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XIV 

N." 

N.' 

N." 

N." 

N." 

N." 

N." 

N." 

c designa os lugares c cdificios em -que devem 
reunir-se os Eleilores de cada hüm dos districtos, 
de conformidade com as disposições do Decreto 
n." 8'1·2 de 19 de Setembro de 1855 ...... ft.IO 

I .815. -'Decreto de 30 de Agosto de I85fi. -Dt\ 
nova organisaçJo á Guarda Nacio.nal dos i\·Juni
cii)ios de Urubú, Macl!Úba~, Monte Alto, c 
Curinhanha da Província da Bahia ......... li-16 

1.816. -·Dccre'.o de 6 de Setembro de 1856.-Di-
vidc a Proviricia do Paraná, forn1ando ·hum 
só districto,eleitoral, em Çollegios, e designa 
os Iugarés c edifieios, em·qne se devem reunir 
os Eleitores de cada hum dos mesmos Collegios, 
de conformidade com as disposições do J,lecrcto 
n" 8h2 de 19 de Setembro de 1855 . . . . . fi 18 

1 .817. -·Decreto de 1 O de Setembro de 1856. -·Pro
roga novamente a As:-embféa Geral Legislativa. li-2·1 

1.818. -Decreto de 10 de Setembro de 1856.-
Crêa mais duas cadeiras de Instrucção primaria 
do 1. o grúo para os sexos masculino e feminino 
na Freguezia da Ilha do Governador, . . . . . . . f1.2J 

1.819. -Decreto de 13 de Setembro de 1856.
llcune o Termo de Maria Pereira ao de S. João, 
do Principe, na Provincia do Cearú. . . ... 4-22 

J .820.- Decreto de 13 de Setembro de 1856.
Approva os llstatutos da Sociedade- Palestra 
Scientilica-, a qual tem pot· fim occupar-se 
do estudo das sciencias physicas e mathema
ticas, principalmente com aplicação ao Brasil. /,22 

1.821.- Decreto de 17 de Setembro de 1856.
Cróa h uma Secção de Batalhão de Artilharia, 
de duas Companhias, na Ca.pit'al da Provinda 
do Amazonns . ................ -. . . . . . . . . . .'1-26 

1.822.- Decreto de 17 de Setembro de 1856.-
Divide a Província de S. Paulo em dislriclos 
clcitoraes c designa os lugareS c edifici.os, em 
que se devem reUnir os Fleitores de ca\i!il hum 
dos districtos, de conformidade com as dispo
sições do Decreto N." 84·2 de 19 de Setembro 
de 1855 ............................... 4·27 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO BIPERIO DO BRASIL. 

1856. 

rmw 19. PARTE 2.a SECÇÃO Í.' 

DECRETO N." 1.711. (')-de 31 de Dezembro de 1855. 

Autorisa a abertura de lmm credito supplemenlar de q.uatro
centos quarenta e c"fnco contes duzentos e quarenta mil 
setecentos e cinco réis, para despezas de diversas ntbricas 
do Ministerio do Imperio no exercicio de 1854--1855. 

Attcnclcndo á insufficiencia do credito votado no Art. 2. 0 

da Lei n. o 719 de 28 de Setembro de 1353 p:ua dcspezas do 
Ministerio do Imperio em diversas rubricas do cxcrcicio de 
185':. -1855: Hei pot· bem, Tendo ouvido o Conselho de Mi
nistros, e em _cOnformidade do § 2. 0 Jo Art. 4. 0 da Lei n." 
589 de 9 de Setcmbm de 1850, Autorisar o credito supplc· 
mental' de quatrocentos quarenta c cinco conLos duzentos 
c quarenta mil setecentos e cinco réis, dist.ribuido conforme 
a Tabella que com este baixa; devendo esta medida ser le
vada em tempo opportuno ao conhecimento da Assembléa 
Geral Legislativa. Luiz Pedreira do Contto Ferraz, do 1\Icu 
Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocias do Im
pcrio, assim o lenha entendido c fnça executar. l\Jiacio do 
1\io de Jnnciro aos trinta c bum de Dezembro de mil oito
centos cincocuta e cinco, trigesimo quarto da lndcpcndcncia 
e do lmperio. 

Com a 1\ubrica de Sun l\lagestadc o Imperador. 

Luiz Pcdreint do Coutto Ferraz. 

(•) Veio a imprimir depois de distribuida il Coih'cçfio de 1S5!), 
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'll'•~bella a que se ••etere o De«,..eto tlesta <lata 
que auto•·isa hnm m•eolito snl•I•len•enta•· <le 
ol46ío. 24>0;;'i'70~ t•éis 1•a••a as •les1•ezas do 
exe .. ei<:lio •R e i\ S~ii- jJ§l!o5. 

Art. 2. o Da Lei n. o 719 de 28 de Setembro de 1853. 
~ 10. Ordenados dos Mestres da Familia Im-

!Íerial. ............................ . 
§ 11. Secretaria d'Estado .................. . 
§ 13. Conselho d'Estado .................. . 
~ 18. Cursos .Juridicos .................... . 
§ 19. Escolas. de i\Iedicina ............... .. 
§ 21. Museo ...................... , ...... . 
§ 24. Lazarctos .......................... . 
§ 27. CotTeio (~cl"al c Paquetes de vapor ... . 
§ 31. Colonias Militares ... , ............ , . , . 
§ 33. Eventuacs ......................... . 
~ 3lt-. Escolas menores de Instrtle\~ão publica. 
§ 36. Jardim Botanico da Lagoa .......... . 
§ lt2. Obras publicas do l'llunicipio da Côrtc. 

Art. 2.' Da Resolucão n.' 781 de 10 de 
Setembro de 185'l. · 
§ 2. 0 Instituto dos cegos .................. . 

1,050~000 
27.24U107 
1t. 1 ü8~771 
4.509~802 

60.876~993 
23~281,. 

178.448~597 
71.623~138 
62.546$955 
2.729:t)l82 
1.672~728 
3.066~191S 
18.116~725 

2 167~228 
44 5. 2401)705 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1855, ·
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOu!O 19. PARTE 2. 11 SECÇÀO 2.' 

DECRE'l'O N.• 1.715- do 12 de Janeiro de 18f>G. 

Manda organisar na Província do Amazonas lwm Corpo 
Provisorio de Guarnição, composto de duas Companhias 

de Artilharia, e quatro de Caçadores. 

Hei por bem Determinar que seja organisado na Pro
yincia do Amazonas hum Corpo Provisorio de Guarnição com 
duas Companhias de Artilharia e quatro- de Caçadores, tendo 
a força e composi<.~ão constantes do plano que com este baixa, 
assignado pelo Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario d'Estildo doS Neg"ocios · da G uetra , que as
sim o tenha entendido c faça ·executar corri os despachos 
necessarios. Palacio do Hio de Janeiro em dOze de Jahciro 
de mil oitocentos cincoenta e seis, trigcsimo quinto da 
lndependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fa'gestadc o Imperador . 

.!lfarquez de Çaxias. 

Plano da Ot•gallisaçii:o do Co!•tto Pa•ovisol'io 
•I" Provlnci" do Atnazolt,.s, com1•osto de 
duas Comp,.nlü .. s de At•tilhat·i" , e. quata•o 
de C .. çadores, a que se refet•e o Dcct•cto 
•le,.ta data. 

Estado Maior. 

Tenente Coronel Commandantc ........ , . . . . . . . . . . . 1 
Major.. . . ... .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . 1 
Ajudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Quartel-mestre ........................ , ... , . . . . . . 1 
Secretario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 

5 
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Capc\lão. ·.~ ........ ., ........................... . 
:f._ o C1rurgtao ... .............. · ......•.....••...... 
2. os Cirurgiões .................................. . 

Estado J!lenor. 

Sargento Ajudante .............................. , . 1 
Dito Quartol-mestre . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. 1 
lliping:ardciro .. .................... -. . . . . . . . . . . . . . 1 
Coronhciro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabo de wrnborcs... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabo de cornetas . . . .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. 1 

6 

IIUi\L\. CO.l\ll'ANIIIA DE AllTILUAIUA. 

O ffici€1es. 

Capitão ......................................... , 1 
1.0 'l'enentc...................................... 1 
2. 05 'fencntes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5! 

Praças de Pret. 

1.' Sargento............. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 1 
2. os Sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Foniel. . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . 1 
Cabos de Esquadra ............ ."... . . .. . . . . . . . . . • . 6 
Anspeçadas . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • 6 
Soldados ............ : .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . 65 
Tambores........................................ 2 

83 
UU.MA COl\lPANHIA DE CAÇAUOH.ES. 

Officiaes. 

Capitão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tenente.............................. . . . . . . . . . . 1 
Alferes ......................................... , 2 
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Pntças de Pret. 

1." Sargente. . .. .. .. . .. . . .. .. . . • . .. .. . . .. .. .. . . . . 1 
2. os Ditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
J?orricl . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos de Esquadra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Anspeçada.. .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. 6 
Soldados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6t. 
Cornetas......................................... 2 

82 

Recapitulação. 

Officiaes do Estado IVIaior.... . . . . . . . . • . . . . . . .. . . l:í 
Ditos das duas Companhias de Artilharia. • . . . . . . . . 8 
Ditos das quatro Companhias de Caçadores . . . . . . . . . 16 

29 

Praças de Pret do Estado Menor ............ ~ . . . . . . 6 
Ditas das duas Companhias de Artilharia. . . . . . . . . . . 166 
Ditas das quatro Compan1lias de Caçadores.. . . . . . . . . 328 

500 

Total....................................... 529 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Janeiro de 1856.-
1\iarquez de Caxias. 
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DECl\ETO N.' 1716-de 12 de Janeiro de 1856 

Estabelece hnma Capitania do Porto na Provincia do Es
pirito Santo. 

Hei por bem, na conformidade do Decreto numero tre
zentos c cincoenta e oito de quatorze de Agosto de mil oito
centos e quarenta e cinco, Estabelecer uma Capitania do Porto 
na Provincia do Espirito Santo. João. Mauricio Wanderley, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da 
Marinha, assim- o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em doze de Janeiro de mil oitocentos e cin
coenta c seis, trigesimo quintó da Independéncia e dO Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TO~IO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 3.' 

DECRETO N.' 1.717- de 23 de Janeiro de 18~6. 

Concede a Francisco de Paula lh·ito privilegio exclusivo por 
cinco annos para o fabrico de cartas de jogar por 

meio do processo chrorno-lithographico. 

Attendendo ao que Me requereo Francisco de Paula 
Brito, impressor e lithographo estabelecido nesta Cidade, e 
de conformidade com a Minha Immediata Resolução de 31 
de o~,~tub~o do anno proximo passado, tomada sobre pare
cer da Sécção dos Negocias do Imperio do Conselho d'Es
tado exarado em Consulta de 23 de Julho antecedente: Hei 
por bem, como premio da introducção no Brasil do pro
cesso chromo·lithographico applicado ao fabrico de cartas de 
jogar, do qual, segundo allega o supplicante, obtiverão pa
tente de invenção em França Gdmand & Companhia, sen
do as mesmas cartas semelhantes ás amostras que apresen
ta, e ficão competentemente archivadas, conceder-lhe pri
vilegio exclusivo por tempo de cinco annos para que só elle 
possa em todo o Imperio fabricar cartas de jogar por meio 
do referido processo, ficando porêm esta mercê dependente 
da approvação da Assembléa Geral Legislativa. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario · d'Estado dos Negocias do lmperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte e Ires de Janeiro de mil oitocentos cin
coenta e seis, trigesimo qninto da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

lA<iz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N.' 1.718- de 23 de Janeiro de 1856. 

Concéde a g.-atificação !!nmtal de 800 ;til 000 ao Secretario 
da lnstmcção primari!t e secundm·ia do llfunicipio 

da Côrte. 

Hei por bem Conceder ao Secretario da Instrncç~<> pri
maria c secundaria do Municipio da Côrte, aMm do ven
cimento que actualmen!e percebe, a gratificação annual de 
oitocentos rriil réis. 

Luiz Pedreira do Cou!to Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios. do. lmperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Ja
neiro em vinte c tres de Janeiro de mil oitocentos c cin
cocnta c seis , trigesimo quinto da lndependencia e do 
Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreita do Coutto Ferraz . 

. · 
DEC!lETO N.' 1719- de 23 de Janeiro de 1856. 

Addiciona algumas disposições aos ATts. 6.' e 9.' do lle
gulamento das Capitanias dos Portos de 19 de !Waio 

· de 18~6. 

Hei por bem , Conformando-Me com o parecer, cmittido 
pela Sccçao de Guerra c Marinha do Conselho d'Estado, De
terminar, que ao paragrapho primeiro do Aitigo sexto do 1\e
gulamcnto de dezenove de Maio de mil oitocentos e quarenta 
e seis, depois das palavras- c conserva~·5o elos mesmos por
tos-, se accrescenlc-c de suas barras ou entradJs-; c ao 
Artigo nono o seguinte- Estas disposiç·ões são extensivas á 
barra ou entrada do porto, a qual procurará conservar sem
pre desobstruida e limpa; e, quando aconieçtl naufragar qual
quer navio na barra, ou suas immcdiaçôes, em posiçJo que 
possa prejudicai-a, fará com que seja logo removido o casco 
naufragado, ou seus fragmentos, intimando ao dono, ou 
consignatario, que haja de fazer essa remoção em um deler
minado pra~~, ou, quando isso lhe não seja 1~ossivel , que 
se rcsponsabJlJse pela despew, que se hoarer de fazer com os 
trabalhos nccPssarios para <'SSe fim: a recusa por P<Htc do 
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dono, ou de seu representante a ambos estes meios ilnportará 
o abandono completo do navio naufragado, e, lavratido-se 
de tudo- termo authentico na .Capitania do Porto, por està 
se procederá immediatamente á precisa remoção, sendo a des
peza por conta da :Fazenda Publica, á qual ficará perten
cendo tudo quanto do mesmo naVio e de seus pertences e 
carregamento puder aproveitar-se. João Mauricio Wanderley, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Eslado dos Ne
gocias .da Marinha, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palaeio do Rio de Jalleiro em vinte c tres de Janeiro de mil 
oitocentos e cincoenta c seis, trigesimo quinto da Indepen
dencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mag<l!itade o Imperador. 

João ~fauricio Wanderlty. 
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COLLICÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TO>IO 19. SECÇÃO 4." 

DECREtO N.' 1.720-de. 30 de Janeiro de 1856. 

Marta os emolumentos que os Vigarios devem. perceber pelas 
C«tidões, que passarem das declarações lançadas 

-no Lim:o de Registro das terras possuidas. 

Hei por bem gue os Viga rios pelas Certidões que, a pedido 
(las portes, derem das declaraçües lançadas nos Livros de 
registro das tet·t·as 11ossuidils, percebâo, como emolumen
tos, a quantia de doze réis por cada linha que não con
tenha mE'nos de trinta letras, ila confOrmidade do que, a 
respeito das CerticlOcs pas6:J:das pelos Tabelli<1cs e J~scriYães 
da 1.a lnstanda no Civel, se acha dctcrminudo no l\t>gimcn
to de Custas, a que se refere o Decreto n.o 1.569 de 30 
de Março de 18":i5. 

Luiz Pedreira do Coutto l'crraz, do ~leu Conselho, l\fi
nistro c Secretario d'_Estado dos Nego~.:ios do Imperio-, o 
tenha assim entendido e faca executar. Palacio do Hio Ue 
Janeiro em t1·inta de Jaueit:o de mil oitocentos cincocnta e 
sei~, trig;csimo quinto da lndcpendcnda e do Impcrio. 

Com a Hubrka de Stia Magestadc o Imperador. 

Ltn'z Pedreú·a do Co11lfo Jlerraz. 



(11 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIÜO DO BRASIL. 

1856. 

TOHO 19. PARTE 2.' SECÇIO 5.' 

DECRETO N.' 1.721-de ~de Fevereiro de 1856. 

Altera os Arts. 16 e t8 dos Estatutos do Banco do Brasil, 
autorisando-o a elevar sua emissão até ao triplo do {>mdo 
disponível, e estende esta autorísação ás Caixas filiacs do 
mesmo Banco. 

Attcndendo á representação que ~!e fez a Dirccloria do 
Banco do Brasil, e Usando da fHculdade concedida ao Go
verno pelo Art. 1.' § 7.' da Lei n.' 683 de 5 de Julho 
de 1853; Hei por bem Decretar. 

Art. 1.' O Banco do Brasil fica autorisado á elevar a 
sua emissão, não comprehendida a de que traia o Art. 18 
dos seus Estatutos, até ao triplo do fundo disponível. 

Art. 2. 0 Esta autorisaçilo he extensiva ás Caixas filiaes 
do referido Banco. 

Art. 3 ' O fundo disponi vel do Banco poderá ser re
presentado, até a dccima parte de sua importancia, em 
barras ele prata de 11 dinheiros, na relnçúo de 1:15 'f, 
com o ouro de 22 quilates. 

Art. h.' O Banco poderá conservar na sua caixa matriz 
a parte da moeda proveniente da emissão addicional feita 
pelas Caixas filiaes estabelecidas nas Províncias, e que não 
for necessaria para manter sempre o troco das notas das 
mesmas Caixas. 

Art. 5.' O Governo poderá, quando julgu~ conveniente, 
restabelecer todas ou algumas elas disposições dos Estatutos 
do Banco do Brasil e de suas Caixas liliaes, alteradas pelo 
presente Decreto. 

O Marquez de Pa1·aná, Conselheiro <l'Eslado, Senador 
do Imperio, Preside11te do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario d'Eslado dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do l\io de Janeiro em c.inc:o de 
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Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesimo quinto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rul>rlca de Sua Magestade o Imperador. 

Marqnez de Paraná. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2." sEcç.\o 6." 

DECRETO 1.722 - de 9 de Fevereiro de 1856. 

Crea as Repartições Especiacs das Terras Publicas nas Pro
víncias de Santa Catharina, Bahia e. Pernambuco. 

Hei por bem Decretar o seguinte. 
Art. t.• ~'icão creadas nas Províncias de Santa Catha

rina, Bahia e Pernambuco, as Repartições Especines das 
Terras Publicas, de que trata o Art. 6.' do Regulamento 
N .• 1.318 de 30 de Janeiro de 185~. 

Art. 2.' O numero, qualidade e vencimentos annuaes 
dos empregados, de que se compoem as mesmas Reparti
ções constão da Tabella annexa. 

Art. 3. • O Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios 
do Imperio expedirá as instrucções necessarias a fim de 
que as Repartições ora creadas comecem desde já a func
cionar. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
~linistro e Secretario d' Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em nove de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e seis, tr;gesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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Tabella demonstrat-iva do numero, qwtlidadc e tencimentos 
annuaes dos emprega<los, de que se compoem as Reparti
ções Especiacs das Tcrtas Publicas, crcadas pelo Decreto 
N.' 1.722 de 9 de Fevereiro de 1856 

A Repartição Especial da Pr·ovincia de Santa Catharina 
terá: 

Delegatlo com o vencimento de ...........• 
Fiscal, que será o da Thesouraria tia Fazenda, 

com a gratificação de ..•...•.......... 
Official com o vencimento de, ........... . 
Amanuensc, idem . .................... • 
Porteiro Archivisla, idem ...•............. 

1. 600;tt:OOO 

300;tl>OOO 
1. ooo:n:ooo 

600;ti>OOO 
800 ;:1>000 

As Repartições Especiaes das Províncias da Bahia c 
Pernambuco terao cada h uma : 

Delegado com vencimento de: ..... · ....... . 
l~iscal , que será o da Thesouraria da Fazenda, 

com a gratificação de ......•......... 
Official . com o vencimento de ......... , .. . 
Amannense , Idem . ................... _. .. 
Porteiro Archivista, idem ..... , •.......... 

2 000\1'000 

300;tl>OOO 
1. 200;\POOO 

600;ti>OOO 
800;tl>OOO 

Palacio do I\io de Janeiro cni 9 de Fevereiro de 1856. 
Luiz Pedreira do Co!!tto F erra>. 
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COLLECÇiO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOliO 19. PARTE 2.n SECÇÃO 7.' 

DECRETO N.' 1.723- de 16 de Ferereiro de 1856. 

Manda dar 10ista aos Desembargadores Promotores de Jus
tiça nos Tribunaes da Relação de todas as appellações, e 

sciencia das decisões dos mesmos 1'ribunaes, para que 
procedãa na (órma abaixo estabelecida. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Aos Desembargadores l'romotores de Justiça nos Tri

bunaes da Helação se dará d'ora em diante vista de todas 
as appellações crimes, para arrazoarem e l"equererem o que 
for, em segunda Instancia, a bem da Justiça; sendo-lhes 
igua1menta apresentadas· as deCisões dos mesmos Tribunaes 
para interporem revista nos casos em que e lia couber. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos- Negocias· da Justiça , assim 
o tenha entendido e taça executar. Palacio do lUo de 
.Janeiro em dczeseis de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta c seis , trigesimo quinto da lndependencia e do 
lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de. Araujo, 
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DECil.llTO N.' 1.724- de 16 de Fevereiro de 1856. 

Approva os Estatutos para a incorporação e regimen da 
nova Companhia que vai ser fundada nesta Côrte, com 
a denomúwção de- Companhia de seguros maritimos e 
terrestres. 

Hei por bem A pprovar os Estatutos, que com este bai
xao, para a incorporação e regi meu da nova Companhia que 
vai ser fundada nesta Côrte, com a denominação de Compa
nhia de seguros maritimos e terrestres, á qual Sou Servido 
Mandar déclarar que lhe he estensiva a disposição do Artigo 
10 do Decreto Jl·' 575 de 10 de Janeiro de 18t.9. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Nego cios do Imperio, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
.Janeiro em dezeseis de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e seis, trigesimo quinto da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ltlagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Estatutos ela Con>(>anbia de Seguros 
llau•itimos e Tm•••esh•es. 

CAPITULO I. 

Da Sociedade, sua denominação , tempo de sua duração , 
e sua dissolução. 

Art. I.' Fundar-se-ha na Cidade do Rio de Janeiro 
h uma Sociedade anonyma, sob a denominação de- Compa
nhia de Seguros Maritimos e Terrestres-, a qual poderá 
ter Agentes e Commissarios em quaesquer pontos do Impe
rio ou fóra delle, não só para o fim de prestar seguros, 
como de fiscalisar e proceder a· quaesquer actos conserva
torios , ou de qualquer outra natureza, que forem a bem 
dos interesses da Sociedade, estando para isso competente
mente autorisados. 

Art. 2.' A Sociedade durará por espaço de vinte e 
cinco . annos, contados do dia em que começar a funccio-
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nar, c somente poderá ser dissolvida· antes ·desse~ lt:nlpo 
se por yentura seüs prejuizos absorverem mais de lmBl 
terço" de seu capital c seu fundo de rescna, ·ou nos casos 
do Art. 29i> do Codigo Commcrcial. 

CAPITULO 1!. 

Do fim da Sociedade, e natureza de suas operações. 

Art. 3. o A Sociedade tem por fim segurar todos. os 
riseos, perdas, avarias , ainda que sirnples, p·articulnres 
resultantes de successo~ de mar ou de navegaçflo interior, 
abalrouçuo fortuita, guerra ou hostilidades, e quaesqucr 
outros·; eom a unica excepção dos provenientes de com
mercio illicito ou de contrabando. 

§ 1. o Todos C quuesquer navios nacionaes ou cstran~ 
geiros quá se empregarem na pesca, ou- em qualquer outro 
trafego licito, quer estejão surtos no porto, ancorados ou 
em conc.ertu, em aprestos de partida ou em viagem em 
portos çstrangciros ou nacionaes. 

§ 2. o Todas as embarcações pequenas que se app)jcão 
ao trafego dos portos e rios, empregadas nas descargas ou 
em transportes de productos das fabricas e estabelecimentos 
ruraes, ou manufactureiros sHuados dentro do Imperio. 

§ 3.0 O carregamento integral ou parcial de qualquer 
embarcação, ou ainda de volumes, inclusive moedas de pra
ta ou ouro. 

§ fl .. o Os fretes liquidos, ou ainda mesmo os brutos, 
caso uão estejão em parle seguros com os cascos da rcs
pcctira embarcação. 

Art. 1}. 0 A Sociedade igualmente segurará tOdos os 
riscos, prejuizos e perdas occasionadas· ·por ince.ndio , ou 
eom o fim de c vital-o, ou por effelto d·e raio ou .inunda
ç.Jo , cheias e chuvas fortes, em . propriedáde~ rusticns ou 
urbanas , Templos, edificios do Estado, trapiches e deposi
tas de mercadorias, quer sejão publicas e alfandegados , 
quer não; assim como os moveis; mercadorias, q.lfai;Js c 
roupas neílcs c\istentcs. 

Ex·ceptnão-se: 
§ L' Os theutros c casas de espetaculos, seus perten

ces e clcpendencias. 
§ 2.' . Arrnazcns ou depositas e fabricas de combusíiveis 

ou de gcneros ,inflammn.veis,. seus per.tc.nccs, utensilio.s ·e de
pendencias. 
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Art. ;). 0 A Sociedade tambem segurar/i: 
§ 1. o De quacsqucr perdas c il'l''arias todas ns mcrca.:.... 

dorias trans.portadGs por Y'ia-fcrrca ou por estradas regu~ 
lares,. em vehiculos proprlos e seguros. Exceptuao-sc furto 
ou roubo, e descaminho. 

§ 2. o O ca-pital do contracto do dinheiro a risco, ou 
cambio maritimo. 

§ 3." O capital empregado na pesca do alto mar. 
§ 4-. 0 Os contracl.os de segnros. 
§ 5. 0 O rendirricnto de predios nrhnnos ou rw;tieos. 
~ G. o O lucro esperado de mcrcailorius exportadas, ou 

reexportadas para lO r a Jo Impcrio, ou que por seu ter
ritorio c portos transitarem, caSo esses lucros m1o estejJo 
seguros Com a propría mercadoria dos riscos de rnar. 

Art. 6. 0 O t<cg·nro de que trat.'l o ultimo§ do Artigo 
antecedente será fcilo rl vista dos preços correntes, on 
certidões dos Corretores do JlOrto do de-stino da mereado
riu pelos preços cotutl0s, e jám.1is solm~ preços arbitrarias, 
pena de· nnl\idade. 

O valor deste seguro po;1cn't tnn1bcm ser cslin_1ado na 
razão do preço das lTlcrcadorins no momento do seu embar
que com iugmento das d(-'!-'JWzas do f\Cll transpol'te, em
barque, commissõcs, impostos c scrncllwntcs; acldicionando
sc, se assim convier, mais dons U· seis por cento sobre 
o valor total, equivalentes ao lnero J)rcsumido. 

Art. 7. 0 0:3 riscos das mercadorias corrcrno por conta 
do seguro desde o momento do Een embarque até o da 
descarga no porto do seu deslino; c o do casco do navio 
-preparado ou destinado para viagem , desde o momento 
em que principiar o sen carregmncnlo até trinta dias ele
pois da .sna chegada ao porto do Hcu destino, caso an
tes núo tenha efl'edumlo :sua int-eira descarga. 

Art. 8. 0 O ah3nt1ono pótle ter lugar em todos os ca
sos previstos pelo Codigo Commcrcial. 

Art. 9. 0 As avarins grossas serão integralmente em
bolsadas qualquer que seja o seu valor. 

Art. 10. As avarias particulares Jo navio e seu appa, 
rclho serão embolsadas logo que exccdão de dous por cento. 

Não se reputarão avurins particulares do navio para seu 
embolso por conta do seguro as soldadas da lripolação ou 
honorarios de seu capitao c omciacs' despezas de quaren
tena, ioycrnadas , arribadas vo1untarias e riscos sobrevin
llos em cmrn·,?-go estranho á viagem; c ~nas viagens de 
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pc:-:ca ós perd-as de cubos,. ar: coras t~ útcnsilios da pesca 
durante o tempo em que o navio csLiver fundeado. 

Art. 11. As avul'ias pal'ticu!arcs ús mercadorias, so
mente scrâo embolsadas quando superiores ás seguintes 
quotas ou limites de franquia. 

3 por cento para as seg~tiníes mcrr::adorhts. 

A~:o em c.aixas. 
At1coras futc.xas. 
Amanas de ferro. 
Alcatrão. 
Algodao em bruto. 
Algodão em tecidos. 
Barras de ferro. 
Cobre, prata c ouro em qualquer cspecie. 
Café, canncHa. 
Caca o , cochonillw. 
Carvão de qualquer· qualidade. 
Cera em bruto. 
Dita em velas. 
Espic.iarías. 
}?erro em guza. 
Giro O!:!, brco e rcsini.l. 
Unho em tecidos. 
Lã. 
Manteiga. 
Madeira. 
Mineraes em bruto ou em barra. 
Pedra hume. 
Seda tecida. 
Trigo e outros ccreaes em grüo. 
Chá. 
Zinco. 

5 por cento pata as segt<intes mercadorias. 

Arroz, chifres. 
Carcuma. 
Caixas de madeira , ainda as medicinaes. 
Co lia. 
Farinha em barricas 
Fumo. 
l'ructas ,]c qualquer qualidade. 
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1 O pol' cento para as seguintes rncl'cadorias. 

Assucar, cnrnes e pchcs salgados, seccos ou em con-
serva. 

Drogas em geral. 
Farinha de qualquer qualidade, ou a granel. 
Ferragens ou armamento. 
Figos, passas e frnctas pussadas ou em doce. 
Charutos, rapé, tabaco em pó c productos chimicos. 
Cabcllos c outros gencros não cspecHicudo~ nos arti-

gos seguintes. 
Conservas de qualquer qualidade. 
Legumes seccos. · 
ti vros e pa pcl. 
Mel e melado. 
Salitre, sebo. 

Art. 12. Os riscos pelos líquidos em cascos e mer
cadorias semelhaútcs sujeitas ·a de'rrarnamcnto , somenle se
rão embolsados no caso de naufragio, varaç.ão, ou no de 
ürribada forçada, dada a effcctiva descarga do navio res
pectivo, e quanrlo a perda ou quebra exceda de 3 por 
cento ulêm da que se computa, conforme os costumes da 
Praça e das Alfandcgas para quebras ordinariilS; sendo 
arbitrada por Peritos nomeudos a npruzimenlo dus fJartes. 

Art. 13. No seguro de vidros de qualquer qt)lllidade, 
espelhos, chrystaes, louça e porccl!ana, o_ embolso tcrú 
lugar quando o damno exceder de tres por cento, c uni
emnentc nos casos 9-e varat~üo ou .naufragio. 

Art. 14. No seguro de sal de qualquer qualidade, 
couros salgados, liquidas em vidro· ou holelhas , pennas c 
seus arlefu.ctos e quaçsquer mercadorias em vasOs, sujeitas 
a -avariarem Pela rolha, somente o embolso terá ·lugm· no 
caso de varação ou naufrag·io se o daamo ou avuria· excc
tlercm de vinte e cinco por cento. 

Art. 15. No caso de serem as avarias particulares.das 
mercadorias mencionadas no Artigos antecedentes, o Tesul
tado de roubo, de gastos ou despezas, . basta que a. perda 
chcgüe· a· 3 por cento para que o embolso se. reaHse. · 

Art. 16. Quando se accumularem ·em hum·mesmo ob
jecto· a avur~a grossa c avaria -simples-particular, de, sorte 
que a importancia de ambas unidas e~ceda (lo limite da frun
quia, n-os casos neima regu!nd.os, a · avaria pnrtic-u1ar será 
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satisfeita ainda que ~m separado não attinja a hum termo 
superior ao da franquia. 

Art. 17. As pct·das ou avarias justificadas em regra 
serão incontinente pagas, sem deducç.ão alguma sob qual
quer titulo que seja, excepto nos casos dos seguros dos navios, 
o que terá lugar ú vista da apolicc, independente de procu
ração. Em nenhum caso porêm o pagamento será .realisado 
acima da somma do seguro. 

Art. 18. Todas as questões serão decididas por Arbi
tras nomeados a aprazimento das partes, e nos ·casos de 
discordancia pelo Tribunal do Commcrcio. 

Art. 19. As perdas provenientes de ineendio, fogo 
ou inumlação e semelhantes, serão indemnisadas incontinente 
sem deducção ulgurna, ficando ao proprietario ou usufructua,.. 
rio o direito de ceder á Sociedade os objeclos salvos pelo 
seu justo valor, ou rolei-os po1· igual valor conforme lhe 
aprouver. O mesmo observar-sc-ha a respeito dos mais se
guros. 

Art. 20. Hum11 Tarifa será organisada. pelo Conselho 
Director para os seguros muritimos e de incendio, deven
do os premias deste variar confOrme a sitlla\'áo e natureza 
dos predios, e do serviço a que são applicados. Os premios 
destes e dos mais !Seguros serão regulados pelo prudente· 
arbítrio do Conselho Oirector, c conforme as circumstan
cias dos objectos a segurar. 

CAPITULO Ill. 

Do capital da Sociedade, seus 1-uct·os, d·ividendos, 
e reservas. 

Art. 21. O capilal da Sociedade será de dezeseis mil 
contos de réis, dividido em trinta e duas mil acções de 
quinhentos mil réis cada huma. 

A metade destas acções será dividida pelos Socios, que 
estão assignados no Projccto de Estatutos apt·esentado ao 
Governo Imperial ; a outra parte será cmittida á proporção 
das necessidades sociaes, c applicado qualquer premio que 
obtiver para o fundo de reserva; preferindo-se na emissão 
os Socios existentes· na epocha em que ella tiver lugar. 

Art. 22. Metade deste capital he considerada fundo 
da Sociedade para os seguros marítimos, e só poderá ser 
applicada para o pagamento _dos sinistros occorridos neste 
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ramo; a outra mclade se considerará fundo da Sociedade 
para os seguros terrestres_, e só poU.erá ser applicad1.1 para 
os sinistros que occorrerem neste ramo. Semestralmente ag
glomerar-se-ha a cadu huma destas divisões, para formnr o 
seu fundo de reserva 'especial, a quota correspondente aos 
lucros que se verificarem em cnda üuma dellas, sendo ussim 
satisfeita a disposição do Art. 26. 

Art. 2a. Logo que seja nomeado o Conselho Direclor 
será feita huma chamada de dez por cento do capital emit
tido para poder fuuccionar a Sociedade; outra chamada de 
cinco por cento terá lugar tres mezcs depois;· outra igUal
mente de cinco por cento nos seguintes tres mezes; c 
mais ainda outra de cinco por cenlo em igual espaço de 
tempo~ Ue modo a verillear-se em nove mczcs a 'entrada 
de vinte e cinco por cento do capitnL 

O Conselho poderá exigir novas entradas sempre que 
o julgue conveniente, preecdendo onnuncios nos periodicQs 
com anlicipaçuo de oito dias pelo menos. Quando porem 
se desfalque este .capital, o Conselho Direetor fará nova 
chamada, de modo que nunca deixe de existir somma su
perior a vinte e cinco por cento do capital social, nJo 
contudo o fnwlo de reservo, salva a cxccpção do Art. 28. 

