no caso em qile na conformidade dos Regulamentos 
das Repartições Publicas, ou dos estatutos dos Estabelecimentos 
banca rios, e dos Montes de Soccorro ou de Piedade se tornarem 
necessarias para quo taes titulos c acções sejão recebidos como 
penhor. 

Art. 41. Não será deYido o sello por occasião das. transfe
rencias do apolices c acções de companhias e sociedades ano~w 
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bymas em coD&equep~~~ .,uaJDissão por tituJo- onerofO·:~u 
gratuito, por cornmun-..0::.1de--~s entre os,conjuges, pata 
composição de fundo SQcial1: send~ do p.-oprio socio 'ou -em·'rir
tude de partilha do mesmo fundo no caso de dissolução da res• 
pectiva sociedade, quer sf'jfio realiza"aseutre os particulares, quer 
as transacçõcs tenhão lugar por conta do Governo Geral ou 
Provincial ou das Camarali Municipaes, quando se tiver pago 
o scllo respectivo das escripturas, quitações e outros títulos 
comprehendidos no Tit. 1.•, parte 1.• do presente Regulamento. 

Art. 42. Quando em virtude de contmcto se tiver de lavrares· 
criptura de que seja devido sello, e passar letras a favor das quacs 
proceda a isenção do art. 38 n. • 5. •, serão estas selladas, dauda.se 
á parte a nota competente para ser· inserida na escriptura com 
a men~ão do imposto respectivo pago nas letras. 

Art. 43. A disposiç!lo don.• g.•do art. 38 nllo he applicavel 
á rcfórma das letras de cambio e da terra ou á novação·· de 
qualquer outro contracto cornprehendido no Tit. 1. o parte· 1. • 
do presente Hegulamento. · . 

CAPITULO VI. 

DOS Tl'l'OtOS DA 5, • CLASSE. 

1'itulo~ de nomeação e de merc~• pecuniari(JI. 

Art. 4~. Nos títulos desta classe são comprehendidos: 
1. • Os de nomeaçllo expedidos pelo Governo, ou por func

cionarios publicos, por Autoridades Ecclesiasticas, pelas mesas 
das Camaras Legislativas, das Assembléas Provinciaes., e pelas 
c:amarás .Municipaes. . 

2. o Os que concedem reformas, aposentadorias, pPnsões, 
tem;as, meios soldos e quaesquer outras mercês pecuniarias. 

Art. 45. O sello dos títulos desta classe será calculado 
sobre o ordenado, gratitlcaçilo, oti outro vencimento, com
prehendidas as quantias arbitradas para quebras, as poro!)n
tagens, com missões," e emolumentos, conforme a lotação,. e 
bem assim sobre o melhoramento dos mesmos vencimentos, 
qualquer que seja a sua natureza. 

§ 1. • Se por qualquer motivo se passar novo titulo, ainda 
que para continuar no mesmo lugar que o Empr1•gado esfivel' 
occupando, com ou setn ·accrescim6 de vencimento, o sp,IJo será 
devido, não da maioria somente, mas integralmente da somma 
total do vencimento, calculado conforme o disposto na respectiva 
tabella. · 

§ 2. • Se do acereseimo de vencimento do Empregado se 
passar titulo especial ou apostilla lançada no titulo do empregcJ, o 
1ello será devido somente 'do mesmo acereseimo. · 
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· S ·3.• Nenhum sello se cobrará doaccrescimo do vencimento 
concedido ao EmprCJ(ado se nll.o se Um passllr titulo oú apostilla. 

Art. 46. Somente·á vista dos tltulos de nomeaçlio competen· 
temente sellados se abrirá assentamento no Thesouro e Theso o
rarias de Fazenda aos Empregados, e serão estes incluídos em 
folha de pagamtnto, ou simplesmente !lerão incluídos nesta se 
nãq dependerem de fazer assentamento aHm de serem pagos, 
podendo tomar posse e entrar em exercido antes de satis
fazerem o sello. 

Art. 47. Quando por convir ao bem do serviço qualquer 
Empregado entrar em exercício do lugar para que fór nomeado 
antes da expedição do titulo, será o pagamento do sello averbado 
no titulo provisorio do emprego, transferindo-se depois .Para a pa· 
tente ou carta, decreto ou titulo de nomeação as verbas- de paga
mento lançadas no titulo provisorio com declaração da data em que 
se fizer essa transferencia. 

Art. 4R. Fóra dos casos especificados nas Instrucções de 16 dG 
Janeii'O do 185!~ só se poderá abrir assentamento no Thesouro 
sem prévio pagamento do sello : 

1.• Aos Emprrgados do Corpo diplomatico que se acharem 
rm paiz estrangeiro, cujo sello será cobrado nas legações pela 
qual forem pagos os seus vencimentos. 

2. • Aos Empregados residentes nas Provincias, {ls quàcs paga
rlio o sello na conformidade do art. 81. 

3.• Aos aposentados, os quaes pagarão o sello no titulo de 
declaração de vencimento de inactividade antes· de proceder-se ao 
assentamento. 

4.• Aos pensionistas residentes nas Províncias, os quaos 
pagarão o scllo na conformidade do art: 81. 

CAPITULO YII. 

Dos titulas da 5. • classe que são isentos do sello propot'cional. 

Art. 49. São isentos do pagamento do sello nesta classe: 
I. Os títulos de nomeação que tiver de durar menos de anno. 
11. Os de substituiÇóes temporarias, ou nomeações interinas. 
III. Os dos empregos do rendimento menor -de 100~00 

annual. · 
lV. Os de nomeação de Inspectores de Quarteirão. 
V. As Patentes dos Officiaes da Guarda Nacional. 
VI. As Provisões de Vigarios Encommendados que tiverem do 

durar menos de anno. 
VII. As apostillas simplesmente declarativas lançadas nas 

patentes dos Officiaes Militares, que passlio de humas pa1·a 
outras classei, em virtude e por execução de disposiçOes,Le
gislativas concernentes ao quadro do Exercito, nao sendo esta 
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isenção extensiva_ a_outras)s.ua~uer apostillas em qíle a~ pas
·&agens se concedão -PW""~titfO .. ~lo. 

VIII .... Os tituloil.dilf~;4P&'Juize8 de Direito de· húna 
para outros lugares- ,quáúijQ;:'J}JP.JJouvér' augmento de ven
cimento; se houver ao&mento têrá devido sello sómenttt deste 
conforme a respectiva. IÓtaçio. : . 

IX. As gratificações militares inherentes ao exercício do 
posto em tempo de paz, e de guerra • 

Art. 50. Os tilulos comprehendidos na 5. a classe não pagarão 
sello por inteiro, ou a -alaioria sobre o 'antigo, se ao tempo ~a 
execução do Hegularnento de 26 de Abril de 18~4 já tinhilo paS:
sado~ pela Chancellaria os que são sujeitos ao transito della; 
tinhão assentamento ou lançamento em folha os que não transitão 
pela Chancellaria, e careceO} desse asseu.!ttmento; ou tinhllo 
produzido seu eiTeito pela pf)sse e exercício dos titulados, os que 
nllo trawitão pela Cbancellaria, nem carêceol de assentamento . 

.CAPITULO VIII. 

Das revalidações. 

Art. 5f. Os titulos ou papeis de qmilqucr espccie sujeitos 
ao sello proporcional, apresentados em Juizo, ou ás Autorida
des, l<Julccionarios, Repartições, e Officiacs publicos, que o não 
tiyerem pago nos prazos mlJrcados nb presente Regulamento, 
poderão ser revalidados, ,pagando 5 °]o do respectivo valor, até 
a vespera do vencimento, e 10 °/o depois de vencidos. 

Se porém dentro dos referidos prazos houverém pago hum 
sello inferior á taxa devida, ficarão sujeitos á revalidação, pa
gando o triplo da diiTeren~a entre o dito sello e taxa até a 
vespera do vencimento, e o settuplo depois delle. 

Art. 52. A disposição do artigo antecedente não he applicavel 
aos títulos da 5. a classe do sello proporcional. 

§ 1. o Os títulos da cm8se mencionada neste artigo, ex
pedidos antes do Regulamento de fO de Julho de fSãO, c que 
não houverem pago o sello a que estavão obrigados pelo de 26 
de Abril de 18~4, embora tenhllo produzido eiTeito pela po,sse 
e exercício dos nomeados,· estão sujeitos á revalidação na fórma 
do artigo antecedente. 

§ 2. • Os titulos anteriores ao Regulamento de 26 de Abril 
de 184-4, quand~ fore~ apresen~dos dev.erãp _pagar_ ~inples
mente o sello a que esta v ao sujeitos na época de sua data •. 

Art. 53. Os títulos sujeitos ào ·. sello proporcional que não 
tiverem data, qualquer que seja a sua natureza, quando apre
sentados ao sello, serão. revalidados na fórma do art. 51. 

Art. 54. A revalidáção só terá lugar quando exJ&tir titulo 
sujeito ao sello, e que o. Pio, tiver pago nos prazos marcados 
neste Regulamento. . 
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Art. 55. A revalidação St>rá caiculada em todo o caso sobr• 
o valor de que se develia pagar o scllo proporcional, ainda 
quando o mesmo valor se ache effectivamentc diminuído por 
quitaçilo parcial ou outro meio legal. 

Art. 56. Se por erro ou por qualquer outra circumstan
cia se houver pago hum sello infrrior á taxa devida, e fór 
de novo o titulo apresrutado ainda no prazo legal para sa
tisfazer a taxa respectiva, será rsta cobrada pela Estação Fiscal 
integralmerHe, r!'stituindo-se á parte, se o requerer, o que tiver 
pago pelo dito erro ou engano, e procedendo-se contra os Em· 
pregados na fórma do art. 112. 

§ Unico. A disposição do presente artigo he extensiva ao 
sello tis o. 

TITULO H . 

. Do sello fixo. 

Art. 57. São sujeitos a este sello, na conformidade do 
art. 12, ~§ 2.• c 3. • da Ll'i de 21 de Outubro de 1843, c 
art. 11, § 9.• n.• 2 da Lei de' 27 de Setembro de 1860, os papeis, 
livros e titulos comprehendidos nas seguintes classes. 

CAPITULO I. 

CLASSE 1."-Dol que pagão a taxa segundo o numerod1 {ollul1. 

SECÇÃO 1.•-Papeis forenses. 
Art. 58. \ 
§ 1.• 

Autos de posse, tombo, inquirição e justificação 
. de genere, e justificação de sPrviços ....... 200 réis 
Autos de qualquer natureza, comprehendidos os 

que correm ante os Delegados, e Subdelega-
dos, justificações c legitimações para haver 
passaporte, para meio soldo e monte pio, para 
ser reconhecido Cidadão Brasileh·o ou para 
qualquer outro Hm,..................... 100 réis 
Paga antes da conclusão para sentença final. 

-06•ervn~ÕeB. 

1.• Ficão compreheodidos na disposição desto 
artigo os requerimentos, m~morias, memoriaes c 
quaesquer outros pnpeis que fizerem parte, forem 
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jtmlOjiOtl8PP!~~1'0J;,'CJe.::''J: 'f',:, 
na lu reta graCIIOsa .• ttellte~tt J)'ll$!~tl '~'~:"' ··' · 
partes int~ressàdas;'i~lk(~ ... ~tffmdós -11\"' '''':~,i · ·. 
neste Regulamento.· ,· ~-' '" · '"""' 

Exceptuão-se os manifestos, decltlraçlks on 
outros papeis de m~ro ellpcdiente -não · espe.. 
cificados, relativos a_ actos a que as partes forem 
obrigadas em virtudé de Lei, Regulamento ou 
lnstcucções do Governe~ e;os que. forem jUntos 
pelas Repartições nas informações ollleiaes para 
esclatccimento dos negoçios.,:>l:- . , • 

2. • As taxas acima são devidas por cada 
meia folha de papel que. não exceder nas sua!i 
dimensões 1:! pollegadas de comprido e_ 8 de 
largo, qualquer que seja a qualidade do papel. 
Se a meia folha exceder as referidas dimensões 
pagará o dobro da taxa~ de"JOO~rs;:; cstãbelecida 
neste artigo. 

§ 2.o ... 
Escripturas de qualqu~ contl·açl.o; em qQédi· 

rccta ou · íudirectamcnte n~f). se, declare ou 
possa _declarar valor certo':~ .......•..•. .-. : 

Traslados das mesmas. ; ................. , . 
Publicas fórmas .••••• ~ •.•••••• ·• ·• : •••••.•••. 
Procurações e substabelecimentos apud:...OCtci .• • · 
Traslados de autos. quando forem extrabidos 

como taes, e não 'CotUCJ'insú'ilmentó dê: pu.:. 
blica fórma .••...•.•••.•...•••••.••••••• 

Sentenças extrahidas de processo ordinario ·ou 
summario, de embargos de terceiro senhor e 
poisuidor ou prejudicado, : de artigos de 
preferencia, de habilitl;lçliO, ~de. desérçãO:,if 
appellação, de aggravo de· instrumento' · e 200réis 
outros ........................ ··~: ..•• ~.,.· ....• ,.~. . 

Sobre-sentenças .•••• ·• : • ••.••.•••. ""-' •..• • . ;,, • • --~ 
s~ntP.nr.llq ""' forn>!>1 iln. ~ .... n ... -~ . 

1\landaó.os de preceito .•. : •.•.•...•..•..•.•• 
Cartas testcmunhavcis ..•.•..••.•...•......•. 
Cartas precatorias, avocatorias, rogatorias, exe·. " ' 

cutorias, de inquirição, arre~ção e adjJl~ 
dicação, ainda que expedidas a favor da-Fa-
zenda Provincial ..........•••.•...••• -:'.: . . 

Instrumentos de dia de apparecer .....•...•• 
Provisões de tutela e outras quaesquer .... ; . . · 
Instrumentos de posse, protestos, e..outrosfór~ f 

das notas ............•... ·c~ •• ·• ••••••••••• ' f 
'P:lP":t nntPc tl~ """c"'~.,. ............ - .... ~ ... ---- ---• 

Parte li. 151 
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.sEcÇÃO ~-•LPapija· :ei~:dpiu:~~.pfli,;~ · 
Art. 59. 
§ t.• ... 

Testamentos ou codicillos .••••••.•••. ~~~ •••• 200: réis· 
l'agn depois da· verba. ;do prhneiro registro, . 

nllo tendo sido antes. ; { · · , s 2.• . . • . . 
Passaportes, gulas de mudança de domicilio, e { 

títulos de residencia ..•••.•••. : •• .-. ••.••.• , 200 rélit 
Traslados de autos em pubhca forma •••.••.• 1 . · 

Paga antes da assignatura da Alltoridadc· que 
os devo passar. 

§ a.o 
Editaes, mandados do pcnhorn, embargo, se-\ 

qucstro, citação, notificação, demolição, ma
nutenção, "rrolamento, levantamento, ou para 
qualquer outro fim .••....•...••••.•.•..• 

Certidões das citações, intimações e de quacsquer 
outros actos judiciaes, em execução de man
dados, c despachos relativos a.causas penden
tes, ou necessarios para o andam1mto, e con-
clusão das me:mJas causas .................. . 

Certidões quae5quer .....•........•......... 
A ttestados ••••...•.• ; ...•.........•.. · ..•.• 
Procurações feitas no livro das notas, ou fóra das 200 réis 

notas, ou por pessoas particulares, e substabe
lecimentos das mesmas, não contendo estipalu-
ção ou clausula que torne exigível o sello· pro-
porcional............. . .....•..•••..... 

Cgntractos, titulos e papeis nlio sujeitos ao sello 
proporcional .•.• ~ .••••....•...... ; , •.••• 

Recibos e quitações idem .................. : 
Qualquer outro documento ou papel .•..•.... 
Cartas de Ordens Ecclesiaslicas ...•.•••.••... 
Compromissos das Irmandades, Confl·arias e Or-

dens Terceiras, Estatutos, Mcmoriaes .....• 
Paga antes da juntado a autos e petições, ou 

de lavrar-se qualquer outro acto nos prócéssos, 
ou dê apresentação a qualquer Autoridade; Re
partiÇão, Funccionario, ou Oficial publico para 
produziram o elfeHo para que forão passados, 
ou para serem approvados. 

§ 4.o . 
Títulos de nomeaçlio inlerina, de substituição el 

outros quo devem durat' menos de anno... 200 réi& 
Ditos dos Empregados de rendimento menor 

de 10~ ...............•... , ..•..•....... 

r;; 
..::: -·o 
.c,;;.. 

.~ .... 
,§:i 

..g 
o::s .., 
lo. 
Q 

~ 
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P'rovisões oo paro· ,~.;eJ\C()m~ndad~ q1;1e·tive-
. -r.em de doralmé , . ~~· -~~-.; !'.. 't200r~isc 
· P,agaantcsdQ a . .. ento'cllll ·c· 

fGlh&. .pa. ra~-a •pereepçã . •· êrl'Bfo_ ~.: _:_,_._·: t:;._,_: / 
§Js.?. . .'- -k< ~- ~:-;· · ~r•rr;'-'~::. 

Patentes dos .OffieiaQS~:4a Guarda :Naetonal~·- •';'.-·t 2oo.teis'~ Titu.los de nomeaçã~~ln$pootor-de Quatterrão .. ( · ·· · · •· 
. Pilga antes da posse e exerclcio dos nomêados;: •} 
oondo csla disposiçrto e1tcnsiva aos tit~los de que 
tra t.a o paragrapbo am~ehte, que não cá tece"' · 
reom de assÉmtamento ou de lanÇamento em folha. 

Ca~i1i~~a de conhé~im'~~t~ &\·;t>tl>; oud~·carga·· 
antes qfie as Alfande.gns é ~lesas de Hendas, · 
ou seus Agentes expeção o despacho da em
bárcação para sahir do 11orto, onde taes oonbe=. · ·. 
cimentos forem passadOS• .................. 200réis 
Art. 60. S&a sujeitos ao sello fixo do art. 59. 

os documentos offerccidos e apresentados pelos 
Promotores J>ublicos e Fiscaes da Fazenda geral 
em requerimentos, offici~s, ou quaesquer inquc
•·itos no desempenho de Se!ls empregos, devendo, 
quando se houverem de juntar aos autos, ser a\'er
hados pelo Escrivllo do Processo para scetrectuar 
o pagamento do. scllo pela parte obrigada a pagar 
custas. 

sEq;Ão 3. • - Livros. 
Art. Gt. 

Os dos termos do bém viver, e segurança, é os~ . .,;,_ 
dos culpados •.• , .....•.••.•.••..• : ... · .•. ?100 :réis 

Os dos cofres dos orphaos •...•• : • ...•.•..•. \ . 
Os das Orden!' Terceiras, Irmandades, Confra

rias, Fabricas, llos[Jitacs e Albergarias .••.• 
Os de assentos de baptismos, casamentos e obitos 

das Parochias e Curatos .•....•.....•...•. 
Os· livros e prolocollos de Tabclliãcs e Escrivães de 

. qua !quer Juizo, comprehcndidos os dos Escri
vfícs de J uizcs de Paz, Delegacias cSubdelegacias. 

Os livros de Depositarios gcraes, Distribuidores, 
e Contadores J udiciaes .•.••.•.•. ~ •.•...•.• 

Os livros que são obrigãdosa ter os Commet-1·. · 
cianlt>s, Corretores, AgentM de leilões, Trapi-
cheiros e administradores de armazens de de- 40réis. 
positos (Cod" Com"·arts.11, 13, 50,71 e88). j 

.Os livros dos despachantes ...............•.. 
Paga antes de rubricados pela Autoridade competente c de 

se começar nellcs a cscripluração para que dc\'ão servir. 
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Art. 62. Os livro8 cJ_estgnados no nrligo·f!1ileeedente, que nlio 
erão sujeitos a sello, deverão pagar o actual em qualquer estado 
em que se achem, dentro do prazo de 30 dias da publleaçiQ deste 
Regulamento, não se podendo escraricr ou continuar.a escrever 
nelles, e scllando-se sómente as folhas que se acharem em branco 
ao tempo ·da publicaç1io do mesmo Regulamento. . . · 

Art. 63. Os livros sujeitos a S<'llo pagar1io as ta~!lS acima 
estabelecidas, quando a folha do livro exceder nas suasdimenliões 
a doze pollegadas de cumprido, c oito de largo, qualquer que 
seja a qualidade do papel ; nilo excedendo porém· pagarão na 
razão da metade das ditas taxas. 

Art. 6~. Os livros, de que trata o art. 6t, não poderão ser 
cxhibidos em Juizo, ou produzir qualquer etreito, aipda mesmo 
em caso de fallencia, arrecadação c outros semelhantes; sem serem 
revalidados quando não tiverem pago o sello devido; · 

§ Unico. Exceptu.ão-só os casos de procedimento oflleia}, em 
que se observará a disposição do art. 60. . . . · 

Art. 65. Ficão eomprehendidos nas disposições dos artigos 
antecedentes os livros dos Bancos c das Companhiaseu Socie-
dades anonymas. . 

Art. 66. O sello dos livros, de que traUio os a'rts. 61. e 65, 
será pago pelas corporações, omeiaes publieos e indivlduosnclle 
mencionados ; e o dos livros de assentos dos baptismos, ··tasa
mcntos e obitos pelos Parochos o Curas. , 

Art. 67. A falta do pagamento do sello dos livros não pre
Judica os actos cscriptos nellcs, se estes actos tiverem pago. o scllo 
devido. 

SECÇÃO 4.•-Loterias. 
Art. 68. 

Bilhetes de loterias, segundo o numero do Inteiros do 
plano approvado, cada húm ..................... ,150 réis. 
Paga antes da venda dos bilhetes na tó~:D)a,dQ..~,ü •• 97 § 4. o 

CAPITULO 11. 

CLASSB 2.•-Dol títulos que
1

.pâaadgão q, /~a s,egw?t~q 'a .~'UfJ 
qua t e. 

Art. 69. 
Carta 'de Mercê ou Titulo de Duque ou Duqueza ...• 
l>ita de ,1\Jarqucz ou Marqucza. . • . ...••...•.••. 
Dita do Conde ou Condessa e de grandeza ....... . 
Dita de Visconde ou Viscondessa .••.•••.......•• 
Dita de Bar1io ou llaroneza .........•........... 
Dita do Conselho .......•...................... 
Alvará de Mercê de tratamento de Exccllencia •... 
Dito ~ito de Senhoria ......................... . 

100~000 
90~000 
80~000 
60~000 

. ' 50;)000 
50~000 
80~000 
50~000 
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Art~ 71. . . . , . 
Mer~ do oargo oo Mofdomo-m6r, Capellllo--mór;i 

Estribeiro-mór, Camàreira•mór, Vedor, ·e qual-' 
• quer Offieial-Qlór da Citsa Imperial. ............ · ,801000 
Dita de Gentil-homem da Camara, Veador, ~ llonras. 

de Official-mór .••••••••••••••••• ;..... •.• • • • • • • . 60:J000 
Dita ·de· Dama ou Honras de Dama.. . • • • • • • • • • . • • . 50J000 
Dita de Mordomo, Gutlrda.;.Roupa ou Açafata .·• ••• .. ::~ ~ . .. 
Dita de "011lelal-menor ou Honras desse Ome~o. • • , : ~ 
Dita do qualquer outra nomeação de Officio ou Em- .. , 
.. ·p~go nà Càsa ·Is_n.~~l; ~ expe~~~~-pc~ .. ~or~~ ,r;,, 

~~•~mór .... ....... •\·•.·.·· .......... --··,,•~r·=~~. ~ t~1:.•~?--·i~t~~~ 

') 

Art. 72. . .. . .. _ . 
MerCê :ile Grf-'Cruz de qualquer das 'Ordens •. : . .; • · -~ 1001000 
Dita ·de Grande DignUario, da .Ordem da Rosa ••••• , SOJOOO 
Dita do nigoitario da Imperial Ordem_ do Cruzeiro, 

e da Rosa .. ~ ..••. ·•.• ·~·. , ......... ·~· -1., .... · ..... ; _601000 
Dita de Commendador. da ll,osa •• • .•••••• ; •• · ••• :·. ,; . 1 50~000 
Dila d11 Official do Cruzeiro e da Rosa.......... 4C»WWO 
Dita de Commcndador .das outras Ordens......... 351000 
Dita do Cavalleiro 'de' qualquer· Ordem .......... : <t, _ ~ .,~ 

- ' 

sEcçlo 5. ·~l).iRlfJ~." ~imli1eo• '' lMlerfttiol. 
'~ I~ I • • • 

Art. 73. 
Carta do Doutor ou Bacharel Formado •• ; •••••.. ; : · 
Dita de Pharmaceu\ioo e Parteiras •.••.•••.•••.• }.· 
Titulo de Dentista : •.•. ·. • : .•....•. , •...•...•. 

.2~00 

2QIOOO 



( U6l) . .,.. . Titulo de Dr. em A,J,dicina; ·Botiearlos; .e.Parteiras 
passados peJas .~~~~~idiidCS, ou .Fj~~t:uldades es-
trangeiras ••• , ......................... ; • '" ••••.•• ,,~~:réis. 
As apostillas nas.cartas dos 1\'Jedicos, .Pbarmaceu-. 

tico~, c Parteiras estrangeiras pagarao o Sl'llo acima 
estabelecido para as cartas passadas pelas Fac1ddadcs 
rio lmpcrio. · · . 
Dito dos ·premios concedidos pelas Fnculdadl's, o 

Escolas Publicas, de Bacharel ém Jcttras, de appro-
vaçao do ·curso do "ID3tituto Lomrnercial ·e seme-
lhantes ..•••..•••••.•..••••••••••.•••.•.•.•• 

Dito de Advogado do Conselho de Estado .••••. , 
Dito de Solicitador, ou Procurador de causas ante 

os Tribunaes c Juizos da Côrte, Bahia, Pernam-
buco e .l\laranhão......... . . . . . . • . . . • • . ..•. 

Sendo ante QS Juizos das outras Cidades e Villas ••• 
Titulo de approvaçao dos Pilotos c Praticos, de Ma

chin.istas de Barcas de vapor, ou .l<'abricaa • .,. .• ••• ::· 

SECÇÃO 6.•-Privilegios~ · 
Art. 74. 

f5$00 
·~ 

-~ 

Diploma de privilegio exclusivo com;edi!}o a qualquer,; .•. . 
Em preza, até :J.ann()ll .. ; .• • • • • • .• • . • • • • • • • • • • • . .1ml000 

Até 10 annos •... ·:......... . . . . . . . • . . • • • • • • • • . • 30~000 
Dahi para cima............................... 1CO~OOO 
Dito do matricula de Negociante.. . • . . . . . • • • • • • • 10~000 

Art. 75. A di~pJsição do art. 13 he applicavcl aos privi
lcgios estipulados nos contrac:o~ c Estatutos• do- Companhias 
ou sociedades an(lnymas . 

Ari~·7G. 
. àcçlo 7.3 -0utras Mercês. 

l>ipfdirias de qualquer 1\lercô não especificada · no 
pl'esente 1\egulnmento, feita pelo Poder Executivo, 
ainda que em virtude de autol'isação do Corpo 
I.cgjslalivo, comprchendiilos ·os de nomea(ilo pará'.'. 
t>rriprcgos, cujo vencimento seja eventual, as · 
cai·tns do autorisação de Companhias ·o11· So·'' 
cicdadl's lnonymas, -ou de apptovação de seus· 
l!:stalutos, de pcrlllhação c adopçi\o, de supplc
mento de idade, de insinuação de doaç<lo, 
l'rovisao de opere demoliendo, Alvará de supprl
mcnto de licença para easamonto ou de autori
sação para esse fim, de confinmção de compro
misso, de Provisao do confirmação na parte 
J~cclcsiastica, c quacsqucr outras não especifi-
cadas ........ , •................. , ........... . 
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Cartas de natdratlsaçll~·i· 1ld~cl(lj~dto,;· B'ràsilirlu) ~~ 
excepto dagt q1Hitrdretnlipdllad~ ·~rntuitarnente a. • 
cst'tangelros em·:ct4rtnd&idll·)eiln~$ll'de 18 de Se-r,"\ 
lembro 1850, art .. n,. eDéeretos'n.0"~t2de 16 .te.~F .. 
Setembro de 18~ e .808 A de f6:d~.J ~nho de t~5:J .• · ~ ·. 10100() 

SECÇlo 8.•+ 8ullcf, ;Bret•e• .a Dispenaa•• 
Art. 77. . . , !,;.;" 

Bulia ou Bceve de oonfinnaçAo de Arcebispo ou Bispo-.': • !'' . 80~00 
Dita de Bispo in. parlibus..... . • • . • • . . • . •••.••. · ' 6pJOOO 
Dita de Prelado domestico de Sua SanMdadc. • • . • : 50~000 
D!ta eonferind~ honrasa.Clerigol:leC~~oo re~·}· :_ 40:t;OOO 
D~ta de scc~lar!.saçli~ ou mudança F.·. J. •• ~· •• • •· •. • :. : *<1 , · · 
Dtta não e~;pemfieada ••••• r •••• • •••• • •••••••••• , •• , :.· 1~.000 
D~spensa .de interstícios para O~dens,. ou ~e idad~. t:.: · 1~_oo Dtla de lapso de tempo:wnc:cdtda pelos Btspo~ •.•. 5-·. . · . 

a favor de pob~cs declarados taes ~~o Paroého · !O'IWOO · 
Dita de impedimento de matrimonio,. salvo sendol: · :··· · .. 

competente ... . ,. . . . .• . .. _. ...•...•. .- .·... . . . . . . 
Dita de preglio, salvo no CASDmeuto de consciencia. . ; 
Dita de fianças de ~anhos, as chamadas de tempor~s,\,,. ; '·-'''" 

irregularidades, &c., quando dadas pelo Ordina- · 
rio, as concedidas a Sacerdotes para administra- . 
çllo de SaC(a.meolq em $l8SOS ~rgeute~. t~CJHJh~ida · .~· :~féfi,, 
a ~ua neccS!'Jdade. pe!as autortdades _eqcl~f~tl~r. . · 

. na o sendo das espemOcadas .••. ; ••••••••••••••• , 
Dita de illegitiQlillode pa'ra,o pl"IWimento de Bene- · 

Jlcios Ecc~iasticos. ~ ,'; ••.•.••••••.••••••• ;, .. '· '. . '• 

As dispensas e licenças sobre objectos Bcclesiasticos,. espeo. 
ci6cados ou não cspeciOeados nc~ llrtigo, são sujeita's ao 
sello Jlxo declarado .no ditQ artigo, ou ·sejão concedidas. :pelas 
Bispos, ·ou pelo Summo P.ontillce, oy. por quaesqqer. 9~11$ . 
Au~nd'dades _mai~r:es <9u ~eno~, .. c;a~e·'poél~~-~~íiJl~,jí,ár~j às 
concc er. · ·- · · 

~EC~"-.~..-é'-:; ficcnçm- . . I . i.~i:J~ 
Art. '78. , , . , ·• '· ·· · ' ;; "'":. 
fJara Oratorio particular : · . 

Por huma só vez .•.•••.•..•.•......• ~ ••••.•••• · •1 1~ 
Por hum anno ....... •'· ·~ .•.•••••..•••••.• ~ ... ; •. t."l'··:IMt)o 

E por ma i& de; aliao:. ó• .1!' • 1, :1 • ~··• ,; :·· •'! , •. ~ ;;.,· · • · 1 

Nas Povoações .•• ·.- •• ·• ~'·;: ~ ~ ··; ..• ~. ~.·.· .... ;;: .-~·· \. ·• 311»000 
·No campo, ou.em lugar distante da· Igreja .Matriz ..• · .. ,,, tOOOOO 

Licenças a Empregados Publicos, oomprehen .. ,,, '. !, ' ;~f'·) 
didas·as que os Chefe.sdeRepartiçãoeslãoaulori-~t.;, • ~. 
sados a dar em virtude de Lei, on Regulamento: 
Sendo até 3 mezes com vencimento ..••••.•..•.• -~ ~00 
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Sendo de mais de 3 mezcs• idem .. ; ........ : .... · .. . 
Idem sem vencimento, e a Empregados· que nao, 

perceberem vencimento algum pelo exercido de 
seus em pregos .•••••.•.•••.••..•••• -. • • • • . • . • · 
Licença para advogar: · · 

Concedida a individuo que nlio srja formado, nllo 
sendo vitalicia, por cada annu .....•..•..•.••••. 

Concedida ·vitaliciamente n individuo que nll.o Sl'j:t 
formado em Direito; ou que o sf'ja em Universi
dade, Faculdade, ou Academia -estrangeira •.••• 

· Dita para citar o Procurador da Corôa •.•.••..••• · 
Dita pora al·eitnr emprego, pensão ou condecoração 

de qualquer Governo estrangeiro .•• • ••...•••• ~. 
Licença p<tm abertura de Thcatm ••..•.•...••.. 
Dita de qualquer divertimento de espectaculo pu-

blico .•••••••. • .•••..•..•.•...•..•.••.•.••• 
Dita, quf.l deve ser annual, para abrir casa do 

jogo licito: . . · 
Nas Cidades do Rio dc'Jaft'ciro, Bahia e Pel'nambuco.' 
Nas outras Capitaes de Províncias •...••..•...•..• 
Nas demais Cidades, Villas e Povoações ....•..•.•• 
Licenças concedidas pelas Camaras Municipaes para 

edificações ou quaesquer outros netos da sua com-
pctencia .••.•..•....•....•.•.....••• ': . •••• 

Ditas concedidas por quacsquer Autoridades l'iScl}es 
· e Civis para os ca:;os, c na conformidade de seus 

respectivos Regimentos, com tanto que d'eHas se 
expeção titulos espcciaes assignados pelas respec-
tivas autoridades .•••.••.•......•.• ; •..••... 

Qualquer outra licença concedida por titulo de auto
ridade constiLuida, nll.o sendo das especificadas. 

AJ,arás judiciaes não especificados .•...••.••... 
Licenças concedidas pelas Camaras 1\Iunicipaes, c 

Capitania!! dos portos, n4o especificadas •..•. , 

4~000 

~000 
t~OOO 

25~0 
40~00 

303000 

60t)000 
30,000 
151Hl00 

21000 

200 réis. 
' 

sECç1o to. - Titulas d()s dtspàchantes das Al[andegas, ''"' 
Ajudantes e Caizeiros despachantes; dos Corretores e otdros. 

Art. 79. 
Os Lilulos dos Despachantes, r.orrelores, Interpretes, 

Agentes de leilões, Trapicheiros e Administradores 
de armazens· de depositos particulares págarão.. 5'000 

Os dos Ajudantes dos despachantes, c caixeiros des-
pachantes.. • . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ~400 

Art. 80. As licenças de que se deve pagar ci scllci fixo, sem 
exceptuar as não especificadas, s11o sómente aqucllas de que se 
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~xpedem litulos cspcciacs nssignados pelas respectivas Autorida
des, nilo sendo portanto sujeitas ao sello ordenado no art. 78 as 
licenças, e dispensas tempotarlas do serviço militar, ou da 
Guarda Nacional, ns simples permissões, que os Juizes concedem 
por seus despachos em ca3os de necessidade pata as partes, ou 
seus procuradores assignarem os articulados c allegaçi1es, para 
o que.não hc preciso expedir titulo ou diploma algum ; de~·endo 
súmonte pagar a taíla de ~00 réis como comprehondidas no 
art. 59 deste ltcgulameuto, debaixo da designação de qualquer 
outro documento ou papel. 