Art. 21-. A falta de entrada de qualquer prestação dará 
lugar pela demora até hum mcz depois de vencido o prazo 
em que se devia realisar a multa de cinco por cento de 
sua imporlancia, e depois de quarenta dins á perda em 
beneficio da Sociedade de qualquer capital com que tiver 
entrado o accionista remisso, assim como de qualquer lucro 
ou dividendo, c de todo e qualquer outro direito ou van
tagem. A mesma acção será vendida em beneficio do fundo 
de reserva, sendo ncslc caso levado o seu producto em 
partes iguacs ás contas designadas no Art. 22 destes Esta
tutos. Exceptuão-se porêm os éusos em que occorrerem 
circumstancias cxlraordinarias, devidamente justificadas pe
rante o Conselho Director, o qual apreciando-as exigirá 
o pagamento da multa acima mencionada, e mandará fazer 
eiTectiva a entrada. 

Art. 25. Tres quartas partes do capital rcalisado se
rão convertidos, conforme julgar conveniente o Conselho 
Director, em Apolices da DiYida Publica Nacional, acções 
da estrada de ferro-- D. Pedro 2.' -,ou em acções do Ban
co do Brasil. A outra quarta parte, deduzidas as despezas 
do primeiro estabelecimento, será conservada sempre em 



conü1 corrente com algum J~anco. O mesmo se observará 
(;Oíl1 o produelo de emissões futuras. 

A Sociedade poderá comprar e possuir o cdificio que 
for conrenientc para seu estabelecimento. 

Art. 26. A importanciu liquida dos lucros será se
mestralmente ruteiuda por cuJa Accionistn, conforme o nu
mero de acçõcs que pos~uir, depois de deduzidos dez ·por 
cento qne serão applicados no fuudo de reserva, de con
forrnidadc com o Art. 22. 

Art. 27. As acções da Companhia nfio serJo trans....,. 
mi;;s'ivcis nnquanto nüo f.irer sido rcalisada a primeira en
trada lle que üata o Art. 23. 

As transl"crcnci;Js das mesmas acçõcs sómente ·se opc.., 
ruo por neto lunçudo em livro particular da Sociedade, com 
nssignatura do proprictario ou de seu bastante procurador. 

Art. 28. No caso do fundo de reserva exceder de me
tade do capital social, o excesso poderá ser dividido pelos 
Soei os que a esse tempo exislirem. 

Art. 29. Se pelos lucros se nuo pnder rca!isar hnm 
divi1lcndo correspondente a sete por cento ao anno, -do 
funJ.o de reserva se ti!'<lriÍ a quantia ncccss"ria para preen
cher o tliviUeudo nesta I'<JzJo, salvo com tndo o caso 
de se achar o fundo de reserva nimiarneute reduzido por 
causa d0 pagamento de perdas. 

Art. 30. A Sociedade nuo podení segurar em hum só 
navio mais do que a quantia de einco por cento do seu 
capital rcalisado c do ·seu fundo de i'cserva; 

Nos casos de guerra ainda não declarada e não come~ 
çada, esse maximo scri.Í de trcs por ceiJto. 

Nos casos de guerra jú existente esse nwximo será de 
hum e meio por cento. 

Nos casos de seguros terrestres o maximo em cada 
objecto não poderá exceder a cinco por cento do sen ca
pital realisado e do seu fundo de reserva. 

CAPITUI,O IV. 

Da D irecçcw da Sociedade. 

Art. 31. A Administn1l)âO e direcção da Sociedade fi
carú a cargo c responsabilidade de hum Conselho Director, 
eleito pelo modo abaixo declarado , e composto de cinco 
membros, os l}naes d'el,l~.re sí csc.olherâo hum Presidente, 
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hum Vice-Presidente, e hum Secretario; .c dccidi1'iíO to
dos os negocias por maioria de votos, podendo funce-ionar 
sempre que cslcjão t.res reunidos no dia e- hora designa
do para snas sessões. 

Art. 32. A eleição será indirccla ou de dous gráos. 
Cinco acç.õcs dão direito a hum voto na eleiçâo primaria, 
e assim por diante, mas nenhum Acc.ionista · por si ou 
como procurador poderá ter mais de vinte votos. Os Ac
cionistas elegerão por maioria relativa de votos vinte Com
missarios, e no caso .. de empate a sorte decidirá. Os me
nos votados serão ·supplentes. Os Commissarios só terão hum 
voto nn eleição secundaria, qurllquer que seja O numero de 
acçõcs que possuirem ou representarem. 

Art. 33. Só poderão ser votados para Commissarios 
os Accionistas que possuircm quarenta ou mais acções. 

Art. 3~.. Reunidos os Commissarios votarão em cinco 
Accionistas que tenhão a qualificação do Artigo antecedente, 
e aquelles que reunirem maioria relativa de votos comporãO 
o Conselho Director 

llrocederão depois á. eléiçJo, pela mesma. fôrma, d.e cinco 
Accionistas, que servirão de supplcntes sempre que haja va
ga temporaria ou permanente do Conselho Direc.tor, e de
verão ser clwmados pela o.rdem da votação. 

Quinze Commissarios reunidos bastão para deliberar. 
Art. il5. A primeira eleição será feita logo que os 

presentes l\sta\utos sejão approvados pelo Governo Impe
rial. O Conselho será renovado em cada periodo de tres ao
nos, podendo porêm ser reeleitos os Conselheiros em exer
cício, seguindo-se o mesmo processo de eleição previa de 
vinte Commissarios novos, que tambem durarJo tres on
nos, durante os quaes são os competentes para fazerem 
a eleição quando succeda esgotar-se a lista de Directorcs 
c supplentes. 

O Conselho Director nomeado na ins\allaçao da So
ciedade exercerá suas fnncções até o fim de Dezembro de 
1859 , bem como as Commissões eleitas na mesma occa
síão. Só desta data em diante se contarão os triennios. 

Art. 36. Ao Conselho Direclor compele: 
§ 1.' Representar a Companhia em J.uizo ou fóra dcl!e 

por si, seus Agentes e Procuradores. 
§ 2.' Convocar a Assembléa geral ordinaria ou extraor

dinariamente, quando julgar a bem da Companhia. 
§ 3.' Propor a reforma dos presentes Estatutos qnan

do o jnlgar conveniente. 
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Estabelecer as tarifas dos premios dós seguros. 
Dar o plano da- cseriptura~ao, Uirigil-a c fisca~ 

§ 6.' Tudo quanto for a bem da mesma Companhia, 
c não se oppuzer ao seu fim , e ás regras. estabelecidas 
nestes Estatutos. 

Art. 37. Hum dos membros do Conselho Director 
dirigirá em calh mez as operações da Companhia, sujei..: 
tando -os ,negocios que -.fizer ao conhecimento do Conse-
lho Director no fim de cada semana, por meio de hum re
latorio de todos os seus actos e do c~tado dos nego·cios 
da Companhia. 

Art. 38. Cada Dircctor responde por seus actos, e 
nenhum podeni entrar em exercício sem possuir e de_, 
positar quarcttta acçõcs ~ as quaes seriio inalienaveis em'
q••nrllo durarem suas respectivas funcçõe•. 

Esta mesma caução será prestada pelos Supplentes 
quando entrarem em exercicio. · 

Art. 39. O Conselho Director nomeará seus Agentes 
nos lugares em que for conveniente para os· negocias c 
opernções que julgar necessarias , podendo m.wcar-llres· as 
devidas commissões que serão sujeitas á approvação úa As~ 
sembléa geral, e exigindo caução por seus actos. 

Finalmente o Conselho Director fica autorisado pan\ 
exercer livre c geral administração c· ·plenos })Oderes., no~ 
q Liaes de em sem· reserva alguma considerar-se comprehen--. 
didos c outorgndos todos, mesmo os poderes de causa 
l"'opria. 

(~API1'Ut0 V. 

Da AssBmblàt geraL 

Art. 40. A' Assembléa geral compete: 
§ 1.' Deliberar sobre tudo que for de interesse da 

Companhia. 
§ 2." 11eformar seus Estatutos sobre proposta do Con

selho Director ou de algum Accionista, sujeitando suas re~~ 
1f.mnas á approvação do Governo. 

§ 3.' Ordenar a emissão de novas acç.ões na rórma do 
Art. 21. 

§ r._" Eronerar os membros dtrConselho Direetor quano 
do estes o solicitarem , ou for conveniente iÍ COmpon-hia ~ 



( 26 ) 

e hem assim quando ~e acharem pronunciados por crime 
contra a propriedade, ou forem declarados falidos. 

§ 5.' Eleger os membros do Conselho llirector na fór
ma dos Arts. 32 c 43. 

§.{i.' Marcar os vencimentos dos IIm pregados, prece
dendo proposta do Conselho Director. 

Art. 41. A Assembléa gernl reunir-se-ha no fim d.e 
cada semestre ordinariamente para approvaçfio . das contas 
e conhecimento do estado dos negocias,. e extraordinaria, 
mente quando for convocada pelo Conselho Director on por 
deliberação sua, ou a requisiçilo de Socios que representem 
hum terço do fundo social. 

Art. 1\.2. Todas as suas deliberações scrfio tomadas 
pela maioria dos votos presentes. 

Para haver Assembléa .geral basta que por si ou por 
procuração estejão representadas ac~.ões que correspondtio a 
hum terço do capital emittido. Mas para a reforma de Es
tatutos, exoncraçfio de Dircctorcs ., dissoluçfio da Co.mpanbia-, 
emissão de novas acções, hc ncces!lario que na .Assembtéa 
geral cstejllo representados pelo menos dons ter,os das ac
ções emiHidas. 

CAPITULO Yl. 

Disposições geraes. 

Art. 43. A Assembléa geral nomeará em cada reu
nião semestral, por maioria relativa lle ~ votos, huma Com
missão de tres membros, a qual será incumbida de exl!l
minar o balanço c contas apresentadas pelo Conselho Dire
dor, sobre os quaes dará 0 seu parecer, que será suh
mcttido â approvação da Assembléa geral. 

Art. !;4.. A Directoria da Companhia deverá annual
mente, pelo menos, publicar os balançDs do estado de suas 
ca.ixas, contendo a somma do."! seguros rnaritimos que tiver 
-rcalisado, a dos seguros terrestres c os lucros e .perdas COr
respondentes a cada huma destas especies de operações, e 
o capital.existente em cada huma das ditas caixas. 

Art. 1;5. Os vencimentos dos membros do Conselho 
Director corresponderão a dez por cento, deduzidos da mas
sa dos lucros líquidos, J·ealisndos em cada semestre, del'<m
do ser esta importancia distribuída com ignaldadc pelos mes
mos membros. 
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Art. .JW. O Consel110 Director evitará o mais possível 
pleitos judiciarios e qnaesquer demoras c ohjecções incom
paliveis com a confiança que deve inspirar seu procedi
mento, fazendo embolsar, e satisfazer com promptidUo seus 
empenhos. 

Art. !~7. Para melhor execução do Art. 22 haverá es
cripturação particular para cada espccie de seguros, deven
do sct· organisada, de modo que facilmente se conheça 
qual o capital responsavel c respectivos lucros ou perdas, 

· 1\io de Janeiro em 12 de Março de 1855.-Scgtie~se 
~- lista dos Acdonistas -com ag suas proprias assignaturas , 
ou as de seus ba,tantes procuradores. 

DECRETO N." 1.725-de 1G de Fevereiro de 1856. 

Altera os Estatutos da Companhia de seguros contra a mor
talidade ik escravos, denominada -l'revidencia. 

Attcndcndo ao que Me rcqucreo a Dircctoria da Compa
Hhia de seguros contra a mortalidade de escravos, cstabelccidU. 
nesta Côrtc sob a denominação de-Previdoncia ;-Hei por bem 
Approvar as alterações propostal! aos Arts. 18 c 31. dos Esta
tutos da mesma Compaqhía, ns quacs com este baixão. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do I\'lcu Conselho, Mi
nistro c Secretario d' Estado dos Negados do lmpcrio, assim 
o lenha cntm1dido c faça executar. Palacio do IUo de Janei
ro em dezcseis de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta c 
seis trigesimo quinto da lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

/Uteracões aos ;\.t•ts. :I.S e 3j, <los Estatutos 
<la c(;mpanhi••-Previdencia, a que se refe
•·e o Dem·eto N. :1.;251 tle :1.6 tle Feve••eir•o 
<le 1.SóG, os quaes são snhstit .. itlos 1•elos 
se~·,tintes. 

Art. 18. As nomeações dos Empre;..jados serão feitas pc
los lrc~ Di redores, sohrc proposta dos dous Gerentes. Os Di
redores formão n dircq·Jo suprema da Companhin, c os Ge-



( 28 ) 

rentes farfí.o cuHlprir as suas clPliberações bcni cbnw as da 
l)irecloria. N"o caso de suscitar·sc duvidns a respeito da in
telligencia dos Estatutos ou de qualquer outra natureza, a 
~\ssernbléa geral dos Accionistas_ será a competente para de
cidir, c suas decisões serão terminantes a respeito de todas 
as questões~ 

Art. 34.. A Assembléa geral r.c rcuni-rú ordinar·iarncntc 
duas vezes pOl' am1o, hum a ne mez de Janeiro c outra· no 
.wez de Julho,. em dia marcado pela Dircctoria. ~lc clla 
_competente p~ra altera)' no todo ou c{n parte os prescntc.s 
.~statutos, com. n oxccpçâo ll-nica do Artigo trinta ·c dous; 
nã9 o po.Qcrá ~ody.vi? fazer SCIJl que no Asscmblt,Q,.· geral, 
_em que se tratar da rçforrn~, se acl_letn rq:m~scntaQ.~s 'rnqta
dc c mais huma das acçõcs cmitlidas, tendo toda. a foi'ça 
a decisão. da UH\ioria de votos. Nào poderá porem ser exe
cutada nenhuma altcraç5o smn preceder approyaç-~o do Go
lícrno. 

RJo de Jaucíro seis dC li'cycrciro de mil oitocentos 
cincoenta e seis.- João Manoel Pereira da Silva, Pi·csidCn.l~. 
}'ranciseo José Gonsalvos, Secretario. - i\Janoel de Mattos 
VjeirQ, Dircctor. ' · 
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COLL!\UjÃO DAS Llé!S DO Dll'E!UO DO lll\AS!L 

1856. 

TOMO 1\J. l1ARTE 2.a · SEcç,\o 8.' 

DECRETO N." 1.726- de 20 de fevereiro de 1856. 

Crea a Repartiç<to Especial das Terras Publicas, na Pro
víncia de S. Paulo.·· 

Hei pol' bem Decretar o seguinte : 
Art. I.' Fica crcada na Província de S. Paulo a l\e

partição Especial das Terras Pnblicas, de que trata o Ar
tigo 6.' do 1\egulamento N.' 1.318 de 30 de Janeiro de 
185'1. 

Mt. 2.' A Repartição será composta de hum Dele, 
gado do Director Geral das Terras Publicas, hum Fiscal 
que será o· da Thesonraria da l<'azonda Geral da referida 
PrÜvincia, hum Official de Secretaria, e hum Continuo , 
que servirá de Porteiro Archivista. 

ÁrL 3.o.: Este~ Emp~cgados vencerão anuualmentc, o 
Dcleg~do ~lUlJl CO;~ltO e seiScentos mil reis, o Fiscal a gra
tificaÇão de trezentos mil réis, o Official hum conto de 
réis c .Q Continuo trezentos mil réis. 

Art. !1.' O Ministro c Secretario d'Estado dos Nego
cios di:. I~perio, éxpedirá as ofdens nccessarias, a· fim de 
que & 1\cpartição ora creada comece desde logo a func
cionar, 

Luiz Pedreh·à do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estodo dos Negocios do ·Impcrio, 
assim o le!lha entendido c faça executar. ]>alacio do Rio 
de Janeiro, O!ll vinte de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta 
e seis, trigesimo quinto da Indcpcndencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lttiz Pedreira do Cattllo Ferraz, 
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IJECI\ETO N.' 1.727 -de 20 de Fevereiro de 1856. 

Providencia sobre a divisão e venda de bilhetes de Loteria. 

Hei por bem, de conformidade com a Minha immediata 
1\csoluçüo de sete do corrente rpez , tomada sobre parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, 
Determinar o seguinte. 

Art. 1.• Da data deste Decreto em diante he prohibida 
aos possuidores de bilhetes de Loteria a subdivisão delles em 
quaesquco· fracções. 

Art. 2. o Só mente aos 'Thesourciros das Loterins geracs 
c provinciaes he permittida a emissão de bilhetes c de frac
ções de bilhetes de Loteria, na conformidade dos respectivos 
planos, e das Ordens do Governo na Côrte, c dos Presi
dentes nas l'rovincias. 

Art. 3.' A venda dos bilhetes, ou sejão inteiros, 011 

em ti-acções , que não tenhão sido emittidas pelos Thesou
reiros das Loterins lcgulmcntc concedidas, será punida com 
as penas da segunda parte do Artigo trinta e cinco do Decreto 
numero trezentos cincoenta e sete de vinte c sete de Abril 
de mil oitocentos quarenta e quatro, quando não se julgue 
crime de estellionato, á vista da disposição do numero '• do 
Artigo 2M do Codigo Criminal. 

Art. l>." Na Côrte os bilhetes de Loteria só podé,rão se o· 
vendidos nos cscriptorios· dos Thesoureiros, ou· nas casas 
por elles commissionadas, sob sua' iminediata responsabili
dade, ficando applicaveis aos infractores desta disposiÇ.ão as 
penas do Artigo .antecedente. 

Art. 5. (t Ficao revogadas· quaesquer disposições em cOn
trario. 

Luiz Pedreira do. Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estndo dos Negocias do Imperio, assim 
o tenh'a entendido e faça executar, Palacio do llio de Ja
neiro em vinte de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta c seis, 
trigesimo quinto da Independencia e do lmperio: 

Corri a Hubrita de Sua Magestade o Imperador. 

L!<iz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N.' 1.728- do 20 de Fevereiro de .1850 . 

.Autorisa a ÚtCOI;poração e approva os Estatutos da Com
panhia - União - da Cidade d~ Pelotas, na Pro

vinda de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attcndcndo ao que 1\Ie reprc~;enüírfío ])omingos Antonio 
Felix da Costa, Joaquim nuillu~rme da Costa, c JoaqiJ,im Has
gado, Nrgoeianles da Cidade de I)clotas, na PJ'<n'incia de 
S. Pedro do Hio G nmdc do 'Sul: Hei por bem Auti:n'i'sar a 
incorporação de hnma Companhia sob a dcnomintição de-_. 
União-com o fim de comprar Vapores para a navegação 
inlcrior da referida Província, c Approvar os Eslatu_tos da 
dita Companhia, que com este baixão, assignados por Luiz 
.Pedreira do Coul.to Ferraz, do l\Jeu Conselho, Ministro c 
Secretario d'J<:stado dos Nogocios do lmpcrio, que assim o 
tenha entendido c f(lça executar Valacio do lHo de Janeiro 
em \'i nte de Ievcrei m de m H oitocentos c i ncoenta e seis, 

· trigesimo quinto da lndcpendencia e do lnl})crio. 

Com n 1\uurira de Sua Magcstadc o lmpcrndor. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz. 

E"tt•tuíos tia Comtu•nhia- aínião- <la Cidmle 
de Pelotas, •u• P .. ovineia de S. Petla•o tio 
Rio Ga·antle .do Sul, •• fJUe se .. efm·e o De
m•eto tlesta data. 

Art. 1. o A Companhia se denominará - Companhia 
União- sendo o seu fim a acquisi\ão de Vapores para se
rem empregados na navegação interna da Provincia. 

Art. 2. 0 O capital da Companhia será de cento c cin
co contos de réis, realisavel em duus· prestações, a primei
ra no acto de constituir-se, c a segunda d'ahi a trcs rnczrs 
pelo menos: este capital serú ·dividido em acçües de 350~000, 
transferivcis á vontade elo possuidor. 

Art. :l. 0 A Companhia estará de facto constituida lngn 
que tenha distl'ibuido sessenta acçõcs, sendo as outras de
pois distriQuidas conforme as circumstancias _o exigirem. 

Art. ~ .. o A Companhia será rcprescntad.a por hum Con
selho de Direcção eleito na primeira reunii"io da Assemhléa 
geral dos Aecionistas, c que senirá graLuit(lmente por hum 
anno, podendo seus Memb!'OS serem reeleitos findo esse 
prazo. Este Conselho será composto de trcs Membros, dos 
quaes o ma.i-. votado scnirá de Presidente, o immediato 
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em votos ·ue Tllrsourciro; e o outro de Secretario, (~ ps(('5 
1ncsmos lugares occuparfio nas reuniões genws dos Accionis
tas, c serão substituidos na fulta ou ausencia de algum du 
':iCUS Membros pelos immcdiatos em votos. 

Art. 5. 0 São at.trihuic:ões do Conselhl~: 
1. 0 DistribuÍ!· as ·ac~õeS da Companhia. 
'> o Convocar a Asscmblóa geral dos Accionistas sempre 

que o julgue nccessai'io. 
3. 0 EscOlher e contractar os Gerente~ c mais -Empregados 

que forem nccessarios ptu'~\ o serViço· da Companhia; e des
-pcdil-os qwmdo nwl ctlm[>rircm o:s seus derct\;s; devendo o 
Gcl'cnte externo prestar fion<_:a idonca; 

4. (I Assignar todOs os contra~.:tos. 
5. o Estahcleccl' o preço das pasSagens c o dos fretes que 

devem pagar as divt~rsns rnercadt)rias. 
6. 0 Esr:olher hum Gommi5sionadei na Cidade do Hio Gran

dn par,J. se ehcatTegar da. compra e gti.arda do combustivcl, 
e m,ais objectos· que forem neccsstu·ios para o custeio Uos 
Vapores da Companhia., ao qual arbilrará a com missão qm~ 
julgar conveniente. · 

7. o Requerer ao G-overno Impetinl c a quacsquer Autot·i
dades, tudo quanto for a bem da Companhia .. 

8. 0 Hcsolrer, á vista do rendimento liquido da Compa
nhia, os dividendos que convirá fazer em cada semestre; 
depois de deixar _em Cotl·c \'intc pOr conto desse rendimento 
para fundo de rescna, 

9.° Fazer scguí·ar contra- todos os riscos c.m huma r.om
panhia de seguros regularmente otganisD.da, c de confian~~a, 
os Vapores ua Companh.ia. 

Ar L U." São attribuições do GcrPntc externo: 
1.0 Organisar a cscriptunlÇão da Companhia da maneira 

que determinar o Conselho. 
2. 0 Arrecadar ns 'sommas que forem devidas á Companhia, 

e salisfazer aos Empregados da mesma-, bem como i.H ohrign.
rõcs contrahidas. 
· 3. 0 }!'azor ex.ccutar tudo o que pelo Conselho lhe fol' OI''" 
dcnado. 

Art. 7. 0 São at.lt'ihuições ao (lcl'crlt.c iutemo; mediante 
a approvação do Conselho~ 

1. 0 l~scólhcr ·os Empregados que forem precisos pura o 
scrviç.o do Vapor ent qtte se acharem. 

2. {I fiscalisar que todos os seus subordinadoS cümp!'fto 
com os seus deverés, c despedir os que deixarem de o fazer. 

3." Dar cumprimento a tudo o que pdo·. Conselho llle 
for ordenado. 

Art. 8." O Conselho se reunirá na primeira semana ·de 
1::ada mcz, e lhe scrü cntJo prcsrnte a eseriptura~:ão, c hum 
resumo dJs trnnstH'.çües d,'l C01npilnhia no mcz findo; resolve-
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rú o qnc for ncccssario a hem dos interesses da mesma, 
recchcnclo o Thusourciro o rendimento liquido que existir 
em caixa. 

Art. 9. 0 Quando o dinheiro existente em caixa exceder 
ú quanLia de hum coulo de réis, será posto a rcddito com 
todas as t:FI!'antias c seguranças, quo no Commcrcio se cos-
tumão exigir. · 

Art. 10. No primcil'o Domingo de Jr.neiro de cada anno 
se reunirá a Asscmbléa geral dos Accionistas para deliberar 
sobre os interesses da Associação, e lhzcr a eleição do novo 
Conselho, c nessa mcsnla occasião lhe Scd .. pres~ntc o ha
l~m(,~O da cscriptura<:ão c hum rclatorio circumstancindo do 
estudo da Companhia. 

Art. 11. Cada Accionista de lluma acçilo terá hum vo
to, o Accionfstn de !) a 10 acçõcs terá dous votos, c não 
poderá ter mais, soja qual for o numero de acçõos que 
possuir , excepto no caso de votar o AccioniSta por procu
raçfio, devendo úcerca desta seguir-se a. Tcg·ra que fica es-
tabelecida. ' 

Art. 12. Não hc pcrmittido a nenhum Acüionista apre
sentar mais do duas procurações. 

Art. 18. O Accionista que deixar de entrar com a quo
ta correspondente ao nu muro de acçõe3 que pqssuir, nos 
prazos designados pelo Conselho do Dirccção, perderá a qua
Jidade de Accionista, e o direito ás quantias com que tiver 
anteriormente contribuido. 

Art. 1ft.. A Asscmblóa gcl'al dos Accionistas não poderá 
deliberar sem que a Companhia esteja representada por hum 
terço do capital c1Tectivo. 

Art. 15. As dccisücs serão tornadas pela maioria de 
valos, tendo porêm de resolver-se sob proposta do Conselho 
de ]Jirccç.üo ou de algum Accionista, a acqulsiçfio de mais 
algum Vapor, fica cstatuido que na Assembléa geral, em 
que se tiver de tratar desse objceto , estarão representados 
não menos de duas terças partes das acções distribuidas da 
Companhia, sendo nccessario para essa decisão·, hmna maio-
ria de dons terços pelo menos_ dos votos pre~ent.es. _ 

Art. 16. Esta .Companhia terá o seu domicilio na Cida-: 
de de Pelotas, c durará pelo tempo de cinco .annos , e só 
poderá ser dissolvida em vü·tude de resolução tomada em 
Assembléa geral dos Accionistas , constituída conforme as dis
posições do Artigo antecedente, c por--'identic_a · maioria, ou 
no caso de ter expirado o prazo de sua duração. ,-

Palacio do Rio de Jatieiro ern 20 de Fevereiro de 185tl, 
Luiz Pedreira do Coutto F_crraz. 
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COUECÇÃO DAS LEIS DO IMPEHIO DO BHASTL. 

1S56. 

TOMO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 9. a 

-·~ 

DECRETO N.' 1.729-de 23 de Fevereiro de 1856. 

Manda observa·r •w Provincia do Amazonas o Regulamento 
espeâal sobre Passaportes na rnesma Provú~cia. 

Hei por bem, para execução do Artigo doze dn Lei 
numero duzentos e sessenta e hum de lres de Dezembro de 
mil oiíocentos quarenta e hum, que na Província do Ama
zonas se observe o Regulnmcnto especial sobre Passaportes 
na mesma Província, o qual com este baixa, assigna<lo por 
José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, que assim 
o tenha entend'ido e faça executar. l'alacio do Hio de Ja
neiro em vinte e tres de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta c seis, trigesimo quarto da lndependencia e do lm
perio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade· o Imperador. 

José Thamaz Nabuco de Arm~·o. 

BegtitlallllC'IJlo etiJJecial fUJb;•c l;assUJJOI'
tes ·nu Provi11;ciu ~ltb A.tna.:onas, a que 
se t•ef"eJ•e o Dect•eto flesttt tlatu. 

Art. 1.' Nenhum nacional ou estrangeira poderá pas
sar as Fronteiras para l'aiz estrangeiro sem Passaporte expe
dido pela Autoridade competente, e visado pelo Comman
dante Militar da ~espectiva Fronteira (Art. 23). 

Art. 2.' São competentes para conceder Passaporte: 
§ 1.' O !'residente da Província. 
§ 2.' O Commandante Militar na Fronteira. 
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§ 8." O Chefe de Policia na Capital, e aonde se achar 
exercendo funq·õc~L 

§ !1. o Os Delega(los nos seus Districtos, não sendo 
presente o Chefe de Policia. 

§ 5." Os Subdelegados, não sendo presentes o Chefe 
de Policia c Delegados. 

Art. :1.' Não se .concederá Passaportes ao nacional on 
estrangeiro, sem que sun sabida seja primeiramente annun
ciada nos jornaes por trcs dias ao menos, ~ 

Aonde não houver jornaes serão os annuncios affi~ados 
pelo mesmo prazo na porta das Matrizes, e nos lugares mais 
Jmblicos. 

Só no r,aso de necessidade urgente, e especificada, se 
de,pen<ará esta formalidade aos que prestarem fiança. 

O fiador se responsahilisará neste caso pelas dividas do 
afiançndo, c se sujeitará á multa até duzentos mil réis 
no caso de se mostrar, que o afiançado procura este meio 
para evadir-se de qualquer responsabilidade 

Póde o Presidente da Província e o Commandante Mi
litar na Fronteira dispensar sem fiança essa formalidade, 
quando convier. 

Art. lí..' A' expedição de Passaportes á pessoa nacional 
ou estrangeira, que não for notoriamcn'te conhecida e acre
ditada, precederá a sua legitimação, feita perante a Auto
ridade Policial. 

Podem o Presidente da Província, c o Commandante 
.Militar na Fronteira prescindir da legitimação, quando assim 
convier. 

Art. 5. o A legitimação consiste nas averiguações neGes
sarias a respeito da criminalidade, e identidade do viajante. 

Art. 6.' Para legitimação do estrangeiro h e essencial a 
exhihição do Passaporte com que entrou no Imperio , on 
do Titulo que o substitue, conforme o Decreto N. o 1.531 
de 10 de .Janeiro do anuo proximo prctcrito. 

Art. 7.' Fica inteiramente prohibida a concessão de Pas
sapcrtes i.Í escravos para sahirem do Imperi.o, salvo sendo 
requerida pelos proprios senhores, que neste caso ficão sem 
o direito de reclamar sua devolução. 

Tambem não poderá entrar no Imperio qualquer escravo 
que venha de outro Paiz. . 

Art. 8. o O prazo para validade do Passaporte não pó de 
ser maior que o de quatro mezes. 

Art. 9.' Se antes de chegar á Fronteira occorrerem 
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demora::;, que prcjtdiqucm ou l<irncm instJflicien(c o prazo 
marcado, pódc Ser c\!e prorogndo pela Autoridade do lugar 
por onde o vinjnnlc passur. 

Art. 10 O indi1idno que se dcstinnr <Í Fronteira deve 
apresentar o Passaporte á Autoridade Policial do lugar por 
onde passar, c onde ~c demorar por mais de trcs dias. 

A falta do visto dessas Autoridades torna o l'ussaporto 
suspeito. 

Art. 11. 03 processos de legitimnção, {J que proce
derem os Dclcgadus c Subdelegados, serão remettidos á Sc
ereturfa da Polida, e ahi ílcarâo archivndos, depois de re
vistos pelo Chefe de Policia, que corrigirá as omissões, e nos 
e abusos que notar, advertindo, reprehcndcndo, on fazcHdo 
rcsponsabilisnr nqucllcs que os tiverem commett.ido. 

Art. 12. Pelo Passaporte não pagaró o viajante, nlêm 
do Sello , outros emolumentos se nu o os marcados pelo Art. 
120 Uo Codigo do Vroccsso. 

O visto t.los l\1ssnportes será sempre gratuito. 
Das legitimações ou por escreve-las, ou pelas certidões 

respectivas, levará o l~scrivüo só mente a 1'aza, que será de 
cinco réis por linha. Cada linha não conterú menos de 
trinta letras. 

Art. 13. O Passaporte concedido em Paiz cstmugciro, 
com declaração de que o viajante se dirige pela !fronteira 
á algum Paiz limitrophc não valerá para este fim, se· clle n5o 
tiver a clausula seguinte, escripta pela Autoridade do 
Porto de desembarque ou da Fronteira-· Bom para tal lu
gar , por tanto tempo -e em seguida o - listo- das 
Autoridades dos lugares intcnncdios (Art. 10 I. 

Art. i4·. O Chofe de Policia c demais Autoridades 
Policiacs íicão obrigadas a rcmctter aos Commandantes das 
Fronteiras, sempre que houver correio, a relação dos crimi
nosos de seu di31ricto com especificação dos seus signacs ca
ractcristicos. 

Art. 15. Se ulgnm individuo nacional ou estrangeiro se 
apresentar na Frolltcira ·sem Passaporte, nllegartdo c pro
vando que o perdco ou lhe foi extorquido e extraviado, 
~cudo pessoa conhccidn c uJo sn~pciln, o-Commandante da 
mesma Fronleim poderá coucedcr hum outro, participando 
esta occurcnciu ú Autoridade qnc eonccdeo o Passaporte. 

Art. 10. Os lndios só poderão saliir para J>aiz estran
geiro, iuJo em companhia, ou sendo mandados ú serviço 
de pessoa conheeida, ~uc para cllcs requcirão Passapo.r-
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tcs, obrigando-se por termo pcrántc a AutoridaUc rolicial, 
ou CoJ!lmandantc da Ft'Oittcira, a fazcl-o regressar ao Im
pcrio sub a multa de cineocnla u cem mil réis, e trinta 
dias de prisão. 

Alêm desta pena, Oea prollihida hnmn nova concessão. 
Esta to1:cessüo nüo eompreh011de os Indios que fizerem 

parte tla tripo\<tç.âo das embaren~:ões. 
Art. 17. O Commandant.e do Forte Tabalinga não con

sentirú que os Indio:'l p<'rlcncent.es á Hepnhliea do Pcrú 
Jl<-ISSL~m para o territorio do Impt~rio sem Jlassnporle ou guia 
da compelenle Autoridade Perúana, ainda que vcnhão em 
compauhia de pc•ssoa conheciUa. 

Quando os mesmos Indios tiverem de regressar ao seu 
Paiz, as Autoridades Policincs e os Com mandantes Militares 
deveri1o dar-lhes guias, que serJo isentas de qnaesquer di
reitos ou emolumentos, c facilitarão, quanto seja possive1, 
o seu transito. 

Art. 18. Nao são obrigados a tirar Passaportes, ou a 
aprescutarcm-se os moradores do territorio Brasileiro, e- os 
dos Poizcs limitrophcs·, que, pela proximidade da Fronteira 
c relações, passão frequentes vezes a linha dhisoria. 

Art. 19. Os Brasileiros que vierem de Paiz estrangeiro 
limitrophe sem Passaporte, quer por ugua quer por terra, 
serão livremente aUmiltidos, 

Art. 20. Quaudo o estrangeiro, vindo de Paiz onde 
esteja estabelecido o uso de l'assaportcs, entrar no lmpe
rio pela Fronteira sem Pnssaporte 011 com Passaporte, cuja 
legitimidade for duvidosa, será conduzido á presença do 
Commandantc respectivo, ou da Autoridade Policial do lugar 
a fim de ser interrogado. 

Se })elo inlcrrogatorio e avcriguurões se conhecer que 
clle he malfeitor será obrigado a voltar ao Paiz donde veio. 

]~sta expulsão será communicada ao Goven;o Imperial 
pelo Presidente da Provincia, c a este pela Autoridade que 
a determinar. 

Art. 21. Aquellc porém que vier de Paiz aonde o 
Pussaporlc não está estabelecido, será admittido livremente, 
sem todavia ficar, no caso de suspcilas, isento das averi
guações c declarações que a Autoridauc entender que sao 
convenientes, assim como a expulsão, conforme Uelermina 
o Artigo antecedente. 

Art. 22. São competentes para .a lcgitimnção dos via
jautcs, para impo~irão das multas c penas impostas por 



este Regulamento, c para visar os Passaportes, c proro
gar os prazos dellcs (Att. n.o e 10. 0 J as mesmas Autorida
des, que, conforme o Art. 2. 0 c pela ordem nelle designa
da, são competentes para a conce~süo de Pnssaporles. 

Art. 23. Aqucilcs que tentarem sahir para fóra do 
Imperio pela Fronteira sem Passaporte expedido, visado c 
prorogado como dispõe este Hegulamcnto, assim como aquel
Ies que os occultarcm , protegerem e lhes prestarem ajuda 
e coopcruçüo para o mesmo fim,_, por mar ou por tena, 
serão punidos com prisão até quinze dias, e multa até 
cem mil réis. 

Art. 2t... Qua"nto aos P<l~saport.es para o nacional ou 
estrangcíro viajnr dentro da Província do Amazonas ou della 
para fóra do Irnpàio c pnra as ont.ras Provincins, e das 
outras Provindas, e Paiz_es e~trangciros não limitrophes para 
ella, regulará a legislação commum. 

Palacio ·do I\io de Janeiro em 23 de J:·evcreiro de 
1856. -José 1'/wmuz Nabuco de Araufo. 

DECRETO N." 1.730-dc 23 de Fevereiro de 1E5G. 

Declam que o luto 11U!1'cad,o- pelo Decreto de 22 de De
zembro de 1828 deve ser 11ietade pesado e metade alli
viado; e estabelece o tempo do luto da Cdrte , segundo 
os differentes gráos de parentesco dos Soberanos ou Prin
cipes fallecidos. 

Querendo regnlnr de hum modo IWlis positivo a pratica 
que se deve seguir á respeito dos lutos que Eu Houver de 
Tomar com a _Minha Côrlc: Hei por bem Decretar: 

1.0 Que o luto marcado no Decreto de 22 de Dezembro 
de ~828 pelo fallecimento de Imperador, Imperatriz, Rei ou 
Hainha, Príncipe Soberano, c por qualquer Pessoa Imperial 
ou Heal, SQja metade pesado c metade alliviado; 

2. o Que o luto, que pelo referido Decreto fica a :Meu 
arbitrio Ordenar truc se~ tome por qualquer pessoa que te
nha, parente::;co com a Minha Imperial Farnilia, sej~l esta
belecido ela maneira scgnintc; 

Por Pai ou l\Jãi, e -em geral por Asccndcnlcs ; por Fi
lho ou l"ilha, c em geral por Deseendentes; e ror Marido 
ou Mulher; tres 1nezcs pesado c trcs alliviado; 

Por· Sogro ou Sogra, Genro ou Nora, Irmãos ou Cu
nhados, dous mczcs pesado e dous alliviado; 
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Por Tios ou Sobrinhos, c Primos coirmãos, hum mez 
pesado e outro alliviado; 

Por outros Parentes mais remotos, vinte dias, sendo 
dez pesado c dez alliviado; 

3. 0 Que quando o luto for por tempo quç contiver dias 
imparcs, seja p_csado na maioria destes. 

Luiz Pedreira do Goutto Ferraz , do Meu Conselho, Mi
nistro e Sec1·etario d'EStaclo dos Negociós do lmperio, assim 
o tenha entendido e far.a cxecu1ar. Palacio do lHo de Janeiro 
em vinte c trcs de F(;vereiro de mil oitocentos cincocnt.a e 
seis, trigcsimo quinto da lndcpcndcucia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DIS LEIS DO HJPElUO DO IllHSIL. 

1856. 

TO)IO 19. P.\RTE 2.a sccç:\o lO.' 

DEC!\ETO N." 1.731- do 1." de Março de 185G. 

Crec; o Commmulo Sttperiot da Guard<t Nacional da GrwJja, 
na Provinct·a do Ceará , c organúa a mesma Guarda 
em Villa Viçosa , Jmperatr·iz e Jpú, da referida l'ro
mncta. 

Hei por bem , A ttendendo 1i Proposta do Presidente da 
Provincia do Cc<1rü, Dccrclm· o seguinte: 

Art. 1.(1 Fica creado na Provincin. do Ceará o Commando 
Superior ·da Guarda N:.1cional da Granja, o qual será com
posto da fon~a já organisada nessa Villa- Decreto N." 1.131 
de 12 de i\Iarço de 1853- de hum Batalhão de oito Com
panhias do serviço activo no :Municipio da Villa Viçosa, e 
de huma Companhia do scrviç,o da reserva da mesma Villa. 

Art. 2, 0 :Fica CI'eado hum Butalhão avulso de oito Com
panhias do serviço activo, c h uma ·Companhia de reserva no 
l\'Iunicipio da Imperatriz, e outro J{atalhfto tambem- avulso 
de oito Companhias do serviço activo, c hmna Companhia 
do serViço da reserva no l\-funicipio de 'Ipú. 

Art 3. o Os Balalhõcs e Companhias, creodas por este 
Decreto, terão sua parada nos lugares que forem marcados 
pelo Presidente da Provinda,. na fó1·ma da Lei. 

José ThomilZ Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nisiro e Secretario d'Eslado dos Neg-ocios da Justiça, assim o te
nha entendido c faça cxccutaú. Pala cio do llio de J anciro 
em o primeiro dc .. l\iarço de rriil oitoecntos cincoenta e seis, 
trigesimo quinto da Intlcpcndencia c de Impcrio. 

Com a ltubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José 1'lwmaz Nabuco de Araujo. 
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COLI.ECÇ,\0 DAS LEIS DO I\ll'EIHO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 1\J. PARTE 2.a SECÇ\0 11.' 

DECRETO N." 1.732- de 12 de ~larço de t856. 

A brc hnm credito supplementar ao fflinisterio da Fazenda de 
112.000.]!000 para a despcza da Typographia Nacional 

no corrente cxetcicio. 

N<1o sendo sufficiente o ct·edi!o dado pelo Art. 7.' § 17 
da Lei n." 779 de (; de Setembro de 185'• para despeza da 
Typographia Nacional no corrente e<ercicio: !lei por bem, 
do conformidade com o § 2.' do Art. h.' da J,ei n.' 589 
de 9 de Setembro de 1850, e tendo ouvido o Meu .Con
selho de Ministros, abrir para a me<ma despeza hum cre
dito supplementar de cento c doze contos de réis, o qual 
serr.i levado em tempo competente ao corihecimcnto da As~ 
sembléa Geral Legislativa. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'llstado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario d'Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha enten
dido e faç.a executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze 
de Março de rnH oitocentOs cincoenta c seis, trigesimo quinto 
da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

;!<Jarguez de Paraná. 
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DECRETO N.' 1.7:33-dc 12 de Mnr'<;o de i85G. 

AHtorisa a organisaçUo de hwna Companlii"a, tendo por fim, 
f'Stabelece1' o tnmsporte e conclucção _de generos por meio 
de carris de (erro desde o largo da .Mui do liispo alé o 
rnorro da Roa Vista, no camú1/w guc conduz ú Gavea~ 

Altendcndo ao que Me represcntúrão o Conselheiro Can
dido Baptista d'Oliveira e seu filho Luiz Plínio d'O!iveiru, 
que pretendem organisar nesta Côrte h uma Companhia parn 
o fim de estabelecer e manter hum serviço de transportes, 
e ·conducçôcs de gcneros 1 por meio de carris de ferro, 
desde o largo da Mãi do Bi:-~po ao morro denominado da Boa 
Vista , no caminho que conduz ao da Gayca: Hei por bem 
Autorisar a organisa~:ão da referida Cmüpunhia, sob as con
di~.õe:S que com este baixão, assignadus por Luiz Pedreira do 
Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c Secretario 
ti' Estado dos Negocias do Impcrio, que assim o tenha cntcn
<lido e faça executar. l'alacio do Hio de Janeiro em doze de 
1\'larço de mil oitocentos c:incoeota e seis, trigesimo qui uh) 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreim do Coullo F erra z. 

Cmuli~i>es " <t•ne se •·efm·e o llbem•et .. ~. :1 ~$~ 
•!e,saa •lata. 

1." 

A linha em que deverão ser assentados os carris de ferro, 
seguirú do Largo da Mãi do Bispo pelo da Ajuda, rua da 
Lapa, caes da Gloria, rua do Cattete, caminho novo de 
Bota fogo, praia deste mesmo nome, rua de São Joaquim 
até encontrar em linha recta a de São Clemente na pro
ximidade do lugar denominado Piaçaba, contando pela 
estrada á margem da Lagoa de Rodrigo de Freitas até a 
Capella da Conceição, c d'ahi pelo caminho da Boa-Vista. 

Ser5o oh.serYDtlas ns seguintes eondic;ões de c.onstrneçilo: 



§ l." Cm1a hum dos mesmos carris constará de duas 
barras !.I c ferro vurallelas c approximndas' tendo a distancia 
de, pouco mais ou menos, h uma pollegada. 

§ 2.' Se ruo assentados, em todas ruas da linha do lado 
esquerdo, sempre que for possivel, ficando em regra entre 
a margem da rua ou caminho e o carril mais visinho a dis
tancia cie oito a dez palmos. 

§ 3. 0 Entre ambos os carris não haverá maior intervallo 
do que o de dez palmos. 

§ 4. o A superficic superior dos carris deverá ficar no 
mesmo nivel do cl!Uo ou da calçada, por modo que niio 
embaracem ou difticultem o livre transito de animaes, on 
de qualquer vchiculo. 

3."' 

Os transporte• se farão em carros tirados por animaes. 

4.' 

Haverá o numero necessario de cantoneiras ou guardas 
dos carris , os quacs serúo estabelecidos nos pontos , e em 
distoncia5~ convenientes, não só para conservarem cons
tantemente limpos os mesmos carris, como e principalmente 
para avisarem as pessoas que transitarem á pé e á cavallo c 
os carros, da approximação dos trens, a fim de se evitarem 
sinistros e desastres. 

fia verá h uma estação central, estabelecida nu visinhança 
do Jardim Botanico, e destinada ao serviço da Companhia, 
e a receber em salas decentes as pessoas que forem condu
zidas pelos carros de transporte, e bem assim duas esta
ções terminaes, sendo h uma no Largo da Mãi do Bispo e 
contigua ao muro do Convento d'Ajuda, e outra nas visi~ 
nhanças do extremo opposto dos carris de ferro. 

6.' 

A Companhia que for organisada paganl á Illm.' Ca
mara Municipal, pelo terreno que occupar a primeira das 
uitas estações, o arrendamento que clla lhe arbitrar, .c fará 
acquisiçao dos que forem ncccssarios para estabelecimento 
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das ou(ras, podendo ser dcsupropríados na fórma da J.ci 
com prévio consentimento do (_jovcrno Imperial., que lhe 
concederá os direitos e privilcgíos qnc para este fim lhe 
dá a mesma Lei. 

Poderá lambem a Companhia usar do direito úc dcs
apropl'iação, quando for indispcnsavcl , para a acqu1stçt~o 
dt~ tt~rrcnos neccssarios para mais conveniente dit:ecçüo da li~ 
nha dos carris de ferro. 

7." 

Aiêm das rcferidns estaçües poderá a Companhia e~fa~ 
iJeleccr outras intermediarias para commodilladc dos p-assa-
gciros. 

8." 

A Companhia.. deverá dar plena execução a esta cm
f)reza em toda a Jinha designada uo prazo de sf?ís annos e
no de dous na parte comprehcndída entre- a prímeira csta
f.~ao no targo da Mãi <lo Bi·sp'O c a central., sendo contado& 
desta data todos os ditos prazos. 

9.' 

Será dado transporte gratuito nos· ClllTos da Companhía 
aoti agentes do Correio c da Polida, c a (ruaesqucr l~mpre·· 
gados publicas, i-ndo em servi~:o. 

iO. 

A Companhia orgauisará lnrma tarifa, que será appro
•ada pel<> Governo, marcando as !(}(ações dos carros, bem 
como os preços das passagens , segundo as dilfereules elas·· 
:;es r e hem assim- das conduq,~ões dus em·ga&. 

11. 

O' Govemo· ,. ouvindo a Companhia, fà.rá O'S Hegula
mentos necessarios , determinando as horas das partidas dos 
carros , e em geral o serviço dos transpmtes e condnc
ções, podendo impor, nos casos de transgressões e de fttlta: 
de regnlaridadc no mesmo serviço, hum a multa de quatFo
centos mil réi~. 
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12. 

Fica pcnniltitlo á Companhiu, Ucpois de legalmente 
incorporada , a importaçúo livre <lc direitos da Alfundega; 
dos carris, carros, cava! los e qunesquer outros objccto:; 
couccrncutcs ao servira da empresa.. 

13. 

A Companhia poderá, dentro dos primeiros tres armas, 
csl.ahcleccr hum ramal na dircct;ii.O do Caminho do Cosme
Velho, partindo do largo do l\lachaUo até .a fonte das 
Aguas-fcrrcas, c outro que pnrtil·á do Jardim Botanico pelo 
cuminho que conduz á Fazenda do Macaco até a subida da 
serra da Tijuca. 

H. 

A Companhia dcved, antes de dar eorneço ás obras, 
npremntar .ao Govemo Imperial o plano gerul, designando ---= 

1. o a posiçfio cxacta das linhas dos carris, na direcção 
que fica assentada; - 2. o t1 fó,·ma e dimensão das mes·rnas 
linhas c o methodo da construcç,ão;- 3.0 as dimensões dos 
carros; -Ji.. o os com modos que se proporcionarão aos passa
geiros nos pontos· de partida e chegada. 

15. 

Uc garantido ú Companhia, h uma vez incorporada, 
privilegio exclusivo pelo tempo de vinte annos, contados 
desta data para o serviço que faz o objcoto de sua empresa. 

16. 

Este privilegio c todas as condições acima declaradas, 
caducarão se não for observada a condiçã.o 8 a , ou seja 
por nao ter dado a Companhia plena cxccucção a esta 
empresa no todo ou em parte da linha nos prazos mar
cados na dita condição, ou seja por não terem o Conse
lheiro Candido Baptista de Oliveira c seu filho Luiz Plínio 
de Oliveira, organisado a mesma Companhia no prazo de 
doze mezes contados desta data, salvos unicamente os casos 
Uc força maior, devidamente pronHlos c reconhecidos tue~ 
a juizo do Governo. 
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A pena de caducidade será em qualquer hypollü~w 
imposta }lclo Governo administrativamente e f=Cm depen
dencia de mais formalidade do que a audiencia da Com
panhia, ou dos referidos Conselheiro Cundido Baplisla de 
Oliveira e seu Olho Luiz Plínio de Oliveira, conforme se 
der a primeira ou a scgunJa hypothesc, sendo desde logo 
livre ao Governo couccdcr a empresa a quem julgar _mais 
conveniente, c ni'io podendo os interessados reclamar indem
nisuçüo alguma por qualquer titulo que seja. 

17. 

A Directoria Ua Companhia deverá entender-se com a 
da Companhia que se formar em conscqnencia do privilegio 
concedi tio ao JJoutor Thomaz Cochrane, para estabelecer 
huma linha de estrada por meio de carris de ferro até o lugar 
denominado- Boa Vista na Tijuca, a fim de accordarem 
sobre o ponto, em que no futuro se deverão encontrar as 
linhas de urnbas· a:; cmprezas, . de modo qnc se consiga 
estabelecer huma communicação entre ellas sem interrupção, 
sendo possível. 

18. 

As referidas condições serúo submettidas á approvação 
do Poder Legislativo na parte em que dependerem della. 

19. 

O Governo designará h uma pessoa ou Autoridade para 
fiscalisar a execução do serviço da Companhia, e para fazer 
manter a~ __ sua regularidade e boa ordem. 

Pala cio do Rio de .Janeiro em 12 de Marco de 1856.-
Luiz Pedreira do Coulto Faraz. · 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMI'ERIO DO BRASIL. 

1856. 

'I'Ol!O 19. PARTE 2.a SECÇÃO 12.' 

DECIIETO N." 1.731,.- de 17 de Março de 1856. 

Rslabclece que a Companhia da Estrada de {erro de D. Pedro 
2. 0 f'orme hum f'undo de reserva. 

Attcndcndo ao que Me foi representado pela Dircctoria da 
Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro 2.{}, em virtude 
da deliberação tomada pela Assembléa geral dos Accionistas 
sobre a con vcnicncia de se estabelecer um fundo de reserva : 
Hei por bem Approvar as seguintes disposições, propostas peJa 
a mesma Asscrnblhl geral , que serão considci'adas como parte 
integrante dos Estatutos que baixárão com o Decreto n. 0 1.599 
de 9 de Maio do anuo íindo. 

A Dircctoria da Companhia da Estrada de ferro de D. Pe
dro 2. 0 applicarú desde já para forrnaçã9 de hum fundo de 
reserva hulna quantia correspondente a hum dccimo por cento 
/to anno das acçõca cmittidas. 

Desde que os lucros da dita Companhia iíiC elevarem entre 
sele c hum decimo e oito por cento ao anuo, este fundo de 
reserva será augmentado até corresponder a tres decimos por 
cento sobre o capital. 

O producto desta verba será empregado como melhor con
vier ou em acções da mesma Companhia ou em titulos do 
Governo , sendo do mcs·mo modo applicados os seus juros sc
mestraes. 

O fundo assim consiituido deverá ser app1icndo para oc
correr ás necessidades extraordinarias provenientes d'c forÇa 
maior não comprehendidas no contracto feito como Governo 
Imperial; mas em nenhum caso poderá ser applicado ao pa
gamento -das multas que a Companhia houvér de som·c1'. 

Luiz Pedreira do ·Contto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d' Estado dos Ncgocios do Imperio assim o 
tenha entendido c fa~~a executar. Palacio do llio de Janeiro em 
dezesete de Março de mil oitocentos Cincocnta c seis, trige
simo quinto da Indepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubri_rrt de Sua l\fagcstade o Imperador. 

L·uiz Pedreira do fou/to FeTra::. 
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COLLEC(::\0 JUS LEIS DO IMl'ElliO DO BRASIL. 

1856. 

Tm!O 19. PARTE 2 "· -

DEClti<:TO N.o 1.735- de 19 de Março de 1856. 

Autorisa o Presidente da Província do Hio de .laneiro para 
garantir por parte do G01wrno linpen·az á Gompanhw
União e Jndnstria- o Juro _de dous por cento adcb'donal 
ao que foi conccdid? por Lei d{t mesma. Provhwia para 
const'l·uccã.o e cu.stew de 11Uma estrada de carros de Pe
lropolis ·á margem do Rio Parahyba. 

Allendcndo ao que represcntoa o Prcsitlenlc da Pro
vinciu do Rio de Janeiro) e em virtude da disposiçüo do 
Decreto N.' 839 de 1'2 de Setembro do anno proximo pas
sado: Hei por bem Autorisnr o mesmo Presidente para ga
rantir, por parto:~ do Governo. Imper-ial, á Companhia- Uni;Jo 
c In~ust.ria- o juro de dous por cento addicional áo _qne 
lbi concedido pela Lei Provincial do Hio de .Janeiro N.' f>l 
de 25 de Outubro de 1854" para a eonstrncção c custeio de 
h uma estmda de carros, que, partindo de Petropolis, se 

. dirija ú margem do Rio Purahyba, segundo as condições, 
que com este baixão, e que farão submettidas á Minha Im
perial A pprovação. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e fuça executar. Pala cio do I\ i o de 
.Janeiro em dezenove de i\'larço de mil oitocentos e ,clncoenta 
e seis, trigesimo quinto da. Indcpendencia c do Imperio. 

Com a Ruhdrn de Sua i\lagesta1le o Imperador. 

Lui.z Pedreira do Coullo Fer·ra%. 
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Copia da.i; co'ndiçôcs com que ·O' Presidenle da Provincia do 
ll•'o de .Janeiro, · usando da faculdade conferida. pelas 
Leis Provinciaes n.os 72q. ele 25 de Outubro de 185~:, 
e 8/1.8 de 3 de Novembro de 1855, art. 3.' § /.', cun
tractou. em data de 19 de Jliarço de 185G com o 
(ommendador Mariano Procopio Ferreira Lage, Hmp1'1!
zario .Director da Companhia União .e lndustria ., . e .<eu 
Representante, em vú·wde dos poderes illimitados que a 
nwsma Companln:a lhe conferia, a construcçiío, conscr~ 
1)ação e custeio de lnoria estrada apropriada á 'rodagem 
de carros de quatro rodas, carruagens, c di11yencias ~ 
desde l'etropolis até a margem direita do rio Parahyúa, 

.iunto á ponte em construcção defronte da Vil/a do mesmo 
nome, c.mrahida do contracto, lavrado de (olhas 2G até 
:32 verso do 11:vro dos contractos nttr~nero quatro. 

A Companhia União c lndustría obriga-se a construir~ 
c conservar, á !:!Ua proprin custa h uma linha de estrada 
qne, começando em Pet.ropo1is, se dirija :i margem dircitn 
do llio Parahyba, junto á ponte em construcçilo defronte da 
Villa do mesmo nome. Esta estrada deverá tocar no lugnr 
denominado Tres Ilarras (ou seja passando por ahi a linha 
principal, ou por via de hum ramal della derivado no pon-

·to que mais convier ) , e otferccerá em qualquer estação do 
armo commodo e segurO transito para carros de quatro 
rodns, carruagens, e diligendas. O systemu de conslrucção 
serú o já adaptado, e posto em pratica pela mesma Com
panhia , ficando entendido que a estrada terá entre as val
letas, ou entre a valleta' e a banqueta trinta c do11s palmos 
de largura, e que a maxima declividade longitudinal não 
cxcederiÍ o limite Ue hum por vinte cinco, o.u quatro·. por 
cento. Só por excepçiio, e em distancias que não excederão 
a cem braças, poderá ultrapassar-se este limite para ven• 
cer difficuldades de terreno, ou evitar consideraveis despe
zas, j~Jstificantlo-se ante a Jlrcsidcncia da J?rovincia a neces~ 
sidadc c conveniencia de tacs excessos com plantas JJ orça
mentos comparativos. O resto da estrada deverá ser calçado 
Jlelo systema de Mac-Adams, já adoplado pela mesma Com
panhia, ou o que for mais adaptado aos fins que se tem 
em vista. O raio dus curvus nunca será menor de quinze 
braças. 
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A estrada considerar-se-lw. diridídn em duns secções: 
a primeira come~,;a em retropo1is, c termina no lugar, ou 
fazenda denominada do Pedro do Rio; a segunda scr<i desse 
lugar até á ponte em cons\rucção defronte da Vilb da Pa
rahiba do Sul, eompr<'hcndendo o rvmal para o lugar de
nominado Trcs Barras, se houver rlc ser construido por 
não convir que toque nesse ponto a linha principal, scguiB
do-se quanto for possivcl o alinluimento feito para a estra
da de ferro projeclada pela Imperial Companhia de Navcga
çiío c Estrada de ferro de l\'hmâ. 

A i .a SCC\'ÜO deverá ficar inteiramente concluída, e 
aberta ao transito pn!Jiico dentl'o de duns nonos, contados 
do di o t!a assignalnrn dc . ..,te contrncLo; a 2" Secção, dentro 
de dous annos, contadOs do dia em (}UC terminar o prazo 
Uu primeira. 

O Presidente da Provincia mandará entregar ao l~m
prezario Direclor da Companhia ns plantas que possue, para 
que se proeeda da seguinte fórma. Quanto <Ís obras da 
j."' secção, n Companhia fará immcdiatarncntc examinar 
aquellas plantas por seus Engenheiros, c .proporá ns rnodifi
cuc,ões que parecerem convenientes para maior perfciçilo e 
economia das obras. Approvadas estas modificações, não se 
farão ontras na execução, sem previa accordo da ])residen
cia. Quauto ú segunda secçflo, deverá a Companhia apre
sentar as respectivas plantas pelo menos tres mezes antes 
de concluirem-se as obras da 1.' secção, para que a Prc
sidencia as mande examinar e dê a sua decisão. Se a appro
vação, ou modificação de qualquer destas plantas, por parte 
da Presidencia, exigir alguma demora, seja ella qnal for, 
alêm de trinta dins, ·os prnzos concedidos ú Companhia para 
conclusão das duas secções sen1o prorogadas por hum es
paço de tempo igual á dcmorn, a qual nunca poderá ser 
tal que faça paraly:-nr os trabalhos da Companhia. Se se Yc
rificar semelhante hypothcse alêm da prorogação, lerá a 
Companhia- direito a ser ind.emnisada das perdas c damnos 
que d' ahi provierem. 
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Em Ci1'SO algum a approváção do Governo desonerará a 
Companhia da C\clusi v a re~ponsabilidad·e pela insu!Ticicncia 
das obras. 

A Companhia obriga-se a começar as obras da 1." 
secção dentro de trinta dias, contados da assignatura do pre
sente coutracto, c a continuai-as com u conveniente activi
dadc, podendo para este fim haver por emprcstimo, ou por 
outro qualquer meio que lhe convenha, os fundos de que 
precisar. 

Se para leva.üar estes fundos precisar a Companhia da 
garantia da Província, a Presidcncia a prcstürá pela maneira 
seguinte: o Emprczario Director st~cará sobre o Thcsourc.dro 
da Thcsoural'ia Provincial letras na import.ancia do qué se 
ju!gar necessario para occorrer ás exigencias dos trabalhos, 
até a quantia do mil contos de réis, comtanto que os ditos 
saques não exccdüo a duzentos contos de réis, em cada 
periodo de tres mezcs, e qne nenhum se fa\:a cmquanto o 
producto do antecedente não se ache despendido. 

]~stas letras serão a prazo de quatro rnczcs pagaveis 
na COrte, e, depois de acccitas pelo Thesoureiro da The
som·aria Prov'incial, a Companhia as descontará no Banco do 
Brasil com a vantag·em concedida pela r~spectiva Directoria 
ás letras garantidas pela Provincia, fazendo recolher o .pro
dueto a hum Estabelecimento bancario da Côrtc em conta 
conente de juros reciprocos, para ser levantado pela Com
panhia gradualmente, c conforme as exigencias da emprezR, 
e serão reformadas nas epocbas dos vencimentos pela mesma 
maneira. 

O saldo dos juros recíprocos, o juro de cinco por 
cento garantido pela Provincia aos capilaes da Companhia, 
e o de dous por cento garantido pelo Thcsouro , serão 
destinados a fazer face aos descontos do Banco. 

Será livre á Presidencia da Província em qnaiquer tem
po que jnlgar conveniente emprestar directamente á Com
panhia as quantias necessarias até a somma convencionada 
para continuação de suas obras, ou resgate das letras, 
huma ve< qne d'ahi não resultem á Companhia maiores en
cargos. 

O empreslimo garantido pela Provincia , devendo ser 
somente para con;;(rucção da :1 :" secção dá estrada, enten
de-se que não excederá áquillo que realmente com ella se 
gastar ninda que não chegue a mil contos de réis. 
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Dentro de quatro annos, contados do dia em que a 
1 :• ~eq~:io da estrada fo1· eil'cclivamentc conclui da, dcver;i 
a Companhia ter resgatado todas a:; suas letras, e achar-::e 
a Provi ucia exonerada de quaiquer responsabilidade para 
com o Banco, ou indcm.nisada do qUe dircclamculc houver 
cmpresl<tdo de seus cofres, como lhe he pennitlido. 

A Companhia fica obrigada a estabelecer e manter 
hum serviço regular de tlíligencia para passageiros, d~vcn
do comc~·m· a funcionar as da t. a secção dentro de seis 
mczcs depois de terminada esta ; -e as da 2. a, immcdiata
mentc depois de concluída. 

O numero das diligencias ser[, proporcionado ao nu
mero pruvavel de passageiros, sendo o mínimo lixado pre
viamente pela Presidencia de accordo com a Companhia. 

Hntn H.egulD.mento orgunisado- pela Companhia, c ar
provado pela Presidencia, determinará· as condi~·ões de 
commodà nas diligencias, segurança, celeridaUe, e I'l'gu
laridade das viagens, bem como os meios de assegurar à 
Companhia o pagamento das passagens, que serão fixadas ~c
gundo as classes a que pertencerem, os. lttgures occupado;; 
pelos ·passageiros, .como jri se acha estabelecido para a 
Companhia União e lndustria por Decreto Imperial de 7 
de Ag-osto de 1852, a respeito dos particulurt's, e dos 
passageiros do Governo. 

A Companhia se ,pre'stará a conduzir- gratuitamente 
as inalas dos·Correios em suas diligencias. Se ao (;ovcrno 
porêm convier condllcção mais rapida, frequente, ou re
gular, a Companhia se prestará a .ella mediante ruzoavel 
indernnisaçUo, ou o Governo a estahelcccnl por sua conta,: 
c por seus proprios Agentes, independente de qualquer 
onus de barreira, a que nunca serão sujeitos os vchiculos 
do Governo, que viajarem em serviço publico. 

A Companhia fiCa obrigada a manter· a estrada · em 
todas as csto!;ücs do anuo, em perfeito estado de cou:-crva-
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ção emqnanto durar o em~ito do· presente contrado, c aínda 
depois, emquanto durar o prazo das concessões que lhe fo
râo feitas pelo Decreto fmperial, já citado , de 7 de Agosto 
de 1852, se assim convier á Presidcnci<J da Província. me
diante h uma indCmnisaçáo razoavel, a qual nunca excederá 
a quatro contos de réis panr cada !egua aunualmente. 

Em compensação de todas as obt'as e scryiços cmpre-:
hendidns pela Companhia, o Presidente da Provinda lhC g'a
rante: 

l. o Privilegio exclusivo por vinte annos para o cstahcle
cimcnto de diligencias em toda a extensiio da c:-;trada por 
e lia. construi da, começando-se. a conlar este prazo da occa ... 
siiio em- que se findar o que se concede para constntc~úo 
das duas secções ou da cfh-'.ctiva condn~iío deltas. 

~-u O direito de estabelecer barreiras p()ra cobran~~as· de 
h tu na taxa sobre os carros e carrungcm; particnlnrcs ·,. :nni
maes- de sella, ou soltos, e de carga c quaesqner Vebiculos 
para transporte de pessoas, ou cargas, quer seja o de aluguel , 
quer de varticulares' ou outras -em prezas. 

3. 0 Durante o mesmo prazo de· vinte annos o juro de 
sele por cento ao anno, pago de_ seis em seis mezes· sohre 
o capital despendido bona fide pela Companhia na conslrue
\~ão da estrada, e seus ramacs, como adiante Se dirá, não 
excedendo esse capital a tres mil contos de réis, sendo cin
co por cento recebidos da Thesouraria Provincial , c dous 
por cento do Thesouro Nacional, de conformidade com o 
disposto no llecreto numei'O 839 de 12 d.o Setembro de 
1855, c communicado á Presidcncia por Aviso do. Ministerio. 
do Imperio de 14 de Setembro de 1855, dependendo da. 
Approvação Imperial esta concessão c condições com qüe he 
feita. 

Jl.<IJ), 

Se a Companhia despender maior capital do que o 
de lrcs mil contos de réis, a que fica garantido o juro de 
7 por cento, nfio teril dlrcito a juro- nlgum pelo e-.:ccdcnte, 
ainda que esteja incontestavelmente provada a lugitimidadc 
da clespeza. 
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••• 
O juro de sete por cento, garantido pela l'ro,·inda 

e Thesouro Nacional, conta-se desde o dia em que se verifi
car qualquer entrada de capitaes para o deposito, onde tcnhão 
de ficar á disposição da Direcção para serem empregados na 
estrada, quer a Companhia os obtenha por emprcstimo, 
quer por prestações dos accionistas. 

A Companhia não poderá fazer chamadas de capitaes, 
que gozem da garantia de juros, senti o á proporção que o 
exijão as necessidades da constmcção da estrada. 

O capital a que se garantem juros compor-se-ha uni
camente das seguintes verbas: 

1." Dinheiros despendidos com plantas e plano,s , confec
ção de Orçamentos, ordenados do pessoal de engenharia c 
escriptorio, annuncios, ímpres~ôes, livros, mappas c ga
zetas, portes de cUrtas, c despezas de ·viagens nccessarias 
para dar começo e seguimento aos trabalhos. 

2. a Som mas despendidas com acquisição de tcnenos, in
demnisação aos proprietarios , ou outros prejudicados, e 
com todas as obras proprias du estrada, construídas confor
me as plantas approvadas, e com a devida sulliciencia, c 
que são necessarias ao seu uso e custeio, como : estações, 
armazcns, depositas, officinas, casas para escfiPtorio, bar
reiras, & c. 

3." Despczas de administração, durante os trabalhos de 
construcção de -cada huma das secções até ser aberta ao 
transito publico, não excedendo a cinco por cento do capi
tal despendido. 

A somma total das despezas com as verbas compre
hendidas nesta clausula não poderá exceder á quantia de 
cento e sessenta contos de réis, multiplicada pelo numero de 
leguas que venhão a ter as duas secções da estrada, sendo 
as leguas de dezoito ao gráo. 

Dos sete por cento que se garantem aos capitacs tla 
Companhia, quer scjão pagos pelos cofres pnblicos em· todo, 
ou em parte, quer provcnhlio puramente de lucros da Com-
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panhio, hnm por cento será npplicndo pela mesma Compa
nhia para formar hum fundo de reserva , dividindo-se só
mente o restante pelos Accionistas. 

Emquanto porêm os juros pagos pelos cofres publicos 
tiverem a applicação determinada na clausula 5.', perten
cerão ao fundo de reserva os saldos que se verificarem, 
qualquer que seja a sua importancia. 