Art. 81. O pagamento do scllo das licenças expedidas na 
COrte ou Prm·incias a Empregados ahi residentes deve ter ló81lr 
antes do << cumpra·.~e e registre-se » do Chefe da Repartição ou 
.\utoridade de quem depende a sua execução. 

Quanto ás licenças concedidas na COrte c etpedidas para as 
Províncias, observar-se-há o disposto nos arts. 1:!, 13 e 14. do 
Dcci·cto n. • 632 do 27 de Agosto de f8~9, não podendo ter cxe
ruçfio sem o pagamento do sello. 

Art. 82. Tambem se cobrará· 200 réis de scllo fixo das per
misslíes concedidas por simples despacho, o das licenças conce
didas para ir a bordo de qualquer nalio entmdo, na •cónfot·
midadc do Regulamento das Alfandegas. 

Art. 83. Os títulos, diplomas, alvarás e mercês, que liferem 
sido passados e c~pegidos antes do Regulamento de 26 de Abril 
de 18'1.4, ainda que não tenhão pago sello algum, sómcnlc deve
rão pogar aquelle a que esravão sujeitos ao tempo de sua expe
dição, no caso de terem já antes produzido seu elfeito, e por elle 
se ter feito obra, cscripturando-sc a tax!i nos livros actuaes com 
a declaração, tanto no assento como na verba, de ser taxa mitiga. 
Quando porém tacs títulos, ainda que anteriormente expedidos, 
não tiverrm tido o seu cumprirtir>nto, Pntilo pagarão o scllo 
actnal. 

Art. 8l. Os papei!! ·de data antCI'ior ao Regulametlto de 
26 de Ahril de 181.4, ao de 10 de Julho de 1850, e ao prMeríte 
já sellados não pagarão a maioria· do sollo actual, ainddl qu:e 
sr>j3o P.xhibidos como documentos. 

CAPITULO 111. 

Do~ titulos da 1. • e 2.• cfa~se que sdo isentos do self~ firo. 

ArL 85. SãtJ isentos do pagamento do sello Oxo : 
I. Os processos em que forem partes a Justiça, {)U a Fa

zenda Publica; os traslados e sentenças que d'elles se es:
trabirem, os mandados e quaesquer optros actos promovidos 
ex-offlcio em qualquer Juizo, s~mdo porém o réo, quando a final 

PMU U. 1U 
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condemnado, sujeito ao pagamento do sello respectivo, se nãp 
fór pobre. 

Il. Os titulos, condecorações, honras, e quaesq•1er distincções 
concedidas aos Officiacs do exercito, armada e guarda nacional 
em dcstacnmcnto ou corpos destacados em remuneração de 
serviços militares; devendo esta circumstancia ~er declarada para 
o cffeito da isenção no proprio Decreto da Mercê, salvo quanto 
ás condecorações da ordem de S. Bento de Aviz concedidas n 
officiacs militares no~ termos do A lmrá de 15 de Sehnnbro 
rio 1790. 

111. As mercês conferidas a Príncipes, e igualmente a sub
dit<'S estrangeiros que se fizer~m dignos da bcnevolcncia do 
lmpcrio. 

IV. Os primeiros traslados de escripturas publicas, que já 
tiverl"m pago o proporcional. 

V. Os mandados judiciacs passados ex-officio. 
VI. Os documentos apresentados pelos Agentes da Fazenda 

Nacional, ou qua~squer outros Empregados Jlublicos para 
lcgalisar suas contas nas respectivas Repartições. 

VII. Os documentos que pertencem ·ao expediente _das Re
partiçlít:S Ceracs, Provinciacs e l\lunicipaes, corno são, guias, 
attestados de frcqucncia, folhas, rclaçrJes de fornecimentos, 
conhecimentos em fórma, recibos authenlicados de ,·encimcnlos 
militare~~ c de Empregados Jlublicos, ferias, sala rios, pensionistas 
c outros semelhantes, c igualmente os mànifestos, suas copias, 
traducçõcs, declarações do conteúdo dos volumes, aulorisações 
dadas aos DPspachantes pa1·a despachar certas c determinadas 
mercadorias, folhas de descargas c recibos de carga, ·ou de mer
cadorias desp:~chadas, ordens para despachos c recibos passados 
ns Capatazias ou aos Fieis c Administradores de dcpositos 
publicos ou alfandegados de mercadorias entregues ás partes. 

VIII. Os linos das Caixas Economicas, Montes-pios, Montes 
de Piedade, ou de Soccorro c das Sociedades de Soccorros Mutuos 
creadas em virtude da Lei n. 0 1.0~3 de 22 de Agosto 
de 1860. 

IX. Os livros das Casas de Caridade c de 1\Jisericordia, e 
quacsquer outros não especificados no art. 61. 

X. Os dos termos dns multas dos Jurados, c das cor
reições. 

XI. As licenças quo dão os Comm:mdantcs militares, e as 
Autoridades, pnra que srus subordinados posslio requerer, ou 
serem citados. 

XII. As licenças para divertimento c cspectaculos de que os 
encarregados, dircctorcs, ou donos não percebem lucro ou 
ttuando este fôr applicado a obras pias. 

XIII. Os atteslados dos rncdicos c as guias que passão as au
toridades para se dut' sepultura aos cadavcrPs. 

XIV. Os procc~sos que correm pcrantr os Juizes de Paz, e 
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os papeis, requerimentos :e docum~tntos respectivos sujeitos ao 
sello fixo . 
. XV. Os actos praticados, e Oi documentos olrorecidos pelOi 

Empregados do Juizo da Provedoria, devendo ser o imposto 
averbado pelo Escrivão competente para ser pago a flóal pelo 
testamenteiro, a quem não se dará quitação sem a prova' de 
pagamento do mesmo imposto. 

XVI. Os litulos passados aos posseiros em virtude da Lei n. • 
601 de 18 de Setembro de 1850, art. 11, e aos colonos pelas 
terras que lhes forem concedidas na fórma da Legislação om 
vigor. 

XVII. Os processos de desapropriação por utilidade ou ne
cessidade publica promovidos por conta do Estado, ou das Admi
nistrações Provinciaes, o pelas Camaras Municipaes. 

XVIII. Os actos promovidos e quaesquer títulos ou docu
ntcntos apresentados em Juizo a favor dos que liligarem tJa 

ttualidade do autores ou de réos por sua liberdade, send•· 
porém a parto contraria sujeita ao pagamento do sello respec

tivo quando a final condcmnada. 
XIX. Os processos do Conselho do direcção, inq1,1irição, 

disciplina, investigação, dé guerra e outros que tiverem lugar 
no Exercito, Arn~ada, nos Corpos Policiaes, e na Guarda Na-
cional. 1 

XX. Todo o tituto ou papei sujeito ao sello proporcional 
e os que dclle forem isentos pelo presente Regulamento, salvo 
quanto a estes ultimos o caso de serem exhibidos ou juntos, 
como documentos em qualqum· Tribunal, Juizo ou Estação 
Publica, em que pagarão o sello fixo do art. 59 ~ 3. • 

Art. 86. Não será permittido escrever-se ou lavrar-so em 
seguida em cada meia folha do papel dous ou mais actos 
sujeitos ao sello fixo, salvo pagando-se o sello respectivo. 

§ Unico. Exccptuão-se as certidões de citações ou notifi
cações, e de quaesque1· outros actos judiciaes e administrativos 
em execução de mandados ou despachos relativos a causas ou 
processos pendentes, as quitações judiciaes ou extrajudiciaes, 
c os substabelecimentos das procurações, que poderão ser escriptas 
ou lavradas na meia folha que tenha pago o scllo devido do 
primeiro acto. 

Art. 87. Se o titulo, de que se deva sello contiver dif
ferentes actos ou mercês, de cadà huma das quaes seja· devido 
o sello fixo, pagará o imposto sómente do acto,. cujo tJel.lo 
fôr maior, ficando os demais isentos. 

Art. 88. Não será retardada a expedição e julgamento 
dos processos criminaes e policiaes em qualquer instancia por 
falta do pagamento do sello, o qual se eiTectuará depois do 
dito julgamento na fórma do art. 470 do Regulamento de 3t' 
de Janeiro de 18fi.2, pela parte interessada no andamento 
dos ulteriores termos do processo, salvo sendo esta pobre. 
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CAPITULO IV. 

Das revalidaç!ies. 

Art. 89. Os diplomas ou titulos comprchcndidos na 2. • 
elasse, que forem sujeitos ao transito da Chanccllaria, serão 
sellados antes delle, os outros o serão ou antes de serem assig
nados ou antes de se lançar nellcs a verba do registro na Hepartiç<lo 
ondo forem lavrados, ou antes do cumpra-se da Autot·idade quo 
tiver de dar-lhes execução, c em todo o caso antes do assenta
mento ou simples lançamento em folha, se este tiver lugar. 

Art. 90. Os titulos e papeis comprchendidos no presente 
titulo, que não pagarem a taxa antes dos aclos que nelle vão 
declamdos, ou que a pagarem menor que a devida, poderão 
ser revalidados satisfazendo hum sello dcl vozes maior do quo o 
marcado nas respectivas Tabellas, c o quadruplo da differença 
quando houverem satisfeito taxa menor que a devida. 

§ Unico. A di_sposição deste artigo não hc applicavel aos 
titulos de nomeação sujeitos no scllo fixo. 

PJ\RT~ 11. 

Da cobt•an~a do sello. 

TITULO IJNICO. 

CAPITULO I. 

Do Sello adhesivo. 

Art. 91. O sello adhesivo será applicado aos titulos da 1. • 
classe do sello proporcional, e aos papeis e documentos da :1. • 
e 2. • Secção da 1. • classe do sello fixo, nos lugares e quando 
o Ministro da Fazenda o julgar conveniente. 

§ Unico. Será todavia permittido ás Companhias, e casas 
de commercio, que o requererem ao .Ministro da Fazenda na 
Córte e Província do Rio de Janeiro, e aos lnspectores das 
'fhcsourarias nas outras Províncias, fazerem sellar préviameqte, 
por meio de cunho especial semelhante ao scllo adhesivó, o 
papel estampado para . uso de sua firma destinado a títulos su
jeitos ao sello proporcional. 

Art. 92. Os titulos e papeis das domais classes não 
ttoumeradas no artigo antecedente, tanto do sello fixo como do 
proporcional, serão unicamente sellados nas Estações l"iscacs 
ou outras cncarreiadas da arrecadaçãe, por meio de verba que 
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st:rá lançada sobre hum sei(() adbe~iva especial pat'a as referidas 
classes, pelos Empregados, Caixas de Companhias, ou outros 
indivíduos que forem ioournbidos da. arrecadação, ou da flsca-
lisação do referido imposto. . 

S Unico. Exceptuao-se da disposição deste artigo· os livros,. 
bilhetes de loterias,. (l9 títulos da l..' 2. a' 3. a' 4.• ' 5.• , 
6. • e 7. • Secção de 2. •· clasiie do sello fixo, as llullas, Breves· 
e outros títulos ou papeis que forem designados pelo Ministro 
da Fazenda, devendo set' sellados por meio de verba c cunho 
ua fórma do art. 100. 

Art. 93. O Ministro da Fazenda poderá tornar extensivo 
o sello adhesivo do qualquer das referidas especirs a outros 
tilulos e papeis não especificados nos artigos antecedentes, ou 
sujeitar ao sello por verba e cunbo d'entre os designados nos 
mesmos artigos os que entender conveniente, conforme a ex
periencia o aconselhar. 

Art. 94. Para o sello adhesivo haverá tres estampas. 
§ t. • A 1. • será desti~ada ao sello proporcional dos titulos 

de t.• classe, c terá no centro a cillgie do Imperador; em 
torno della a inscrípção « Imperio do Brasil >>; no alto o 
valor em algarismo ; em baixo o mesmo .valor por extenso; do 
lado esquerdo a flesignação da natureza do imposto, c do di
reito a dos títulos la que he destinada. O scllo adhesivo destil 
estampa será impresso com tinta víoletc, mas as lett·as da ins
cripção dos. valores serão impressas com tinta carmesim, e as~ 
outras de côr branca. 

S 2.• A 2.• estampa será igual á primeira, com a diO'I'l
rença porém de que no alto terá inscripta a palavra « sello », e 
em baixo a palavra« fixo "• dos lados as palavras << Imperio do 
Brasil», sendo o fundo de côr azul, c as lettras dos valm·es do 
cdr bt·anca, e as demais impressas com tinta carmesim. 

§ 3.• A 3.• estampa será igual á t.•, mas com as seguintes 
alterações: 1.• em \'CZ da effigie do Imperador terâ as armas 
imperiaes; 2.a do lado direito terá a inscripção << lmperiu do 
Brasil », e do esquerdo a seguinte inscripção << sello adhesivo 
especial», c 3.• o sello set·á impresso com tinta preta. 

A referida estampa servirá indlstinctamente para o sello PI'O· 
porcional ou fixo. ' 

Art. 95. O sello adhesivo será collocado e collado no allo do 
titulo, escripto ou documento, quando não puder ser no fim do 
mesmo titulo, logo depois da ultima linha do que estiver escripto, 
e ao lado da assignatura ; o inutillsado pela parte, ou pela 1:\o
partição, Autoridade, Funecionario ou Oficial publico a quem 
f6r apresentado para este fim, ou a cuja fiscalisação competir, 
escrevendo-se o nome do lugar, a data, e a firma da pessoa, 
ou a rubrica da Autoridade ou Empregado que o inutilisar, 
parte sobre o papel e parte sobre o sello. Para inutilisar o 
sello bastará que a parte escreva sobre o mesmo sello a assigna-
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tura, ou qualquer outra declaraçilo, que se tenha de fazer no 
titulo, como a do algarismo, & c. 

§ t.o Nas Iettras de cambio ou de terra o sello será col
locado e collado ao lado esquerdo dos referidos títulos. 

§ 2.0 O scllo que não fôr encontrado com estas formalida
des rcputar-sc-ha nullo c de nenhum eiTcito, ficando sujeitos á 
revalidação os titulos, c á multa as partes interessadas, Re
parlições, Autoridades, Funccionarios , ou Olliciaes publicos, 
conforme as circumstancias. 

§ 3. o Em caso de necessidade ou de falta de sello do va
lor que exigir a imporlancia do titulo se collocarão os qml 
forem necessarios até que a somma de seus valores prefara a 
taxa devida, inutilisando-se lodos nos termos deste artigo. 

Art. 96. O preparo, venda c usú do papeliicllndo conlinuani 
em vigor no 1\Iunicipio da Córlc c Província do Rio de Janeiro, 
em quanto não se e1flprcgar o scllo adhesivo para os títulos 
c papeis sujeitos ao sello desta cspccie, devendo as pnrtes quando 
não tiverem empregado papel scllado, fnzct· selim· por verba na 
Estaç11o competente, em vez de juntar papel scllado na fórma do 
Rcj!ula~t~cnlo de 31 de Dezembro de 1851, qne fica em vigor 
menos na parte relativa ás taxas, isenções, revalidações e de
signação dos papeis sujeitos ao scllo, emquanto n11o estiver em. 
uso o mesmo scllo adhesivo. 

§ t.• Nas Províncias, em que não está em uso o papel 
,sellado, continuarão em vigor o lnnçamento da verba c o 
signal do scllo c as disposições do Hrgulamcnto de 10 de 
Julho de 1850, que não forem relativas ás taxas, isenções, 
revalidações c designação dos papeis sujeitos a sello, cmquantu 
não fOr applicado o sello adhcsivo na fórma dos arts. 91 c 92. 
~ 2. o A disposição do§ t. o Hca extensiva á Cõrlc e Província 

do Rio do Janeiro pelo que respeita aos titulos o papeis sujeitos 
actualmentc ao sello por verba. 

CAPITULO 11. 

Onde, e por quem dere sc1· arrecadado e escriptwrado o 
imposto do sello. 

Art. 97. O imposto do sello será arrecadado e escripturado 
nas mesmas Estações, c pelos mesmos Empregados que ora o 
arrecadão, a sal!er: as Hcccbcdorias de H.cndas internas; as 
Alfandcgas que tambem scnem de taes Reccbedorias ; as Mesas 
de Hcndas e suas Agencias; as Collectorias; as Adminis
trações dos Correios, ou as Thcsourarias, nos lugares onde as 
Alfandegas que sencm de Hecebedorias não estiverem ao al
cance com modo do Publico; e em quaesquer outras Repartições 
Publicas. Exceptuão-sc os seguintrs: 
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§ t. • O sello .fixo dos passaportes do cmbarc:u;ões, e do
cumentos pertencentes ao despacho dcllas, o será nas Alfan
degas.e .Mesas de Rendas e suas Agencias, por onde laes des
pachos se expedem. 

§ 2.• O dos autos e processos que correm perante os Juizos 
de Paz, Delegados e Subdelegados ( art. 58) , de lugares onde 
n11o houver algumas das Estações referidas, e o de alguns títulos 
que ahi se passarem, comprchendidos nos arts. 12,59 c 78, será 
arrecadado c escripturado pelos n~spectivos Escrivães, os quaes 
remetterão o producto no fim de cada trimestre á Estação I•iscal 
do districto com a guia competente; e por este encargo terão 5 
por cento do mesmo producto. 