Quando os lucros da Companhia, alêm da dcducção de 
hum por cento para fundo de reserva, deixarem hum di
videndo. superior a dez por cento, o excesso será tambem 
applicado ao fundo da rcsecva. 

As quantias destinadas a formar o fundo de reserva, 
segundo as disposições precedentes , serão pela Companhia 
Jogo que se liquidarem, ou se receba o, postas a juro no 
]~stabelccirnenlo bancaria que mais vanlugens oiTercccr, c 
os juros vencidos scrao capita1isudos de sei~ em seis 
mczes, podendo empregar-se em ~~cçõcs da mesma Com
panhia lmma terça parte que de cada· Yez haja de entrar 
para o dito fundo de reserva, capitalisando-se os dividendos 
pela· mesma fórma; mas esta opplica~Jo só terá lugar quan
do os divi<lendos das acçõcs forem mais vantajosos que os 
_juros obtidos dos lêstailelecimentos buncarios. 

Logo que o fundo de reserva iguale o capital garanti
do, cessa a garantia de juro, tanto por parle da Provinda, 
como do Thcsouro, c bem assim a propriedade da estrada, 
~ os seus accessorios, comprchcndidos os ramaes, na con
fonniclade dil clausula 27.a 

Se porêm acontecer que passados os vinte annos, du
rante os qnaes se garantein juros, o fundo de reserva não 
lenha ignalatlo o capital garantido, com quanto cesse a ga
runiia de juros, continnaní a Companhia a gozar das oUtras 
conccssü12s <.llé prc!'azer-sc aqncl\a som ma, que continuará 
l.tunhem a ser augmcntada , pelos lucros da Companhia 
a hum por cento, salvo os dividendos de seis por cento, 
com o excesso dos d.ividendos de dez JlOI' cento 1 quando os 
haja, c com os juros compostos das quantias reservadas, não 
excedendo em caso algum o prazo de quarenta annos, findos 
os qunes pns::::urá a cslrada ao dominio publico com seus ac
ccssorios e ramaes aeirna mcnciorwdqs. 

Nao farão parle tlo eapit.al garantido: 
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1. o As quantias dt'spc'ndidas com J)agnmcnto de multas 
que a CompaHhia possa· incorrer. 

2." As que não se a~harem comprehcndidns na clausu
la J 2.' 

a.(> As que se despenderem com pretcri~~ão dos planos 
e plantas approvados. 

As dcSJH~zas das .classes referidas n5o scrfio tamhcm 
attendidas Bas contas scmesl1·aes de n~ceita e despcza })ara 
o c!l'eito de diminuir os dividendos. 

li e livre ;i Companhia estabelecer , se julgar con\'e
nienle, rnáos vara h'al:t'porte de cargns, e se o fizer, 
desde já se compromette a não cohmr alêm da taxa itinc
rnria de dez réis, cstnbcledda na clausula .2/f.U, mais de 
vinte réis por arroba em legua ylelo frctç, ou carreto, sal
vo dos objec\os que devão ficar sujeitos a hmua tabella 

· especial por screin de gnmdc volume e pouco peSo, .de 
conduq.ão pcrigosD, ou ·que vor su-n frngilidndc forem de 
mnior re~ponsabilidade para a Companhia , sem exigir mais 
quantia alguma a tilulo de éarga, ou descarga, e armaze
nagem, lmma Yez que a demora nos armazens não seja 
exigida pelo dono, ou causada por niio serem as cargas 
retiradas por quem as deva receber no tempo designado 
nas tahellas. · 

As despezas com o estabelecimento de canos para trans· 
pottles de cargas, e -quaesquer lucros d' ahi provenientes, 
não entrarão- na conla do capital, a que he garantido o juro 
(}e sete por cento, pois h e assumpto completamente sepa
rado. J>orêm, nc::sc caso, os ditos carros serão snjeitos a 
pagar JlaS barreiras ns mesmas tuxas que pagarião se per
teneessem a particulares, oU a outros emprczas. O producto 
das taxas de haneira será levado á conta de lucros da Com
panhia; ·mas os que provierem da empreza de transporte 
constituirão dividendo addicimJal fóra das condições. deste 
conlracto. No mesmo caso fica considerado o servieo. das 
diligencias que a Compü.uhia se comprometlc a estabelecer 
sem garantia de juros. 

A despeza feita por conta do capital a que se ga
rantem juros, e hem assim o hnlanço tla receita e Ues-
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peza ~cme~irt.ll, em face do qual tem a Companhia de rca
Jisar os diYidendos, ficão sujeitos á inspccçtío da Prcsidcncia, 
crnquanto vigorarem as conces:::ões deste contracto, c D mes
ma Presidencia poderá mandar examinnr a maneira por que 
~fio cx:ccutadas c administradas as obras da Companhia 
I:anl assegurar-se da sua pcrfei~:i"lo, solidez, c economia. 
lgual exame poderá mandar fazer a respeito da maneira por 
<{lle for conservada e custeiada a estrada, o guardados os res'" 
pcctivos Hegulamentos. Assim mais poderá mandar exnminar 
a cscripturaç.ão da Companhia, tirar as copias dos doeu:... 
mcntos que julgar conveniente, e aos Agentes encarregados 
destes exames munitlos de autorisa('ão competente, nenhum 
obstaculo poderão oppor a Dircq:üo da Companhia, ou 
seus Agen!es. 

A Compnnhia fica autorisada a desapropriar, na 
fórrna das Leis Provinciaes, os terrenos c proprieUades par
ticulares de que careça . para o leito da estrada, quando 
pelas Leis vigentes, ou condi~·ões de concessão aos propric
tarios não estcjão sujeitos os mesmos a ccdcl-os gratuita
mente para estradas publicas. Poder1í pela mesma fórma 
desapropriar os terrenos e propriedades particulares indispcn
sa v eis para o estabelecimento de armazcns , depositas, bar
reiras, &r. 

:i§. 

Hc concedido ô Companhia o tlircito de aproveitut· 
<[uacsquer trabnlhos executados on começados na estrada 
entre Petropolis c a margem do Hio Parahiba por conta 
dos cofres publicas, sem indcmnisa~:fio alguma, com tanto 
q_ue de nenhuma fórma interrompa o truusito publico, ou 
o torne difficil e perigoso. 

Para policia da estrada, a::mim como para guard<.H' 
as bnrreirns, c fazer observar os Hegulamentos, terú a Com
panhia, pagos á sua custa, os gnarUns nece~;surios, os quaes 
scrilo cidadãos Ll'asileiros c ficariio sujeitos ri inspccç.ão das 
Autoridades locaes, que os não poderão todavia distrahir 
do serviço a que süo destinados, 011 exigir qnc o fação de 
mtmcira diversa da que for prescripta peta Companhia de 
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conformidade com os Regulamentos. O numero destes guar
das, seu armamento e disciplina, serão fixados pelo Gover
no sobr-e proposta da Companhia. 

20. 

Se a despeza com a construcção das duas secções 
da estrada for inferior a tres mil contos de réis , a diffc
rença será applicada á construcção de hum ramal, que, 
derivando-se da estrada no ponto mais conveniente, se di
rija ao lugar da Sapucaia na margem do Parahiba; este 
rgma\. deverá ser construido pela mesma fórma que a es
trada principal, e a respeíto delle terá a Companhia as 
mesmas vantagens c encargos que a respeito daquella. 

Para se levar a etfeito a sua construcção, a Companhia 
mandará formar o respectivo plano e orçamento, e levan
tar as plantas logo que se acharem approvados os da 2.' 
secção , e pelo reconhecimento da extensão total das duas 
secções se prove a existencia de sobras , calculando-se cada 
legua da estrada pelo maximo custo de cento e sessenta 
contos de réis. Se a despcza em que for orçada a con
strucção do referido ramal for coberta com as sobras de 
que se trata, a Companhia será obrigada a construil-o den
tro de hum anno, contado do dia em que findar o prazo 
estabelecido para a 2.' secção da estrada. Se porêm a 
despeza for superior, ficará livre á Companhia emprehen
der ou não a construcção do dito ramal , observando-se a 
respeito delle o qüe se dispoem na clausula seguinte. 

2:1 • 

. A. Companhia durante o tempo em que vigorar este 
'con~racto terá o direito de construir todos os ramaes que 
julgar convenientes para trazer á estrada principal quaes
quer cargos, e passageiros, huma vez que não offendo 
os contractos feitos com outras Gmprezas, e bem assim 
poderií, se lhe convier, estabelecer nelles o serviço de 
carros e diligencias. As quantias porêm qne forem des
pendidas com esses ramaes não serão levadas á conta do 
~apito! que tem garantia de juros, senão no caso de que 
as sommas despendidas com as duas secções da estrada , e 
ramal para Sapucaia, sejão inferiores a Ires mil contos de 
réis , e nesse mesmo caso somente até a concurrencia desta 
quantia. 
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Se os ditos ramaes tiverem mais de huma legua de 
extensão, forem macadamisados, e construidos com a de
vida regularidade e seguranc,a, de maneira que prestem 
commodus, e facil transito aos carros de quatro rodas em 
todas as estações do anno, poderá a Companhia estabele
cer nclles as barreiras que couber para cobrança de taxas, 
segundo as regras _deste contracto. 

A Companhia não poderá impedir que os proprie
tatios de terrenos proximos á estrada, o Governo , ou as 
Camaras l\lunicipaes fação construir os ramaes que jul
garem conveniente para communicar com a estrada. Os 
carros e animaes dos proprietarioB de terrenos que a es
trada percorrer não serão sujeitos a taxa alguma dentro dos. 
limites dos mesmos terrenos, eomtanto que esses carros 
sejão de eixo fixo, e que os proprietarios observem as re. 
gras estabelecidas para a policia da estrada. Todas as vezes 
porêm que os carros e animaes sahirem dos limites das 
Fazendas a que pertencerem, ficarão sujeitos ao pagamento 
das taxas nas barreiras por onde pa~sarem. 

A Companhia será isenta de pagar na estrada que 
he he concedida , e nos ramaes que construir , ou ada
ptar ao transito de carros de quatro rodas qualquer 
taxa de pasagem em favor dos cofres Provinciaes ou Muni
cipaes, salvo na ponte construida á custa da Província 
sobre o Rio Parahiba, junto á Villa do mesmo nome, na 
qual gozará com tudo de huma reducção de dez por cento 
sobre as taxas das tabellas que o Governo estabelecer, e 
será preferida em igualdade de circumstancias ã qualquer 
outro arrematante, se essa renda tiver de ser arrematada. 

O Presidente da Província organisará, de accordo com 
a Companhia, tabellas das taxas que se houverem de cobrar 
nas barreiras, ficando desde já estabelecido que as taxas 
sobre vehiculos de carga serão na razão de dez réis por 
arroba em cada. huma legua de dezoito ao gráo. As barrei-
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:ras porlcrilo ~cr cstaiH~kl:itlns nns proprias estações da Com-· 
panllia se nssim lhe convier, eomtanlo, que nilo seja 1~0 
interior das Povoarõe:-~ c 1:fw distem hnmas das outras me
nos de duas, nem mais d1~ quatro leguas. 

O Prcsidc11lc da ProYincin orgnnisaní igualmente, de 
nccorilo com o Companhia, ns tabcllas ·dos prcç.os de passa
gens nus diligcn.rias, segundo as classes dos lugares que 
occuparcm os passugciros, Ueterminnndo o peso das malas, 
ou carga que cuda hum poderá gratuitamente trazer com
sigo. A tabella nno será inferior ao qnc for cslabcleddo 
para a mesma Companhia em virtude do Jlccrclo Imperial 
de :-;ua incorporw:rw. 

Collcluidas as obras da 1.~ sec('ão da estrada, c es
tabelecido nclla o serviço regular de carros, o l)residcutc 
da ·rrovincia, RC julgnr conveniente, porá a cargo da Com
panhia a eonscrvaç:;io da m~trada normal Ua ~erra da }:strc1la, 
pcrmittindo-lhe a eohranç.a de taxas ignacs ás estabelecidas 
na estrada conslmida pela Companhia, h uma vez que desse 
encargo lhe nüo resultem prejuízos. 

Ao· eessar a propriednde da c~t.rada deverá a Com
panhia cntrcgal-a ao do'J:11inio publico em prcrfeilo estado de 
eonscn'a(ITo, assim como os rumaes c as obras permanen
tes c llxns que della fizerem parte, comtauto que seu va
lor tenha cn!rudo no Uo capital garnnlido., c· sq nessa occa
siilo nfio se achar tudo assim conservado, os reparos serão 
onlerwdos pela 'Prcsidcncia ela l)rovineia á custa du Compa
nhia, ficaqdo snjeito a esta dcspcza. o fundo de rcsCI~va, 
que só será dividido entre os .accionistas depois de salisfei"" 
to aquelle encargo. Se as despczas com .tucs reparos deixa
rmn- descoherlo o capilal da Companhia-, qnc Ocvcrú a·char
~c re.pres.cntado polc fundo de reserva, continuará a Com-
panhia a gozar da est,rada com as. vantngcns conCedidas 1 

menoS a garant.ia de jtiros·, ató preencher-se a somma da~· 
rtuclle cnpilal, nflo. cxecdcnclo o prazo da clausula ji)a, c 
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!icnmlo em to(lo o c:1so a Companhia obdgadn a cntrcgal-o: 
em pcrfcilo cslculo de eonscrvaçJo. 

Fica famhem entendido {JUC as obras acccssorias do ser
viço dtt estrada, rcali:-;adas com cnpitaos que não gnzem do 
garnnlia (]e juros, on que e'iecdão ao maximo garantido, 
continuar;io a f'Cr propriedatlc da Companhiu, salvo o caso 
de indemoisaç.~o convencional, ou desnpropriaç.ão na fórma 
das Leis. 

Depois ele dez nnnos, ·contados do dia em que n es
lrnda prineipnl for franqueada no transito publico, poderá o 
Governo desapropriar a Companhia, pngando-lhe huma quan
tia, qnc junta ao fundo de reserva então existente, iguale 
o capítnl despendido com a e~trada e sGns accessorios, c 
lnnna indemnisaç:ão correspondente á c.litlerença entre o juro 
de sete por cento, c o dividendo ralcu\ndo pelo termo me
di o dos trcs ult.imos unnos, multiplicadn nquella differença 
pelo numero de. annos que fallar para trinta, contados do 
dia em que se houver verificado a primeira entrada de~ ca
pitnes para o cofre, on rleposito em que tenhão de fic-ar ú 
disposi(,'ão da Dirccç.üo da Companhia para rcalisar a em
preza, ou S<'ja por via de emprcstimo, ou de prestações dos 
nccionistns. 

A~ questões que se suscitarem entre a Presidencia 
c a Companllia tlccrca de seus direitos c obrigações, serão
decididas, sem recurso algum, por tres Arbitras, hum dos
quacs será nomeado pelO Governo, outro pela Companhia, 
c o terceiro por accordo de nmbas as partes. Na faltn deste 
nccordo a sorte decidirá entre quatro nomes, dos quacs dous
scrüo aprcseutados por cada huma das partes, e tiradas 
d'cntrc os Magistrados vitalicios residentes nn Provincia ou 
na Côrtc, se a questão for de direito·, d'entre os Olnciacs 
Supcriot·cs do Corpo de l~ng-cnheiros, se versar sobre ohjecto 
que exija conhecimentos cspceiucs de cngcnhnria. 

A Companhia fica sujeita: 1.' a huma multa de 
dez· contos de r{is, quando nJ.o se ache concluída no respe
ctivo prazo cada huma dm; t;Ceçõc::; da estrada mcneionadas: 
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na clausula 2.' e o ramal de que trata a clausula 20.', 
verificada a obrigação ahi estabelecida, salvo s() a demora 
não exceder a trcs mezes, e for convenientemente justifi
cada; 2.' a h uma multa igual á primeira se a demora ex
ceder a seis mczes, caducandO lambem o contracto, ~alvo 
os casos de força maior devidamente qualificados, e prova
dos; 3. '·á mulla de hum conto de réis por cada vez que o 
transito de carros e carruagens for interrompido em qual
quer das secções por mais de quinze dias; de.dous contos 
de réis se a interrupção exceder a trinta dias, e assim por 
diante até seis mezes, findos os quaes caducará lambem o 
contracto, salvo os casos de forca maior. 

:u. 

Nos casos de caducidade do contracto cessa a ga
rantia de juros e seu pagamento. A mesma garnntia suspen
de-se, e o pngamento de juros não terá lugar pelo tempo 
da interr~pçâo do transito dos carros e carruagens, c sus
pensão ou rcdncçâo das taxas da barreira. 

Quando, por não ser a estrada convenientemente con
servada, o tr'ansito dos carros se torne difficil, ou incommo
do, a Presidencia da Provincia poderá reduzir á metade, e 
mesmo suspender totalmente a cobrança das taxas de barrei
ra, até que se fação os convenientes reparos na secção, ou 
secções arruinadas no todo, ou em parte. 

A imposição das multas, e qualquer das penas aqui 
estabelecidas, será determinada pela Presidencia, precedendo 
audicncia da Companhia, e provadas as suas faltas. 

Se a estrada voltar ao .dominio publico antes . do pra
~o de qoarenta annos, não sendo por caducidade do contracto, 
em consequencia de faltas da Companhia, poderá esta nsar 
gratuitamente pelo tempo que faltar para completar aquelle 
prazo, não excedendo de dez annos, dos armazens, e depo
sitos pertencentes ao serviço da estrada , ficando obrigada aos 
reparos necessarios, e a entregai-os em perfeito estado de 
conservação, e sujeita aos Regulamentos que se estabelece-
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rem para a administração de taes estabelecimentos, quando 
tenhão de ser franqueados ao publico. , 

Esta concessão nuo comprchcnde as casas destinadas 
para barreiras, e pessoal empregado na cobrança das taxas 
respectivas. 

DECl\ETO N.' 1.736- de 19 de Março de 1856. 

A.!<torisa a incorporação, e approva os Estatutos da Compa
nlâa denominada-Praça da Gloria. 

Attendendo ao que Me representou Ignacio de Barros 
Vieira Cajueiro, por parte da Companhia denominada- Praça 
da Gloria- Hei por bem Autorisar a incorporação da mesma 
Companhia, e Approvar os respectivos Estatutos que com 
este baixão. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho , 1\Ii
uistro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e fa~a executar. Palacio do Rio de Janei
ro, em dezenove de Março de mil oitocentos cincoenta e 
seis, trigesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua illagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Estatutos da Com1•anhia - Praça tia Glo~·ia. 

Art. 1.' Fica fundada nesta Côrte h uma Companhia , 
com o titulo de- Praça da Gloria - a qual tem por ob
jecto estabelecer e possuir huma casa de mercado no bairro 
da Gloria, sendo a sua edificação nos terrenos de marinha, 
que para este fim obteve por aforamento perpetuo, o em
prezario abaixo assignado, da Ill. m' C amara Municipal e do 
Governo Imperial. · 

Art. 2.' O fundo capital da Companhia será de qui
nhentos contos de réis,· divididos em ·duas mil e quinhentas 
acções de duzentos mil réis cada huma , preço por que o 
emprezario cede e transfere á Companhia todos os direitos, 
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favores, c privilegias que lhe furão concedidos, fieamlo a 
Compnnhiu obrigada a satisfazer todos os encargos) concliç6cs 
e· onus a que pelo rcspcctiv_o coutracto sujeitou-se o Empl'f~
zario . 

. Ar L 3~ o As cnlmdils das acçõcs serão reali~auas por 
charnmlus feitas pela Oirectoria , na razüo Uc dez por ecuto, 
c nos prazos nunca rncnorc~ L!e tres mczcs, precedendo 
annuncios. 

A primeira cntralla .tcní lugar· logo que os presentes 
] 1:statutos furem approvados -pelo Governo ln1perial. 

Art. 4·. 0 Os Accionistas quc.não re.alisarcm pontualmcn -. 
te suas enlr<Jdas serão ipso [Jcto considerados riscados do 
numero dos Socios, e perderão em bencfido da Companhia 
a quantia que jó tiverem pagQ; são reputados Aceionislu_s 
as pessoas que assignão estes Estatutos, e ·esta responsabi
lidUde sCrá sempre limitada ao valor das act,:.õcs que possui
rem. 

Art. 5. o As acções poJcrUo ser· subscriptas ou possui
llns l)Or nndonacs, estrangeiros c por qualquer CorporaçJo, 
c transferidas mediante seu uverb;únento nos livros da Com~ 
panhia; essa transfcrcncia p.orêm nüo confere o direito de 
votar ao novo Accionista senão ,trinta dias depois de aver~ 
Dada, excepto no caso em que elln tiver lugar por cll'cilo 
de succcssão hereUitaria , porque entuo passará logo ao novo 
possuidor o cxcrcicio de todos os direitos de Accionista. 

Da A.ssemiJléa geral. 

Art. 6-. 0 A Assembléa geral hc a reunião dos Accionistas, 
c se julgará constituída achando-se presentes Accionistas· que 
rcprc8entem hum terço do capitul realisado ; os votos serão 
contados na razão de hum por cinco acções até o numero Uc 
cinco votos, maximo que poderá prestar cada Accionista por 
si ou como procurador de outrem; a reunião ordinaria da 
Assembléu geral, que terá lugar p6r eonvite da Directoriu, 
será huma vez no anno até o ultimo do ·mez ele Janeiro, 
e a extraonlinuria- as vezes que a Dircctoria enLunder neccs
saria. 

Art. ""/. 0 Nas rcuniües ordinarias será aprescntaUo pelo 
Gerente o relato rio unnual da administração, c o balanço 
demonstratiyo das operações da Companhia , c nessa mesma 
occasião será nomeada lmma· Commíssão do exnme por cs
crntiniO secreto c d'cntrc os Acciou.istus,- pura ycrificu.r o cs-
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tado e exactidão das contas. Logo que a Commissão tenha 
prompto o seu parecer, a Dircctoria convocará. a Assembléa 
geral para a leitura e discussão do mesmo: o Presidente da 
Directoria , e na sua falta o Secretario, dirigirá os trabalhos 
da reunião c nomeará para as votações os escrutadores. 

Da administração. 

Art. 8. o A Companhia será administrada por hum Ge
rente , que será o proprio einprezario e sob a fiscalisação 
de huma Directoria composta de Ires membros , eleita em 
Asscmbléa geral por maioria relativa dos votos presentes, e 
esta ·entre si escolherá o seu Presidente , Secretario, e o 
Caixa da Companhia: a Directoria huma vez eleita durará por 
quatro annos, podendo ser reeleita. 

O Gerente será obrigado a ter c conservar cincoenta 
acções, e vinte cada hum dos Direetores. 

Art. 9. o Com excepção do que se acha disposto no 
Artigo antecedente , a. primeira Directoria que tem. de ser~ 
vir nós primeiros quatro annos fica desde já composta dos 
Srs. accionistas, Conselheiro Bernardo de Sousa Franco, Pre
sidérite, Candido José Rodrigues Torres, e Francisco José Pa
checo Filho. 

Art. 10. Compete á Dircctoria: 
§ 1. o Fazer as chamadas dos accionistas paro realisarem 

as entradas na fórma que dispõe o Art. 3. o, e .entregar aó 
, emprezario o producto dellas á proporção que se forem rea

lisando até completar a quantia porque este cede â Compa
rlhia a empreza , excepto porêm a ultima· entrada , que só 
lhe será entregue vinte dias depois que a Companhia tomar 
posse do Estabelecimento no estado ·por que o Emprezario se 
comprometteo. 

§ 2. o Autorisar despezas para conservação e segurança 
do Estabelecimento, arrecadar por intermedio do Gerente 
as rendas da Companhia, as quàes .serão logo depositadas 
em hum . dos Bancos desta Côrte com quem se abrirá conta 
corrente; e finalmente autorisar o pagamento dos, dividendos 
nos termos do Art. 13. 

Art. 1 i. Compete ao Gerente.: 
§ i. o Todos os poderes administrativos da Conjpimhia, 

·representando-a perante as Antoridádes e em Juizo.· 
§ 2. o Nomear, demittir os Empregados da Companhia, 

e marcar-lhes ordenados c gratificaçôes, dando parte á .Di-
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rectoria para su~ approvação , sómente quanto aos ordenados 
ou vencimentos. 

§ 3.' Trazer a escripturação sempre em dia e com a 
maior clareza; o que começará logo que o Emprezario fizer 
entrega á Companhia de .todas as obras na fórma do Art. 16. 

§ 4.' Expedir instrucções e regulamentos para a boa 
ordem do serviço, e com approvação da Directoria. 

Art. 12. A Directoria estabelecerá a gratificação que 
deve perceber o Gerente pela sua administração. 

Dividendo. 

Art. 13.. De seis em seis mezos se fará . o dividendo 
dos lucros ]iquidos que produzir a Companhia, e quando 
estes excederem de de.z por cento ao anno pe1·tencerá a 
metade do excesso ao Emprezario, em compensação da ces
são e traspasse .dos direitos que faz á Companhia. 

Art. H.. O Emprezario poderá ser exonerado das func
ç,ões de (}crente da Companhia quando o entender a Assem
bléa geral, mas por votação que represente a maioria ab· 
soluta .do. fundo da Sociedade. 

· Por morte · do. Ernprezario gozarão os seus herdeiros 
do direito que lhe concede o Art. 13 por espaço· de ses
senta anuos, contados do <lia do fallecimento daquelle. 

Art. 15. Na. a11sencia ou impedimento do Emprezario 
gerente , serM suas func.ções exercidas por pessoa- de sua 
escolha,- c 111unida de poderes especiaes com approvação 
da Directoria, continuando o Emprezario gerente a ser res
ponsavcl. á Companhia. 

Art. 16 O Emprezario se COlllpromelte (não havendo 
força maior) a entregar á Companhia dentro de trinta me
zes todas as obras promptas na fórma das plantas ou dese
nbQS ~ue for i! o approvados pela UI. m' Camara l\'lunicipal e 
.Governo Imperial, e seg11ndo a.s condições a que se obrigou 
pelo \CSpectivo Co~Jtrac.io; sujeita,nclo-se a pagar o premio 
de 9 .ror cento ao anno. pelo tempo que exceder. 

A.rt. 1 ~. Os 1\erdciros d.o Elllp\ezario s.erão obrigados 
a culllprir as disposições do Artigo antecedente, caso este 
faiieça antes de o fazer. 

A,rt. 18. O E111prezario., antes. de receber a primeira 
entrada. d.o.s A,cçio,nistas, depositará nas. lllãos da Directoria 
)lmn termo, de fiança ou de hypo.\heca até. a. quantia de 
cjnc(\enta cont.os de r~is, o q\lai lhe será restituido no dia 
em que a Companhia tomar posse do Estabelecimento. 



( 67 ) 

ArL19. Por deliberação da Assembléa geral poderá a 
Companhia elevar o seu fundo capital, se lhe ·cÓnvier em
prehender novas obras, ou fazer novos contraclos ; qualquer 
porêm que seja . o resultado dessa deliberação fica ella de
pendente da approvação do Governo Imperial. 

Art. 20. Os presentes ·Estatutos só poderão ser alte
rados com previa antorisação do Governo Imperial porvo
tação de Accionistas, que representem mais de metade do 
fundo capital, devendo as alteraçües que ·se adoptarem ser 
sujeitas á approvação definitiva do mesmo Governo. 

Rio de Janeiro 24 de Fevereiro de 1856. - Ignacio 
de Barros Vieira Cajueiro. 

-~· 

DECRETO N.' 1.737- de 19 de Março de 1856. 

Altera alg'l,fmas- das condições annexas..-e _ approvadas .por De
creto N.' 1.011 de 12 de Julho de 1852., que concedeo 
por espaço de nove annos novo privi(egio á Companhia 
de Navegação a vapor entré esta Corte e a Cidade de Nicte-
rohy, com escala por S. Domingos. · 

Heí poi· bem alterar algumas das condições anriexas· c 
approvadas por Decreto N .' 1.011 de 12 de Julho de 1852, 
que concedco por cspaç.o de nove annos .novo· privileg-io á 
Companhia de Navegação á vapor entre esta Côrte e a Cidade de 
Nicterohy com escala por S. Domingos,, ficandO.approvadf,l.s,as 
que com. este: b_aixão, assi_gnadas por Luiz Pedreira do Coutto 
}.,crraz , do Meu . Conselho , :Ministro. e Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmpcrio, que assim o tenha;:~ clltcndido c faÇa 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em dezenove de Março 
de mil oitocentos éincoenta c seis, h'!gesimo <}ti.1nto da lnde-
pendencia e do Imperio. " 

Com a ltubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto J<'crraz. 
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Contlii.~':~eS aa liiUC 9C ~.~crere o ·Deci~e-to {ie§(n 
d&tta, alie1~u_ndo .algurtua§ dntS qa1e ~áio .anuc
xns no de N.' :l.OJl;lt <!e :12 tle o!ulllo t!e 1.§52. 

Art. 1.° Continua em seu ihtcit·o ''Ígor o prazO marcado 
no Decreto N.' 1.011 de 12 de Julho de 1852 pata ~ du
Tação do presente contracto, o qual tcrminaril coril o ·.prh•ilc
gio por ellc concedido no dia '12 de Julho de 1861. 

Poderá porêffi .o Governo, no fim de .cada tricnnio , de 
accordo com a Companhia, modificar as condições cstip.ulaçl.as 
ou addicionar outras novas, . se a . cxperiencia houver demons
trado a· convcnicncia publica de taes alterações._ . , 

Art. 2. 0 A Companhia terá Sempre cinco barcas conve
nientemente apparclhadas e promptas para o serviço, sendo 
obrigada, quando algum;:t se desconcertar ou inutilisar, a 
faze~ la immcdiatamcnte reparar, ou a mandar construir outra, 
dando-se-lhe a .força de trinta cavallos pelo menos. , 

Art. 3. o O serviço regular c diario das barcas não poderá 
começar depois .nem terminal' antes das :;cguintes· ~1oràs: 

Cinco c meia da manhã , c oito da tarde nos mezes de 
Novembro, Dezembro, Janeiro c Fevereiro; 

Seis da manhã , e sete c meia da tarde nos de . Março, 
Abril, Setembro c Outubro; 

$eis e meia. da manhã , e s~te da tarde nos outros. nTczes. 
Art. 4. 0 Nos mczcs de Novembro a Fevereiro, que:fór

rnão o primeiro, periodo de que trata o Artigo antecedente, 
largará nos. Dommgos; dias de Guarda, e nos de Festa Nacio
nal,· haycndo bom tempo, h uma barca de Niclcrohy ás dez 
horas da noite, c da Côrtc ás dez c meia. 

A sabida desta barca da Côrlc será ·porêm transferida para 
a _meia :noite se se der espcctaculo no Thcatro LlTico. 

Art. 5. 0 Em todos os Domingos, dias-de Guarda, dÜ festa, 
ou em outros em qüe se presuma -havm· grande concurrencia 
de passageiros ;. sprão postas- na carreira, íargando d.c ambos 
os Jlbntos, barcas extraordinarias, principalmente na.'i ultimas 
hora~. · 

Art. G. o O maximb do preço dus IJassagcns fica estabele
cido- do modo seguinte : 

Por pessoa calçada se não. cobrar~ mais Qe 120 réis nos 
dias utcis, c de 160 réis nos Domingos, dias de Guarda, c de 
)?esta N.aciónal. 

Por pessoa dcscal~a se não cx~girá preço maior de, 80 
réis sem disiincrão de dias. 

Por criançaS de collo nada se pagará. 
Não h c porém obrigada a Companhia a manter estes preços 

quando as barcas navegarem alêrn das ultimas horas marcadas 
no Art. 3. 0 

-
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Art. 7 .') A Companhia pagará· a multa de duzentos mil 
réis por c_acla dia que se interromper a navegação. 

E se tal interrupção exceder a trinta dias, perderá, alêm 
do pagamento desta multa'. o privilegio que tem'' vodcndo o 
Governo, se assim o julgar mais conveniente ao publico, pre
ferir o expediente de contractar, á custa da mesma Companhia, 
barcas que fação o serviço regular pelo modo estabelecido neste 
contraeto. 

Art. 8. o A -multa de que trata o· Artigo antecedente, será 
cobrada administrativamente, sem que se possa oppor, .em Juizo 
ou fóra dclle, do vida al;~uma ao seu pagamento. 

Art. 9.0 Hc pcrmittido á Companhia fazer .o serviço da 
.carreira nas horas de maior afilucnda_ de passageiros , ou di
rcctamente entre os. dous pontos extremos, ou com escala 
por S. Domingo, com tanto que, em qualquer destes casos o 
intcrvallo enlre as sabidas das barcas nunca seja . mais de 
huma hora em ambos os ponto~. 

Art. 10. Nos dias em que houver grande- rcsáca ou tem
poral, tlca pcrmiltido á Companhia; c_m attenção ao risco. que 
as barcas: c passageiros possão correr, reduzir o numero das 
mesmas .barcas c o das viage_ns; cUmprindo-lhe- porêm conciliar 
sempre c pelo melhor modo possjvcl, esta necessidade com 
o interesse publico, a fim de qüc as faltas se não tornem 
demasiadamente scnsiveis. 

Em- tal .caso, deverá a Companhia justificar o seu_ proce
dimento perante o Chefe de Policia da _Côrtc, cxhibindo altos
lado do Capitão do Porto , do qual conste não só a occurrcncia 
da· rCsáca ou temporal, mas tambcm que por sua força c 
violcncia tornarão arriscada .a navegação ou a atracaç.ão das 
barcas. 

O Governo empregará os meios que julgar convenientes 
para a devida fiscalisação c pa·ra previnir. _qualquer abuso. 

Art. 11. As pontes ja feitas, ou as que para .o futuro 
forem construi das ü custa da Companhia , são de sua _pro,. 
pricdade; tendo ella obrigação de conserva-las no melhor estado 
para que offereção commodo c seguro transito, procurando 
melhorar o embarque c desembarque de modo que d.ê o maior 
commodo possivel , 'qüalqucr que seja o estado da maré ; tendo 
as pranchas guai'das .de ~mbos os lados,_ c sendo -collocadas 
com tanta cautela c scgur;auça que em ncnlmm. caso haja 
risco de cahir algucm ao mar. 

Art. 12. Findo o prazo do privilegio, c no caso de não 
ser prorogado, será a Companhia -obrigada ao pagamento do 
fOro annua.I ·pelo espaço dos terrenos de marinhas que as ditas 
pontes occuparem segundo a demarcação. c estipulação do preço 
que então se fizer. 

Ainda mesmo dentro do pi'azo do privilegio será a Compa
nhia obrigada a desmancha--las ú sua custa, e a construir outras, 
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se preciso for, no caso de leYar o Governo- UYante o projccto de 
continuar o novo cacs d'·Alfandega até a ponta do Arsenal 
de Guerra. 

Art. 13. He gratuita a passagem , nas barcas da Com
panhia , dos Correios e Continuas das Repartições Publicas da 
Côrte c Provincia do l\io de Janeiro, Officiaes .de Justiça e 
Pedestres; das praças de pret do Exercito e Qa Armada, e 
dos Corpos de 'Policia , não excedendo ao numero de. cem por 
viagem, e movendo-se em serviço publico; c bem assim a.con
ducção de gencros c ctTeitos da Nação até o peso de cincoenta 
arrobas. 

Art. 14. A falta de exactidão de hora na sabida das barcas 
só Jlüderá ser. justific;)da por alp;um motivo de . força maior, 
reconhecido tal pelo Chefe de Policia do lugar, donde deixarem 
de sahir á hot·a annunciada ao publico. 

Att. 15. Todas as barcas da Companhia serão lotadas 
pela Capitania do Porto, c he prohibido serem nellas dimittdos 
passageiros· em numero superior ao que estiver marcado para 
cada huma. 

No prazo de trcs mezes a Companhia fará publicar pelos 
jornaes a lotação de cada h uma das barcas, c collocal' ne_stas 
hum quadro, em lugar bem visivel, contendo a declaração da 
mesma lotação. 

Art. 16. A bordo de todas as barcas que viajarem de 
noite haverá trcs pharócs convenientemente collocados. para 
indicarem a sua marcha. 

Os machinistas que forem nellas empregados serão .appro~ 
vados pela competente Autoridade, c jámais deverá haver a 
respeito delles confusão de classes. 

Deverão alCm disto ter sempre a bordo de cada vapor· em 
viagem huma agulha de marear para as occasiões de grande 
cerratão ou temporal, c as boias que forem neccssarias para 
acudir a algum naufragio) ou salYar alguem que aconteça 
cahir ao mar. 

Art. 17. Quando a bem do seniço publico tiver de ser 
reclamada pelas Autoridades a presença de algum individuo 
que esteja em serviço effectivo nas barcas da Companhia,_ será 
a intimação. dirigida ao Gerente desta, a fim de poder provi~ 
denciar por modo que não sofft·a. pela ausen:cia do empregado 
o serviço regular da navegação·. 

Art. 18. As barcas !ícão sujeitas aos Regulamentos dos 
direitos estabelecidos,. ou que para o futuro se estabelecerem. 

Art. 19. O termo de fiança, que se. acha assignado pelo 
Caixa da Companhia no Thesouro- Nacional~ continuará a ser 
válido em todos os seus effeitos para as multas impostas neste 
contracto. 

Art. 20. rica concedido á Companhia o direito de esta
belecer no porto ·desta Cidade, quando lho convier j hum 
- Palenl 5lip- paru seu uso particular. 
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Art. 21.· Os Chefes de Policia da Côrte c da Província 
do Rio de Janeiro fiscalisarão o cumprimento das presentes 
condições, dando parte ao Governo Imperial c ao Presidente 
daquella Provincia das faltas que occorrcrem, cumprindo-lhes 
lambem fazer manter a ordem c a tmnquillidade publica nas 
pontes. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Março de 1856,
Luiz Pedreira do Coutto Ferr[Jz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TO~IO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 14.' 

DECRETO N.' 1.'738- de 26 de Março de 1856. 

Abre hum credito supplementar ao Ministerio da Fazenda de 
200.000;n:ooo para a despeza com a continuação da obra 

do cáes em frente da Alfandega da Côrte. 

Estando quasi despendido o credito extraordinario aberto 
ao Ministerio da Fazenda, pelo Art. 5.' da Lei n.' 62'7 de 15 
de Setembro de 1851, para construcção do cáes em frente 
da Alfandega da Côrte, e convindo que por falta de credito 
não fique suspensa esta obra: Hei por bem, Autorisado pelo 
Art. 4.' § 3.' da Lei n.' 589 de 9 de Setembro de 1850, 
e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, abrir ao dito Mi
nisterio hum credito extraordinario de duzentos contos de 
réis para construcção da mencionada obra, devendo em tempo 
competente ser levado ao conhecimento da Assembléa Le
gislativa. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador do 
Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocies da Fazenda, e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha enten
dido e fa('a executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e 
seis de Março de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesimo 
quinto da Independencia e do Impeqio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Paraná. 
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DECRETO'\.' J.í39~de 26 de Março de 1856. 

Reorgani.sa a Contadon'a -Geral -da Marinha, na confor
midade do § ij .. ' do Art. 11 da Lei n.' 719 de 28.dc 

Setembro de 1853. 

Hei por bem, Usando ·da outorisação concedida pelo pa
rngi·apho qna'rto· do Artigo onze da :Lei numero setecentos· c 
dezenove de Vinte oito de Setembro de mil oitocentos cin
cocnta c tres, Rcorganisar a Contadoria Geral da Marinha,· 
na conformidade do Ucgulamehto, gue com este baixa, as
signado por Jofio :Mauricio \Vanderlcy, do l\Icu Conselho, 
Ministro c Secretario d'l~stado dos Negocias da ~~IarinhR, que 
assim -o tenha entendido e· faça executar. Palacio do 1-lio de 
Janeiro em vinte seis de Março de .mil oitocentos cincoenta 
e seis, trigesiíno quinto dà Indc[lendcncin e do Imp~rio. 

Com a Rubricu de Sua Mugestude o Imperador. 

Juclo Mauricio Wanderley. 

llegnlantento , a que se r~tet•e o Decreto 
<l'esht data, a•eOJ's:anisan<lo a Contadoria 

Ge•·ni da Mal'inha. 

TITULO I. 

Da organisação da Contadoria da. Marinha, do Archivo, e 
dos Empregaáos e suas- attribuições. 

CAPlTUI.O l. 

Da Cont.ad01·ia. 

Art. 1.' A Contadoria da Marinha será composta dos 
seguintes Empregados: um Contador;. quatro Chefes de Sec
ções; primeiros, segundos, terceiros, 'qUmtos Escriptura
rios, c Praticantes; um Porteiro; um Ajudante; e dOus Con
tinuas. Estes J~mpregados perceberão os vencimentos marcados 
na Tabella, que vai. anncxa a eSte Hcgulamento. 

O numero de J~scdptumrios e Praticantes será fixado de
finitivamente por Decreto,, depois quo a cxpcriencia houver 
demonstrado quantos são indispensavcis para o serviço. 
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Art. 2. o Compete á Contadoria : 
§ 1." Fawr a cscripturação, tanto peculiar ·do Município 

da Cô!tc, corno central-de todo o lmperio, e a dos creditos 
nbcrtos pv.ra tls dcspezas do l\linistc1io da Marinha; tem çomo 
qualquer outra aux.iliar ,-.que convenha cstabPlt~Ct~r para o per
feito c prornpto conheCimento dâ despeza da i\Jarinha. 
~ 2. o Tomar as contas de todos os Empregados. encarre

gados da receita e despeza do Ministcrio -da M'arinh"a na Côrte, 
annualmcnte, c por exercícios, c mensalmente as que o pu
Uet·em ser, ou logo que por qualquer motivo cesse a conti 
üuação· elas funcçõcs de alguns d'esses Empregados, rcmct
tendo-as em tempo competente ao Thcsouro , para serem 
revistas. 
~ 3. o PróccsSat', pela fórqw prescripta nos respeeliYos He

guTarncnlos, todos os documentos de dcspe_za, que houvcrcrn 
<le sm· pugos pela l1agadoria da Marinha, ou pelo Thcsouro; 
e a's guias de receita arrecadada pela Repartição. 

§ ~-. 0 Liquidar c cscriptura1· a divida passh'a proYcnicnle 
de servh:.os não pagos até o encel'ramcnto do exercido á que 
cll<:~. pertencer, c bem assim a divida que resultar de alcances 
de qualqUer origem , a fim de se1· remettida ao Thcsouro e 
proceder-se ahi a respeito de uma c outra, corno se achar 
estabelecido. 
~ 5.' .ms<;alisar a despeza do Ministerio da .Ma••inha, que 

se realisar, tanto ua Côrte, .como nas.Pr,ovincias, c_em Jláizes 
eslí'ri.ngcü·os: aquella á_l)~·oporçào que se tür ctfecluando, c 
esta pelas demonstrações e documentos, que as Thesourarias 
de Fazenda e as Lega~·õcs remetterem mensalmente c por tri
mesll'cs. 
~ 6. 0 Organisar o orçamento da despcza do Ministerio d(,l 

]\-farinha, a rlistribuição do credito respectivo, as demonstra
çücs da . i-nsuílicicncia das som mas votadas, c os balan~.Çls meu": 
~aes c deiinilh'os dos exel·cicios: de modo que o p1imeiro 
d'cstcs trabalhos possa ser presente ao Corpo Legislativo. no 
<;orneço das sessões anuuacs; o segundo, rcmcttido ás Thesou
rarias de Fazenda antes de come\~ar o novo exercido; o ter
ceiro, scnir para o Governo abrir os creditos supplcmenta
res, qnc forem precisos c justificai-os, conforme determina a 
LeL n." 5S9 de 9 de Setembro de 1850; c o quarto, para 
ser enviado ao -Thesoul'O nos tempos determinados. 

§ 7.° Fazer o assentamento e matricl!:la geral-,_ tanto dos 
Empregados das llcpartiçües civis c militares da Marinha, 
como de notas as outras Classes , cujos ycncimenlos !Orem 
comprchendidos do or\·-amento respecth·o. 

% 8. 0 llar modeios para a cscrjptura\~ão dos .\lmoxarifados 
e de quaesquer outras l~sla\·ões, por .onde se rcalisc rccdta c 
despeza de neneros ou dinheiro, scúdo postos em execução 
depois de approYndos _pelo l\Jinistro da Mat·inha; inspcccionar 
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e fi.scalisnr a sua boa execução, c balancear us ditas Estações 
quando o bem do serviço assim o exigir. 

~ ü." Fazm· o a5sentamento.e cscriplura<:5o, em livros pro~ 
prios, de todo o aCtivo da llcpartição da Marinha proYcnicnlc 
do material movei c immovel, CSJ:lecifiéando-sc os respectivos 
valores; c de maneira que possa cOnhecer-se em qualqurr 
epocha que for preciso, .o estado c custo do mesmO materinl. 

§ 10.0 Passar mostras de armamcnt6, drsarm:amcnto, e 
qnaesqucr ou'tr<.1s.; c-proceder aos inventurios c recenseamento;; 
prcscriptos pela Legislaç-ão de i\Iarinha, ou que interesse á 
Fazenda fazcr.se em Navios, Corpos, Arsenacs; ·c outros ESia
bdccimcntos de l\larinha. 
~ 11." Ministrar lúdas as informações, que estiverem no -seu 

alcance, c qnc forem ordenadas pelo Ministro da :Marinh~1. 

C:\_PITULO ·JL 

Das Setç&es e suas attribuiçüe-s. 

Art. :J.o A Cnntadoi'ia seL·á dividida em quatro_ Sec:çÕt'F, 
as quac"S se denominari.lo-~ 

t.a De eseript.uração c expediente. 
2." De processo c fiscalisaçlío de despcz.:l. 
3."' ])c tomada de contas. c- liquida\:ão de dividas. 
/1 .• a ])e assentamento dO pessoal e do material irnmo' el. 
Art. fa..'-' Incumbe á -La Secção: 

::i 1.' Fazer toda a cscripturação de qnc tra!Uo os §§ L' 
e 9.0 do Art. 2. 0

, á excepçâo da: do material immovCI. 
§ 2. 0 Lançar nos livros de pi'Otocollo todos os papeis~ 

livros e documentos., que para qualquer fim forem rerrwt
tidos ü Contadoria ; e ·a margem do assentamento de Cada húni 
d'clles notar o destino que tiverem, e a sahida ·dos müsmos, 
quando csla fi~·er lugar. 
~ 3.'-' Fazer o registro da cotrcspondcncia do Contaúlr com 

o Ministro da !\'farinha c- com todas· as Autorid-ades da Côrte 
e Provincias; o das informaçõeS e pareceres, que dm· o dito 
Contador ;_\cerca dos n0gocios de sua- competencia ;- C o hwc_;a
mento po1· ordem ntlmel'ica de quacsquet• doenment.os que a 
Set:ção exhibil·. A correspondenda. ·recebida devcrú sm· mnnc
rada c encadernada chronologicamente, adaptando-se a elns
sillcação, que mais facilitar as consultas, que for· preciso fazer 
da mesma correspondcncia. 

§ la.." flassar, precedendo os necessarios ex~mes, ns gui1.1s 
de todas as quanti<lS arrecadadas pela.'Ucparlit;Jo da .Marinha, 
que devem ser entregues no Thcsouro. 
~ 5." Organisar os orça1nentos, distrihu·i(:ües de crcditos-, 

<lcnwnstraçõG~ da insutnciencia de quantias votudas, c os ba
lcm~~os mcnsacs e definitiV()S dos exereicio.s, p;_I_\'U os fim; tudi·.:. 
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cados no § 6. 0 do- Art. 2.<}; asSim como qualquer outro tra
balho, de confOrmidade com as instrucçõcs e modelos qtie 
se derem para sua organisação. 
~ 6. 0 Hegistrar, em livro proprio, as informações e pare

ceres dados pelo Chefe da Sccç5o ao -.Contador, c 1.ls reprcsen~ 
tações, que lhe dil'igir a respeito de qualtJ.uer assumpto. 

Art. 5.° Compete á 2." Sccçào: 
§ 1. 0 Processar todas- as·Jolhas e documentos de dcspcza, 

que tenhão de ser pagos pela Pagadoria da Marinha, ou pelo 
Thesouro;_ e examinar ·para esse fim,. não só as notas dos 
livi·os. de soccorros, que devem_ ser· ·apresentados. á ·Secção, 
mas ainda o que convier á fiscalisação dos .diversos pagamen
tos, em harmonia com as Leis, Regulamentos,. e Ordens em 
vigor. 

§ 2. 0 Examinar todas as demonstrações de· despcza do l\Ii
nisterio da Marinha, que, vierem das Thcsourarias de l'azenda 
das Provincias, e da_s Legações Impcriaes, notando qualquer 
irregularidade,. e indiCando os meios de sanal-a ou evitai-a. 

§ 3. o Examinar as facturas de encommendas tCitas pelo 
~linisterio da Marinha por. int-ermedio das Legações e Con
sulados, ou pessoas particulares, para verificar, se se a chão 
conformes quer em . relação. aos preços,- quer ás clausulas 
dos contraetos, formando depois as respectivas contas. 

§ 4. 0 Liquidar c cscripturar a .divida passiva, e processar, 
~e accordo com·..: o meth.odo seguido pelo Thesouro, para 
ser-lhe remeltida , toda .a d' esta origem, de que os credores 
requererem pagamento. 

§ 5. 0 Processar o liquidar-·todas as contas relati-vas a Em
pregados, que, por ordem do Ministerio da l\'larinha·, tive
rem de receber na Córtc dinheiros' adiantados, para as dcs
pezas , de que forem encarregados , remctteodo depois os pa
peis á 1. a Secção,- para ~ua competente escripturação. 

§ Ô.0 Registrar, em livro pi'Opi'io, as. informações c pare
Geres dados pêlo Chefe da Secção ao Contador, c as repre
sentações, que lhe dirigi!· á respeito de qualquer assumpto-. 

Art. 6.". Compete á 3." Secção: 
§ 1. 0 Tomar as contas mencionadas no § 2. 0 -do Art. 2. 0 

§ 2. 0 Liquidar e eseripturar toda a divida da, Marinha, 
que provier de alcances dos rcsponshveis, e extrahir as contas 
<:orrcutes au certidões. da que tiver de ser remcttida ao Thc
s.ouro para--a cobran~~a ext~cut.iva. 

§ 3. 0 }fazer, em 'livros proprios, o lançrnncnlo de todas. 
as conlas, que cntl'Urcrn na· Contadoria, mencionando-se o 
titulo de cada h uma, o numero de livros c documentos _que 
as instruil'cm, o dia, mcz -c anno da entrada, c quacsquer 
outras circumstanciils que scjtlo convenientes· e notando-se 
ow cada conta o dí;l, em (jue fot' cnlt'cgue 'ao Empregado 
incumbido de a tom;J.r, o clin em qnc ellc concluir a sua 
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tomada, com declaraç.ão de haYer ou não alcance, e qu:.H a 
import;:Plda d'este, c finalmeute o. destino que .tiver a -mesn1a 
conta. 

§ r,._, }{cgistrar, em livros -propl'ios, os relatol'ios do to
mador e revisor das contas, as informações e. pareccl'es dados 
pelo Chefe da Secção sobrq ncgocios c_orrcutcs, e as represen
tações que este -dirigir ao Contador. · 

Art. 7." Compete ú !1. a SecçJo : 
§ .. 1. 0 JTazer o assentamento dos Empregados civis· c _mili

tares do :Ministerio da -:Marinha, a subcr: 
Do l\·Iinistro, Official Maior, Olficiaes c mais Empregados· 

da Secretaria de Estado, e de outi:as Heparlições do servi~:o 
central da i\Iarinha. 

Dos Omciaes do Corpo da Armada, Clásscs annexas, e J~rn
pregados das diflCrcntes Bepartiçõcs de F(lZCIHla, Arscnôes c 
outros Estabelecimentos relativos ao scrvif;o geral do i\JinisleriO. 

])o Commandante, Lentes e mais Empregados -da Acn
demia de J\'larinha, c de outros I~stabelecimcntos scicntifieos. 

§ 2. 0 Organisar a matricula de todas tlS vraças de vrct 
dos Corpos. Companhia de In validos, à'larinh<Jgcm dos Na
vios, Opm·arios -e outros individuos do serviç.o doS Arscnacs, 
CaP-itanias, Pharocs, Praticagcns, &c. 

§ 3. o Processar as folhas, que tem de- servir para o paga
mento mensal dos soldos c veucimt•.ntos da ·Otliciulidadc e 
mais classes da Armada. 

§ !, .• o l"azcr o assentamento c cscripturaç~o do -matcrh1l im
movei da Marinha, conforme prescreve -o ~ 9_. o do Art. 2. o 

§ 5. 0 Passar todas.-as Guias, que tiverem. de acompanhar 
os Üfficiacs da Armada, os das diversas classes militares, .e 
os das ciYis, quando forem nomeados para servir em qualquer 
com missão, nas Prorincias, ou em .Paiz- estrangeiro. 
~ 6. 0 Hegistrar, em livros proprios, as -P,.llcntes dos' Om

ciaes e os Titulas de nomeação dos Empregados·, assim eomo 
as informa~·.õus, pareceres e reprcsenlaçõJs, ([Uc fizet· o Chefe 
da Secção, conforme o disposto no §, 6. 0 do Art. t,. o 

CAPlTUI.O 111 

Do, Archivo. 

At·L 8. o i.\' o Archivo -snrão guardados, com asseio, com-
modiliude- e scguranca, -todos os livros, documentos e mais 
papeis findos dLr C01Ítndoria, dus divcrsus Estações da l\Iarillila 
da Côrt.c, dos Corpos, dos na\'ios armados, desnrm<-tdos e 
Transportes; c quaesquer outros, cuja conservação.possa inte
ressar á adminislra~;ão de Fazenda da -r,·Iarinha. 

Art. n.o Havcrú para o ser~,- iço do Arehivo hum Cc:uto
rario e um Ajudante. 
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CAPITULO IV. 

Do Contadur. 

Aet. 10. O Coulaclot é, o Chefe d<l Contadoria, c rcs
ponsavel por lodos os traba!Jws, qnc· a esta incumbe; c como 
tal lhe sâo subordinados todos os Empregados da ~mesma 
Contadoria. 

Art. 11. Compete ao Contador: 
% t.o Cumprir c fazer cumpri!' pelos Empregados, _que 

Jhe são subordinados, não só os trabalhos designados nos 
capitulos antecedentes, co1no qun~~squer ordens, que lhe forem 
dirigidas pelo Ministro da L\'h1rinha. 

~ 2. 0 Jüentlar, c fazer com que sejão prompta ·C fi(~!
mente cxccutadus as J~{'is, Decretos, Hegulamcntos c Ordens, 
eonccrnenles á cscri pt uração, conta h i I idade 11 tiscalisatilo, ou 
que interessem de qualquer modo a administração de Fazenda 
da Marinlw. · 
~ n.o Informar áecrca da idoneidade dos candidatos aos 

empregos da Contad0ria c do Arehivo. 
~ 4 .. o Tomar juramento c dar posse a todos os prm~idos 

nos empregos, a que se refere o § antecedente. 
% 5.0 Ordenar, por despacho seu, (fUC se fnção os assenta· 

mentos c matriculas dos J~mpregados, c que se lancem todas 
as· notas relativas aos mesmos. 

§. 6. o ])de rir os requerimentos dils portes, dentro dos li
mites.dc suas atldbuiçõcs, c mandar passar, quando lhe sejào 
requeridas , c não houver ll'isso inconveniente, ccrlidões 
exl.rallidas dos livros e documentos em andamento na Con ... 
tadoria ou existentes no Archivo. 

Si 7. 0 J~nvinr á lntcndeneia, debaixo de protocollo, as· fo
lhas, processos, c quaeSquer docnmcmtos, que tiv(~rcm de 
ser pagos pela Pagadoria da Marinha; c ao Thesouro Nacional, 
com oflido, os papeis da mesma natureza, -que na confor
midade das Ordens em vigor podem ser-lhe dircctamentc rc
mett.idos. 

§ 8." Apresentar opportunamentc ao Ministro da Marinha 
lnun rolatorio circumstanciado dos trabalhos !Citos durante 
o auno anterior nos diversos 1\\tnOS de scniço da cornpe
tenda da Contadoria, expondo o estado em que ·se acharem, 
não só os d'esta Hcpartição, como os das mais Estações, na 
parte da contabilidade, cuja iuspcc~fi.o -c fiscalisação llle é 
incumbida; c indicando as rncdiJns, que c.ntender conve
nientes, para o s~u rncllloramcnto, c da administração de 
F<nenda d;l Hcparli<;fw da 1\lurinha em geral. 

% O.o Participar ao Ministro da Marinha, até o dia f;} 
cle cada 111cz, e :;empre que por c~tc lhe for exigido, o estado 
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da es~l'iptnru<,_~Uo da Contadoria e das, Esfaçôes, cujm I~rn
pregados tiverem de respondet· por conta de generos e di
nheiro, inclusivamente os dos Corpos e Navios, que estaciO
narem no porto ou n'ellc entrarem. 
~ to.o Prestar aos Dimctores Geracs do Thesouro, ·nos 

Jnspcctorr.s das Thesourat'ias de Fazenda, e ás diversas Auto
rid<ides da .Marinha da Côrtc e l>rovincias, e solicitar d'cllas, 
todos os esclarccjmeulos.; que forem necessarios para melhor 
regularisar a marcha do serviço da Contadol'ia. 

§ 1J.<> Ilubricar todos os livros de esc1·ipturação, assenta
mentos, matriculas, registros, e outros (tUaesquer, que se esta
belecerem á cargo das Sccçüc~s da Conludorin; podendo dar 
commissão d'cste servi\~O aos Chefes das mcsnü:ts Secçõe-s. 

§ 12.u Dar us instrucçôcs e os úwdclos que forem- pre
cisos para o prom pto e regular serviço das Secções da Con-
tadoria. ' 

§ 13.u Designar a Secção, em que cada hum dos Chefes 
deve funccionar, prcced~ndo approvação do Ministro da Ma
rinha. 

§ 14 .. u Fixar o numero, distribuir os l~mpregados pelas 
diversas Secções, e removcl-os de h umas para- outras, segundo 
julgar conveniente ao serriço. 

§ 15.u Nomear os Empregados da Contadoria, que i:levenT 
assistir aos pagamentos a bordo dos navios, e ás mostras 
tiscacs, c os que devem fazer os invcntarios c recenseamentos 
no devido tempo aos diversos -rcsponsaveis. 

§ 16.u Fazer proceder á inspccção, tlscalisa\~âo c balanços, 
determinados no § 6.1) do Art. 2. o . 

Art. 12. O Contador será substituído nos seus impedi
mentos pelo ChcJC de Secção, que o Ministro da Mariuhu 
designar. 

CAPlTCLO V. 

Dos Chefes das Secções; 

Art. 13. Compete aos Chefes das Secções: 
% 1. 0 A distribuição, dirccção e liscalisação' immcdiata de 

todos os trabalhos das Secc;õcs, pelos quacs serão responsaveis 
ao Contador. 

§ 2.u Cumprir c fazer c'tunprir os despachos c oi-clctis dQ 
Contador, e propor-lhe quacsqucr mcdidus, que julgarem 
convenientes ao bom andainento c regulal"idadc do servíc;o das 
res pccti v as Sct:çõcs. 
~ 3. 0 Dar- por escripto, nos proprios pupeis sempre que 

Í(H' possivcl, todas as informações úcerca dos negocios qne 
conere1n pelas Secções; -c' interpor da mesma fôrma pUrceer 
sobre aquelles que o exigirem. 
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% 1,.," Apresentar, nssim preparados, ao Contador nos de
''idos tempos, ou quando este .o ordenar, O:, tl'<:\balhos da 
compctr:nciu das Secções, nos termos dos Arts. t-.. 0

, 5.", 6." e 7." 
§ 5." Substituir o Contador nas suas faltas ou impedi

mentos pela fôrma preseripta no A1·t. 1-2. 
Art. 14. O Chefe de uma Secção será su!Jstituido, "m 

suas falt:Js.ou impedimentos, pelo primeiro Escripturario d'ella; 
e, nâo o -havendo-, por um primeiro Esct:ipturat;io de outra 
Scc~.flo que o Contador designar. · 

Se porêm o.s não houver nas ouh·as Secções, servirá de 
Chefe hum segundo Escdptllrario da mesma Secção) seguindO·Se 
a respeito d'estes a~- regra que. fica estabelecida para os pri
meiros. 

Art. 15. Os Chef(~S das Sccçõrs OP.vcrfio coadJnvnr-sc rc
ciprocame[\lc, sempre que for preciso, e precedendo aulo
risa~ão do Contador. 

CAPlTUI.O \'I. 

Dos Escripturarios e PratiC(tntes. 

Art. 16. Os Escripturarios e Praticantes executarão lodos 
os trabalhos á cargo das Secções, pelos quaes serfto responsu
vois aos respectivos Chefes. 

Art. 17. A nenhum d'cste.s Empregados será permiltido 
distralür-sc de seus trabalhos durante as horas -do scniço. 
ell'ectivo da Heparli,<:ão sem justificado motivo, ou previa ·li
cença do Contador . 

. Art. 1.8. Aos primeiros e segundos Escripturari.os com
pete substituir os Chefes de Secção pela fórma estabelecida no 
Art. 1!1. · 

CAPITULO VII. 

Do Porteiro, Ajudante e Continuas. 

Art. 19. Compete ao Porteiro: 
§ 1.' Receber por inventario toda a mobilia e utensis da 

Contadoria. · 
§ 2.Q Responder pelos livros e papeis em and<;1mento, o.u 

flUe lhe forem cnt1·egues diari;.tmente. 
§, 3. Q Cuidar no asseio dos moveis c casa_ da Repartição. 
;\i !1 .• Q Fa'Clmr o. çxpediente c scllm· com . .o Scllo da Conta

doria tqdos os papeis, que o deverem ser. 
§ 5.Q Ter sempre providas de todo o necessario as mesas 

dos differcntcs Empregados da Contadoria. 
% _6. Q Fazer os pedidos, ou comprar, por ordem cscripta 

do Cout.ador, c á vista dos pedidos assignados pelos Chefes 
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das Secçües c do Archivo, os objedos necessarios para o expe
diente da Hcparlição. 

§ 7. 0 Transmilt.ir aos Empregudos os recados ou {;arfas, 
que lhes forem dirigidas; devendo tratar a todos com urba
nidade, especialmente ás pessoas, que forem á Repartição por 
negocias, que n'ella tcnhão pendentes. 
~ 8. o J\Iantcr a ordem c o ncccssario reSpeito entre as pcs-· 

soas, que se acharem fóra do reposteiro, recorrendo para esse 
fim ao Contador, quando o caso o exigir. 

Art. 20. Não pcruütlirá o ingresso na Contadoi·ia a pes
soa <llguma sem previo conscntimcnt.o do Contador. 

AL·t. 21. O Ajudante substitUirá o I)orteiro nos seus· im
pedimentos, c t-anto elle, como os Continuas, o coadjuvarãO' 
em todas as iucumbencias, que lhe são prescriptas nos Art. 10 
c 20. 

Art. 22. O Ajudante c Continuas terão a seu cargo a 
entrega do expediente da Contadoria, c da correspondencia 
das Seeçtics en trc si, c com as demais Estações. 

Do Carloràrio e .sc1t Ajudante. 

Art. 23. Compele ao Cartorario: 
~ t.o Ter todos os livros c papeis do Archivo· em boa 

ordem e ·asseio, com a numeração c rotulas, tante dO que 
contiverem, como das :Estações a que pertencerem. 

§ 2-. o Formar, segundo as instrucçõos (_(UC receber Uo Con
tador, índices alphaheticos, por ordem chronolog.ica e nume
rica ,-c com todas as declarações precisas , dos objectos sobre 
que versarem os livros e papeis connados á sua guarda. 
~ 3.° Fazer o láuçamcnto, em ·livro proprio, de todos os 

livros c papeis, que sahircm do Archivo com autorisação ct·o 
Contador; cobrando das pessoas, a quem forem entregues, 
recibo passado no mesmo livro. 

§ 4.° Cu lUar na arrumação do Cartorio, c na couservação 
dos livros e papeis, que n'éllc se aeharcm; solicitando do 
Contador as providencias, quA forem _neccssarias, pura -evitar 
alguma deterioração ou descaminho. 

§ 5. 0 Rcccb8r, por inventarias, todos os livros-, doeu-· 
mentos· e mais papeis, que existirem no Archivo. 

§ G. o Preparar, nos devidos tempos, as remessas para o 
Thesouro NaciOnal, das contas liquidadas pelos diversos Em
pregados da Contadória, que tiverem de ser revistas por aquc1Ja 
Hepartição, conforrne as ordens e instl'Ucçôes, que para esse 
fim recebei' do ContJdor. 

Art. 2f-.. O Ajudante substituirú o Cartorario nos seuS 
impedimentos, e o eoudjuvará em todos os trabalhos- a seu 
cargo. 
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TITULO !!. 

Da escripturação. 

Art. 25. Os livros, para a cscripturaçao dos credHqs 
do l\li.t;~istel'io da 1\:Iarini~a, serão organisados c escripturados 
de arcordo com as normas g_cracs, que der· o .Ministerio da 
Fazenda, em conformidade do § 7. o- dq Art. 89 do llegu
lamento anncx.o ao Decreto n. o 736 de .20 de Novembro de 
1850. 

Art. 26. Os demais livros de cscripturação, que for no
cessa rio estabelecer n.a Contadoria, para o perfeito c prompto 
conhecimento de c<.,da um dos artigos de dcsp·eza da l\.Jarinha 
u suas subdivisões, serão organisados e cscripturados, segundo 
os modelos d:J.dos pelo Contador, c appro~'ados pelo Ministro 
da J\.larh1ha. 

TITULO lll. 

Disposições Geraes. 

Art. 21. A escripturação, contabilidade e fiscalisar:ão dos 
.crl'dilos e das despezas do Ministcrio da Marinha nas Pro
víncias serão desempenhadas pelas 'fhcsourai·ias de Fazenda, 
segundo o Hegulamento anncxo ao Deereto n. 0 870 de ~2 
de Noyernbro de 1851. 

;\.l:t, 28. As solJrcllitas Thcsouraria~ rcmetlcrão_ mensal
mente ~lO Ministro da }farinha tabcllas dcmoustralivas das d{.ls
j)Czas com o desenvolvÚnento constante do respectivo orça-· 
menta, e instruídas com os documentos, que legalisarem as 
mesmas despezas, para que. possa n Contadoria da :Mai·inha 
fazer a cscripturação, que lhe compete, e verificar a lega
lidade d'cllas. 

Art. 29. O mesmo praticu.rão as Legações e Consulados 
lmperiaes, relativamente ús desvezas ele Marinha, que por seu 
i.ntennedio concrcn1 ;_ sendo porêm as demonstrações feit~s por 
tril)1es.lr.QS. Exceptuão-sc d'esta disposição as despezas con
cernent~s a Navios de- .Estado, t~ respeito dos quaes os Com
mandantes das Divisões ou- Navios. soltos exhibirão_ os docu
ll1entos precisos, em confOrmidade das disposiç.ôes vigentes,_ 
ou instrucções que para esse fim se expedirem. 

Art. 30 Da. dcspcza, que" Thcsouro pagar directarnente, 
.ou á vista de folhas. e d.ocumentos liquidados pel<:! Conta
doria, dani coi1~eci-mento ú Secretaria d'l;!:stado dos N~gocio:; 
da Marinha por meio de demonstrações trimensaes. 

Art. 31. O exame de calculo. de qualquer documeHto 
~e despeza, que tenha d~ ser processado pela Contadoria dá 
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Marinha, dererá ser sempre verificado por hum, Empregado 
e revisto por outrb, os quacs deverãO assiin cei·tifical-o coni 
sua rubrioa. Do mesmo modo se procederá a i·cspcito dos 
documentos de semelhante natureza feitos na propria Con
tadoria. 

Art. 32. O trabalho da tomada das contas na Contadotia 
da Marinha consistirá no exame, tanto arithinetiCo, como 
moral d'ellas, feito por hum Empregado, e examinado pelo 
Chefe da respectiva Secção. O tomador da conta deverá fazer 
um relataria circumstanéiado do exame, a ·que tivel' procf'dido, 
no qual mencionará todas as irregularidades, erros e abuSos; 
que houver encontrado; e o mesi110 deverá praticar o Chefe 
da Secção, podendo confbnnar-se unicamente coü1 o trabalho 
do tom·ador, se nenhuma circumstancia nova descobrir, em 
virtude da qual divirja do seu parecer. 

Aít. 33. Organisildo assim o trabalho, será apresentado 
pelo Chefe da Secção ao Contador, o qiral, depois de o 
f~xaminar, ou mandará proceder a novos exames d diligencia-s, 
se nào conformar-se com clle, ou proferlrá por escripto o seu 
juizo; rcmcltendo depois d'isso a mesma conta aG Thcsouro, 
para ser revi.sta na fórma da Lei. · 

Art. 3!J.. As nomeações, pai'a os lugares de quartos l~s
eripturarios da Contadoria, serão feitas mediante eoncul"so, 
em que os Candidatos deverão mostrar que sabertl -a gi·am
malica da lingua nacional, a escripturação por partid[ls do~ 
bradas, a adthmctica c stfas applicações; e que tem, além 
d'isso, boa letra, bom comportamento, c a idade não inCnor 
de dezoito annos. 