§ 3.• O das Apoliccs de seguro, c contracto de risco e outros 
papeis ou títulos, que forem designados pelo Ministro da Fa
zenda , poderá ser arrecadado pelos gerentes, Caixas ou Thesou
reiros das Companhias Publicas ou particulares, como Recebe
dores, a saber : 

I. O das Corn,v.anhias publicas, ou autorisadas pelo Go
verno ou seus ])~legados, se forem para isso expressamente 
autori$ados pela respectiva Directoria, c assignarcm termo na 
Directoria Geral do Contoncioso na Côrte, c nas Secções do 
Gontencioso das Thesourarias nas ProYincias, no qual se obriguem 
a entregar á Estação de arrecadação nos primeiros 10 dias de 
cada mcz o producto da taxa arrecadada no mez antecedente, 
acompanhada de huma nota da quantidade dos títulos passados 
ou cmittidos, c valor ddlcs durante o dito mcz; e a exhibir 
os livros da escriptui"ação quando o Chefe da dita Estação queira 
conferir com elles a dita nota. · 

11. O· de Companhias particulat·cs, se além dos requisitos 
acima referidos, obtiverem licença do .Ministro da Fazendá 
na Cõrtc, e dos Inspectores das Thcsourarias nas Províncias, 
a qual lhes ser<í concedida se offerecercm suffiricntes garantias 
do cumprimento dos mesmos requisitos. 

§ 4. • O dos bilhetes de loterias será arrecadado pelos The
soureiros dellas, c entrrgue no Thesouro , 'filcsourarias, 1\ecebe
doria ou Estação do sello do lugar da extracção, antes que 
esta se verifique, acompnnhado de guia cornpl'tente. 

§ 5.• O das cartas dos Nt>gociantes mntrirulados, e dos livros 
do Cornmerclo será &rrecadado pelos Tribunaes do Commercio, 
onde os houver, recolhendo-se o producto nos primeiros 10 dias 
de cada mcz ·á Estação Fiscal arrecadadora. 

§ 6. • O de títulos c papeis expedidos pelas Repartições Pu
blicas poderá ficar a cat·go dos Empregados que o .Ministro da 
I<azenda designar. 

Art. 98. Serão Escrivães de scllo e seus Ajudantes, nas 
Uccebedorias, ou Alfandcgas, que servirem de Hecebcdorias, 
os Emprrgndos dellas, que os respectivos chefes drsi~otnar~m. 
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Nas Mesas de 1\cndas c Collcctorias desempenharão esse encm•go 
o;; proprios Escrivães dellns. · 

.1rt. 99. Os Escrivães, Empre~ados, Gl'rcntes, Caixas ou 
Thrsoureiros das companhias, os Thesoureiros das loterias e 
quaesqucr outros que arrecadarem o imposto do sello, ficllo sujei
tos, como Hccebedores, ás penas do art. 43 da Lei n. • 514. de 28 
de Outubro de 18!~8 no caso de indetida detenção do producto 
do ditn imposto. 

CAPITULO IH. 

Signal do se/lo, c verbas nos papeis. 

Art. 100. Todos os papeis em que nllo se empregar o sello 
adhcsivo, serão sellados de relevo com cLwhos das Armas Impe
riaes, forneddos pela Casá da Moeda, os quaes terilo huma 
legenda da Estação Fiscal a que pertPncerem, v. g. -Reccb. 
do Rio de Janeiro, Collcctoria de Campos-, & c. 
~ Unico. í'\ão precisão signal de cunho: 
I. Os bilhlltcs de luterias. 
11. Os que pagarem a taxa em Estação onde o não houver. 

Art. 101. O pagamento da taxa no caso do artigo ante
cedente far-se-ha constar pelo signal do sello na frente, ou no 
verso dos papeis, ou tHulos como fôr mais commodo, e por 
huma verba escripta abaixo delll', a qual deverá conter o nu
mero do assento respectivo do livro de Receita, a taxa pot· 
extenso, lugar e datn, rubrica do Iteccbedor, Escriv1io, Thesou-
reiro, Caixa de Companhia, &c. . 
~ 1. • Nos papeis rcva lidados e nos reformados se accrcscen

t'ará ao lado da quantia por extenso- ltev ., Itef. 
~ 2. • Nas minutas para as apolices de seguro e nos con

tractos de risco cuja taxa fôr cobrada pelos Caixas das respec
tivas Companhias, scr:í lançada a verba na fórma do artigo 
antecedente mas só com a rubrica do Caixa. 

Art. 102. O signal do se !lo, e verba, ou o sello adbesivo dos 
títulos que devem ser lavrados depois de paga a ta:xa, como os 
de notas dos Tabelliães, e os de transferencias de acções de 
Companhias publicas e particulares, cujos Caixas nilo estherem 
autoris<Jdos n arrecadar a taxa, será lan~ado em lmma nota 011 
declaração, que deve ser apresentada na Hecebedoria, conwndo 
os nomes das F:rtes, qualidade e lransucçilo, a data, c assigna
tura de algumas dellas, ou do Tabellião ou Caixa; e no (litulo 
ou assento, que só á vista desta nota ou declaraçãq se poderá 
lavrar, far-se-ha menção do numero, quantia e data da verba 
do sello. 

Art. 103. A conta das folhas dos livros forenses, c a da taxa 
resp1~eliva, sPrá feita f' derlarada na ultima folha delles pelo 
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reapectivp Escrivllo ou Ta~llillo; e a das "folhas dos outros livros 
pela parte a quem deva servir o livro apresentado. 

Art. 104. Apresentado qualquer papel ou titulo que _sejn 
por este Regulamento sujeito a sello por verba, o Escrivão a 
lançará c o Recebedor receberá a importancia da taxa qui' 
nella estiver, e ambos a rubricarão, o que feito, se lhe imprimirá 
o signal do sello, e entregará á parte. 

Art. 105. Observar-se-hão quanto á cscriptnraçuo lia recdla 
do imposto c multas, e flntrega do producto no Thesouro c The
sourarias, as disposições actualmente em vigor, cmquanto não 
forem alteradas pelo MinistTo da Fazenda para harmonisa -las 
com o systema do sello adhesivo. 

Art. 106. Os Iivws da receita do sello das Companhias, 
e outros l~stabelecimentos serno rubricados nas Hepartições 
Fiscaes competente11. 

CAPITULO IV. 

Fiscalisação. 

Art.. 107. As contas das Estações e pessoas que anrcadiio o 
inip.:~sto do sello, serão tomadas nas Eslaçiít>s rh·:tPS, c pwlo modo 
que a rrspdto desta renda, e das outras in !cruas está dl'!el'lll i
nado nos Hegulamentos e Ordens em vigor. 

Art. 108. Quando se tomarl'm as cotttas <Ís Eslat;iit's e pessoas 
que arreeadão o imposto <.lo sello, o Thesouro c TI!Ps•turarias 
poderão exigir de quaesquer Tribunaes, Autoridades, Funct:io
na:-ios, Hcpartições, c OlHciaes publicos, eerlirliiPs, infom;açüt .'., t• 
requisitar ex.anws nos vapeis das IIICSilJaS Heparlit;:Ges' f:p.:rd;l

rias, eCartorios, afim de se verifiear se forão on ufio dPvidnmenlc 
lançados, e pago o sello competente. 

Art. 109. As Estações encarregadas da arrecadação do impos
to do scllo não poderão fazer exames nos cm·torios dos Tabelliães 
c Escriv1!es ou em quaesquer outras Hepartições para averiguar 
as faltas de pagamento de sello, mas deverão, quando taes faltas 
chegarem r;or qualquer fórma ao _seu conhecimento, requisitar 
ás Autoridades competentes as cerlidõl's ou os precisos exames 
para, á vista do resultado, procederem ulteriormente na fórma 
da lei contra os infractores das disposições dPsle Uegulamrnto. 

Art. 110. Os Delc~ados, Subdelegados e Juizes de Paz !'tio 
Fiscaes do proeedimcnto dos seus Eserivães, a respeito das obri
gações, que lhes são impostas por este Hegulamcnto omo Rl·-
ccbedores do sello. c 

Art. H 1. Os Juizes de Direito nas correições que fizerem , 
como dispõe o art. 207 do Regulamento 11.120 de 3J de Janeiro 
dQ 1842, e arts. 28, 49 e outros do Itegulamento de 2 de Outubro 

Parte li. 153 
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de 1851, examinarão particularmente se os .livros e notas e proto
collos dos Tabelliães e Escrivães estão devidamente sellados, e 
se os Juizes de Paz, Delegados, e Subdelegados tem feito cumprir, 
quanto ao sello arrecadado pelos seus Escrivães, as disposições do 
presente Regulamento, quo lhes dizem respeito; e bem assim 
examinarão na revisão que devem fazer, em virtude do art. 36 do 
Regulamento n. 143 de 15 de Março de 1842, se lambem estão 
devidamente scllados os Livros das Ordens Terceiras, It·maoda
des e Confrarias, e das Administrações que os devão ter. Quando 
encontrarem qualquer omissjio ou irregularidade, remt>tterão ás 
Estações Fiscaes competentes ou aos Presidentes de Província 
os documentos c mais papeis pm· que conste a infracção para se 

-proceder na fórma da Lei contra os infractores das disposições 
deste Regulamento. 

§ Unico. Em caso nenhum será permittido aos ditos Juizes 
impôr as multas comminadas neste Regulamento. 

CAPITULO V. 

JJiultas. 

Art. 112. · Ficão sujeitos á multa de 5~000 a 25~000, além 
das penas do art. 135, ns. 1, 2 e 3, combinado com os arts. 21 
e 22 do Codigo Penal, os Empi'cgados na arrccadaçílo do sello, 
que exigirem, averbarem ou lant;arem no livro de Receita taxa 
maior ou menor que a marcada na Parte t.• deste Regulamento. 
; Art. 113. Ficão sujeitos á multa de 10~000 a 50~000, além 
das penas dos arts. 153 e 15!,. do Codigo Penal: 

§ 1.0 Os Juizes que sentenciarem autos, ou assignarem 
mandados, c quaesqucr outros instrumentos, e papeis sujeitos 
ao sello, no caso de falta absoluta de pagamento do imposto, ou 
de sua averbação, ou quando esta tiver sido feita por pessoa 
incompetente. 

§ 2.• Os Empregados a cujo cargo estiver o transito de pa
peis pela Chancellaria, e o assentamento em folha de títulos 
de nomeação, que sem prévio pagamento do competente sello, 
a que são obrigados os papeis, diplomas ou titulos, os fizerem 
ou deixarem transitar, ou os assentarem em folha. 

§ 3. • O Juiz, ou qualquer Autoridade Civil, Ecclesiastica, 
Militar ou Municipal, que der posse e exercício a qualquer Em
pregado sem que o seu titulo de nOipcação cstrja sellado, ou 
quando a averbação tiver sido feita por pessoa incompetente, 
salva a disposição dos arts. 46 c 59, § r... o 

§ r...• O Chefe de Hcpartição Publica, Juiz, ou outra qual
quer Autoridade constituída, sem distincção de classe, ou jc
rarchia, que attender officialmentc, ou deferir qualquer reque-
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rimento , ou outro papel instruido de documentos , sem quo 
e~tes tenhlio sido sellados ; ou fizer guardar e cumprir, ou que 
tenha effeito qualquer titulo, ou papel sujeito ao sello, sem 
que tenha pago a taxa correspondente. 

§ 5.• O Empregado encarregado do registro de qualquer 
carta, diploma ou titulo sujeito a sello, e que não tiver assen
tamento em folha, que o registrar, ou lançar nelle a verba de 
registro antes do pagamento da taxa. Nas mesmas penas incorre 
o Chefe da Hepartição onde deva ser registrado o titulo. 

§ 6.• O Tabelliãó que lavrar Escr·iptura no livro de notas, 
ou o Escrivão que concertar e. assignar papel sujeito ao sello 
sem estar pago. 

§ 7. • O Thesoureiro das loterias quando se extrahir a 
loteria antes do pagamento do sello. 

Art. 114. Fica sujeito á multa de 20:ti!OOO a 100:ti!OOO, além 
das penas do art. 177 do Codigo Penal, quem subtrahir ao 
pagamento da taxa correspondente qualquer papel sujeito a scllo. 

§ Unico. Entender-se-ha verificada a hypothcsc prevista 
neste artigo quando concorrerem circumstancias que demonstrem 
ou fação presumir desígnio ou premeditação do facto. 

Art. 115. Ficão sujeitos á multa de 40:t;;OOO a 200l')000, além 
das penalJ. .dos arts. 167 c 168 do Codigo Penal : 
~ 1. • Os que falsificarem o signal estampado, ou a verba 

eseripta nos papeis sujeitos a sello, seja usando de falso cunho 
ou sello adhesivo, seja alterando de qualquer modo o sello adhe
sivo, e verbas verdadeiras, seja escrevendo verbas falsas ou em
pregando sello que já tenha sido usado em outro papel, ou 
titulo. · 

§ 2.• O Escrivão, ou outro qualquer Empregado nas Es
tações do sello, que antedatar qualquer verba escripta , com 
o fim de evitar o pagamento da revalidação, ou que alterar 
qualquer algarismo , data ou palavra da formula da verba. 

Art. 116. Os Escrivães ou OIJiciaes publicos que escreverem 
actos, contract.os, ou papeis obrigados ao sello, ou que os rece
berem e lhes derem andamento sem prévio pagamento delle, além 
das outras penas em que possão incorrer, per"erão o officio 
ou emprego que exercerem. 

§ 1.• Esta pena será imposta. administrativa ou judicial
mente conforme a natureza dos officios e empregos, pelas Au
toridades competentes. 

§ 2.• Competindo a imposição da pena á Autoridade admi
nistrativa na conformidade do paragrapho antecedente, tornar
se-ha effectiva mediante o processo estabelecido nos arts. 16 
c seguintes .do Decreto n. 806 de 26 de Julho de 1851. 

Art. 117. Quem negociar, aceitar ou pagar qualquet· letra 
de cambio c da terra, escripto á ordem , ou nota promissoria 
passada no:Imperio, antes de haver pago o sello nos prazos 
lcgaes, ou_ a revalidação, quando seja devida, será sujeito pela 
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primeira vez á multa de 10 •j. do valor da let1·a, escripto ou 
nota, e ao dob1·o na reincidencia. Se porém o negociador da 
lrtra, cscripto ou nota fór Con·etor, não só Ocará sujeito ao 
1iobro das multas, como na reincidencia será destituído do 
officio. 

Art. U8. As multas comminadas no presente Regulamento 
s•·riíu impostas pelas Estações Fiscaes competentes, excepto se 
os infractores forem Autoridades Judiciaes, singulares ou col
lecthas, porque neste caso o serão pelo .Ministro da Fazenda na 
Corte c pelos Presidentes nas Províncias, com recurso para o 
Conselho de Estado na fórma do Regulamento de 5 de Feve
reiro dn 18'~2. 

§ L" 1\ s penas do art. 114 serão impostas mediante o pro
n•sso estabelecido nos arts. 7/~4 c seguintes do ltegulamento 
11. '2.G'J.7 de 19 de Setembro de 1860. 

~ 2. '' Para imposição d:Js demais penas previstas no mcs
JIIo Capitulo, os Chefes das Estações Fiscaes, tendo passado em 
j11lgaclo as decisões administrativas, rcrnetterão na fórma do 
art. 1:37 os trrnros, papeis c documentos por que se provi-' a 
i11fracção <Í Autoridade competente para proceder ulteriormente 
na f6rma "da Lei . 

. \r!. 119. As multas a que se refere o presente Capitulo 
~11rüu cobradas exccuLivamente pelo Juizo dos Feitos quando 
não lorrm pagas amigavelmente pelos multados. 

§ Unico. .\ disposição do § 1. • do art. 32, quanto ao em
prego do 111eio executivo para a cobrança do scllo, h e extensiva ao 
~p!lo dos hilhcll's de loterias c das notas, outro qualquer ti
tulo, documento, ou pap!'l ao portador, I:Ju com o nome deste 
!'In branco . 

. \rt. 12U. Os chefes das Repartições, Autoridades, Funccio
narios, c Otficiacs publicos, no caso de infracção deste Uegu
l,nnenlo, serão unicumentc responsavcis pela importancia das 
llrullas c n<io pela da revalidação a que estivere~n sujeitos os 
li I ulos, a respeito da qual se procederá na fórrna do Capitulo 
S!~guinte, quando os mesmos tilulos forem apresentados em Juizo, 
ou perante as Repartições, Autoridades , Funccionarios, e 
Olllciaes publicos. ' 

CAPITULO VI. 

LJo Procc~oso e Recursos em mate ria de sello. · 

.\ri. 121. As duvidas que occorrerern entre as partes e os 
.\;.n'lJ IPs Fisc<les ácerea da obrigação, applicação, isenção, e 
arrcradaç<io do imposto de sello, dos prazos marcados para as 
re\illida~·Ors, c sua quota, c das multas incorridas por infracção 
da Lei n.o 317 de 21 de Outubro de 1843, e do presenteHc-
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gulamenlo, serão julgadas pelos Empregados quo servirem de 
Chefes das Estações Fiseaes, que arreeadão o imposto. 

§ 1. • As questões de restituição de sello serão só mente de
cididas pelas Uecebedorias de Rendas internas, e Alfandegas na 
fórma do Reg. n.• 2.5M de 17 de Março de 1860, e art. 731 
do Reg. n.• 5l.6t.7 de t9 de Setembro de 1860, e nos lugares 
onde não as houver pelas Thesourarias de Fazenda com recn rso 
daquellas Repartições para as mesmas The1ourarias de FazeiJda, 
destas para o Tribunal do Thesouro, e deste para o Conselho 
de Estado, nos termos da legislação em vigor lDec. de 29 de Ja
neiro de 1859). 

S 2 • Quando as duvidas a_que se refere este artigo se le
vantarem em. qualquer Repartição que não seja a Estação de 
arrecadação do imposto do sello, os Chefes respectivos de
clararão ás partes interessadas que se dirijão á referida Esta
ção para decidir as ltlesmas duvidas como fôr de justiça, 
aguardando as decisões competentes para o ulterior andamen~ 
to do assumpto. 