O concurso poderá ter lugar entre os Pratic:intes ;_ c outi·os 
Empregados da Hepartição da :Marinha, que tc'nhão iguacs 
habilitações; e serào preferidos os que tiYerem earta de ar
provação da Aula do Conurwrcio, ou souberem lingilas estran
geiras. 

Art. 35. Os Empregados, habilitados na fOrma do A:i'tigo 
antecedente, serão gradualmente promovidos· dos lugan~s de 
menor para os de maior vcncitnento, até os de Chefe de 
Sccç.ão inclusivamcnte. 

Art. 36. O acccsso dos Empregados, que tiverem o ines
mo vencimento, será regulado pela antigúidade, se forem 
iguaes em merecimento e aptid'ão profissional ; no caso porêm 
de desigualdade, preferirá o mais apto. 

As Commissões llão prejudicão o direito a accesso. 
Art. 37. Na primeira rcorganiS:ação do i)ússoal da· Con

tadoria, poderá o Governo nomear, para o~ )ugares de Es,.. 
cripturarios c Praticantes, os Officiaes . dé Faicüda c rnci.is 
Empregados habilitados das diíferentes ReparfiÇõcs da Marinhu, 
inclusivamcnte os Praticantes cxtranumerarios, que th•crem 
passado pelo concurso ordenado no Artigo ·7, 0 ela Lei IJ." 530 
pe 17 de Junho de 18',5. 
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Art. 38. l}oderão lambem ser nomeados c promovidas 
IHlt:i vagas que se derem na Contadoria os Emprcgndos elas 
.lntcndcndas e Almoxarifados, para cuja admissno se exigirem, 
ou que tiverem as mesmas habililações, que devem ter os 
Empregados da referida Contadoria; regulando--se a sua cate~ 
gol'ia com relação á dos Empregados d'esta, para os accessos, 
pelos vencimentos que lhes competirem; de maneira que- SQjJo 
considerados -da mesma--classe os :Empregados das ditas -ltc-
part.içõcs, c os da Contadoria~ que: os tiverem iguaes; c ·obser
vando-se, quanto ao mais, o que fica disposto nos Artigos 
antecedentes. 

Art. 39. O Contador, os Chefes de Secções, os Escriptu
rarios, o llol'Lciro, c o Cartorario serão nomeados por Decreto 
Imperial, sendo este o Titulo, pelo qunl devel'ão pagar os 
competentes· direitos .c Scl1o. 

Os Praticantes, os Ajudantes do Porteiro c Cartorario,. c 
os Continuas scrã.o nomeados por Portaria do Ministro da 
Marinha, a qual lhes servirá tarnbcm de Titulo. 

Todos estes Empregados _poderão ser livremcnlc Uemil
tidos,. quando o bem do serviço assim o exigir. 

Art. l-.0. Os Empregados Ja Contlldoria _só poderão obter 
liccnç.as, ainda que seja por motivo d.c molestia, com des
conto nos vencimentos que percebe-rem, o qual scni da quinta 
parte, se a licença não exceder de trcs mczcs; da terça parte, 
sendo por mais de tms até seis mezes; c de metade, Sendo 
por mais de seis mezes até hum armo; cessando J'ahi- por 
diante todos os vencimentos. 

O tempo das licenças rcfm;madas ou de novo conce
<lidas dentro de hum anno será junto ao das antecedentes, 
para fazer-se o desconto da terça p~trtc ou da metade do 
vencimento ctcsdc o primeiro dia que exccdl'r o prazo de trcs 
ou seis mezes. 

Nenhum -Empregado poderei obter licença antes de haver 
entrado no ciTcctivo PXPrcicio de sou cargo. 

Art. ~.-1. Os Empregados da Contadoria c Archivo só po
derão ser aposentados, no caso de se acharem inhabilitados 
para o d~empenho dos seus deveres por avançada idade, ou 
molcstias, obscrv,ando-sc as seguintes regras: 

§ 1. o Será aposentado com o orclênado- por il}teiro o Em.
pregado, que contar trinta ou mais annos de sérviç,o, e com 
ordenado proporcional aos annos, o que. tiver menos de trinta 
c nwis de dez, levando-se-lhes em contu o tempo de serviço 
rreslado em outros Empregos cstipcndiados pelo Thcsouro. 

% 2. 0 Nenhum Empregado será aposentado, tendo menos 
de.__, dez annos de serviço. 

§ 3. 0 O Empregado será aposentado· no ultimo lugar que 
se.rvir, com tanto que tenha tres <mnos de etfectivo exer
ci cio n'clle, c, em quanto cs. não completar, só o poderá 
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sei' com o ordenado do lugar, que liret' anteriormente occu .. 
pado, conforme a dispo~ição do § L o 

§ f,., o Não se contará paro a aposentadoria o tempo, c111 
que o Empregado faltar ao seniço sem motivo justificado, 
ou por licenças. 

§ 5. o Nenhum Empregado poderá perceber ordenados de 
duas aposentadorias. O aposentado, em qualquer outra Hcpar
tição, que, servindo nu Contadoria c Archivo, adQuirir di
reito a nova aposentadoria, conforme as disposições dos§§ Lo 
c 3. 0

, poderá obtcl-a, cessando todo o vencimento da pri
meira. 

Art. 42. Os trabalhos da Contadoria durarão seis horas, 
em todos os dias que não forem Domingos, diHs santos . de 
guarda, Oll de festividade nacional; Salvo os casos urgentes 
c·· cxtraordinarios, em que o Contador poderá prolongar o 
serviço ou determinar que cllc se faça em dia feriado. 

Art. 1,.3, Haverá na Contadoria um livro denominado 
de -presença-, no qual todos . os Empregados assignarão 
diarinmente os seus nomes por extenso ás hot'as marcadas para 
comcçrtr c findar o trabo1lho; sendo o dito livro guardado _pdo 
Contador, ou pelo Chefe de Secção, que cllc designar. 

Con1ar-se-ha uma falta ao l~mprcgado, que não compa
recer para assignar-sc no livro de- presença -durante o 
primeiro quarto de hora, ou que se ausC'.ntar antes de tempo 
c sem licença do .Contador. Estas faltas_.., c todas as que 
qualquer I~mpn'gado commelter durante o mez sem motivo 
jusWicado, a juizo Uo Cont:'ldor, serão cornmunicadas ao Thc
souro 1\"acional, para se lhe fazer o desconto nos vencimentos 
correspondentes aos dias em que faltar. 

Art. M,. Os Empregados da Contadoria, que forem man
dados em com missão, perceberão, ::dêm dos vencimentos do:J 
seus lugares, uma vjnda de custo , regulada conforme a 
distancia do lugar c a importancia da commissão. 

Art. !,.5. O Contador poderá advertir c reprehender, par
ticular ou publicamente, c mesmo suspcndct' por· tempo que 
não exceda ~\ oito di<:~.s, os Empregados que achar em negli
gencia ou falta; dando conta uo 1\Jinistro da Marinha, quando 
éntender que devem ser corrigidos mais severamente. 

O Empregado, suspenso pm· cst!~ motivo, perd·erá todo 
o vencimento, em quanto durar a· suspensão. 

No caso de desobedie.ncia formal, poderá o Contador·, 
com ccrtidao do Continuo , ou de quem suas vezes fizer, 
nu toar o Empregado i11subordinvclo, rcmettcndo o auto ao 
Juiz competente, para lhe mandar fonnQr culpa.·' na fórnm. do 
Codi;;o do Processo Criminal. 

ArL Hi. O Mitústro da l\Jarinha poderá illlpor admínis
t.ratiyamentc a pena de suspensão nté tres mczes com pri
vaçtio Ue todo ou parte do ordenado, ouvido o Empregado, 
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Arl. !,.7. Nenhum Empregado da Contddoria poderá ser 
procurador de partes em negoCios, que, directa ou mditccta
mentc, pcrtenção ou digão respeito á ,Fazenda· Nacionnl; 
nem ,. por si, ou rwr interr.osta pessoa; tomará parte om 
qualquer contracto da mesma l?azenda, sob pena de ser de-' 
mittido. 

Da prohibição ·da procuradoiia, except.uão-se os negocios 
de interesse dos ascendentes ou dcsccridentcs, irmãos, ou 
cunhados dos Empregados, em os quaes ·ctcVãó ser conside
rados suspeitos. 

Art. 48. Nenhum Empregado da Contadoria entrará no 
excrcicio do lugar,. PUJ'R que fOr· nomeado, sem prestar _jura
mento de bem servir, nas mãos do seu ChelC, sob pena de 
nullidadc dos actos ,_ que praticar, e perda de quaésquer ·ven
cimentos, que lutja -percebido, alêm das penas declaradas no 
Codigo Criminal. 

Esta solctnnidadc constituirá o acto de sua posse, da qual 
datará -o direito á pel'cepção ·cto vencimento, ·que lhe com
peti~·, C aos demais direitos e r~galias, que pelo presente 
Ueg_ulamento lbe siio concedidos. 

Art. <\.9. Os emolumentos, que aclualmentc pagão as 
partes interessadas-, pelas certidões passadas no- Archivo da 
Contadoria, sérilo cobrados pela mesma tarifê\ marcada para 
o do Thesouro· Nacional. 

Estes emolumentos reverterão em beneficio dos cofres 
publicas. 

Art. GO. l''ic5o abolidas as Graduaç.ões militares, conce
didas- aos Empregados da Contadoria da :Marinha, pelo Decreto 
n.u 48\J de 19 de Dezembro de 18!,.6; conservando porém 
os actu-acs F.mprcgados as que tiverem, em virtude do refe
rido Decreto, Hão obstante passarem algumas classes a ter diflC~ 
rente denominação. 

Art. 51. Ficâo revogados os Tit:ulos ·1. 0 e 2. 0 <lo Begula
mcnto anncxo ao Decreto n. 0 q.t,.8 de 19 de Maio de '18!16, c 
quacsquer outras disposições em contrario. 

Palacio do 1-Uo de Janeiro em vinte seis de ~Jarç0 de "1856.
Joâo ~Iauricio Wanderley. 
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'!'abeil<• <los veuci!ntentos, que <levem pe.•ce
bete os EtlllJn•egntlos tia Contadot•ia dn. 

iUat•iulta. 

li 
EMPREGOS. l';or..oENADo. G~~ATIFI-. TOTAL. 

_________ L ____ - CAÇÃ~- -----
1 

I 
Contador.· ............. ! 
Chefes de Secções ...... I, 
Primeiros Escripturari-os.l' 
Segundos Escripturarios. 
Terceiros Escripturarios.! 
Quartos Escripturarios .. 1

1 Prah~antes ............ ; 
Porteiro .............. 'I 
Ajudante do mesmo .... l 
Conlinuos ............. !\ 
Cartornrio ............ 1 

!I Ajudante do mesmo .... :1 
,1. -· - ' 

3.200;> 
2.000~ 
1.600~ 
1.200~ 
1.000~ 
600~ 
'·00:(1 
800~ 
600~ 
t,oo~ 

800~ 
600ii 

600~ 
400~ 
400~ 
400~ 
200~ 

. 200l!l 
~ 

200~ 
200$ 
200~ 
400~ 
200~ 

3.800~ 
2.400'1) 
2.000~ 
1.600~ 
1.200:ti 
. 800;'i 

400)) 
1.000~ 

800~ 
600~ 

1.200~ 
800~ 

l'alncio do 1\io de Janeiro em 26 de Março de 1856.
João 11:/auric_io Wanderley. 



( ss ) 
DECRETO N.' 1.74ú-de 26 de Março de 1856. 

A utorisa a reforma dos Estatutos da Companhia do Diario 
do Rio de Janeiro, os quaes forão approvados pelo De

creto n.' 1.617 de 13 de Junho do anno passado. 

Allcndendo ao que Me foi requerido por parte da Com
panhia do Diario do Rio de Janeiro: Hei por bem Auto
risar a reforma dos Estatutos originarias, que forão appro
vados pelo Decreto N.' 1. 617 de 13 de Junho do anuo pas
sado; vigorando desta data em ·diante os que com este 
baixão. 

Luiz Pedreira do Coutto i'crraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, ·assim 
o lenha entendido e faça executar. Palacio do llio de Ja
neiro em vinte c seis de Març.o de mil oitocentos cineoenta 
e seis, trigesimo quinto da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestude o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

i~staiutos da Cmn1•anltia <lo Diaa•io. 

CAPITULO I. 

Do ~rn da Sociedade. 

Art. 1.' A Sociedade anonyma-Diario- tem por fim 
continuar a publicoção do- Diario do Rio de Janeiro,
dedicando-se principalmente aos interesses do Commercio e 
da Industria. 

Art. 2.' O tempo de sua duração será de dez annos, 
contados do dia da approvação destes Estatutos; e findo este 
prazo poderá continuar pelo tempo que se convencionar. 

Art. 3." Antes de dez annos só poderá dissolver-se nos 
casos expressamente marcados no Codigo Commercial. 

CAPITULO I!. 

Do capital. 

Art. /f.' O capital da Sociedade he de 200.000;ti>OOO, 
dividido em mil acç<1es de duzentos mil réis. 
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Art. 5.' Parte deste capital he destinado á compra do 
Estabelecimento do--Diario do Hio de Janeiro,- c o restante 
será recolhido a hnm dos Bancos, c upplicado aos melho
ramento du Empresu. 

Art. 6.' A entrada das acções se fará com intervallos 
de hum mez, pelo menos, sendo a primeira de 20 "/,, e as 
outras de 10 'J, 

Art. 7 .' · Serão abonados aos antigos Accionistas da 
Empresa as prestações que houverem entregado ao actual 
proprietario do -Diario dn Rio de Janeiro,- as quaes.se 
deduzirão do preço do Estabelecimento. 

Art. 8.' Os Accionistas que não realisarem as entradas 
no dia marcado, perderão o direito ás prestações que ti
verem feito, e as acções respectivas, que poderão séi~ n'o
vamente distribuidas; salvo motivo justificado perante o 
Gerente da Empresa. 

Art. 9.' As acções serão ao íJOrtador, salvo a res
tricção temporaria do Art. 20. 

Art. 10. O dividendo das acções se fará semestral
mente. 

CAPITUU) III. 

Do Gerente. 

Art. 11. O Gerente da Sociedade hc o Doutor José 
Martiniano d' Alencar, a quem os Accionistas concedem plenos 
e illimitados poderes para a direcção, administração, c 
quaesquer transacções da Empresa. 

Art. 12. A nomeação do Gerente feita por estes Esta
tutos , só poderá ser revogada em Assemblea geral, e. por 
maioria absoluta de votos que representem dois terços do 
capital. 

Art. 13. O Gerente pôde ser substituido nos seus im
pedimentos por h uma pessoa de confiança, nomeada por elle, 
e com conhecimento da Commissão fiscal ; se o impedi
mento exceder de hum anno, será necessario approvação 
da Assembléa geral. 

Art. 14·. A Sociedade, na sua primeira reunião or
dinaria, marcará o bonorario que deve perceber o Gerente 
pelo seu trabalho na administração do Estabelecimento e na· 
redacção do Jornal, desde sua posse. 
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CAPITULO IV. 

Da Assembléa geral. 

Art. 15. A Asscmbléa geral dos Accionistas se reunirá 
annualmcntc nos primeiros 15 dias do mez de Julho de cada 
armo. Será presidida provisoriamente pelo mais idoso dos 
Accionistas que se acharem presentes, e por dois Secreta rios 
que por elle forem designados. 

Compete á Assemhtea geral : 
1. o Eleger a Mesa que eleve funccionar por 1 anno nas 

Sessões, que tiverem lugar no intervallo da Sessão ordillaria. 
Esta Mesa se comporá de hum Presidente e dois Secre

ta rios; 
2. o Ouvir o Tlelatorio do Gerente e quaesquer informações 

que lhe possão ser apresentadas pela Commissão fiscal. 
3. o Depois de lido o Relatorio, eleger a Commissão fiscal 

que deve servir durante o anno. 
4 .. o Discutir e decidir sobre o parecer da Commissão 

fiscal, quando para esse fim convocada na segunda Sessào 
annual. 

5. 0 Tomar conhecimento de quaesquer propostas que lhe 
forem presentes, e deliberar sobre ellas. 

Art. 16. Todas as eleições serão feitas por maioria 
absoluta dos votos presentes. 

Art. 17. Alêm das duas Sessões annuaes, de que trata 
o Art. 15, a Assembléa geral se reunirá extraordinaria
mente: 

t.o Quando for convocada pela Commissão. 
2. 0 Quando o G-erente o julgar nccersario para tratar de 

negocio que demande urgcncia. 
3. o Quando a reunião for requprida por Accionistas que 

representem 50 ou mais votos. 
Art. 18. Se no dia designado para reunião da Assem

bléa geral não comparecer hum numero de Accionistas, que 
represente <.1 maoiriu de votos, annunciar-se-ha outro dia 
para a reunião, e neste se deliberará com os votos presentes, 
salvo o caso dos Artigos 10 e 12. 

Art. 19. Os Accionistas tem hum voto por cada acção, 
não excedendo porém de dez votos, qualquer que seja o 
numero das acções que representar, por sí ou como pro
curador. 

Art. 20. O.s Accionistas que não aprcsentmem no 
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escriptorio da Companhia as suas acções, 30 dias antes da 
Assembléa geral , não terão de votar, salvo os casos do 
Art. 17. 

21. O Accionista póde ser representado na Assem
bléa geral por procuração passada a outro Accionista, a 
qual deve conter poderes cspeciaes. 

CAPITULO V. 

Da Comrnissão fiscal. 

Art. 22. Na primeira reunião ordinaria anuual da 
Asscmbléa geral se elegerá a Commissão tlscal de que trata 
o Art. 15. § 3.' 

He da compcteucia desta Com missão: 
1 .t' Examinar o estado da Sociedade em prcsen(a do re 1 

latorio do Gerente, e da Escriplmação, apresentando o seu 
Jlarecer a respeito dentro de 30 dias. 

2. o Verificar, sempre que o julgar conveniente, c pelo 
menos de 3 em 3 rnezes, ·o andamento dos negocios so
ei aos, para o que lhe seráo ministradas tollas as informa
ções , tanto pelo Gerente, como por qualquer do' Empre
gados. 

3.' Dar conhecimento á Assembléa geral, em sua pri
meira reunião ordinaria, das observações que julgue pre
cisas por virtude de seus exumes. 

4·.' Convocar reunião da Assembléa geral na fórma do 
Art. 17. 

5.' Aconselhar o Gerente em todos os negocias impor
tantes, sobre os quaes elle deverá recorrer e consultat· es
pecialmente no caso do Art. 13. 

Disposições geraes. 

Art. 23. A presente Sociedade só se considerará ins
tallada , e só se fará a primeira entrada em hum dos Ban
cos, quando estiver tomado, pelo menos, o numero sete
centas e cincoenta acções. 

Art. 2'>. Snpposto que a redacção ela folha tlque in
teiramente a cargo do Gerente em todos os seus detalhes, 
he comludo expressamente recommendada a imparcialidade 
em quetões de polilica, por fórma que não venha a tomar 
a defesa previa de qualquer partido no paiz, o que não exclue 



( 92 ) 

a discussão fi·anca de todos os princípios, principalmente em 
Artigos que não pcrlenção á rcdacção. 

Art. 25. Tres mezes antes do prazo da dissolução 
da Sociedade, o Gerente convocará a Assembléa geral' para 
resolvc.r a respeito da continuação da mesma Sociedade, ou 
da maneira por que deve ser feita a sua liquidação. 

Disposições transitarias. 

Art. 2.6. Emquanto o capital ela Companhia não es
tiver todo realisado, a transferencia das acções se fará por 
acto escripto em livro proprio no Escriptorio da Compa
nhia, .perante o Gerente, com approvação delle. Neste caso 
o prazo de 30 dias, de que trata o Art. 20, será verifl
cado a vista do referido Livro. 

Art. 27. Emquanto os presentes Estatutos não obti
verem a approvaçao do Governo, continuarão em vigor ·os 
que actualmentc existem. Logo, pori\m, que a approvação 
for obtida, o Gerente convocará a Assembléa geral para 
se eleger a Commissão fiscal de que trata o Art. 15 § 3. 0 

Rio de Janeiro 3 de Outubro de 1855. -Seguem as 
assignaturas. 

DECRETO N.o 1.7H-de 26 de Março de 1856. 

Altera o A.1·t. 25 do Regulamento annexo ao Decreto no 1.563 
de 2/J- de Fevereiro de 1855, na parte em que fixa a somma 

do deposito de que trata o mesmo Artigo. 

Hei por bem Alterar o Art. 25 do Regulamento de 2ó de 
Fevereiro de 1855, na parte em que fixa na quantia de cin
cocnta contos de réis o deposito que no Thesouro Nacional 
deve ser feilo pela Companhia Reformadora para pagamento das 
multas a que h e obrigada, reduzindo a som ma do dito de
posito á quantia de doze 'contos de Iéis, com as mesmas- con
dições estabelecidas no citado Artigo. I..uiz Pedreira do Coutto 
:Ferraz, do l\Teu Conselho, :Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocias do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte· seis de l\farço de mil oito
centos cincocnta e seis, trigesirno quinto da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra.r. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO DIPERIO DO BRASIL. 

185(). 

Tmro 19. PARTE 2.a SECÇÃO 15.a 

DECHETO N ." 1.7'2- de 29 de Março de 1856. 

A z~torisa ct rwgctnisação de uma Companhia, tendo por fim 
estabelecer o transporte e conducção de generos, por meio 
de carris de ferro, desde o l.argo do Rocio ate o lugar de
nominado-Boa Vista-na Tcjuca. 

Attendendo ao que Me representou Thomaz Cochranc, que 
pretende organi.sar ncsla Côrte huma Companhia para o fim 
de estabelecer e manter hum serviço de transporte e conduc
c.~ões de generos , por meio de carris de ferro, desde o lar..:. 
go do Rocio até o lugar denominado- Boa-Vista.- na Tijuca :· 
Hei por bem Autorisar a organisação da referida Companhia, 
sob as condições que com este baixão, assignadas por Luiz Pe
dreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c Secre
tario d'Estado dos Ncgocios do Imperio, que assim o . tenha 
entendido c fJça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
nove de i\'larço de mil oitocentos cincoonta c seis, trigcsirno 
quinto da lndcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstude o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Condições a que se nfere o Decreto desta data, em as quaes 
Thomaz Cochrane se propõe a organisar nesta Côrte !mma 
Companhia para o fim de estaúelecer e manter hnm serviço 
de transportes e conclacções ele generos por meio ele car
ris de (erro em carros puxados por anirnaes, desde o lar
go elo Rocio até o lugar denomnado - Boa- Vista - na 
Ti;jaca. 

A linha em que deverão ser assentados os carria de ferro, 
seguirá do largo do H.ocio pela rua dos Ciganos, c frente 
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do Campo d' Acclamação até a rua do Sabão; desta em dircí
tura pela do mesmo nome da Cidade Nova em toda a sua exten
sao até a de S. Christovão ; e dahi pela Nova do Imperador, 
ou pela do Engenho Velho, seguindo pela que se projecla 
com a dcnominaeão de ·rua do Cabido, como for mais con
veniente, c pela de Andarahy até o lugar denominado - Bo~t
Vista - na Tijuca. 

~-· 

Serão observadas as seguintes condições de construcção: 
§ 1. u Cada hum dos mesmos carris constará de duas barras 

de ferro ·parallclas e approximadas, tendo a dislancia de, 
pouco mais ou menos, huma pollcgada. 
· § 2." Serão assentados no centro das ruas, sempre que for 

possivel, não prejudicando o transito dos vehiculos; e no caso 
contrario o serão do lado esquerdo das mesmas ruas, sem pro
juizo tambcrn do dito transito. 

§ 3. o Entre ambos os carris não haverá maior intervallo 
do que o de 5 pés e 6 pollcgadas. 

§ !,.. o A superflcic superior dos carris deverá ficar no mes
mo nivel do chão ou da cal~:ada, de modo que não emba
racem .ou difiicultem por modo algum o livre transito Ue 
animaes , ou de quaesquer vehiculos. 

3.' 

Os transportes se farão em carros tirados por animacs. 

<&.• 

Haverá hum numero nccessario de cantoneiras, ou guar
das dos carris , os quacs serão estabelecidos nos pontos e em 
distancias convenientes, não só para conservarem constante
mente limpos os mesmos carris, como c principalmente para 
avisarem as pessoas que transitarem a pé e a cavallo, c os 
carros, da approxhnação dos trens, a fim de se evitarem si~ 
nistros e desastres. 

Haverá duas estações principaes destinadas para o serviço 
da Cornpanhia, sendo h uma no largo do Rocio, canto da rua 
dos Ciganos, e outra no lugar denominado - Boa Vista - na 
Tijuca. 

~· " ••• 
A Companhia que for organisada pngará ti lll.rna Camara 

l\Iunicipal pelos terrenos que occopar pertencentes a esta o 
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arrendamento que a mesma Camara lhe arbitmr; e fará acqui~ 
sição dos que forem nccessarios para cstabeledmcnto das esta
çües, podendo ser desapropriados na fórma da I.ei, corrf pré
yio consentimento do Governo Imperial, que lhe concederá 
os direitos e privilegias que para este fim lhe dá a mesma 
Lei. 

Poderá tambcm n Companhia usar do direto de desa
propriação, quando for indispensavcl para acquisição de ter
renos necessarios para a mais conveniente dirccção da linha 
dos carris de fOrro. 

AH~m das referidas estações poderá a Companhia estabe
lecer outras intermediarias para counnodidadc dos passagei
ros. 

§.' 

A Companhia deverá dar .plena execução a esta empresa 
em toda a linha designada no prazo de dous annos. 

·será dado transporte gratuito nos carros da Companhia 
aos agentes do Coneio e da Policia, e a quacsqucr empre
gados publicas, indo em serviço. 

:10.' 

A Companhia organisará h uma tarifa, que será approvada 
pelo Governo, marcando as lotações dos carros, bem corno 
dos preç.os das pass'agcns , segundo as differcntes classes, e 
bem assim das conducçõcs das cargas. 

:1:1.' 

O Governo, ouvindo a Companhia, fará os Hcgulamcn
tos necessarios, determinando as horas das partidas dos· car
ros, c em geral o serviço dos transportes e conducções, 
podendo impor, nos casos de lransgrcssão e de falta de regu
laridade no mesmo serviço, huma multa até lt.OO~OOO. 

Fica permitücla á Companhia depois de legalmente in
corporada, a importação, livro de direitos d' Al1ilndega, dos 
carris, carros, cavallos, e quaesqucr outros objcctos concer
nentes ao serviço da empresa. 
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A Companhia podcnl, dentro dos primeü·os lrcs annos, 
estabelecer hum ramal, partindo da rua do Engenho Velho 
pela do Rio Comprido até onde for tonvenicnle, sendo o 
ponto terminal prm;iamcnte approvado pelo Governo. 

:14.' 

A Companhia de,'crá , antes de dar começo ás obras, 
.'lpresenlar ao Governo Imperial o plano geral, designando: 
t.o a posição exacta das linhas dos carris, na dirccção que 
fica assentada; 2. 0 a fOrma e dimensões das mesmas linhas, 
c o methodo da construcçao; 3. 0 as dimensões dos carros; 
4.(j os commodos que se proporcionarão aos passageiros nos 
pontos de partida e chegada. 

1-Ic garantido á Companhia, huma vez incorporada, pri
\'ilcgio exclusivo pelo tempo de 20 annos, contados desta 
data, p:m.1 o SCl'Vil:,~o que fhz o objcclo de sua einpresa. 

Este privilegio e todas as condições acima declaradas ca
ducnriio, se não for observada a condiç.ão 8.", ou sc,ia por não 
ter dado a Companhia plena execução a esta em preza, no todo 
ou em parte da linha nos prazos marcados na dita condição, 
ou seja por nrro ter o Doutor Thomaz Cochrane organisa.do a 
mesma Companhia no prazo de seis mczcs, contados desta 
data, salvos unicamente ·OS casos de força maior devidamente 
provados c reconhecidos taes a juizo do Governo. 

A peno de caducidade será em qualquer hypothesc im
posta pelo Governo administrativamente, e sem depcndcncia 
de mais formalidade do que a audicncia da Companhia, ou do 
referido Doutor Thomaz Cochrane, conforme se der a primeira 
ou a segunda hypothese, sendo desde logo livre ao Governo 
conceder a empresa a quem julgar mais conveniente, c·não po
dendo os interessados reclamar indcmnisaçâo alguma por quál
qucr titulo que seja. 

A Directoria Ua Cornponhia deverá entender-se com a da 
COllipanhia que se formar em conseqnencia do privilegio con
<~edido ao Conselheiro Candido Uaptista de Oliveira , c seu 
filho l.uiz Plinio de Oliveira para estabelecer lmma linha de es-
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tr·ada por meio de carris de ferro até o morro denominado da 
Boa-Vista, no caminho que conduz ;í Gavca, a fim de accor
darcm sobre o ponto em que no futuro se deverão encontrar 
as linhas de ambas as empresas, de modo que se consiga esta
belecer h uma communicação entre c lias, sem interrupção, sen
do possivcl. 

:1§.· 

As referidas condições serão submcttidas á approvação 
do Poder Legislativo, na parte em que dependerem della. 

:19.' 

O Governo designará huma pessoa ou autoridade para fis
calisar a cxecuc:ão-· do serviço da Companhia, e para Jhzcr 
manter a sua regularidade c boa ordem. 

l1ãlacio do llio de Janeiro em 29 de Março de 1836.
Lui:z Pedreira do Cottllo Ferraz. 

DEC!l.ETO N.' 1.743- de 2.9 de MarçD de 1856. 

Autor·isa o Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias Es
trangeiros a despender 110 exercício de 1855-56, alêm 
do credito votado nas verbas dos §§ 2.', 3.' e/;,' da Lei 
N .' 779 de 6 de Setembro de 185~·, mais a quantia de 
39.600.t;'000 na fôrma da 1'abella que com este baixa, 

Attendendo a que não são sufficicnlcs para satisfazer 
as dcspezas da 1\epartição dos Negocias Estrangeiros no cor
rente anno fioanceito de mil oitocentos cincocnta c cinco 
a mil oitocentos cincoenta e seis as quantias consignadas 
nas verbas dos paragraphos ·segundo, te~ceiro c qüartO da 
Lei numero setecentos e setenta e nove de seis de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta e quatro, c á urgente neces
sidade de satisfazer as sobreditas despezas: Hei por bem, 
Tendo ouvido o Meu Conselho de !linistros, de conformi
dade com o paragrapho segundo do Artigo quarto da Lei 
numero quinhentos e oitenta e nove de nove de Setem
bro de mil oitocentos e cincoenta, Autorisar o Ministro e Se
cretario d'Estado da referida llepartição a despender mais 
no mencionado corrente ao no financeiro, a quantia de trinta 
e nove contos c seiscentos mil reis ao cambio de vinte e 
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sete dinheiros_ esterlinos por mil réis, na fórma da Tabella 
que com este baixa, devendo este credito supplementar ser 
opportunamentc incluído na proposta que houver de ser 
.levada ao Corpo Legislativo para definitiva approvação. 

José Maria da Silva Paranhos, do Meu Conselho, ~linistro 
e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha assim 
entendido, e faça executar, exp-cdlodo os despachos necessarios. 
Palacio do llio de Janeiro aos vinte nove dias do mez de 
Março de mil oitocentos cincocnta c_ seis, trigesimo quinto 
da Independcncia e do Imperió. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José ltlaria da Silva Paranhos. 

Táltella oiist•·ibutiva elo ercolito siiJ>t>lctnenta•• 
concedido 1•o•• Decreto clcsta elata para o 

anno financci••o ele :ISióió-IJO, 

§ 2.' 
§ 3.' 

§ "·' 

Legações c Consulados. . . . . . . . . . . . . 3.800 ;j\l 000 
J\mpregados em disponibilidade. . . . . • 800 ;j\l 000 
Estraordinarias no exterior .......... 35.000;!!>000 

-39.6õ0$000 

l'alacio do 1\io de Janeiro em 29 de Março de 1856. 
José 111aria da Silva Para.>hos. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1856. 

TOJIO 19. PARTE 2.' S~CÇlO JG.• 

DECRETO N.o 1.744..,-de 5 de Abril de 1856. 

Altera os Arts 44 e 19 dos Estatutos da Caixa filial do 
Banco do Brasil no ilfaranhão, e. 19 da Caixa 

filial do Pará,. 

Attendendo á representação qne Me fez a Directoria 
do Banco do Brasil , e Usando da faculdade concedida ao 
Governo no § t.o do. Art. t.o. da Lei n.' 683 do/ 5 M Ju~ 
lho de 1853; Hei por):1em decretar o seguinte: 

Art. 1. o O 11umero de aêções co11ced\das aos Accio
llistas da Caixa filial do Banco do Brasil na Capital do Ma
ranhão , he elevado a quatro mil , ficando assim. alterado 
o Art. 44 dos respectivos Estatutos. 

Art. 2. o O numero dos Supplentes da Directorja da 
dita Caixa, bem como da do Pará, he igualmente elevado 
a. cinro, . 6cando desta fórma altemdo o Art. 19 dos res
pectivos Estatutos. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estatlo , Senador 
do Imperio, Presidente do Consellw de Ministros, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente 
do Tribunal do Thesonro Nacional , assim o tenha entendido 
e faça executar. Pala cio do Hio de' Janeiro em cinco de Abril 
de mil oitocentDs cincoenta e seis, trigesimo quinto da In
dependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jtlarquez <le Paraná. 
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DECRETO N.' 1.745- de 5 de Abril de 1856 . 

. Confere as honras de Major , durante o exercwo, aos · 
Capitães da Guarda Nacional que forem designados por 
Decreto do Governo para exercer aquelle posto nos Cor
pos em que não houver O(ficial do Exercito. 

Usando da atlribuição que Me confere o Art. 210 da 
Constituição , Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. O Capitão da Guarda Nacional que for 
designado por Decreto do Governo para exercer o posto de 
Major nos Corpos em que não houver Olncial do Exercito, 
gozará, durante o exercicio, das honras inhercnícs -ao dito 
posto , preferindo a outra ou outros que nos mesmos Corpos 
tenhão essas honras, ainda que con.feridas por Patentes mais 
antigas. · 

José Thomaz Nabuco de Arat~o, do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justi\a, 
assim o tenha entendido c faça executar .. Palacio do Rio 
de Janeiro em cinco de Abril de mil oitocentos cincoenta 
c seis, trigcsirno quinto da Independcncia c do Imperio. 

Com a R ubricn de Sua Magestade o Irnperadoí·. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO BIPElUO DO BllASIL. 

1856. 

TO)IQ 19. PARTE 2.a SECÇÃO 17.' 

DECRETO N.' 1.74.6- de 16 de Abril1856. 

Dá Regulamento para a Secretaria da I' alicia da Curte. 

Hei por bem , Usando da autorisação que Me confere a 
Lei numero setecentos c oitenta e hum de dez de Setembro 
de mil oitocentos e cincocnta c quatro, Decretar o seguinte: 

Art. 
§ 1.' 

l'orteiro. 
§ 2.' 

§ 3.' 

§ 4.' 

CAPITULO I. 

Da organisação da Secretaria. 

SECÇÃO I. 

Dos Empregados que a compoem. 

1.' A Secretaria da Policia da Côrtc será composta: 
De hum Secretario. 
De Ires Officiaes. 
De cinco Escripturarios. 
De cinco Amanuenscs. 
De hum Thesoureiro. 
De hum Porteiro. 
De dous Continnos, servindo hum de Ajudante do 

De dous Officiaes .... 1 Externos. 
De dous Amanuenses. I 
De dons Medicas eflcctivos. 
De dons Medicas consultantes. 
De hum Escrivão. 
De hum Escrevente. 
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SECÇ.lO li. 

Da divisão em Secções. 

Art. 2." Os referidos Empregados serão divididos nas 
scgintcs Secções: 

1.' Central de expediente e correspondencia. 
2.' De Estatistica. 
3.' Judiciaria. 
4.' De Contabilidade. 

Alêm das referidas Secções haverão duas accessorias: 
1.' Medica. 
2.' Da visita do Porto. 

Art. 3:" A Secção Central, de que he Chefe o Secre-
tario, ·tem a séu cargo: 

O Sello da Repartição. 
A direcção dos negocies. 
A correspondcmcia. 
A expedição dos titulos de nomeação, licenças, guias, 

passaportes e legitimações. 
O juramento dos Empregados. 
As publicações c Termos de que trata o Art. 72 do 

Regulamento n." 120 de 31 de Janeiro de 18112. 
O Archivo. 
A Bibliotheca. 
Art. 4-." Compete á Secção de Estatística : 
O extracto das Partes diarias. 
Os Mappas: 
Das occurrencias notaveis, e crimes havidos na semana 

e mez findos. 
Do movimento annual e mensal dos presos. 
Dos Estrangeiros, dos Nacionaes, c doi escravos, que 

cntrárão e sahírUo na semana, no mcz, e no anno ante~ 
cedentes. 

Dos obitos acontecidos no dia, na semana, no mez, 
c no anno anterior. 

Da população arrolada. 
A estatística criminal e policial da Curte. 
Os Mappas e informações exigidas pelo iilinistcrio da 

J ustip para Estatística. 
A escripturaçao dos livros de registro dos Estrangeiros 

que entrão c sabem do Impcrio, estabelecidos pelo De
creto numero mil quinhentos trinta c hum de dez de <Janeiro 
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do anno proximo preteri to, conforme o modelo dado pela 
Circular de cinco de Março do mesmo anno. 

A escripturação do granúc livro dos culpados, o qual 
11ca d'ora em diante creado, constando delle Os nomes, ca
raetcristicos dos réos pronunciados em tod'o o Município 
Neutro pelo Chefe de Policia , Juizes de Direito, Juizes 
Municipaes, Delegados e Subdelegados, assim como as baixas 
das culpas respectivas . 

. Art. 5. 0 Os Escrivães dos referidos Juizos são obri
gados a remetler ;\ Secretaria da Policia, sob a multa de 
vinte a cem mil réis, imposta pelo Chefe de Policia, a nota 
da pronuncia, despronuncia , condemnaçiio on absolvição 
dos réos com a respectiva qualificação e característicos, 
declaração do crime, Artigo da Lei em que está incurso, 
assim como a nota de estar solto, afiançado ou preso. 

Art. 6.• Compete á Secção Judiciaria: 
Escrever perante o Chefe de Policia, e Delegados, os 

processos crimes e policiaes, que eiiBs formarem, os intcr
rogatorios, inquirições, buscas, c quaesquer diligencias e 
averiguações policiaes . 

. Extrahir as certidões e traslados de inf.crrogatorios, 
autos, termos, e processos .que dêvão ser remettidos aos 
diversos Juizes para formação da culpa, ou julgamento de
finitivo. 

A esta Secção pertencem o Escrivão e o Escrevente 
creados pelo Art. 1.' § !o. o 

Art. 7.' A Secçao de Contabilidade incumbe: 
O Assento geral de todos os Empregados de Policia c 

anne~os. 

A fiscalisação de todas as dcspezas e contas. 
O exame dos generos e objectos fornecidos para o 

serviço da Repartirão de Policia e anncxos, a fim de se 
averiguar a sua qualidade e quantidade, conforme o pedido 
e o contracto que houver. 

A cscripturação dos livros : 
Da Receita e De,pcza. 
Dos Contractos. 
Das Contas correntes. 
A organisnção. 
Do 0rçamento annual da despeza. 
Das Folhas dos Pedestres e Empregados da llluminuç5o. 
Das Folhas das despezas cxlraordinarias em cada mcz. 
Do Balanço memal, semestral, c annual, entregando 
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o primeiro até quinze de cada mez, o segundo até quinze 
de Julho, o terceiro até quinze de Janeiro, 

Do Inventario geral da Bcparliçâo, que servirá de 
carga e descarga ao Porteiro. 

Art. 8.' A' Fectiio Medica incumbe: 
Os corpos de delicto, e quaesquer exames medicas, n e

cessa rios para averiguação dos crimes e factos como Vles 
suspeitos. 

Art. 9.' A Secção de visita do Porto tem a seu cargo, 
como até hoje, a inspecção dos navios e passageiros que 
entrao c sahem, e o exame dos seus passaportes e títulos. 

Art. 10. São communs ás Secções. 
A guarda dos papeis pendentes até serem findos ou 

prejudicados. 
As informações, certidões e registro dos papeis a seu 

cargo. 
Art. 11. Os Empregados serão distribuídos pelas Sec

ções effectiva ou provisorhuncnte, como convier ao serviço, 
e conforme a capacidade c especialidade dclles, e amuen
cia de negocias. 

Art. 12. Pertencem á primeira Secção os livros: 
Do ponto dos Empregados. 
Da Porta. 
Do Tombo da Secretaria 
Do ll.ol dos suspeitos. 
Das Portarias. 
Do 1\egistro. 
Da Corrcspondencia.· 
Das Nomeações. 
Dos Juramentos. 
Dos Termos, com excepção dos do Art. 15. 
Das Matriculas. 
Dos Passaportes, com a excepção dos Arts. 4.' e 13. 
Os Livros findos. -
Art. 13. Pertencem á segunda Secção: 
Os dous livros de que trata o Art. I•.' 
Os livros pertencentes ao Archivo, e ás outra Secções, 

em quanto forem ncccssarios para a Estatística c í\lappas ·a 
seu cargo. 

Art. 1!>. A guarda, classificação c arrumação dos li
nos o papeis findos, assim como o registro e as notas 
da entrada e sahida delles, seguirá o systema adoptado na 
Secretaria da Justiça. 
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.c\rt. Ll. Pertencem ;l Secçiín ,Judicinrla: 
Os Linr" elo I\ol dos culpados. 
O Livro dos Termos de visita das prisões. 
Art. 1 G. Pertencem á Secção de Contabilidade os 

fj·,TOS: 

llc Heccita e Oespezn. 
De Entradas e Saliiclas de Jinheiro. 
Do inventario 
Dos Conlractos. 
Do Assentamento dos Empregados. 
Art. 17. Além dos referidos livros haverá aquellcs que 

forem uecessarios, ficando obrigado o Chefe de Policia a dar 
o modelo que conveniente for aos livros actnaes, c aos 
qnc de novo se crcarem. 

CAPITULO I!. 

Da nomeação , suspensão , aposentadoria , dem-issão e t·en
cimcnto dos Empregados. 

Art. 18. Para os lugares de Secretario e Officiaes 
ser5o preferidos' em igualdade de circumstancins' os na
chareis formados ou os Escriptumrjos .que não desmerecerem 
por seu comportamento: tanto estes Empregados, como os 
J\ledicos c o Thesourcíro ~ serão nomeados e UcmiltidOs por 
Decreto Imperial. 

Art. 19 .. Os Escripturarios, Amanuenses, _Porteiro, 
Contínuos, e Escre\'cnte serão nomeados pelo Chefe Ue Po
licia, c por ellc <lemittidos, quando nuo desempenharem 
seus deveres. 

Art. 20. Serão nomeados para Escripturarios os Ama
nncnses, não por antiguidade, mas segumlu o seu. mereci
mento. 

Art. 21. Os Empregados desta Hcpartiçiio, com cxee
pção do Escrivão e l~sercvcntc , tem direito a aposentadoria 
com o ordenado por inteiro, tendo trinta annus de ser
viço, e impossi~ilidade physica ou moral. 

Art. 2·2. Serão aposentados com ordenado proporcional 
aqudlcs que, dada a impossibilidade physica 011 moral, 
tiverem mais de dez annus de .serviço. 

Art. 2:l. Será demittido o 11m pregado que, tendo 
meno:-; de dez annos de ser\·it;o , ficar impossibilitado 
phYsi~a ou moralmente de exercer o emprego. 
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Art. 2!1-. O Escrivúo será nome11do confoi·ffie as rcgrns 
estabelecidas para o provimento dos Officios de .Jusliça. 

Art. 25. Na falta ou impedimento temporario de qual
quer Empregado , o Chefe de Policia de~ignará aqucl1c 
que o deve substitui r. 

Art. 26. Só ·o Empregado que está em exercício tem 
direito á gratificaçiio, a qual- aliás competirá ao -SubStituto, 
que não for da mesma classe, cessando porêm aquclla que 
este verceber pelo scn emprego. 1 

Art. 2.7. Não poderão ser aposentados com os or
denados fixados por este Regulamento os Empregados exis
tentes , qlte nlio servirem mais tres antJOS depois da. sua 
publicação. 

Art. 28. Póde o Chefe de Policia suspender . o or
denado dos Empregados da Secretaria, por einco a trinta 
dias, quando deixarem de comparecer á Hepartiçüo, ou 
núo desempenharem algum trabalho po1· falsos pretextos. 

Art. 29. O Secretario, Ofliciaes, Escripturarios e Ama
nucnses usarão de fardns conformes. ao figurinO que o 
Chefe de Policia propuzer, c for approvarlo pelo Governo. 

Art. 30. A Secretaria da Policia tratwllwrá em todos 
os dias uteis o·espaço de seis 'horus consecutivas; ist<Y hc, 
das nove ho1·as e meia da manhã as tres e meia dil tar
de, podendo o. Secretario prorogar a hora !la sabida se a 
afi)uencia dos trabalhos assim o exigir. Nesses dias, bem 
como nos Domingos, tlias santos de guarda e feriados, 
haverá sempre na Hepartição, desde as seis horas da ma
nhã até as nove da noite, hum ou mais Empregados de 
penna, designados por escala, para satisfa.zcrem as necessi~ 
tlades extraordinurias do serviço, segundo as instrucç.ões do 
Chefe de Policia ou do Secretario. • 

Art. 31. O Empregado que comparecer depois de en
cerrado o ponto, se considerará ter commettido meià fal'ta ; 
se nesse caso retirar-se sem licença a falta será considerada 
inteira: o mesmo succederá áquelle que, não tendo fal
tado ao ponto de entrada, não se achar na cáS'b na occasião 
em que o Secretario fizer qualquer c1Jamada extraordiiJaria. 

Art. 32. O Empregado perderá tantos dias de ordenado 
quantas forem as faltas e meias faltas que tiver. 

Art. 33. As faltas serão justificadas pemnte o Secre
tario, C· pela fórrna que ell~_. determinar, e nesse caso Hão 
terão lugar os descontos no ordenado. 

Art. 3~. Ninguem poderá entrar Íla. Secretaria, não 
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sendo Empregado della, sem. previa· licença do Secretario , 
ou a seu chamado. 

Art. 3ã. Os negocios reservados, qus vierem á Secre· 
ta ria, por via de regra , não passarão do poder do Secre
tario da Polícia ; mas este no caso de necessidade p6de 
encarregar rlellcs a hum Offieiál de sua maior confiança. 

Art. 3G: Os emolumentos da Secretaria seráo arreca
dados na fórma da Tabella n." 1 , que vai annexa a este 
Hegulamento , e no fim de todos os mezcs serão recolhi
dos ao Thesouro Publico. 

Art. 37. Os ordenados dos Empregados estão fixados 
na Tabella n. o 2. 

Art. 38. Não tem direito aos emolumentos uenhum 
dos Empregados da Secretaria 

Art. 39. O Escrivão , alôm da gl'Otificaçuo declarada 
na Tabella n. 0 2, terá os emolnmentos c custas que lhe 
competem pelo Regim,ento respectivo. 

CAPITULO IH. 

Das attribtâções e funcções dos Empregados. 

SCCÇÃO L 

Do Secretario. 

Art. '•0. Ao Secretario compele : 
§ t.o Dirigir e inspecciowu· todos os trabalhos. c es

pecial e immediatamcnte os que estão a cargo da Secção 
central. 

§ 2. o Manter a boa ordem c regularidade do serviço, 
advertindo e reprehendendo aos Empregados omissos, c 
propondo ao Chefe de Policia outra providencia mais forte 
contra elles, se assim convier. 

§ 3. 0 Redigir., copiar, e registrar a correspondcncia 
secreta e reservada do Chefe de Policia com as differen~ 
tes Autoridades do Imperio, .assim como redigir toda a 
correspondencia oiTtcial, que entender conveniente fazer. 

§ l>. o Executar todos os trabalhos que o Chefe de Poli· 
cia lhe encarn~~ar, e prestar-lhe as informaç.õcs exigidas. 

§ 5." !'reparar os papeis que devem ser decididos pelo 
Chefe de Poliéia. 
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§ G.o Hccéher do Thesoureiro as quantias ncccssarias 
para de.-;pezas seerctas , applieantlo-as como o Chefe de 
Policia ordenar, c prestando-lhe eorJtas c balanç.o mensnl. 

J!;lra c~te fim terá o Secretario hum livro proprio, que 
çntregará ao Chefe de Policio, qnallUo este deixar o lugar. 

§ 7.(J 1\'lantl.ar passar, independente de despacho, as ccr
tidàe:; que se pedirem , e a respeito das quaes não possa 
lim'er inconveniente, oll'ereccndo á dccisiio -do Chefe de 
i>olicia Oi requerimentos s.obre que h;1ja duvida. 

§ 8.° Convocar os Empregados da Secrcturia, tJUC julgar 
convcnie11les nus Domingos c dias santos de guarda, e 
mesmo de noite, sempre que isso for necessario. 

§ 9. 0 l~scripturar, ou mandar eseripturar peJa primeira 
Secção no livro do Tombo todos os negócios de l)olicia, que 
o Chete de Policia determinar, acompanhando-os desde prin
cipio em sua marcha até final decisão, c historiuudo-os 
resumidamente, de modo que com tod<l a facilidade se possa 
conhecer os tramites porque tiver passado, e em que tempo-, 
qualquer desses negocias. 

§ 10. Inscrever ou fazer inscrever no livro competente 
todos os individnos qne por suspeitos estejao sob a vigi
Jaucia, on observação da Policia, dcdarando, alêm de !'cus 
nomes, os signues, residcncia, e tudo mais que possa tornu
los Gonhecidos, e for orcorrendo a seu respeito. 

§ 11. Assignar pelo Chefe de Polida, quando este o niío 
façu, os passaportes, as matriculas dos carros e dos co
cheiros, os cartões dos mendigos, os vistos para ns Irman
dades é Confrarias tirarem esmolas, e vs 'bilhetes · para 
polvon1. 

§ 12. Assignar· todos os Ollicios para Autoridades su
bordinadas ao Chete de Policia, accusando a recepção de 
Oflicios, ou communicundo as ordens expedidaS a outras 
Autoridades. 

§ 13. Propor ao Chefe de Policia aqucllas medidas que 
entender convenientes para bem do seniç.o , c preparar 
o~ Regulamentos de que elle o incumbir. 

§ U. Entcnrler·-se com os Agentes da Policia secreta em 
virtude das ordens que receber do Chd'e de Policia, dar-lhes 
a proeisa direcção e in~truqões, ;t fim de que os exames 
e pcsquizas tcnhâo resultado salisfactorio , dando de tudo 
conta ao Chete de Policia para seu conhecimento. 

§ 15. Encorrur com a sua as~iguatnra. o ponto do3 J~m
pn'gado& à hora que for marcuda panJ bsu: fuzer cha-
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mad(1s C\':lraordinari;rs pelo mesmo ponto {I hora que j11lgar 
cunvenieote, e tamhcm no firn U0 trabalho para verificar 
~e todos os Emprcgad.us cslão na ca,..,a , notando os que 
~e lluscnlnrem sem sua pcrmis:-~flü<, não consentir que se 
distraifif) de suas obri'gações. 

§ 16. Ordenar o fornecimento de todos os objcctos que 
forem .uecessarios ao -uso e expediente da Secretaria , ·pre
cedendo autorisação tlo Chefe de Policia; pôr o:...._ visto
nos respectivos pedidos, segundo o contracto, se o houver. 

§ 17. ~!andar no dia ultimo de cada mez extrahir do 
livro ·.~o ponto. as faltas dos EmpregndOs. e remetter o 
extracto pará -a terceira Secção, a fim de q~e, {l yislH 
delle, se passem os attestadus de freqncncia . .Fazer carregar 
110 inventario da HeparliçJo pela primeira Secção no Por
teiro, todos os ohjccios que se. coinprarem .Para uso da 
Secretaria, responsabilisando o mesmo Porteiro pela SlHl 

con~cnu(ão e usscio, e dando descarga á pedidO delle, quando 
estes objectos se inutilisarcm no servira. 

SECÇ.\.0 Il. 

Do T!tesoureiro. 

Art. ,j. 1. O Thesonrciro da Policia prcstaní h uma fiança 
de d:ozc contos de réis, e só depois disso h e que po
derá cnlrat· no cxereicío do Emprego. 

Art. lt.2. O emprego de Thesonrciro de Policia será 
exercido por hum Official , Escripturado, ou Amannensc , 
em .sua· falta~ no caso de que itenhum dos Empregados ncima 
mencionados possa exercer o dito cmprrgo, o Chefe de 
Policia nomci\rÚ pessoa externa, dando-lhe huma gratificação 
razoavcl. 

Art. 43. Compete ao Thcsoureiro da Policia: 
§ 1.' Receber do Thesouro Publico Nacional, de qualquer 

Hepartição, ou mesmo de mão particular todos os dinheiros 
que tiverem de ser recolhidos ao cofre da Policia, seja para 
rlespezas secretas, ordinari'as , on depositas,. ou para qualquer 
outro fim, e dando logo nota ;w Chefe da terceira Secção 
pnra fazer o devido lançamento. 

§ 2.° Fazer todos os pagamcnlos que lhe forem· ordenados 
pelo Chefe de Policia, recebendo d'estc as ordens, que lhe 
servirão Ue descarga, e fazendo-as e~cripturar pela terceira 
See~:Jo. 
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SECÇÃO I!l. 

Dos itledicos. 

Art. 4~-. Os Medicos de Policia farão por escala o 
serviço que lhes compete, devendu hum d'elles estar sempre 
presente na 1\epartição durante as horas ordinarias e extraor
dinarius marcadas no Art. 30. 

Os Consultantes serão· chamados para os exames impor
tantes, e especialmente nos de envenenamento. 

Os Consultantes não tem outros vencimentos que os 
snlarios qne serão arbitrados conforme o trabalho. 

CAPITULO IV. 

Da ordent e processo do serviço. 

Art. Jt.5. ]~m geral a fórma do processo nos negocias 
será a seguinte. 

Nenhum papel será pelo Secretario apresentado a des
pacho: 

Sem informação da referida Sec~ão , a qual referirá os 
precedentes, c tradicções de serviço, e njuntar6 os papeis 
respectivos. 

Sem o cxtraclo do .negocio. 
Sem o visto ou parecer do Secretario.· 
Art. k6. Desta regra se cxceptuão os negocios Urgentes, 

os quaes serão logo submettidos ao conhecimento du Chefe 
de Policia. 

Art. ll-7. Quando o negocio for de mero expediente, 
o Secretario apresentará logo ao Chefe de Policia o res
pectivo rlespacho , officio ou portaria para ser .por ellc 
assignado. 

Art. 48. O Chefe de Policia, logo que este Decreto 
baixar, dará os Regulamentos que forem neces~arios para 
econOmia e regimen da·Sect~etaria, determinando as funcções 
do Porteiro e Contínuos. 

Art. 1.9. l'icão prohibidas quacsquer gratificações ex
traordinarias, alêm daqnellas que estão fixadas JlOI' este 
Decreto. 

Art. 50. Nenhum direito tem o Thesoureiro á porcen
tagem que ora percebe pelos dinheiros que recebe ou paga. 
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.Tosé Thomaz Nabuco de' Araujo, do i\leu Conselho, 
?tlinistro e Secretario d'Estado dos Neg.ocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dezeseis de Abril de mil oitocentos cincoenta 
e seis, trigesimo quinto da lndcpendencia e do lmperio. 

Com n I\ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Tabella N.o L 

Do.~ . entohunento.s que se cleven1 ara·eca~lai" 
na §c,cu•ettu•in •la Policht. ela. f)êh•te, u. fJUC 

se •·cfet•e " !Dect•eto desta data. 

Passaportes ou Portarias para vwpr .......... . 
Certidões, cada lauda ....................•... 
Termos ................................... . 
J>ortarias.. . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Ollicios, a requerimento de partes .............. . 
tegitimaçõe:s..... . ........................ . 
Sello nas mesmas ........................... . 
Licenças para divertimentos publicos ...•........ 
Matriculas de conductores de vehiculós ......... . 
Buscas, de cada hum anno .................. . 

2.)000 
1;)000 
HOOO 
uooo 
1MJOO 

800 
120 

ltJOOO 
W20 

200 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Abril de 1856. 

José Thomaz !Yabuco de Araujo. 
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'falwlla N. o 2. 

Dos '-'encinu:~ut.us d.·os eD:UJn•eg;ndoN du St~ea~ea 
ttu•ia:• da f»oJiciu, n que se J!.•efe•·e o i) e .. 

c••cto desta. data. 

EmJW<•g·atlos. Ot•tlena- Gt•:ttifl<m- Sommns. -- '!'~~:~~ --~ 
~---~----~-_dos. __ «:~~?:_·_·-~--~~--·~~·-~ 
1 Scerctario.. .. . .. .. . . 2.ooosouo 

3 omcüi'Cs. -~~~-l.Gou,)ooo 
f:t Escdptm·arios ...... . soosooo 

i I Escrivào .•• ; ..... , • , , ..•........ 

1. ooosooo . . . . . . . . . . .. a. oonHoon i __ . -' ------
oou:;ooo 2.100$000 í. :!OONOOO I 

400H000 1. :iOOSOOU ü.OUOHUOO 

G00$000 •••••••.•••• HOOHOOO 

3:l. GÜ!'ftOOU 

Pala cio do Rio· de Jaueit·o em 1 r; de Alnil de 18SG. 

Jos1: Tlwmu:: .\'nVuco dt• Araujo. 
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DECHETO N. 0 1.747 -de 16 de Abril de 1856. 

Separa o Termo de Chaves dos de Jlolacapú, e Jlolazagão; 
e crea nelle, e no de Bragança, na Pro-vinc,ia do Rará, 
os Lugares de Juizes Municipaes, que accumularão as 
{1mcções de Juizes de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. t.o Fica separado o Termo de Chaves dos de Ma

capá e Mazagão, e haverá nelle hum Juiz Municipal e de 
_Orphãos, revogada_s as disposições em contrario. 

Art. 2. 0 Haverá no Termo de BraganÇa lambem hum 
Juiz Municipal c de Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Hio de 
Janeiro em dezeseis de Abril de mil oitocentos cincoenla e 
seis , trigesimo quinto da Indcpendencia e do Imperio. 

Com, a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Armg'o. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO HJPELHO DO BRASIL. 

1856. 

10110 J 9. PARTE 2. a SECÇÃO . 18." 

DECRETO N.' 1.71~9-de 23 de Abril de 1856. 

Autorisa o credito supplementar de 1.51J.3981i't04.'~ para as 
de;pezas de diversas •·ubiicas no cxercicio de 1855-56. 

Altendendo á insufficiencia do credito votado no Art. 6." 
da Lei n.' 779 de 6 de Setembro de 1854 para as despezas 
da Repartição da Guerra nas rubricas-'- Escola militar e Obserc 
vatorio astronornico ·' Arsennes de guerra, Armazens de arti ... 
gos bcl\icos e Conselhos administrativos, }lospitaes, Força de 
linha, Reparticão ccclesiasticn, Fabricas, Presidio da Ilha de 
Fernando e Obras militares no exercicio de 1855-1856; 
Hei por hem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, e em 
conformidade do § 2.' do Artigo 4 .. ' da Lei n.' 589 de 9 
de Setembro de 1850, Aulorisar ·o credito supplementm· de 
t.511.398;tl>04!~ "" fôrma da tabella que com este baixa; 
devendo esta medida ser levada em tempo competente ao 
conhecimento do Corpo Legislativo. O Marquez de Caxias, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Eslado dos Nego
cios da Guerra, o tenha assim entendido e expeça os des
pachos necessarios. Palacio do Rio .de Janeiro em vinte e 
tres de Abril de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesimo 
·quinto ua Independencia e do Imperio . 

.Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.Marquez de Caxias. 
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Tabella a que se relet•e o Dem'eto desta ol•ata 
•tne autm·is" o <,.•edite> supJ>Iementa•· ele 
:1.5U.:J9S ;:p Oc!"· 

Art. 6." da Lei n." 779 de 6 de Setembro de 1854. 

§ 5." Escola militar e Observat0rio .... 7.233;tl>4í0 
§ 6.(>" Arscnaes de Guerra, Armazens de 

artigos bellicos e Conselhos admi-
nistralivos ........ .......... 627.252;t!l48! 

§ 7.' Hospiiaes .................... 56.í82;t!>827 
§ 10. Força de Linha ................ 740.239;t!>733 
§ 12. Repartição Ecclesiastica . ........ 4.131 ;t!>310 
§ 17. Fabricas . ..................... 18.117;t!>390 
§ 18. Presídio da Ilha de Fernando .... 6.645;t!>520 
§ 19. Obras militares ••••• o ••••••••• 50.935;t!l313 

Rs. 1.511.398~0H 

Palacio do Hio de Janeiro em 23 de Abril d.e 1856. -'-· 
llarquez de Caxias. 

DECRETO N." 1.750- de 23 de Abril de 1856. 

Autorisa a incorporação, e approva os Estatutos da Compa~ 
nhia de Seguros mant•mos, que se pertende cstaúelecer 

nesta Côrte com a denominação de- Seguridade. 

Attendendo ao que Me requerêrão Estevão Ilernàrd e 
Carlos Le Illon, e Tendo ouvido a Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho d' Estado: Hei por bem Autorisar a 
incorporação da Companhia de Seguros marilimos, que se 
pcrtende estabelecer nesta Côrte, com a denominaçiío de-
Seguridade- e A pprovar os Estatutos que eo.m este baixão 
para a mesma Companhia. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja-
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neiro em vinte e tres de Ahril de mil oitocentos cincoenta c 
seis, trigesimo quinto da li1dependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Es(atntos •la Companhia tll.e Segm•os nuu·iti
n>os tlcnominatia - §egnridade. 

Art. 1. o A Companhia - Segurida<lc- h c destinada a 
segurar no Rio de Janeiro, c nas mais Pl'aças., onde julgar 
conveniente estabelecer Agencias ( que serão regidas pela 
Direcção superior, c se regularão por suas instrucções )ris
cos marítimos, c t_omar por sua conta emprestimo.s da ·mes
ma natureza; com tanto, porêm, que o maximo ,de cada 
risco niío exceda da quantia de 30.000w000, em quanto 
se conser\'ar o capital , de que trata o Art. 2. Q, podendo 
entretanto ser aquellc risco elevado a 50.000 ;jj>OOO, quando 
se acharem cmittidus _todas as duüs mil acçõcs, a· que se 
refere o Art. 21. 

Art. 2. o Ella h c h uma sociedade anonyma do fundo ca
pital de 1.000.000;jj>OOO, dividido em ncçõcs de 1.000,7í000 
cada huma. 

Art. 3.0 A responsabilidade dos Accionistas pelas trans
ocções da Companhia nUo se estenue a mais do valor de 
suas respectivas aéçõcs. 

Art. k o A Companhia será administrada por dous. 
Gerentes, ou por hum delles na falta Jo outro, os quaes 
assignarão pela Com})anhia , em nome collectivo, sob a (Ir
ma de E. llernard, e C. Lc lllon. Os ditos Estevão llerna,·d, 
e C. Le Jllond, fundadores da Companhia, ser~o sempre os 
seus Gerentes, o sómente poderJo ser remoVidoS desse cn-
cnrgo. por· votos concordes, que representem a . maioria 
absoluta do fundo da sociedade. No caso de fallecimento de 
qualquer delles, a Dirccção escolherá hum successor d'en
tre as. pessoas, qnc sna .vi uva ou_ herdeiros apresentarem 
para substitui-lo, e dando-se qualquer impedimento q'lc 
prive a ambos de exercer suas funct.;ões, poderá substitui
los outra pessoa, ·debaixo de sua responsabilidade, e pre
cedendo approvaçüo do Conselho de direcção, que a dará'· 
ou deixará de dar, como jnlgar eonvenieote. 
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Art. 5. o Os Gerentes por suas assignaluras só con
trahem a responsabili~adc que, na qualidade de Accionistas, 
corresponder ao numero de suas acções, c aquella em que, 
corno gestores da Companhia, incorrem pela execução do 
mandato. 

Art. 6.' Os Gerentes nomearão os Em'pregados que 
julgarem necessarios, arbitrando-lhes sala rios, cuja conti
nuação será dependente da approvação da Assembléa geral: 

Elles serão -uutorisados a demandar e a ser demanda~ 
dos em nome da Companhia, Dbrar c ·exercer, com ·livre 
c geral administração, plenos e positivos poderes, compre
hendidos c outorgados todos. 

Art. 7. o Os Gerentes perceherilo h uma commissão de 
quatro por cento sobre o valor dos seguros que clfectuarem, 
a qual será dividida com igualdade entre ellcs, e não po
derá ser alterada. 

Art. 8. o Assim que a Companhia estiver legalmente 
instituida, os Gerentes farão publicar pelos jornaes da Côr
le o tempo dentro do qual os Accionistas devem entrar com 
10 por cento do valor de suas respectivas acçoes. O prazo 
marcado será improrogavcl, e a falta da entrega dentro 
delle importa a cxclusrio do Accionista omisso,. c vagas as 
suas acções que scrâo distribuidas u novos possuidores. 

Art. 9. 0 A Companhia dará principio ús suas opcraç.ões 
logo que forem subscriptas metade de suas ncções. 

Art. 10. Na casa bancai de Maná MacGregore C.', des
ta Córte, serão depositados os fundos da Companhia em 
conta corrente de juros. 

Art. 1 I. Em .Taneiro de cada anno os Gerentes convo
e-arão por annuneios pnblicos, tres ditTerentcs vezes ·repeti
dos nos jornacs 1 a Assembléa geral do·s Accionistas para 
apresentar-lhes o relato rio do anno findo; feita ella, e 
chegados o dia e hora indicados, a Assembléa geral se juJa 
gará constituida, qualquer que seja o numero de Accionistas 
presentes ou representados por procuração, e tomarit de
liberaçUo â pluralidade de votos. · 

Art. 12. Somente os Accionistas poderão ser portado
res de procuração para votar na Asscmbléa geral; cada cinco 
acçõ.es terá hum voto, mas nenhum Accionistn, qualquer 
que seja o· numero de acções, que represente por si ou 
por procuroçào, tení muis de cinco votos. 

Art. 13. Em cada seis mczcs se formarú hum balanço 
c conta demonstrativa do;; trabalhos da Companhia, e se 



( 118 ) 

repartirão os lucros liquidos que houver; reServando-se 
hum quinto delles e seus respectivos juros par a se formar 
hum fundo de reserva. 

Art. 14. A duração da Companhia he limitada a 25 
annos, que terão principio logo que c lia se achar legal
mente inslituida. 

Art. 15, Se desgraças absorverem húm terço do capital 
e o fundo de reserva, os Gerentes convocarão a Assembléa 
geral, e nella apresentarão o. balanço das operações da Com
panhia, que será ipso facto dissolvida, e liquidará a sua 
responsabilidade. 

Art. 16. Se por qualquer causa a entrada de dez 
llOr cento se achar desfalcada, c este desfalque não for 
preenchido pelo fundo de reserva, os Gerentes exigirão dos 
Accionistas a entrada immediata da quantia que for neces
saria para a preencher. O Accionista que dentro de trinta 
dias não .fizer a entrada reclamada pela Gercncia, deixará 
de pertencer á Companhia, e suas acções poderão ser dis
tribuidas a novo ou novos Accionistas, c a Gerencia pro
cederá judicialmente contra o ex-Accionista pela quantia 
necessaria para preencher o alcance em que ficar. 

Art. 17. A transferencia das acções, em quanto se nã(} 
completar o sen valor nominal pelo fundo de reserva, só 
poderá ser effectuada com consentimento dos Gerentes.· 

Verificado que seja o inteiro valor das acções, os pos
Euidores as poderão transferir ad libitum. 

Art. 18. No dia da morte de qualquer Accionista, os 
seus herdeiros terão direito durante dons mezes a apre
sentar hum novo Accionista em substituição ao fa!lecido. 
Se dentro desse prazo não tiverem feito proposta alguma a 
respeito, ou se as pessoas apresentadas não tiverem sido 
admittidas, as acções serão vendidas em hasta publica por 
conta dos mesmos herdeiros. 

Art. 19. No caso de fallimento de qualquer Accio
nista, as suas acções ficão vagas, e serão vendidas por conta 
da Companhia a novos Accionistas, entregando-se aos credores 
unicamente o importe "das. entradas que clle tiver feito, e 
o que lhe locar no fundo de reserva. 