§ 3.0 Quando as partes interesiiadas apresentarem ao sello 
qualquer titulo, documento ou papel, e a Estação Fiscal decidir 
que o pap?f: não está a elle sujeito, ou que d'elle está isento, 
assim o fal'á constar por huma declaração feita pelo Chefe da 
Repartição no mesmo titulo, documento ou papel. 

Art. 122. As Autoridades, Empregados, Juizes, Tabellilies, 
Escrivães, e Officiaes publicos, sob as penas do art. 113, a quem 
fôr presente algum titulo, escripto ou papel sujeito á revalidação, 
o remetterão logo omcialmente ao Chefe da Estação Fiscal do 
respectivo districto, para se proceder ulteriormente na fórma 
da Lei. 

Art. 1!3. O• Chefes das Estações Fiscaes que arrecadão o im
posto do sello, quando suscitar-se alguma das duvidas a que 
se refere o art. 121, retendo os títulos ou papeis e colhendo ou 
exigindo os e~clarecimentos que lhes parecerem uecessarlos, 
proferirão a sua decisão, mandando lavrar termo, e intimar 
á parte a mesma decisão para seu conhecimento, e no caso de 
imposição de multa que não exceder a 20~, para satisfazer no 
prazo de 30 dias a respectiva importancia. 
~ t.• O termo_ será autoado para os elteitos legaes, de

vendo o Chefe da Estação Fiscal mandar juntar ao processo 
o titulo ou papel sujeito ao sello ou á revalidação que houver 
sido retido, ou copia authentica para os e!Teitos legaes quando 
os infractores satisfizerem logo o sello ou a revalidação. 

§ 2. • Juntando-se o titulo ou papel ao processo, no caso 
em que a parte deixar de satisfazer logo o sello ou a revalida
ção, lançar-se-ha nelle huma not:t para que conste a duvida 
sobre o sello respectivo. 

§ 3.• A segunda parte do S 1.• deste artigo não he appli
cavel aos títulos e papeis nas circumstancias de que trata o 
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art. 115, os quaes, decidi(\a definitivamente a questão, Sflrão 
enviados a quem de direito fôr para que tenha lugar o pro
cesso criminal. 
~ 4.• A copia de que trata o § t.• não será extrahida 

indistinctamente de to<Jos os papeis sujeitos á revalidação, mas 
sim apenas quando tal copia se tomar necessaria para ulteriores 

· elfeilos lrgaes, corno de servir de base ao processo da impo
sição da multa, se no cnso couber. 

§ 5. • Não se cxtrahirá copia de autos ou documentos que 
incorrerem em revalidação, por terem sido juntos sem sello; 
bastando em tars casos, para a formação do processo, huma 
exposição c ircumstanciada do occorrido feita pelo empregado 
incumbido da arrecadação do imposto; devendo assim pro-

. ceder-se em qualquer outro caso se os papeis sujeitos á reva
lidação forem de grande volume. 
~ H. o 1'\o caso de serem logo revalidados os autos ou 

documentos, o que poderá clfectuar-se em qualquer Estação 
Fiscal, não terá lugar a remessa de seus originaes ao Dois
lricto da residencia do infraclor, mas sim copia delles quando 
houver de impOr-se multa, excepto no caso do art. 115, !'n
tregando-sc os mesmos originars :í parte depois de extmhidas 
as referidas copias. · 

Art. 12'h Findo o prazo do artigo antecedente, e não lwvendo 
o multado récolhido a importancia da multa, os Chefes das Es
ta~ões Fiscacs assim o participarão logo, no Município da Côrte 
e Província do Rio de Janeiro, á Directoria Geral das !tendas 
Publicas, e nas demais Províncias ás Thesourarias de Fazenda, 
enviando certidão do termo, afim de ser inscripta a divida nos 
livros competentes c remettida a certidão respectiva ao Juizo dos 
Feitos, onde a cobrança será promovida pelos Procuradores dos 
Feitos da Fazenda na fôrma do art. 119. 

Art. 125. Haverá recurso voluntario, que ficará a arbítrio 
da parte: 

§ f. • Das dedsões dos Chrfes das Estações Fiscaes no 1\Iu
nieipio da Côrte e Província do Rio de Janeiro para o Tribunal 
do Thesouro, c nas demais Pmvincias para as Thesourarias res
pcctirns e destas para o referido Tribunal. 

§ 2. o Das decisões do Tribunal do Thesouro para o Conse
lho de Estado nos casos do art. ?.8 do. Decreto n. o 2. 343 de 
2!1 de Janeiro de 1859. 
~ 3. o Das decisões do 1\Jinistro da Fazenda e dos Presidentes 

das Províncias pnra o Conselho de Estado na fórma do Reg. de 
5 de l'•' verciro de 18:l2. 

Art. 126. Haverá recurso necessario, interposto cx-officio, das 
decisões proferidas pelos Administrndores dfls Mesas de !tendas 
c Collcctorias para o Tribunal do Thesouro Nacional na Córtc 
c Província do lHo de Janeiro, c para as Thesourarias de Fazen-



( hst 1 

da nas demais ProviriéiaS, quando vetsaréni sobi'e taxa do selio 
que exceda a 10~, c multa que exceda a 20~. . 

Art. 127. Se a quantiá s6bre que versar a decisão das .Mesas 
de Rendas, c Collectorias excede~ a 10~ quanto á taxa do im
posto, ou a 200$ quanto á multa, depois de lavrado o termo 
e intimada a decisão, o Chefe da Estação Fiscal no prazo de 30 
dias interporá recurso ex-officio na conformidade do artigo pre· 
cedente, juntando ao processo quaesquer outros documentos 
concernentes á questão. 
~ Unico. No caso deste artigo as partes interessadas pode· 

rão allcgar o que fór a bem do seu direito, por via de petição 
dirigida á superior instancia, a qual será entregue ao Chefe da 
Estação Fiscal para junta-Ia ao mesmo recurso. 

Art. 128. As decisões do Ministro da Fazenda, do Tribunal 
do Thesouro, dos Presidentes das Províncias, e das Thesourarias 
serão publicadas no livro da porta da Uepartição competente 
para conheci~cnto dos interessados, c cornmunicadas quando 
convier aos CliCfes das Estações Fiscaes subordinadas. 

Art. 129. So dentro de 30 dias, contados da publicação de 
que trata o artigo precedente, não tiver o multado recolhido 
a irnportancia da multa, remettm·-se-ha a decisão e mais do·. _ 
cumentos precisos á Estação competente do Thesouro c The
sout·arias, afim de proceder-se á inscripção e cobrança executiva 
da multa, nos termos do art. 119, guardada a disposição do 
art. 33 do Decreto n. o 2.486 de 29 de Setembro de 1859. 

Art. LO. Os recursos serão sempre interpostos no prazo de 
30 dias, em fórma de requerimento dirigido á superior instan
cia, datado, assignado pela parte ou seu legitimo procurador, 
e instruido com a certidão do termo e mais documentos quo 
forem a bem da reclamação, por intermcdio do Chefe da He-:
parliçâo ou Estação que tiver decidido a questão ou confirmado 
a decisão recorrida, o sem demora remcttidos pelos mesmos 
Chefes com as informações precisas á referida instancia. 

Art. 131. Os recursos voluntarios das decisões dos Chefes flas 
Estações Fiscaes e Hepartições de Far.cnda não serão admittidos 
sem deposito ou fiança idouea do valor correspondente á im
portancia do sello, revalidação ou multa, observada a disposição 
do art. 33 do citado Decreto do 29 de Setembro de 1859 ; o 
prestada a caução poderá ser entregue ã parte o titulo, do
cumento ou papel, ficando junto ao processo traslado authen
tico do seu teor. 

Art. 132. Em nenhuma instancia se tomará conhecimento do 
recurso que lhe fôr aprllSentado com preterição das formali
dades dos artigos antecedentes, imputando-se á parte a demora 
que por essa causa houver. 

§ 1. o Os erros cornmcttidos pelos Empregados fiscaes não 
prejudicarão as partes que tiverem cumprido as disposições le-
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gaes, devendo d,efurir-se-lhes como fór de Justiça, salva a res-
ponsabilidade dos mesmos empregadoi. , 

§ 2. • ~ os recursos se perderem por desastre ou falta 
do correio, poderá a parte, provando o facto, interpôr nova
mente o recurso. 

Art. 133. Findo o prazo de 30 dias, não tendo a parte apre
sentado ao Chefe da Hepartição ou Estação competente o re
curso, ficará este perempto. 

Art. 134. A's partes interessadas ho facultado exigir das au
toridades e funccionarios mencionados no art. 122 certificado com 
as declarações que julgarem necessarias, c mesmo cópia do titulo 
ou papel sujeito á revalidação. 

Art. 135. Interpondo-se recurso, as partt~s interessadas po
derão exigir da Estação ou Repartição certificado da apresen
tação do recurso, alle~ações e documentos annexos, com espe
cificada declaração do dia, mcz e anno, e do numero e,qualidade 
dos mesmos títulos c documentos. 

Art. 136. Os Chefes das Estações fiscaes verificando alguma 
infracção do presente Hegulamento que não tenha sido commet
tida no districto de sua jurisdicção, remetterão na Córtc e Pro
víncia do Uio de Janeiro, á Directoria Geral das Rendas Publicas, 
c nas demais Províncias ás Thesourarias de Fazenda, os docu
mentos c quaesquer outros esclarecimentos neccssarios para se 
providenciar sobre a imposição da pena pela estação fiscal do 
districto em que se tiver realizado a infracção ou residir o in
fractor, se este não fôr ali i encontrado. 

Art. 137. Se além das penas meramente administrati\'as, 
os Regulamentos comminarem outras cuja imposição nl'io SPja 
da competcncia das autoridades fiscacs, os Chefes das Estaçõl's 
c Hepartiçõcs de Fazenda, tornando-se a decisão irrcvogavcl, 
remettcriio os documentos que comprovarem o facto aos func-· 
cionarios competentes para se proceder ulteriormente na fórma 
da Lei, devendo os Chefes das Estações arrecadadoras do im
posto assim participa-lo, na Côrte e Província do Rio de Janeiro, 
á Dircctoria Geral das Hendas Publicas, c nas demais Prúvincias 
ús Thesourarias de Fazenda. 

Art. 138. Os termos assignados no presente Hcgulamentd para 
satisfazer a quaesquer obrigações imposttls devem contar-se pela 
maneira estabelecida na Ord. Liv. 3.• Tit. 13. 

Art. 139. Ficilo revogadas todas as disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Dezembro de 1860. 

Angelo Moni% da Silva Ferraz 
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DECRETO N: 5&!114 -4_M-26- Detembro dbi't8&0}'. 

Abre ao MinisteriQ da Faend., luim .erelfii,Q§IJ.pp\emeptar 4 t4~:0001 Plrl 
o exercieio de 18&9 a lll,60. - -

Reconhecendo-se a insufficiencia do credito concedido ao 
Ministrrto da Fazenda pela Lei de 14 de Setembro de 1859, n.• 
t,or..~. c do snppiementar aberto-pelo Decreto de 21 de Abril de 
1860, n." 2.581, para as despezas doexercicio de 1859 a 1860, 
Hei por bem na conformidade do ~ 2 • do art. 4. • da Lei 
de 9 de Setembro de 1850, n.• S'89, tendo ouvido o Meu 
Conselho de Ministros, abrir mais hum credito supplementar 
de duzentos e quarenta c cinco contos de réis, que será distri
buído de accordo com a Tabella annexa, c em tempo com
petente levado ao conhecimentó da Assembléa Geral Legislativa. 
- Angelo M.lniz da Silva- Ferraz, do Meu Conselho, Sena
dor do lmperi~, Presidente do Conselho de Ministros, Minis
tro o Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda, e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, vinte e 
seis de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Angelo Moniz da SilvtJ Ftrrarr. 

Tabella a que se refere-o Decreto o.• 2.1:1..& 
de.ta data. 

§ 4.• Caixa d'Amorlização filial da Ba
hia e Empregados na substituiçllo e resgate do 
papel-moeda. . . . . . . . . . . • . . . . . ....• : . .... 

§ (i. • Aposentados .......•..•.•...... 
~ 12. Cons~lados ...........•..•..... 
§ 2!•. . Prcm10s de letras, descontos de 

•assignados das Alfandegas, commissões, corre
tagens c seguros ...........•.............. 

'§ 25. Juros do emprestimo dos cofres 
dos orphãos ..•.•...••..•...••.....•...... 

S 28. Eventuaes •......•...•.....•.. 

70:000$000 
60:000~000 
40:000~)00 

60:00~000 

tO:OGO~OOO 
5:000~000 

24-5:000~000 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Dezembro de 
1860.- Angelo Moniz da Silva Ferra:., 

Pa1·te JT. 154-
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DECRETO N. 2.7US-de 26 de Dezembro de 1860. 

Altera o Regula~ento approndo pelo Decreto n.8 t.VOO de 7 de Março cJe 1867. 

Usando da autorisação que Me confere o art. 9.• da Lei 
n.e 1.101 de 20 de Setembro de 1860, Hei por bem Approvar 
o Heguhuncnto alterando o que acompanhou o Decreto n. 1.900 
de 7 de Março de 1857 para o Corpo de Saude do Exercito, 
que com este baixa, assignado por Sebastião do Rego Barros, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Guerra, que o tenha assim entendido e expeça os des~ 
pachos necessarios. Palacio do 1\io de Janeiro, em vintP. seis 
de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua MagJstade o Imperador. 

Sebastião do Rego Barro•~ 

Regulamento alterando, nos ternaos do aa•t. 
9.• da Lei n.• t..:I.O:I. de ~O de Setembro de 
:ISGO, o que foi approvado pelo Decreto n.• 
:1.. 900 de 2' de Dar~o de :1.862' para o (:;orpo 
de Saude do Exercito. 

Art. 1.• O quadro do Corpo de Saude do Exercito se com
porá de bulia Cirurgião-Mór do exercito, com patente de Co
ronel, chefe do Corpo; quatro Cirurgiões-1\Ióres de divisão, 
com patente de Tenente-Coronel; oito Cirurgiões-Móres de bri
gada, co111 patente de Major; quarenta e dous 1.•• Cirurgiões 
com pu lente de Cavitão; noventa e quatro 2. •• Cirurgtões, com 
patente de Tenente; vinte Pharmateuticos, com pate11te de 
Alfl'res; h uma companhia de Enfermeiros composta de hum 
t. • Sargento, quülro 2. •• Sargentos, oito cabos de esquadra, e. 
cento e cincoenla soldados, dos quaes cem serão eurenueiros 
m.Jr~s e enfermeiros; e cincoenta ajudantes de enfermeiro. 

Art. 2. • O pessoal adminislraliYo e para o serviço Me
dico dos Hospilaes MililüfeS se CO!IIj.jOI"á dt• hu111 Director, hum 
1.• Ml'dico, hum 1.• Cirurgião, lres :!.•• Cirurgiões, hum Al
moxarafe, I:Jum Escri~ào, dous Amanuenses, hum porteiro 
exercendo tambem as funcções de fiel de fardault'nto, hum 
ajudante do porteiro exm·cendo tambem as funcções de fiel dg 
roupas e utensílios, hum comprador dispenseiro, hum cozi
nheiro, hum ajudante do cozinheiro, hum enfermeiro-mór para 
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200 enfermos,· e os el'lfermelroa e serventes que forem neees~ 
lllrios. · 

Art. 3.• O Direetor do Hospital, a quem silo immedia 
ta mente subordinados todos os empregados do estabelecimento. 
será de patente ou antiguidade sempre superior á do Cirur
gião Militar mais graduado que estiver servindo no estabe
lecimento. 

Art .i.• O t.• Medico e o t.• Cirurgião serão escolhidos. 
d'entre os Officiaes Superiores do Cor'po de Saude para o Hos
pital Militar da Côrte, e d'entrc os 1. •• Cirurgiões para os Hos
pitaes das provinci;•s. 

Art 5.• Os 1 •• M~>dicos e Cirurgiões dos Hospitaes ac
cumularáõ as funcções qun até àgora erão desempenhadas pelos 
2.•• Medicqs e Cirurgiões, e serão substituídos em seus impedi
mentos pelos 2.•• Cirurgiões, conforme a maior graduação ou 
antiguidade. . 

Art. 6. • Os facultativos empregados nos Hospitaes, na 
qualidade de 2.•• Cirurgiões, serão tirados indistinctamente das 
cla;;ses de t.••. e 2 •• Cirurgiões do Exercito. 

Art. 7. • H e reduzido a quatro, para cada hum dos Hos
pitaes Militares da Côrte e da Província da Bahia, o numero 
dos alumnos pensionistas de Medicina e Cirurgia, e a dous o 
dos de Pharmacia. Ficão abolidas as classt•s de alumnos ex
tranumerarios de Medicina, Cirurgia e de Pharmacia. 

Art. 8. • Só mente ao Círurgião-Mór do Exercito compete 
ter hum assistente para o serviço do corpo, ficando abolida a 
classe dos assistentes dos delegados do mesmo Cirurgião-Mór 
nas províncias. 

Art. 9.• O assistente do Cirurgião-Mór do Exercito, para 
desempenho dos deveres que lhe silo commettidos pelo art. 
60 do Regulamento n.0 1 !900 de 7 de Março de 1857, será 
obrigado a comparecer diariamente na Secretaria do Corpo de 
Saude, auxiliando o Secretario na expedição das ordens e em 
quaesquer outros tra}Jalhos, etcepto quando, nos termos do 
artigo citado, houver de acompanhar o chefe do corpo. 

Art. 10. Ficil.o abolidas as juntas Militares de Saude nas 
P rovincias. As inspecções de ·saude seril.o praticadas pelos 
Cirurgiões Militares que. possão existir nas mesmas Províncias, 
e na falta delles os Presidentes das Provindas nomearão Me
dicos civis qne se prestem a substitui-los nesse serviço. · 

Art. 11. Fícl'io revogados os art~. 6.', 99 e 100 do Re
gulamento n.o 1.900 de 7 de Março do 1857. 

. Art. 12. Cada delegado do Cirurgião-Mór do Exercito terá 
a seu cargo os livros que forem necessarios para·a precisa clareza 
na respectiva escripturação. 

Art. 13. As funcções dos &ssistentes dos delegados do C:i
rurgião-:Mór do Exercito passaráõ a ser exercidas pelos pro11rlos 
delegados. 
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Art. 14. Os 1. o• 1\ledicos o 1. o• Cirurgiões dos Hospitaes 
continuaráõ a perceber as vantagens estabelecidas na tabclla em 
vigor; os 2. os Cirurgiões porém ficaráõ com as decretadas 
para os 3."" Medicas c Cirurgiões dos Jlospitacs, lugares ora 
abolidos. 

Os Em:·rcgados que pelo actual Regulamento passarem a 
aecumular luncl;ões que pelas antigas disposições erão distri
buídas a mais de hum individuo não tr>rão por i~so rclribuil;fíO 
SllfJPrior ás de fJIIC j:Í estiverem no gozo. 

Art. 15. Ficão em pleno vigor todas as disposições do 
Uegnlamenlo n. o 1. !JOO de 7 de l\Jarço de 1857, quo não forem 
cxpressamcnlt! revogadas pelo presente. 

Palacio do Uio de Janeiro em 2G de Dezembro de 1860.
Sebastião do Rego BaiTos. 

--
DECI\ETO N. 2.71G -de 26 de Dezembro de 1860. 

Autorisa o credito snpplcmcntar de rs. 1. 1 H: ~ü78087 para as despczas de 
rlil ersas 1\n!Jricas no exercício de 18~9 -1860 . 

. -\ttcndendo á insufficicncia do credito votadô pelo art. 6. 0 da 
Lei n. o t.040 de H de Setembro de 185!) para as dcspezas do 
l\linistcrio da Guerra, em diversai Rubricas do exercício de 
1859-1860, Tendo ouvido o Conselho de 1\linislro:;, c em con
formidade do § 2. • do art. !~.o da Lei n.? 58::1 de 9 de Setembro 
de 1850, Hf'i por bem Autorisar o credito supplcmentm· de 
J.Hl:~6i:j087 rt'·is, distribuído conforme a Tabella que com 
este baixn, devendo esla medida ser lcyada em tempo oppor
tuno ao conhecimento do Corpo V'.gislalivo. 

Scbasti'io do Rego llarros, do l\lcu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Guerra, u tenha assim en
tendido c rxpcça os despachos ncccssarios. Palacío do 1\io de 
Janeiro crn vinte c~ seis de Dezembro de mil oitocentos c sessenta, 
lrigc~imo nono da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. 

Sebastião do Rego Barros. 
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Tabella a que se refere o Deérew desta da
ta, que autorisa o credito sapplemcnt,ar de 
:1..1 .. :1.:~87;tt>OS7 réis pllr« as· desp~zas do 
exercicio de t.8&tt-=-1880; 

§ 3.° Conselho Supremo Militar ...•••••.•••• 
§ G. o Arsenaes de Guerra ................ .. 
~ 7. o Corpo de Saude e Hospitaes •..•.....•• 
§ 9. 0 Exercito .•....•...••.. ~ •••.••..•.••. 
§ 12. Gratificações diversas ••••.........••.. 
~ 15. Hecrutamcnlo c engajamento ......... . 
§ 18. Obras militares .....• , ..............• 
~ 19. Diversas Despezas e Eventuacs ...••••• 

~:519~780 
167:747~307 

- 120 : 000~000 
520:000~000 
30:000~000 
70:000~000 

100:000$000 
130:000~000 

Rs. 1.14.1 :2snos7 
Palacio do Rio de Janeh·o em 26 de Dezembro de 1860.

Sebastião do Rego Barros. 

DECRETO N.o 2.717-de 26 de Dezembro de 1860. 

Autorisa o Ministro e Secretario de E~tado dos Negocias da Justiça a des
pender no exercício de 1859 a 1860, além do credito votado, mais a quantia 
de 35:oooaooo réis, com a verba-Guarda Nacional.-

Não sendo sufficielite a quantia votada no paragrapha setimo 
do artigo terceiro da Lei de 01·çamento proximamente finda, 
para as dcspczas com a Gua~da Nacional, Hei por bem, de con· 
formidade com o paragrapho segundo do artigo quarto da Lei 
numero quinhentos e oitenta e nove de nove de Setembm de. 
mil oitocentos c cincoenta, c Tendo Ouvido o Conselho de Mi
nistros, autorisar o Ministro e Secret<.Hio de Estado dos Negocios 
da Justiça, a despender além da quantia votada, mais a do trinta 
e cinc() contos de réis, do que dará conta ao Corpo Legislativo 
na sua proxima reunião, para ser definitivamente approvado. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
cru vinte c seis de Dezembro de mil oitocentos c sessenta, trigc
simo nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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Demonsíra~o da despeza f'elía eom a verba 
~Guarda Nacional- no exerclelo de 

t.868 a t.880. 

CREDITO l'OTADO PF.LA LEI. 

Distribuído ás Pro\·incias. . • . • . 80: 5'l2$000 
Augrnento ás mesmas ......... 32:180S830 112:772~830 

llE~PEZA NA COIITB, 

Dcspl'Zil com o pesso111 do Quar-
tel GenPral ................. . 

Dita com o expediente e alugul'l 
de rasa ................... .. 

Prel dos Cornetas, Clarins, .\c 

3:240$000 

!:98!8500 

16'7:62llb00 ' 

da GuardaNacional......... 19:2!31610 
Compra de armamento e equi- I 
parnento, .te.. • .. • • • • . .. • • .. • S1: 370S6H 

Outl'u despezllll., .•••• , .•••••• c-~fi9U~39 ~7765093 1'7ll:548~~ 

Dellcit ....................... •. 2:92'7f4t31 

A' PAGAII.·SE :<iA COBT2. 

Ao Mioieterio da Guerra, arma
mento e equipamento para 11 
Província de Pernambuco..... !:573SOGO 

Fretes á Companhia de Pa-
quetes a Vapor............... 6648!00 3:!37~460 

NAS PBOVIISGIA!!. 

Au~mento de despeza em Per-
nambuco •.•••.••••••.••.••. 

Idem idem no Rio Grande do Sul. 
Idem idem na Bahia ......... . 
Idem idem em Sergipe ........ . 

Para occorrer a qualquer ex
cesso de despeza na Córle e Pro
víncias e de que se nllo tem co-
nhecimento ................ .. 

Deficit 

1---·--

12:7G98,80 
1: 6711S~34 
1:29llS460 
!: 1168448 

11---------1---------

••••••••••tat••••••••t••• 

~·· ... ' .................. . 

27:091~882 

4:980g695 

3b:ooonouo 

Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça em '26 de Dezembro de 1860. 

João Lustosa da Cunha Paranagucí. 
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DECRETO N.• ~.718~"de ai de Dezembro do 1860. 

Orça a receill e fl:u a d~~-_ jla -Dlma. Clmara Municipal da C6rte. 
, patl~o ànno de 1881. 

Hei por bem, de conformidade com o art. 23 da Lei n. • 108 
de 25 de Maio de 1840, approvar e mandar que se execute, 
pela maneira abaixo declarada, o orçamento da receita, e a 
llxação da despeza da lllma. Camara Municipal da Côrte, para o 
1,1nno de 1861. 

(' .APITUL~ I. 

Da receita. 

1 Art. 1. o H e orçada a receita da Camara do Município da 
...,Côrte, para o anno, a que se refere este Decreto, na quantia 

de seiscentos e cincoenta e tres contos duzentos c sessenta e 
quatro mil réis............................ · 653:264-i)OOO 

--§ 1. o Imposto de patente sobre o consumo 
da aguardente .•.•.•.••.••••....••.••..•.• 

§ 2. • Dito sobre a importação de bebidas 
espirituosas .........•.....••.••.••...•.•.. 

§ 3. o Dito de policia ................. .. 
~ 4. • Dito sobre seges, carros, carroças, & e. 
~ 5. o Licenças a mascates .............. . 
§ 6. ~ Fóros de armazcns ..•...••.•. ,_ ... . 

!
, 7 ·o Ditos de tavernás ..••.• , •• , .••.. :. 

8. • Ditos de quitandas ••. , .•....••.•. 
9. • Ditos de carros .. ·,.,,..... . , .•..• 
10. Ditos de carroças ••.••...•.•...• , . 
11. Ditos de terrenos da Camara ..•... 

~ 12. Ditos de ditos dê marinhas e mangues. 
~ 13. Arrendamentos de terrenos de ma-

rinha ......•......••...•.••..••..••.•.•. , 
§ tft.. - Laudemi09' da Camara •..•.•••. , .. 
~ 15. Ditos de marinha ; ..•....•.••.... 
~ 16. Emolumentos de alvarás de casas de 

negocio, ·&c. . .......................... . 
§ 17. IndPmnisação por medição de ter-

reno• de marinhas .•••. , •.•••.. , .. , .. , ••.• 
S 18. Anuações .•.. , ............. , ....• 
~ 19. Juros de apolices ................ . 
S 20. Ditos da quantia pertPnct•nte ao cofre 

dos dtlpositos pagos pelo Banco Rural .•••...• 
~ 21. Ditos da quan~ía pt•rtencentes ao cofre 

da Camara pagos pelo dtto Danco •••.•..••... 
§ ;22. Prewioi de dcpositoi.. • •••••••.. 

c 

67:000~000 

60:000~000 
22:000~000 

11 o: 000~000 
22:000~000 
2:500~000 
1:500~000 

60~000 
150~000 

3:000~000 
2:0001)000 
~:ooo,ooo 

3:000~000 
50:00P~OOO 
8:000,000 

62:000:f!!OOO 

200~000 
1:800~000 

S04:tNJOO 

4:500l)000 

1:500~000 
1:200~000 
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1
23. Rendimentos dos talhos .•••••..... 
2t.. D_itos das aferições. • • • ••.•••••..•. 
25. Dtto da praça do Mercado~ •••••.•• 
26. Taxa sobrê a venda de peixe pela 

cidade •...........••........•.••..•.•.•. 

~ 
27. D~la sobre as ·~a~nralisações ........ . 
28. Dtta sobre fesltvtdades ......•..... 
29. Producto de generos vendidos.. . • 

~ 30. Donativm ....................... . 

1
31. :Multas policiaes ................ .. 
32. Ditas por infracção de posturas ...•. 
33. Restituições e reposições ••....•... 
34. Cobrança da divida activa, inclusive 

fóros vencidos . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . .... . 

135. Rendimento do matadouro ........ . 
36. Dito da ponte da praia dos Mineiros. 
37. Loca<;ão de terrenos nas praças para 

toldos volantes ..•...•............•.••.... ,, 
~ 38. Investiduras de terrenos ganhos para 

arruan1entos. -•... , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ...• 
~ 39. Carimbos de carroças ............• 
§ 40. Alugueis dos proprios municipacs .. 
~ 41. Taxa sobre os títulos dos despachantes. 
§ 42.. Jornaes dos Africanos .•.........•. 
§ t.3. Saldo existente no Banco Rural .... 

C.\PITULO 11. 

Da despeza. 

300~000 
15:000~000 

· 60: OO(ffl.OOO 

600~000 
300~000 

i:OOOli\000 
~ . 

15:000~000 
6:000~000 

50:000lilll00 
500~000 

8:000~000 
64:000~000 

~ 

4:000~000 

500~000 
. 500~000 

850:tt000 
500~000 

~ 
~ 

Art. 2.• Fica fixada a dcspeza da Carnara do Município 
da Côrle, para o anuo de que trata r.ste Decreto, na quantia 
de seiscentos c cincoenta e .tres contos duzentos C· sessenta c 
quatro mil rets............................ 653:264:ti'OOO 

A'saber: 

§ 1. • Com a Secretaria •..••••.....•.•.. 
~ 2.• Com a Contadoria ............. .. 
§ 3. o Com o Thesourciro, Escrivão da re-

ceita, Advogado e Procurador .•......•...•.. 
~ 4.• Com os fiscaes e Guardas l\lunieipaes 

das Freguezias da Cidade .•.........•....... 
~ 5." Com a Directoria das obras •..••.. 
~ 6.• Com o custeio do 1\Iatadouro .....•• 
~ i. • Com Fóros de terrenos occupados pela 

Camara .•.•.......•..........•............ 
§ 8.• Com aberturas e alargamentos das ruas. 

~ . 

17:600~000 
17:600~000 

13:3tr.:tll455 

31:060~000 
9 : 5!~0~000 
17:200~000 

40~000 
~ 
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S 9.• Com dilferentes obras que lie deverão 
fazer ..••......•••.•..••••••• • • .. · · • · · ·. · · 

§ .10. Com o pagamento da divida passiva 
liquidada até 30 Novembro ••••..••..•.....• 

S H. Com o pagamento da divida de para·· 
lelipipedos ....••..•.....•.•.....••••. • ••••. 
~ 12. Com o pagamento á Irmandade da 

Gloria do Outeiro ..............•........... 
§·13. Com os juros de 69 apolices do t.• · 

emprestimil a 9 •j •.•.....•.....•... •..•.. 
§ 14. Com a amortização do t.• cmprestimo. 
§ 15. Com os juros de 200 apoliccs do 2. • . 

empreslimo a 7 •f ........... ............ .. 
~ 16. Com os juros de 6 •j. sobre 5:000~, 

resto do conlrado para a compra das 7 casas 
da Irmandade da Gloria do Outeiro ..•...... 

§ 17. Com a manutenção de africanos, inclu
iiive o vencimento do Administrador ....•.... 

§ 18. Com custas a que está sujeito o Cofre 
}lunicipal. . • • • . • . . • • . . • . . . . . • . . ........ . 

119. Com despezas judíciaes ..•......... 
• 20. Com restituições e reposições ......• 

21. Com impressão das actas, balançoil, 
orçamentos, &c .....•..•................. 

§ 22. Com levantamento de plantas .•..•. 
§ 23. Com tombamento das terras da Ca-

mara e Marinhas ....•........•.•.......... 
§ 24. Com papel, livros, &c., para o ex-

pediente ................................. . 
§ 25. Impressão do tombamento do patri-

wonio Municipal .....•.. ~ ......••..• ; ..... 
§ 26. Com despezas eventuaes •.••.••..... 

CAPITULO ';111•. 

Disposif)(Jei _geraes. 

100:072~5W 

5:000~000 

1:6l!.O~OOO 
25:ÕOO~OOO 

7:000~000 

100~00 

7:987~200 

3:000~000 
3:000~000 
500~000 

4:800~000 
1:000~00 

1:000~000 

2:000~008 

2:500~000 
7 : 159~4.87 

Art. 3.• Ficão em vigor, como permanentes, quaesquer dis
posições dos Decretos dos orçamentos anteriores que não versarem 
sobre o orçamento da receita e fixação da despeza, o não tenhiio 
11ido expressamente revogados. 

João de Almeida Pereira ·Filho, do Meu Conselho, Ministro 
• Secretario de Esmdo dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e fa11a executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
trinta e hum de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trige
simo nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

J o4o df Almeida Pereira Filho. 
Par}' 11. 155 
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DECRETO N. 2.719 de 31 de Dezembro de 1860. 

Altera as instrucçi!ea sobre a cobrança da divida aetiva. 

Hei per bem ordenar que as Instrucçõcs, que baixárão com 
o ])ecreto n.• 2.35i de 16 de Fevereiro de 1859, sejão exe
cutadas com as seguintes alterações : 

1. • O prazo estabelecido no art. 2. • para a cobrança, no 
domicilio dos contribuintes, fica elevado a quatro mezes, findos 
os quaes terá lugar nas Repartições competentes a liquidação 
da divida, e remessa das certidões ao Juizo dos Feitos da Fa
zenda por intermedio da Directoria Geral do Contencioso na 
Côrte, e das Secções do Contencioso nas Províncias. 

Para esse fim serão enviados ás mesmas Repartições os livros 
de que trata o art. 3.•, á medida que forem exigidos para a 
liquidação de cada imposto. , 

2. • A liquidação da divida dos impostos, que se arrecadão 
semestralmente, far-se-ha depois do prazo marcado para a co
brança da quota do 2.• semestre. 

3.• Emquanto não forem recolhidos os livros ao Thesouro o 
Thesourarias, e estiver aberio o exercido, far-se-ha a cobrança 
independente de guias, com intervenção dos cobradores, quando 
os Admiitistradores das Recebedorias julgarem conveniente que 
os conhecimentos continuem em seu poder. 

Angelo 1\lQniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario do Estado dos Negocios da Fazenda, e .Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro, trinta e hum de 
Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Moni~ da Silva Ferraz. 
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art. 115, os quaes, decidi(\a definitivamente a questão, Sflrão 
enviados a quem de direito fôr para que tenha lugar o pro
cesso criminal. 
~ 4.• A copia de que trata o § t.• não será extrahida 

indistinctamente de to<Jos os papeis sujeitos á revalidação, mas 
sim apenas quando tal copia se tomar necessaria para ulteriores 

· elfeilos lrgaes, corno de servir de base ao processo da impo
sição da multa, se no cnso couber. 

§ 5. • Não se cxtrahirá copia de autos ou documentos que 
incorrerem em revalidação, por terem sido juntos sem scllo; 
bastando em tars casos, para a formação do processo, huma 
exposição c ircumstanciada do occorrido feita pelo empregado 
incumbido da arrecadação do imposto; devendo assim pro-

. ceder-se em qualquer outro caso se os papeis sujeitos á reva
lidação forem de grande volume. 
~ H. o 1'\o caso de serem logo revalidados os autos ou 

documentos, o que poderá clfectuar-se em qualquer Estação 
Fiscal, não terá lugar a remessa de seus originaes ao Dois
lricto da residencia do infraclor, mas sim copia delles quando 
houver de impOr-se multa, excepto no caso do art. 115, !'n
tregando-sc os mesmos originars :í parte depois de extmhidas 
as referidas copias. · 

Art. 12'h Findo o prazo do artigo antecedente, e não lwvendo 
o multado récolhido a importancia da multa, os Chefes das Es
ta~ões Fiscacs assim o participarão logo, no Município da Côrte 
e Província do Rio de Janeiro, á Directoria Geral das !tendas 
Publicas, e nas demais Províncias ás Thesourarias de Fazenda, 
enviando certidão do termo, afim de ser inscripta a divida nos 
livros competentes c remettida a certidão respectiva ao Juizo dos 
Feitos, onde a cobrança será promovida pelos Procuradores dos 
Feitos da Fazenda na fôrma do art. 119. 

Art. 125. Haverá recurso voluntario, que ficará a arbítrio 
da parte: 

§ f. • Das dedsões dos Chrfes das Estações Fiscaes no 1\Iu
nieipio da Côrtc e Província do Rio de Janeiro para o Tribunal 
do Thesouro, c nas demais Pmvincias para as Thesourarias rcs
pcctirns e destas para o referido Tribunal. 

§ 2. o Das decisões do Tribunal do Thesouro para o Conse
lho de Estado nos casos do art. ?.8 do. Decreto n. o 2. 343 de 
2!1 de Janeiro de 1859. 
~ 3. o Das decisões do 1\Jinistro da Fazenda e dos Presidentes 

das Províncias pnra o Conselho de Estado na fórma do Reg. de 
5 de l'•' verciro de 18:l2. 

Art. 126. Haverá recurso necessario, interposto cx-officio, das 
decisões proferidas pelos Administrndores dfls Mesas de !tendas 
e Collcctorias para o Tribunal do Thesouro Nacional na Córtc 
c Província do lHo de Janeiro, c para as Thesourarias de Fazen-
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da nas demais ProviriéiaS, quando vetsaréni sobi'e taxa do selio 
que exceda a 10~, c multa que exceda a 20~. . 

Art. 127. Se a quantiá s6bre que versar a decisão das .Mesas 
de Rendas, c Collectorias excede~ a 10~ quanto á taxa do im
posto, ou a 200$ quanto á multa, depois de lavrado o termo 
e intimada a decisão, o Chefe da Estação Fiscal no prazo de 30 
dias interporá recurso ex-officio na conformidade do artigo pre· 
cedente, juntando ao processo quaesquer outros documentos 
concernentes á questão. 
~ Unico. No caso deste artigo as partes interessadas pode· 

rão allcgar o que fór a bem do seu direito, por via de petição 
dirigida á superior instancia, a qual será entregue ao Chefe da 
Estação Fiscal para junta-Ia ao mesmo recurso. 

Art. 128. As decisões do Ministro da Fazenda, do Tribunal 
do Thesouro, dos Presidentes das Províncias, e das Thesourarias 
serão publicadas no livro da porta da Uepartição competente 
para conheci~cnto dos interessados, c cornmunicadas quando 
convier aos CliCfes das Estações Fiscaes subordinadas. 

Art. 129. So dentro de 30 dias, contados da publicação de 
que trata o artigo precedente, não tiver o multado recolhido 
a irnportancia da multa, remettm·-se-ha a decisão e mais do·. 
cumentos precisos á Estação competente do Thesouro c The
sout·arias, afim de proceder-se á inscripção e cobrança executiva 
da multa, nos termos do art. 119, guardada a disposição do 
art. 33 do Decreto n. o 2.486 de 29 de Setembro de 1859. 

Art. LO. Os recursos serão sempre interpostos no prazo de 
30 dias, em fórma de requerimento dirigido á superior instan
cia, datado, assignado pela parte ou seu legitimo procurador, 
e instruido com a certidão do termo e mais documentos quo 
forem a bem da reclamação, por intermcdio do Chefe da He-:
parliçâo ou Estação que tiver decidido a questão ou confirmado 
a decisão recorrida, o sem demora remcttidos pelos mesmos 
Chefes com as informações precisas á referida instancia. 

Art. 131. Os recursos voluntarios das decisões dos Chefes flas 
Estações Fiscaes e Hepartições de Far.cnda não serão admittidos 
sem deposito ou fiança idouea do valor correspondente á im
portancia do sello, revalidação ou multa, observada a disposição 
do art. 33 do citado Decreto do 29 de Setembro de 1859 ; o 
prestada a caução poderá ser entregue ã parte o titulo, do
cumento ou papel, ficando junto ao processo traslado authen
tico do seu teor. 

Art. 132. Em nenhuma instancia se tomará conhecimento do 
recurso que lhe fôr aprllSentado com preterição das formali
dades dos artigos antecedentes, imputando-se á parte a demora 
que por essa causa houver. 

§ 1. o Os erros cornmcttidos pelos Empregados fiscaes não 
prejudicarão as partes que tiverem cumprido as disposições le-
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gaes, devendo d,efurir-se-lhes como fór de Justiça, salva a res-
ponsabilidade dos mesmos empregadoi. , 

§ 2. • ~ os recursos se perderem por desastre ou falta 
do correio, poderá a parte, provando o facto, interpôr nova
mente o recurso. 

Art. 133. Findo o prazo de 30 dias, não tendo a parte apre
sentado ao Chefe da Hepartição ou Estação competente o re
curso, ficará este perempto. 

Art. 134. A's partes interessadas ho facultado exigir das au
toridades e funccionarios mencionados no art. 122 certificado com 
as declarações que julgarem necessarias, c mesmo cópia do titulo 
ou papel sujeito á revalidação. 

Art. 135. Interpondo-se recurso, as partt~s interessadas po
derão exigir da Estação ou Repartição certificado da apresen
tação do recurso, alle~ações e documentos annexos, com espe
cificada declaração do dia, mcz e anno, e do numero e,qualidade 
dos mesmos títulos c documentos. 

Art. 136. Os Chefes das Estações fiscaes verificando alguma 
infracção do presente Hegulamento que não tenha sido commet
tida no districto de sua jurisdicção, remetterão na Córtc e Pro
víncia do Uio de Janeiro, á Directoria Geral das Rendas Publicas, 
'c nas demais Províncias ás Thesourarias de Fazenda, os docu
mentos c quaesquer outros esclarecimentos neccssarios para se 
providenciar sobre a imposição da pena pela estação fiscal do 
districto em que se tiver realizado a infracção ou residir o in
fractor, se este não fôr ali i encontrado. 

Art. 137. Se além das penas meramente administrati\'as, 
os Regulamentos comminarem outras cuja imposição nl'io SPja 
da competcncia das autoridades fiscacs, os Chefes das Estaçõl's 
c Hepartiçõcs de Fazenda, tornando-se a decisão irrcvogavcl, 
remettcriio os documentos que comprovarem o facto aos func-· 
cionarios competentes para se proceder ulteriormente na fórma 
da Lei, devendo os Chefes das Estações arrecadadoras do im
posto assim participa-lo, na Côrte e Província do Rio de Janeiro, 
á Dircctoria Geral das Hendas Publicas, c nas demais Prúvincias 
ús Thesourarias de Fazenda. 

Art. 138. Os termos assignados no presente Hcgulamentd para 
satisfazer a quaesquer obrigações imposttls devem contar-se pela 
maneira estabelecida na Ord. Liv. 3.• Tit. 13. 

Art. 139. Ficilo revogadas todas as disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Dezembro de 1860. 

Angelo Moni% da Silva Ferraz 
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DECRETO N: 5&!114 -4_M-26- Detembro dbi't8&0}'. 

Abre ao Ministeri() da Faend._ luim .erelfii,Q§IJ.pp\emeptar dé 24~:00011 Plrl 
o exercieio de 18&9 a lll,60. - -

Reconhecendo-se a insufficiencia do credito concedido ao 
Ministrrto da Fazenda pela Lei de 14 de Setembro de 1859, n.• 
1,or..~. c do snppiementar aberto-pelo Decreto de 21 de Abril de 
1860, n." 2.581, para as despezas doexercicio de 1859 a 1860, 
Hei por bem na conformidade do ~ 2 • do art. 4. • da Lei 
de 9 de Setembro de 1850, n.• S'89, tendo ouvido o Meu 
Conselho de Ministros, abrir mais hum credito supplementar 
de duzentos e quarenta c cinco contos de réis, que será distri
buído de accordo com a Tabella annexa, c em tempo com
petente levado ao conhecimentó da Assembléa Geral Legislativa. 
- Angelo M.lniz da Silva- Ferraz, do Meu Conselho, Sena
dor do lmperi~, Presidente do Conselho de Ministros, Minis
tro o Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda, e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, vinte e 
seis de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Angelo Moniz da SilvtJ Ftrrarr. 

Tabella a que se refere-o Decreto o.• 2.1:1..& 
de.ta data. 

§ 4.• Caixa d'Amorlização filial da Ba
hia e Empregados na substituiçllo e resgate do 
papel-moeda. . . . . . . . . . . • . . . . . ....• : . .... 

§ (i. • Aposentados .......•..•.•...... 
~ 12. Cons~lados ...........•..•..... 
§ 2!•. . Prcm10s de letras, descontos de 

•assignados das Alfandegas, commissões, corre
tagens c seguros ...........•.............. 

'§ 25. Juros do emprestimo dos cofres 
dos orphãos ..•.•...••..•...••.....•...... 

S 28. Eventuaes •......•...•.....•.. 

70:000$000 
60:000~000 
40:000~)00 

60:00~000 

tO:OGO~OOO, 
5:000~000 

24-5:000~000 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Dezembro de 
1860.- Angelo Moniz da Silva Ferra:., 

Pa1·te JT. 154-
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DECRETO N. 2.7US-de 26 de Dezembro de 1860. 

Altera o Regula~ento approndo pelo Decreto n.8 t.VOO de 7 de Março cJe 1867. 

Usando da autorisação que Me confere o art. 9.• da Lei 
n.e 1.101 de 20 de Setembro de 1860, Hei por bem Approvar 
o Heguhuncnto alterando o que acompanhou o Decreto n. 1.900 
de 7 de Março de 1857 para o Corpo de Saude do Exercito, 
que com este baixa, assignado por Sebastião do Rego Barros, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Guerra, que o tenha assim entendido e expeça os des~ 
pachos necessarios. Palacio do 1\io de Janeiro, em vintP. seis 
de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua MagJstade o Imperador. 

Sebastião do Rego Barro•~ 

Regulamento alterando, nos ternaos do aa•t. 
9.• da Lei n.• t..:I.O:I. de ~O de Setembro de 
:ISGO, o que foi approvado pelo Decreto n.• 
:1.. 900 de 2' de Dar~o de :1.862' para o (:;orpo 
de Saude do Exercito. 

Art. 1.• O quadro do Corpo de Saude do Exercito se com
porá de bulia Cirurgião-Mór do exercito, com patente de Co
ronel, chefe do Corpo; quatro Cirurgiões-1\Ióres de divisão, 
com patente de Tenente-Coronel; oito Cirurgiões-Móres de bri
gada, co111 patente de Major; quarenta e dous 1.•• Cirurgiões 
com pu lente de Cavitão; noventa e quatro 2. •• Cirurgtões, com 
patente de Tenente; vinte Pharmateuticos, com pate11te de 
Alfl'res; h uma companhia de Enfermeiros composta de hum 
t. • Sargento, quülro 2. •• Sargentos, oito cabos de esquadra, e. 
cento e cincoenla soldados, dos quaes cem serão eurenueiros 
m.Jr~s e enfermeiros; e cincoenta ajudantes de enfermeiro. 

Art. 2. • O pessoal adminislraliYo e para o serviço Me
dico dos Hospilaes MililüfeS se CO!IIj.jOI"á dt• hu111 Director, hum 
1.• Ml'dico, hum 1.• Cirurgião, lres :!.•• Cirurgiões, hum Al
moxarafe, I:Jum Escri~ào, dous Amanuenses, hum porteiro 
exercendo tambem as funcções de fiel de fardault'nto, hum 
ajudante do porteiro exm·cendo tambem as funcções de fiel dg 
roupas e utensílios, hum comprador dispenseiro, hum cozi
nheiro, hum ajudante do cozinheiro, hum enfermeiro-mór para 
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200 enfermos,· e os el'lfermelroa e serventes que forem neees~ 
lllrios. · 

Art. 3.• O Direetor do Hospital, a quem silo immedia 
ta mente subordinados todos os empregados do estabelecimento. 
será de patente ou antiguidade sempre superior á do Cirur
gião Militar mais graduado que estiver servindo no estabe
lecimento. 

Art .i.• O t.• Medico e o t.• Cirurgião serão escolhidos. 
d'entre os Officiaes Superiores do Cor'po de Saude para o Hos
pital Militar da Côrte, e d'entrc os 1. •• Cirurgiões para os Hos
pitaes das provinci;•s. 

Art 5.• Os 1 •• M~>dicos e Cirurgiões dos Hospitaes ac
cumularáõ as funcções qun até àgora erão desempenhadas pelos 
2.•• Medicqs e Cirurgiões, e serão substituídos em seus impedi
mentos pelos 2.•• Cirurgiões, conforme a maior graduação ou 
antiguidade. . 

Art. 6. • Os facultativos empregados nos Hospitaes, na 
qualidade de 2.•• Cirurgiões, serão tirados indistinctamente das 
cla;;ses de t.••. e 2 •• Cirurgiões do Exercito. 

Art. 7. • H e reduzido a quatro, para cada hum dos Hos
pitaes Militares da Côrte e da Província da Bahia, o numero 
dos alumnos pensionistas de Medicina e Cirurgia, e a dous o 
dos de Pharmacia. Ficão abolidas as classt•s de alumnos ex
tranumerarios de Medicina, Cirurgia e de Pharmacia. 

Art. 8. • Só mente ao Círurgião-Mór do Exercito compete 
ter hum assistente para o serviço do corpo, ficando abolida a 
classe dos assistentes dos delegados do mesmo Cirurgião-Mór 
nas províncias. 

Art. 9.• O assistente do Cirurgião-Mór do Exercito, para 
desempenho dos deveres que lhe silo commettidos pelo art. 
60 do Regulamento n.0 1 !900 de 7 de Março de 1857, será 
obrigado a comparecer diariamente na Secretaria do Corpo de 
Saude, auxiliando o Secretario na expedição das ordens e em 
quaesquer outros tra}Jalhos, etcepto quando, nos termos do 
artigo citado, houver de acompanhar o chefe do corpo. 

Art. 10. Ficil.o abolidas as juntas Militares de Saude nas 
P rovincias. As inspecções de ·saude seril.o praticadas pelos 
Cirurgiões Militares que. possão existir nas mesmas Províncias, 
e na falta delles os Presidentes das Provindas nomearão Me
dicos civis qne se prestem a substitui-los nesse serviço. · 

Art. 11. Fícl'io revogados os art~. 6.', 99 e 100 do Re
gulamento n.o 1.900 de 7 de Março do 1857. 

. Art. 12. Cada delegado do Cirurgião-Mór do Exercito terá 
a seu cargo os livros que forem necessarios para·a precisa clareza 
na respectiva escripturação. 

Art. 13. As funcções dos &ssistentes dos delegados do C:i
rurgião-:Mór do Exercito passaráõ a ser exercidas pelos pro11rlos 
delegados. 
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_ Art. 14. Os 1. o• 1\ledicos o 1. o• Cirurgiões dos Hospitaes 
continuaráõ a perceber as vantagens estabelecidas na tabclla em 
vigor; os 2. os Cirurgiões porém ficaráõ com as decretadas 
para os 3."" Medicas c Cirurgiões dos Jlospitacs, lugares ora 
abolidos. 

Os Em:·rcgados que pelo actual Regulamento passarem a 
aecumular luncl;ões que pelas antigas disposições erão distri
buídas a mais de hum individuo não tr>rão por i~so rclribuil;fíO 
SllfJPrior ás de fJIIC j:Í estiverem no gozo. 

Art. 15. Ficão em pleno vigor todas as disposições do 
Uegnlamenlo n. o 1. !JOO de 7 de l\Jarço de 1857, quo não forem 
cxpressamcnlt! revogadas pelo presente. 

Palacio do Uio de Janeiro em 2G de Dezembro de 1860.
Sebastião do Rego BaiTos. 

--
DECI\ETO N. 2.71G -de 26 de Dezembro de 1860. 

Autorisa o credito snpplcmcntar de rs. 1. 1 H: ~ü78087 para as despczas de 
rlil ersas 1\n!Jricas no exercício de 18~9 -1860 . 

. -\ttcndendo á insufficicncia do credito votadô pelo art. 6. 0 da 
Lei n. o t.040 de H de Setembro de 185!) para as dcspezas do 
l\linistcrio da Guerra, em diversai Rubricas do exercício de 
1859-1860, Tendo ouvido o Conselho de 1\linislro:;, c em con
formidade do § 2. • do art. !~.o da Lei n.? 58::1 de 9 de Setembro 
de 1850, Hf'i por bem Autorisar o credito supplcmentm· de 
J.Hl:~6i:j087 rt'·is, distribuído conforme a Tabella que com 
este baixn, devendo esla medida ser lcyada em tempo oppor
tuno ao conhecimento do Corpo V'.gislalivo. 

Scbasti'io do Rego llarros, do l\lcu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Guerra, u tenha assim en
tendido c rxpcça os despachos ncccssarios. Palacío do 1\io de 
Janeiro crn vinte c~ seis de Dezembro de mil oitocentos c sessenta, 
lrigc~imo nono da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. 

Sebastião do Rego Barros. 
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Tabella a que se refere o Deérew desta da
ta, que autorisa o credito sapplemcnt,ar de 
:1..1 .. :1.:~87;tt>OS7 réis pllr« as· desp~zas do 
exercicio de t.8&tt-=-1880; 

§ 3.° Conselho Supremo Militar ...•••••.•••• 
§ G. o Arsenaes de Guerra ................ .. 
~ 7. o Corpo de Saude e Hospitaes •..•.....•• 
§ 9. 0 Exercito .•....•...••.. ~ •••.••..•.••. 
§ 12. Gratificações diversas ••••.........••.. 
~ 15. Hecrutamcnlo c engajamento ......... . 
§ 18. Obras militares .....• , ..............• 
~ 19. Diversas Despezas e Eventuacs ...••••• 

~:519~780 
167:747~307 

- 120 : 000~000 
520:000~000 
30:000~000 
70:000~000 

100:000$000 
130:000~000 

Rs. 1.14.1 :2snos7 
Palacio do Rio de Janeh·o em 26 de Dezembro de 1860.

Sebastião do Rego Barros. 

DECRETO N.o 2.717-de 26 de Dezembro de 1860. 

Autorisa o Ministro e Secretario de E~tado dos Negocias da Justiça a des
pender no exercício de 1859 a 1860, além do credito votado, mais a quantia 
de 35:oooaooo réis, com a verba-Guarda Nacional.-

Não sendo sufficielite a quantia votada no paragrapha setimo 
do artigo terceiro da Lei de 01·çamento proximamente finda, 
para as dcspczas com a Gua~da Nacional, Hei por bem, de con· 
formidade com o paragrapho segundo do artigo quarto da Lei 
numero quinhentos e oitenta e nove de nove de Setembm de. 
mil oitocentos c cincoenta, c Tendo Ouvido o Conselho de Mi
nistros, autorisar o Ministro e Secret<.Hio de Estado dos Negocios 
da Justiça, a despender além da quantia votada, mais a do trinta 
e cinc() contos de réis, do que dará conta ao Corpo Legislativo 
na sua proxima reunião, para ser definitivamente approvado. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
cru vinte c seis de Dezembro de mil oitocentos c sessenta, trigc
simo nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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Demonsíra~o da despeza f'elía eom a verba 
~Guarda Nacional- no exerclelo de 

t.868 a t.880. 

CREDITO l'OTADO PF.LA LEI. 

Distribuído ás Pro\·incias. . • . • . 80: 5'l2$000 
Augrnento ás mesmas ......... 32:180S830 112:772~830 

llE~PEZA NA COIITB, 

Dcspl'Zil com o pesso111 do Quar-
tel GenPral ................. . 

Dita com o expediente e alugul'l 
de rasa ................... .. 

Prel dos Cornetas, Clarins, .\c 

3:240$000 

!:98!8500 

16'7:62llb00 ' 

da GuardaNacional......... 19:2!31610 
Compra de armamento e equi- I 
parnento, .te.. • .. • • • • . .. • • .. • S1: 370S6H 

Outl'u despezllll., .•••• , .•••••• c-~fi9U~39 ~7765093 1'7ll:548~~ 

Dellcit ....................... •. 2:92'7f4t31 

A' PAGAII.·SE :<iA COBT2. 

Ao Mioieterio da Guerra, arma
mento e equipamento para 11 
Província de Pernambuco..... !:573SOGO 

Fretes á Companhia de Pa-
quetes a Vapor............... 6648!00 3:!37~460 

NAS PBOVIISGIA!!. 

Au~mento de despeza em Per-
nambuco •.•••.••••••.••.••. 

Idem idem no Rio Grande do Sul. 
Idem idem na Bahia ......... . 
Idem idem em Sergipe ........ . 

Para occorrer a qualquer ex
cesso de despeza na Córle e Pro
víncias e de que se nllo tem co-
nhecimento ................ .. 

Deficit 

1---·--

12:7G98,80 
1: 6711S~34 
1:29llS460 
!: 1168448 

11---------1---------

••••••••••tat••••••••t••• 

~·· ... ' .................. . 

27:091~882 

4:980g695 

3b:ooonouo 

Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça em '26 de Dezembro de 1860. 

João Lustosa da Cunha Paranagucí. 
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DECRETO N.• ~.718~"de ai de Dezembro do 1860. 

Orça a receill e fl:u a d~~-_ jla -Dlma. Clmara Municipal da C6rte. 
, patl~o ànno de 1881. 

Hei por bem, de conformidade com o art. 23 da Lei n. • 108 
de 25 de Maio de 1840, approvar e mandar que se execute, 
pela maneira abaixo declarada, o orçamento da receita, e a 
llxação da despeza da lllma. Camara Municipal da Côrte, para o 
1,1nno de 1861. 

(' .APITUL~ I. 

Da receita. 

1 Art. 1. o H e orçada a receita da Camara do Município da 
...,Côrte, para o anno, a que se refere este Decreto, na quantia 

de seiscentos e cincoenta e tres contos duzentos c sessenta e 
quatro mil réis............................ · 653:264-i)OOO 

--§ 1. o Imposto de patente sobre o consumo 
da aguardente .•.•.•.••.••••....••.••..•.• 

§ 2. • Dito sobre a importação de bebidas 
espirituosas .........•.....••.••.••...•.•.. 

§ 3. o Dito de policia ................. .. 
~ 4. • Dito sobre seges, carros, carroças, & e. 
~ 5. o Licenças a mascates .............. . 
§ 6. ~ Fóros de armazcns ..•...••.•. ,_ ... . 

!
, 7 ·o Ditos de tavernás ..••.• , •• , .••.. :. 

8. • Ditos de quitandas ••. , .•....••.•. 
9. • Ditos de carros .. ·,.,,..... . , .•..• 
10. Ditos de carroças ••.••...•.•...• , . 
11. Ditos de terrenos da Camara ..•... 

~ 12. Ditos de ditos dê marinhas e mangues. 
~ 13. Arrendamentos de terrenos de ma-

rinha ......•......••...•.••..••..••.•.•. , 
§ tft.. - Laudemi09' da Camara •..•.•••. , .. 
~ 15. Ditos de marinha ; ..•....•.••.... 
~ 16. Emolumentos de alvarás de casas de 

negocio, ·&c. . .......................... . 
§ 17. IndPmnisação por medição de ter-

reno• de marinhas .•••. , •.•••.. , .. , .. , ••.• 
S 18. Anuações .•.. , ............. , ....• 
~ 19. Juros de apolices ................ . 
S 20. Ditos da quantia pertPnct•nte ao cofre 

dos dtlpositos pagos pelo Banco Rural .•••...• 
~ 21. Ditos da quan~ía pt•rtencentes ao cofre 

da Camara pagos pelo dtto Danco •••.•..••... 
§ ;22. Prewioi de dcpositoi.. • •••••••.. 

c 

67:000~000 

60:000~000 
22:000~000 

11 o: 000~000 
22:000~000 
2:500~000 
1:500~000 

60~000 
150~000 

3:000~000 
2:0001)000 
~:ooo,ooo 

3:000~000 
50:00P~OOO 
8:000,000 

62:000:f!!OOO 

200~000 
1:800~000 

S04:tNJOO 

4:500l)000 

1:500~000 
1:200~000 
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1
23. Rendimentos dos talhos .•••••..... 
2t.. D_itos das aferições. • • • ••.•••••..•. 
25. Dtto da praça do Mercado~ •••••.•• 
26. Taxa sobrê a venda de peixe pela 

cidade •...........••........•.••..•.•.•. 

~ 
27. D~la sobre as ·~a~nralisações ........ . 
28. Dtta sobre fesltvtdades ......•..... 
29. Producto de generos vendidos.. . • 

~ 30. Donativm ....................... . 

1
31. :Multas policiaes ................ .. 
32. Ditas por infracção de posturas ...•. 
33. Restituições e reposições ••....•... 
34. Cobrança da divida activa, inclusive 

fóros vencidos . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . .... . 

135. Rendimento do matadouro ........ . 
36. Dito da ponte da praia dos Mineiros. 
37. Loca<;ão de terrenos nas praças para 

toldos volantes ..•...•............•.••.... ,, 
~ 38. Investiduras de terrenos ganhos para 

arruan1entos. -•... , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ...• 
~ 39. Carimbos de carroças ............• 
§ 40. Alugueis dos proprios municipacs .. 
~ 41. Taxa sobre os títulos dos despachantes. 
§ 42.. Jornaes dos Africanos .•.........•. 
§ t.3. Saldo existente no Banco Rural .... 

C.\PITULO 11. 

Da despeza. 

300~000 
15:000~000 

· 60: OO(ffl.OOO 

600~000 
300~000 

i:OOOli\000 
~ -

15:000~000 
6:000~000 

50:000lilll00 
500~000 

8:000~000 
64:000~000 

~ 

4:000~000 

500~000 
. 500~000 

850:tt000 
500~000 

~ 
~ 

Art. 2.• Fica fixada a dcspeza da Carnara do Município 
da Côrle, para o anuo de que trata r.ste Decreto, na quantia 
de seiscentos c cincoenta e .tres contos duzentos e- sessenta c 
quatro mil rets............................ 653:264:ti'OOO 

A'saber: 

§ 1. • Com a Secretaria •..••••.....•.•.. 
~ 2.• Com a Contadoria ............. .. 
§ 3. o Com o Thesourciro, Escrivão da re-

ceita, Advogado e Procurador .•......•...•.. 
~ 4.• Com os fiscaes e Guardas l\lunieipaes 

das Freguezias da Cidade .•.........•....... 
~ 5." Com a Directoria das obras •..••.. 
~ 6.• Com o custeio do 1\Iatadouro .....•• 
~ i. • Com Fóros de terrenos occupados pela 

Camara .•.•.......•..........•............ 
§ 8.• Com aberturas e alargamentos das ruas. 

~ 

17:600~000 
17:600~000 

13:3tr.:tll455 

31:060~000 
9 : 5!~0~000 
17:200~000 

40~000 
~ 
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S 9.• Com dilferentes obras que lie deverão 
fazer ..••......•••.•..••••••• • • .. · · • · · ·. · · 

§ .10. Com o pagamento da divida passiva 
liquidada até 30 Novembro ••••..••..•.....• 

S H. Com o pagamento da divida de para·· 
lelipipedos ....••..•.....•.•.....••••. • ••••. 
~ 12. Com o pagamento á Irmandade da 

Gloria do Outeiro ..............•........... 
§·13. Com os juros de 69 apolices do t.• · 

emprestimil a 9 •f •.•.....•. · ·. · • · · · • · · • · · 
§ 14. Com a amortização do t.• cmprestimo. 
§ 15. Com os juros de 200 apoliccs do 2. • . 

empreslimo a 7 •f ........... ............ .. 
~ 16. Com os juros de 6 •j. sobre 5:000~, 

resto do conlrado para a compra das 7 casas 
da Irmandade da Gloria do Outeiro ..•...... 

§ 17. Com a manutenção de africanos, inclu
iiive o vencimento do Administrador ....•.... 

§ 18. Com custas a que está sujeito o Cofre 
}lunicipal. . • • • . • . . • • . . • . . . . . • . . ........ . 

119. Com despezas judíciaes ..•......... 
• 20. Com restituições e reposições ......• 

21. Com impressão das actas, balançoil, 
orçamentos, &c .....•..•................. 

§ 22. Com levantamento de plantas .•..•. 
§ 23. Com tombamento das terras da Ca-

mara e Marinhas ....•........•.•.......... 
§ 24. Com papel, livros, &c., para o ex-

pediente ................................. . 
§ 25. Impressão do tombamento do patri-

wonio Municipal .....•.. ~ ......••..• ; ..... 
§ 26. Com despezas eventuaes •.••.••..... 

CAPITULO ';111•. 

' Disposiç4éi :~~raes. 

100:072~5W 

5:000~000 

1:6l!.O~OOO 
25:ÕOO~OOO 

7:000~000 

100~00 

7:987~200 

3:000~000 
3:000~000 
500~000 

4:800~000 
1:000~00 

1:000~000 

2:000~008 

2:500~000 
7: 159~487 

Art. 3.• Ficão em vigor, como permanentes, quaesquer dis
posições dos Decretos dos orçamentos anteriores que não versarem 
sobre o orçamento da receita e fixação da despeza, o não tenhiio 
11ido expressamente revogados. 

João de Almeida Pereira ·Filho, do Meu Conselho, Ministro 
• Secretario de Esmdo dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e fa11a executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
trinta e hum de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trige
simo nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

J o4o df Almeida Pereira Filho. 
Par}' 11. 155 
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DECRETO N. 2.719 de 31 de Dezembro de 1860. 

Altera as instrucçi!ea sobre a cobrança da divida aetiva. 

Hei per bem ordenar que as Instrucçõcs, que baixárão com 
o ])ecreto n.• 2.35i de 16 de Fevereiro de 1859, sejão exe
cutadas com as seguintes alterações : 

1. • O prazo estabelecido no art. 2. • para a cobrança, no 
domicilio dos contribuintes, fica elevado a quatro mezes, findos 
os quaes terá lugar nas Repartições competentes a liquidação 
da divida, e remessa das certidões ao Juizo dos Feitos da Fa
zenda por intermedio da Directoria Geral do Contencioso na 
Côrte, e das Secções do Contencioso nas Províncias. 

Para esse fim serão enviados ás mesmas Repartições os livros 
de que trata o art. 3.•, á medida que forem exigidos para a 
liquidação de cada imposto. , 

2. • A liquidação da divida dos impostos, que se arrecadão 
semestralmente, far-se-ha depois do prazo marcado para a co
brança da quota do 2.• semestre. 

3.• Emquanto não forem recolhidos os livros ao Thesouro o 
Thesourarias, e estiver aberio o exercido, far-se-ha a cobrança 
independente de guias, com intervenção dos cobradores, quando 
os Admiitistradores das Recebedorias julgarem conveniente que 
os conhecimentos continuem em seu poder. 

Angelo 1\lQniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario do Estado dos Negocios da Fazenda, e .Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro, trinta e hum de 
Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Moni~ da Silva Ferraz. 



ADDITAMENTOS. 
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DECRETO N. t;SSi' A.-de i de ibril de t8~ .. 

A.utarin o Miniatro Brasileiro em· Londres para elevar att! 110 anno1 o praz• 
d11 33, marcado para a garanLia · de juro á Empreza da construeçlo da 
Estrada de ferro de Santo! a Jundiaby, na Província de S. Paulo. 

Hei por bem, de conformidade com o disposto no Decreto n. 
838 de 12 de Setembro de 1855, Autqrisar o Conselheiro Fran
cisco lgnacio de Carvalho· Moreira, Meu Enviado Extraordinario 
e Ministro Penipotenciario na Côrte de Londres, para eltl'tcit até 
noventa annos os trinta e tres nnnos marcados na condição 16.• 
annexa ao Decreto n.o t. 759 de 26 de Abril de 1856 para a 
garantia dos juros de cinco por cento concedida pelo Governo 
Imporia!, e de dous por cento addicionaes concedida pela Pre
sidencia da Província de S. Paulo, a Companhia que so organi
sar para tomar por empreLa· a construcção da Estrada de ferro 
da Cidade de Santos á Villa de Jundiahy na dita Província, 
\I de que são emf!reLarios o Marquez de Mont' Alegre, o Con
selhPiro José An~nio Pimenta Bueno, e o Barão de Mauá, me
diante contracto com a mesma Companhia. Palacio do Rio de 
Janoiro em dous de Abril de mil oitocentos e eincoenta e noTe, 
trigesimo oitavo da lndependencia e do lmperio. 

€om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Sergio Teix,irtJ tü Jl«eetif. 
' 



,, 
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DECERTO N .• 2.477 A de 27 de Setembt'O de 1859. 

Stpara da !.1 cadeira do 3.0 aono da Eseola de Marioba o eusiao da, 
Cbimia com applicaç4o i Piroteebuiea. 

Hei por bem, de confot·midade como o artigo cento e qua
r~nta e Aete do Regulamento, que baixou com o Decreto 
numero dous mil cento c sessenta o tros, do t.o de Maio do 
1858, sepat·ar da segunda Cadeira do 3.0 anno da Escola da 1 
J\.larinha o ensino de Chimica com applicação á Pyrotechnica. \ 

Francisco Xavier Paes Barreto, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos NP-gocios da 1\larinha, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte sete de Setembro de mil oitocentos cincoenta e nove, 
trigesimo oital'o do lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de 8ua Magestade o Imperador. 

Francisco X avier Pae1 Barreto. 
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DECRETO N. 2.636A-!le 5 de Setembro de 1860. 

Innon o eontracto com a AsiOCia~o Sergipense para o seniço de reboque 
. D~l barras da Província de S6rgipe. 

Attendendo ao que Me representou a Associação Sergipense, 
Hei por bem Innovar o conttacto que baixou com o Decreto 
n. i. 4-57 de 1ft. de Outubro de 1854, com a modificação cons
tante do Decreto n. 2.289 de 23 de Outubro de 1858, até a 
expiração do prazo do privilegio que lhe foi concedido por 
aquelle Decreto, ficando bem entendido que no caso de sinistro 
ou força maior, que impossibilite o serviço do Tapo r por mais de 
sessenta dias, de que trata a condição 11. • do contracto, ces- · 
sarão todas as vantagens concedidas á Associação, incluaive o 
direito de perceber a subvenção desde o tempo em que come
çou a ficar interrompido o serviço; e que por motivo algum a 
Associação poderá eximir-se de ter sempre a barca de vapor 
de que trata o Deereto n. 2.289 de 23 de Outubro de 1858. 

João de Almeida Pereira Filho, do .Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lqlperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em cinco 
de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de .Almeida Pereira Filho. 

/ 
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