Art. 20. Carlos Le Blon obriga-se a ceder á Compa
nhia a posse do seu escriptorio_ na Praça do Commercio, e 
a liquidar a Companhia de seguradores particulares de que 
he Agente director. Em compensação da dita sessão e liqui
daç.ão dessa Companhia, a quem esta fica substituindo, será 
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concedido aos Gerentes cinco por cento do valor nominal 
das acçõcs, ficando por conseguinte emittidas com ·o pre
mio de 50;jj>OOO cada huma. 

Art. 21. Quando as acções tiverem alcançado hum 
premio, os Gerentes, de accordo com o Conselho de 
<lirecç•o, poderão elevar o capital da Companhia a 
2.000.000;jj> 000, emittindo novas acções na conformidade 
do Artigo antecedente.. O lucro proveniente dessa emissão 
sen\ levado ao credito dos Accionistas para entrar no proximo 
dividendo. 

Art. 22. Alêm dos Gerentes haverá hum Conselho de 
diràcção, composto dos Ires Accionistas que maior numero 
de acções possuírem, preferindo os anteriores na entrada 
quando se dê igualdade de acções entre os ultimas que ti· 
verem de completar este numero. A este Conselho pertence 
a fiscalisaçilo da gestão, a approvação dos pagamentos de 
sinistros, exame dos relatorios administrativos da gerencia e 
a rigorosa observação, dos presenteS Estatutos. _ 

Hio de Janeiro em 15 de Abril de 1856.- Estevão 
Bernard·. -Carlos te Blon. · 

DECRETO N.' 1.751- de 23 de Abril de 1856. 

A utorisa o credito supplementm· de 130.8,\.9:t:D720 1·éis para 
as despezas do J}/inisterio da J}farinha no exercicio de 

1855- 1856. 

Sendo insufficicntes as quantias votadas nos paragm
phos doze, quinze, e vinte e dous da Lei numero setecentos 
setenta c nove de seis de Setembro de mil oitocentos e 
cincoenta e quatro, para as despezas das verbas-Capitanias 
de Portos, Hospitaes e Obras- do Ministerio da Marinha no 
corrente exercício ; Hei por bem , na conformidade do pa· 
ragrapho segundo do Artigo quarto, da Lei numero qui· 
nhentos e oitenta e nove de nove de Setembro de mil oito· 
centos e cincoenta, e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, 
Autorisar o credito supplementar de cento e trinta contos 
oitocentos quarenta e nove mil setecentos e vinte réis, dis
tribuído pelas sobreditas verbas, segundo a 'l'abella , que 
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com este !Ja[xa, assignada por João Mauricio Wanderley, 
do Meu. Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocias da Marinha; devendo d'cste augmcnto de despeza 
dar-se conta á Assembléa Geral Legislativa em tempo oppor
tun0, para ser definitivamente approvado. O mesmo Ministro 
e Secretario d'E.stado. o tenha assim entendido e faça exe
cutar. Palacio. do llio de Janeiro em vinte e tres de Abril 
4e ·mÜ .. oitocentos cincoenta e seis, trigcsimo. quihto da 
Jndependencia e· do Imperio. 

Com. a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João ii'Iaw·icio Wanderley. 

Tabella tias <tnantias, t•a•·a as vm·bus abaixo 
desi~·natlas, a ffUC se t•efe••e o Dect•eto 

tl'esta tlntu. 

§ 12.' 
§ 15.' 
§ 22.' 

Capitanias de Portos ............ . 
Hospitaes .............•.•....•. 
Obras ..................•...... 

Rs. 

11.6.l9;t!>960 
8.070;!!>230 

111.129;!!>530 
130.849 ;!!>720 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Abril de 1856.
.João Mauricio Wanderley. 
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COLT.ECÇiO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOoiO 19. PAHTE 2.a SECÇÃO 19.' 

DECRETO N.' 1.752- de 26 de Abril de 1856. 

Altera e adrli:a os Regulamentos n.' 152 de 16 Abril de 
181,2, e n.' 361 de 15 de Junho de tsr,.r, .. 

!lei por bem Ordenar que se execute o seguinte. 
Art. 1.' O districto da Côrte será dividido, para o 

lançamento da Dccirna urbana , em cinco secções iguaes, 
que serão designadas por nu meros, compondo-se cada huma 
dellas de ruas inteiras, e pelo modo que mais conveniente 
for. A Commissáo creada pelo Art. 1.' do Decreto n.' 409 
de 4 de Junho de 18!~5, procederá desde já a esta nova 
divisuo, que deverá ser submettida á approvaçuo do Minis-
tro da Fazenda. · 

Art. 2,' O lançamento annual deste imposto, e o das 
lojas , casas commerciacs e outras mencionadas no Regula
mento de 15 de Junho de 181;.4., começam conjunctamente 
no i.' de Maio e terminará no ultimo de Julho. 

Art. 3.' O lançador snbdividii1Í a respectiva Secção 
em certo numero de ruas, .e antes de começar as suas ope
rações em cada huma destas subdiYisões declarará por an
nuncios nas folhas publicas, quacs as ruas em que vai ter 
lugar o lançamento, prevenindo os proprietarios dos pre
dios e inquilinos, e os donos das lojas qne ellas compre
hendem, de que devem facilitar-lhe a exhibição dos recibo 
e contractos de arrendamento, á vista dos quaes tem de 
ser fixada a quota do imposto ; porque no caso contra
rio proc.edcrá na fórma do Regulamento em vigor. 

Art. ft .. ' ·Toda vez que o lançador fizer alteração no lan
t,~nmento do anno anterior de hum predio ou loja, deixará 
em casa do collectado h uma nota, datada e assignada por 
elle e pelo Escrivão, na qual se especifique u nova quota 
da imposição. Isto mesmo se praticará a respeito dos pre
dios e lojas sujeitas pela primeira vez ao lançamento. 

Art. 5. o Durante os mezes do lançnmento, o Admi
nistrador da Reeehcdoria publicará de 15 em 1;) dias are-
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!ação <las casas c lojas que houverem sido lançados por 
arbitramento, c lambem daque\las cuja imposição for alte
rada em rclaç,ilo ao exercício anterior, com designação das 
ruas c numcros das casas. 

Art. 6." Os róes do lançamento, á medida que forem 
entregues nu Recebedoria e antes de serem transcriptus nos 
Livros competentes , serão conferidos com o lançamento do 
anno precedente; e nesta occasião, verificarão os Empre
gados encarregados desse serviço, sob a inspecçuo immc
diata do Administrador, se se guardárão as regras c pre
ceitos estabelecidos nns Leis e Regulamentos, c se forão 
contempladas todàs as reclamações attcndidas por ordem do 
Thesouro ou por despacho do mesmo Administrador. ' 

Art. 7." As reclamações contra o lançamento destes dons 
impostos, deverão ser intentadas perante a Heccbedoria até 
o dia 15 de Agosto, ficando peremptas as que se intcr
puzerem alêm deste prazo. Se o reclamante não for alten
rlirlo, poder;\ recorrer para o Tribunal do Thcsouro den
tro de 15 dias, contados da data da decisão do Adminis
trador; passados os quaes não se tomurá mais conhecimento 
do recurso. 

Art. 8.' Os coUectados que tiverem de dirigir á Il.e
ccbedoria avisos c participações concernentes ao Janç.amento, 
o farão por cscripto e em duplicata para ficar huma das 
vias desses avisos ou participaç.õcs na llecebedoria , sendo 
a outra devolvida á parte com a nota- Fico sei ente- as· 
signada pelo Escrivão da Il.eccbedoria. 

Art. 9.' A cobrança á boca do cofre do imposto so
bre lojas , se verificará nos mczcs de Setembro e Outubro, 
qnauto ao primeiro semestre do exercício, e nos mezes de 
i\lar,,o c Abril, quanto ao segundo semestre. A da do pri
meiro semestre da Decima urbana se cfl'ectuará em Novem
bro c Dezembro, e a do segundo semestre em Maio e Junho. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado , Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocias da fazenda, e Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. l'alacio do Il.io de Janeiro em 
vinte c seis de Abril de mil oitocentos cincoenta e seis , 
trigesimo quinto da lndependcncia e do Impcrio. 

Cow a Rubrica uc Sua Magestade o Imperador. 

Jlfarquez de Paraná. 
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DECRETO N." 1. 753 de 26 de Abril de 1856. 

Approvn os novos Estntulos da Cai:ro Commercial da Ci
dade da Bahia. 

Altendendo ao que Me requcreo a Dil'Cctoria da Caixa 
Commercial da Cidade da llahia, e julgando justas as alte
rações que deliberou fazer nos Estatutos que regem a mes
ma Caixa: Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial 
Resolução desta data, tornada sobre Consulta da Secção de 
Fazenda do Conselho d'llstado, Approvar os novos Estatu
tos, que com este baixão, assignados pelo Meu Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocias da Fazenda, com as addi
ções e alterações nelles -insertas na fórma da mesma Con
sulta. O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d'Eslado dos Negocios da Fazenda, e Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional , assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte c seis de Abril de mil oitocentos cincocnta e seis, 
trigesimo quinto da [ndcpcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Marquez de Paraná 

Estatutos <la Caix.. Conl!me••cial cll" Cidade 
da Bahia, ••clor.,uulos c "pprova<los mn As
sembléa gm·al <le seus Aceionistas <le 2:1 
de Novembro tle :!Sió!io. 

TITULO 11. 

Da cmwe>·são do capital fluctuante pam fixo-. 

Art. 1.' A Associação installada na Cidade da. llahia 
em 12 de Outubro de 184.8, sob o tutulo de Caixa Com
mercial, com capital incerto e reti,·avel a vontade dos Ac
eionistas, passa d'ora em diante a ter bum capital fixo 
de 2.000 contos de réis , que só será retirado por lequida
ção de todo o estabelecimento. O dito capital poderá ser 
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elevado a mais 500 ou 1.000 contos se a Assembléa Gemi 
dos Accionlstas o julgar conveniente, e em taes casos terão 
prcferencia os Accionistas que existirem. 

Art. 2. o Os actunes títulos de acções de 10 ;jj>OOO cada 
huma, serão substituidas por apolices, que representarão, 
cada huma, huma acçilo de 100;jjl000, para o que serão 
os actuaes Accionistas obrigados a comparecer no prazo que 
lhes for marcado para a sub·stitnição: havendo na conta do 
Accionista quantia menor de 100;t\l000, será esta conside
rada fracção, e neste caso será obrigado a retira-lo quando 
não prefira completar huma acçao. 

Art. 3. 0 Os Accionistas, que não annuirem a conver
são do seu capital, assim o declararão á Directoria da Caixa, 
e elfcctuarão as retiradas de seus capitacs até o dia que for 
marcado c annunciado nos Jornacs pela mesma Directoria, 
c não o fazendo, todos os que tiverem capitaes sufficientes 
serão considerados desse dia em diante como tendo annuido 
â conversúo, c em consequencia se lhes expedirão apolices 
por quantias multi pias de 100 ;\1> 000, ficando á ordem corno 
fracçõcs, as quantias menores. 

Art. 1!-. o No dia seguinte do que for marcado pela lli
rectoria, na fórma do Artigo antecedente, abrir-sc-ha no 

· Diario conta o capital, e para credito de, la passad da actual 
conta de Accionistas a sommn qUe tiver cada Accionista, na 
fórma dos Arts. 2 e 3, e a tlita conta de Accionistas entra· 
rá em liquidação até extinguir-se pela retirada da ultima 
fracçilo. 

Al't. 5." O primeiro dividendo será feito no dia que 
a Direcloria parecer mais conveniente. Aos AcciOnístas que 
se retirarem antes do dia que for marcado, na fórma do 
Art. 3.' se pagará como de costume os juros de 6 '/, ao 
anno. 

Art. 6. o A actual Dirce to ria hc a competente para le
var a elfeito o disposto nos Artigos antecedentes, e func
cionará até 30 de Novembro de 1856. 

ArL 7." A Caixa comrnercial durará até 18 de Janei
ro de 1870 em conformidade do Decreto n.' 664 de 18 de 
Janeiro de 1850, que marcou o prazo de vinte annos para 
sua duração. 

Art. 8." A Caixa Commercial poderá ser dissolvida por 
deliberação de sua Assembléa geral, mesmo antes de findar 
o tempo de sua duraçlio, se se conhecer quC" e::.la he pre
judicial. 
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Art. 9.' Se occorrerem motivos que a Directoria en· 
tenda que podem prejudicar a existencia da \.aixa, clla con
vocará immediatamente a Assembléa geral para deliberar 
como melhor convier. O mesmo será obrigado a fazer se o 
Estabelecimento solfrer prejuízos que absorvão seu fundo de 
reserva e 20 "lo do capital effectivo. 

TITULO li. 

Dos A ccionistas e seus direitos. 

Art. 10. A Cai'\a considera seu Aecionista toda a pes
soa que possuir acções, seja como primejro proprictario, 
seja como cessionario, estando estas competentemente aver
badas no livro dos registros. O averbamento para fazer effe
ctiva a transferencia terá lugar á vi~ta das acções, e das par
tes contractantcs, sem que jamais haJa endosso no mesmo ti
tulo. O dito avcrbamento não será rubricado pelos Dircctores 

. antes de pago o imposto do Sdlo pela transl"crencia. 
Art. 11. Os Accionistas não respondem por mais do 

que o valor de suas acções, as qnaes podem ser dadas , 
vendidas , cedidas,~ hypothecadas , doadas ou legadas , na 
fôrma do Artigo antecedente; mas o seu capital não pode
rá ser retirado antes da cxtincç.ão da Caixa. 

Art. 12. Os Accionistas de dez ou mais acçõcs silo os 
habilitados para votar em Assemhléa geral, e para exercer 
os cargos de Presidente, Secretario da mesma Assembléa, 
e Membros da Commissão de exame. Somente os Accionis
tas que tiverem vinte ou mais acções poderão ser votados 
para Directores. 

§ TJnico. Se os empregados da escolha da Dircctoria to
rem Accionititas, não poderão exercer cargo algum elegível: 
no mesmo caso ficará qualquer Aecionista que tenha no Es
tabelecimento letras ajuizadas ou protestadas 30 dias antes. 

Art. 13. No caso de se justificar perante a llirectoria 
perda ou extravio de qualquer acção, entregar-se-ha ao Ac
cionista huma nova Apolicc, olfereccndo elle as devidas ga
rantias. 

Art. f4.. Os Accionistas, o Presidente, os Secretarias 
da Asscmbléa geral e todos os mais fnnccionarios, quer 
eleitos, quer da escolha da Dirccloria poderao ser nacionaes 
ou· estrangeiros indistinctamcnte. 
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Art. 15. Havendo firmas sociaes Accionistas só hum 
dos socios poderá yotar, e se dons soei os forem eleitos será 
escolhido o mais votado, com exclusão do menos votado; 
c se tiverem igual numero de votos .será a escolha feita por 
sorte. 

Art. 16. lle permittido aos Accionislas, depois de con
cluída a revbão vela. Commissão de exame, verificar o balan
ço á vista dos livros, que lhes estarão para isso patentes por 
Ires dias, sem com tudo poderem extrahir copias .. 

Art. 17. Para o Accionista poder votar deverá constar 
seu di rei to pelos assentos de suas acçôes no registro da 
Caixa, ao menos tres mczes antes do dia da reunião da As
scmbléa geral, estando no caso do Art. 12. 

Art. 18. Os votos para qualquer votação serão con
tados nas seguintes proporções, dez acções hum voto, 
cincoenta acçõcs dons votos, cento e cincoenta, tres votos, 
trezentas aC(~ões quatro ·votos, quinhentas e d'ahi para ci
ma cjnco votos. Nenhum Accionisla poderá apresentar pro
curação de mais de hum ausente, c em caso nenhum terá 
mais de cinco votos. 

Art. 19. Os Accionistus impedidos ou ausentes pode
rão ser representados por outros Accionistas, que deverão 
estar munidos de procuração legal. 

TITULO III. 

Das operações da Caixa. 

Art. 20. As operações serüo as seguintes: 
§ 1." Descontar letras de cambio e da terra, que li verem 

pelo menos duas firmas de reconhecido credito, das quacs 
h uma, em todo o caso, será de pessoa residente na· Cida
de da Bahia. 

§ 2.' Descontar bilhetes da Alfandega, e quaesquer ou
tros titulas do Governo pagaveis em prazo fixo. 

§ 3.' Emprestar dinheiro sobre penhores de diamantes, 
prata, ouro, quer em obras quer amoedi)dos, e mediante
as cautelas marcadas no Art. 30. 

§ 4.' Emprestar sobre penhores de letras de reconhe
cido credito, que tenhão pelo menos duas firmas, não tendo 
alias prazo maior de seis mezes que o da letra descontada, 
e assim mais sobre penhores de contas mcreantís assigna-
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das por devedores da praça, e que teu hão a clausula de 
vencerem juros depois de expirar o prazo. 

§ 5.... Emprestar, como e quando convier á Directori_a, 
sobre Apolices da Divida Publica e Acções dos E'tnbelecimentos 
bancaes e Companhias da praça da Bahia, menos sobre as 
acções das Companhias de risco e as da propria Caixa com
mcrcial. 

§ 6.' Emprestar por meio de lctms, até Ires mezcs, 
sobre gencros não corruplivcis depositados em armazens ai· 
fandegados, deduzidos os direitos ou quacsquer .encargos. 

§ 7.' Emprestar hum a parte de seus fundos sobre hy
pothccas de prcdios urbanos, logo que a Legislação hypo
thecaria .ofi'crct··a as garantias convenientes, sendo prcria
mcnte seguros contra o fogo os mesmos prcdios. 

§ 8.' Comprar Apolices da Divida Publica fundada, ou 
quaesqucr outros titulas de credito da Naçflo, para o em
prego de fundos parados, e vender as ditas Apolices ou 
litulos quando for necessario rea\isar fundos. 

§ 9.' llcccbcr gratuitamente dinheiros de quaesquer pes
soas para lhes abrir contas correntes, c verificar os respe ... 
ctivos pagamentos e transferencias, por meio de cautelas 
cortadr1s dos t:J.lõcs, que devem existir em Caixa com a 
assignuturu do preprietario na tarja, com tanto que lacs 
cautelas niío sejão de quantia menor de cem mil réis. 

§ 1 O. ncccber em deposito ouro, prata, joias, titules 
de valor, mediante a Commissão ele meio por cento-, a qual 
se repetirá cada vez que exceder a hum anno o tempo do 
deposito. Exceptuão-sc quacsqucr titulos da Caixa, que se 
guardarão a 1f8 'f,. 

§ 11. Comprar por conta uo terceiros quaesquer valores, 
c fnzer delles remessa em dinheiro ou letra, mediante a 
commissão de meio por cento por qualquer das operações. 

§. 12. Encarregar-se da cobrança gratuitamente na prara 
de letras pertencentes a pessoas que já tenhüo conta cor
rente aberta. 

§ 13. Tomar, quando convier· dinheiro ao juro que a 
Directoria entender ser conveniente, a prazo fixo· ele trcs 
até seis mezes, c por quantia não menor de 300 ;jjl 000. 

Art. 21. O juro pam descontos c emprestirnos a pra
zo fixo será ·convencional, e regulndo semanalmente pela 
Dircctoria, e aflixado na porta da Caixa. Nos emprestimos 
que se fizerem para serem embolsallos em amortisações se~ 
mcstracs de 10 'f, o juro será de lO "lo ao anno, até que 
a AssembléJ geral resolva por outra maneira. 
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Art. 22. Nenhumu letra será admittilla n desconto 
faltando-lhe mais de seis mezes para o vencimento; assim 
tambem nenhum emprestimo se fará a prazo maior que o 
de seis mezes. Pó.de porêm a Directoria acceitar até nove 
mezes aquellas letras provenientes de vendas de generos, 
e que tiverem duas firmas da Cidade da Bahia. 

Art. 23. Nos emprestimos pagavcis em amortisaçõcs 
semestraes de 10 '/" estes serão sempre tirados em rela
ção ao capital primitivo , e em cada vencimento semestral 
as partes assignarão nova letra do restante do debito; porêm 
estas reformas só serão concedidas quando os signatarios 
continuem a gozar do coneeito que tinlü1o na occasiilo do 
contraclo primitivo, aliás deverão ser integralmente pngas 
as letras. 

§ Unico. O total dos emprcstimos reembolsaveis em 
amorlisa\'õcs scmcslracs de 10 "/, nunca excederá a lja do 
capital da Caixa, nem sobre tal condi~'.ilo se dará mais 
quando a Caixa contar quinze annos de durução. 

Art. 2'1,. As .Jetrus prov(~nicntes de cmprestimo, quer 
a prazo fho, quer amortisavcis, terão a clausula de ven
cerem o premio comminalorio de 16 "lo ao anno, quando 
não forem pontualmente pagas ou reformadas no termo do 
Art. 23. Nenhuma letra llcad parada por mais de trinta 
dias depois do protc~to, findos os qunes u Diredoria tra
tarJ logo de accionar lodos os responsaveis. 

Art. 25. Se em qualquer letra offerecida a desconto, 
vier a firma de alguns dos Directoi·e~ ou empregados da· 
Caixa não se conlanl no numero das exigidas para garan
tia, e nenhuma letra .será dc~contada trazendo a firma de 
alguns dos Directores em serviço. 

Art. 26. Se qualquer letra proveniente de emprcstimo 
sobre penhores não for paga ou resgatada no vencimento, 
far-sccha ve1Hla dellcs, independente de lide, em leilão mer
cantil, precedemlo annuncio publicado po•· oito dias nos 
jornaes , e a !lixado na porta do Estabelecimento, podendo 
com tudo seu dono resgata-los até· o momento de começar 
o leilão,· pagando as despczas que tiver occasionado. 

Art. 27. Fica ao prudente arbitrio da Directoria taxar 
o limite da responsabilidade de cada firma no que se 
regulará conforme o merecer a solidez, credito e morali:.; 
da de da llt·ma, c tambem pela qualitlacle da letra em que 
e !la se achar. Mas nos ·contractos de amortisarão semesfral 
de 1 O'/, a nenhuma firma h c permiltido responder por 
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iuais de :.10.000 -~000, seja eomo o!'iginarío dcvcdm, seja 
corno garante. 

Art. 28. As letras c titulos a cobrar por conta de 
terceiros, que nao forern ponlunlmentc pagas, serão en
tregues a seus donos, depois de feito o -protesto a respeito 
dos que dclle carecerem. l>m nenhum caso a Caixa se en· 
earregar;í de questões judiciaes estranhas, assim como não 
responded por engano de_ vencimentos, provenientes de 
eMas erradas nos mesmos documentos. 

TlTULO IV. 

Dos penhores. 

Arl. 29. Os emprestimos sobre penhOt·es terão lugar 
quando os que os offereccrem apresentarem a avaliação dos 
contrastes approvados pela Directoria, e alúm disto mostra
rem que os penhores são seus, que estão livres de todo 
c qualquer onus c encargo, devendo assignar termo de res
pon<ahilidadc , c obrigação de sujeitar as disposições dos 
l~statutos, ordens e uso da Caixa. 

Art. 30. A quantia que se emprestar sob1·e penhores 
de diamantes, de ouro e prata_ ·lavrados, nJo exceded de 
2(1, e sobre joias a 'f, de seu valor. Sobre ouro c praia 
amoedados a Dil·ectoria deduzirá do valor que tive•:em no 
mercado o que entender razoavcl, tendo muito em vista 
se o . em presUmo for a curto ou a maior prazo. 

Art.. 31. Sobre gcnems não corruptiveis depositados 
em armazens alfandegados não emprestará. mais de '!3 do 
valor que ti verem na occasião ; e só alé o prazo de tres 
mezes, deduzidos os .direitos ou quaesquer encargos. J~m 
tal caso virá a declaração do valor designado por pessoa da 
approvação da Caixa, c a Dírectoria mediante as- .necessa
rius veriilcaçõcs , exigirá previamente das partes huma or
dem para que os Administradores dos dcpositos os ponhão e 
conservem á sua disposição dahi por diante. A ordem será 
logo l.!presentada aos Administradores, que nella lançarão seu 
acceite e responsabilidade. 

Art. 32. Sobre Apolices de Estabelecimentos bancaes, 
Companhias, & c. , fica ao arbitrio da Directoria (depois de 
tomar as devidas.· cautblns de mandar fazer as verbas nos 
E<tabelecimentos a quC·í,ertenecrcrn ) emprestar quanto jul-
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gar conveniente, c igual nrbilrio para exigir o pagamento 
integral da letra ou conceder a reforma. 

Art. 33. A venda de penhores de qualquer natureza, 
para solu~,ão de letras vencidas, scrú feita em leilão mer
cantil dentro da propria Caixa, na fôrma do Art. 2G, em 
presença de hum dos Directores, e liquidado o debito, 
juros vencidos, dcspczas de leilúo, c commissão de 1 °Ío, 
e cnlregnrá o ~aldo, se o honver, a quem pertence·r. 

TITlitO \'. 

Dividendos c fundos de ·reserva. 

Art. 34-. Far-sc-ha balarço todos os semestres com o 
fecho de 31 de Maio e 30 de Novembro, que serit apre
seJitado ús Assembléas geraes em snas reuniões ordinarias? 
que tcn\o lugar em .Junho c Dezembro. Do lucro Irquido de 
cada semestre se Ucduzirá 5°/o pnra fm:do de rrs·erva c o 
resto serú o lucro partivel pelos Accionistas. 

Art. :;s. Os dividendos d' ora em diante não serão ca
pitnlisados e ficarilo sempre sujeitos á disposição de seus do
nos. Para a liquidaçáo dos dividendos antigos até o lli-, 
fica subsistindo a Il.csoluçiío da Assembléa geral de 26 de 
Outubro de 185li-, que ordena a prescripçiío no fim de 
cinco annos. 

Art. 36. A debito do fundo de reserva seriío levadas 
as dividas que forem reputadas inteiramente perdidas, sen
do· esta sua applicaçáo especial não se poderá dar-lhe ou· 
tra qualquer em quanto o Estabelecimento correr risco <Í 
dividas. 

Art. 37. Na dissolução da Caixa o fundo de reserva 
que houver sení aecumulado ao capital, e dividido pelos 
Accionistas cxislentes. 

TITULO VI. 

Da Assembléa geral. 

Art. 38. A totalidade dos Accionistas será represen
tada pela Assembléa gera\. 

Art. 39. Formará Assembléa geral a reunião legalmente 
com·ocada (Art. 10) dos Accionistas de dez ou mais acções. 
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U.s de mcnot' numero de acçües podcrüo assistir as delibera
ções e tomar parte nas discussões, mas não votarão. 

Art. lt-0. As Assembléas geraes ordinarias terão lugar 
nos mczcs de .Junho e Dezembro ppr convite da Directoria, 
publicado por tres vezes nos jornacs puhlicos. 

Art. 41. No dia e hora marcados para a Assembléa 
geral, esta se julgará constituída com ~.O ou mais Accionis
Las, que representem, pelo menos, hum terço do capital; c 
tomará as suas decisões por maioria absolula de votos. Nilo 
comparecendo o numero e.xigido, a Directoria annunciará 
outra reunião, declarando o motivo, e nelle se deliberará 
com o numero que comparecer. 

Art. 4.2. As deliberações tendentes a reforma1· os Ar
tigos n.os 1, 2, 3, 7 e 8 doTit 1. 0

, todos os Artigos doTi
tulos 2, 5, 7 e 8 c os Artigos 69 e 71 do Tit. 9" só po
dcrilo ser tomadas quando em As5embléa geral sC reunirem 
votos concordes tle tantos Accionís,tas quantos representarem 
mais de metade do capital da Caixa. Todos os mais pode
riío ser reformados em Asscmbléa geral por maioria abso
luta dos Accionistas presentes na fórma do Artigo antece
dente. 

Art. 43. As reuniões e_xtraordinarias da Assembléa 
geral terão lugar quando a Directoria as convocar por oc
currencia de casos, para cuja dccisao ella nao se julgar 
competerite, ou quando lhe for isso reqtt.erido em represen
tação individualmente assignada por Accionistas '!lle possuão 
pelo menos hum terço do capital da Caixa. 

Art. fl.4.. As convocações das Assembléasgeraes extra· 
ordinarias, julgadas neccssarias pela Directoria, serão feitas 
em conformidade com o Art. 4.0, declarando o motivo. As 
requcri9as pelos Accionistas serão convocadas pela Directoria 
dentro dos oitO Li ias uteis que se seguirem ao__. da entrega 
da representação, na qual o Secretario da Dircctoria porá 
a data, depois ·de averiguada e reconhecida Fua legalidade, 
quanto á pro)1or~~ão do capital representados pelos signatarios. 

§ Unico. Hccusaudo a Dircctoria a convocação da Assem
hléu geral extraordinaria requerida , eHu incorrerá em res
ponsubilidade, c os signalaríos terão o direito de convoca-la 
por annuncios pllblicos por todos assignados, com designação 
das acç,ões de cada hum, declaração do motivo de chama
mento, e das razões que ti verão para representar á Dire· 
ctoria. 

Art. -'ti). As Assemhléas geracs extraordinarias só po~ 
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derão tomar decisões reunindo os vOtos rcquerilios no Art. 
Ji.2, c não podcrJo admitlir discussJo alguma fOra .do objccto 
da convocação. Podem com tudo ser 3})rescntatlas quucsquer 
indicações para t'Crcm decididas opportunarnente-. 

Art. 4fi. A Asscmbléa geral terá hnm !'residente, 
hum. Vice-Presidente, c dous Sccretal'los, todos eleitos an
uualmeute por maioria relativa de votos em escrutino se
creto, em h uma ~ó lista, e habilitados em conformidade do 
Art. . 15. 

~ Unico. Havendo impedimento do Presidente c Sccre
tarios seriio ellcs substituídos, o Presidente pelo Yice-Presi
denlc, c este pelo immcdiato em votos, o 1.0 Seeretario 
pelo 2. o., c este pelo immcdiuto Accionistn, c assim por 
diante. 

A ·t. 1.7. São altribuiçõcs da Assernblêa geral: 
§ 1." Eleger a Dircctoria. 
§ 2_.° Fleger a Comm_issão de exame. 
!)i 3.' Approvnr o numero de empregados que a Directoria 

nomear, c os ordenados que lhes arbitrar. 
§ '"-" l~xaminar e approvar os rclatorios, c balanços se

mcstracs Ua Caixa. 
Art. 48. Pertence ao presidente da Assernbléa geral 

.ubrir c fechar as Sessões, concrdcr a palavra, manter a 
boa ordem e regnlaTirladc das discu~sões~ c fa~r cxecutnr as 
resoluções da As:~cmhléa geral. 

Art. 1~9. Pertence aos Secretarios fazer a leitura do que 
for ordenado pelo Presidente, re(ligir as A das , apurar os 
votos como çscrntadores, e fazer a corre~pondencia e o cxpc~ 
,}i ente, que dcrcrú igualmente ser as:;ignado pelo Presidente. 

Art. 50. Na Assemhlóa geral de Dezembro terá lugar 
por escrutino secreto, c á maioria relativa de votos, a 
eleição da Mesa, Commissão -de exame, e Direcloria, que 
tem de servir no nnnO seguinte. O Secretario reeeberá dos 
Acci~mistas as cedulas contendo -no verso o numero de \'otos 
correspondeutes iÍs acções que possnirem , ou representarem 
c fazendo a devida conferencia as Ianç.ará no urna. 



( I ;;;j 

TITULO YU. 

Da Couunissão de exame. 

Art. f>J. A Commissão de exame será composta de 
tres Accionistas habilitados na forma do Art. 15, eleitos 
anoualmcnte pela Assembléa Geral iÍ maioria relativa de HÍ· 
tos, e- em h uma só lista. 

§ Uoico. Nenhum Direclor ~'outro Estabclecimcnlo de 
descontos voderú fazer parte da Commissiio de exame. 

ArL 52. A Commissi1o de· C'\ame; logo que for enn
vitlada pela Directoria, deverá examinar escrupulosamente o 
estado da escripturação das operações da Caixa, da corrcs
pondencia, e comportamento dos empregados, fiscaliSando 
se os presentes ]~statulos c as deeitõCs üa Assemblén Geral 
tem shlo estrictamente executados; para o que todo o E.-.tu
belccimento lhe será franqueado, e a Directoria lhe dará 
todos os esclarecimentos que forem exigidos. 0- exnrnc -deve 
terminar lrcs Jias antes da Asseml.)léa Geral ordinaria. 

Art. 53. Concluido o exame, a Commissao fará seu 
relntorio circunstanciado, no qual emittirá sua opiniilo sobre 
o estado da Caixa, e maneira por que tiver sido dirigida. 
Este relato rio"' será registrado no livro dus Act.as da Asscm
bléa geral c impresso com o balanço para ser distribuído 
pelos Accionis\(tS. 

TITULO VIII. 

Dn Directoria. 

Art. 5!>. A Caixa commercial será administrada por 
sete Direetorcs, que serúo Accionistas pelo menos de vinte 
acções, habilitados conforme determina o Art. 12, e eleitos 
annualmeote pela Assembléa geral rle Dezembro por escru
tino secreto á maioria relativa de votos, e em h uma só ·fista. 

Art. 55. Os Directores serão obrigados a conservar 
em deposito na Caixa vinte acc,:Z.cs, de que sejão proprielarios, 
dns l}uaes não poderão dispor durante o tempo que,servil'cm. 

Art. 56. A Directorin nomeará annualmentc d'cntrc si 
hum Vrcsidentc e Secretario, que no impedimento serão 
suhstituidos pclo::s que s.e ~;cguirem em votos. O Secretario 
escreverá citTum~tuuciadamente os trabalhos e decisões da 
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Directoriu no livro de Aclas, as quacs serâo assignadas por 
todos os Membros presentes. 

Art. 57. Haverá reunião da Direcloria, quando ella o 
julgar nccessario, ou quando for convocada por qualquer 
dos Directores da semana. Todos os Directores tem obriga
\~ão de vigiar incessantemente sobre os interesses da· Caixa: 
alêm disso haverá diariamente dous Directorcs de sorvi~,o que 
dirigirão todas as operações. 

Art. 58. Pertence á. Dircctoria a nomeação dos em
pregados, e a inteira adminislraçfio dos fundos da Caixa, 
que regerá, cingindo-se aoS presentes Estatutos, e ao regu
lamento que tiver de organisar. 

Art. 59. Os fundos da Caixa, penhores c depositas 
estarão sob a guarda c responsabili<lade de toda a Di rectoria , 
a qual poderá chamar para o expedi.,ntc da Caixa hum ou 
mais fieis, que tiverem a precisa aptidão, os quaes pres
turuo a fianç.a que a Directoria julgar nccessaria. 

Art. 60. Em todas as deliberações da Dircctoria dcci
dir..:.se hão os negocias á pluralidade de- votos. Se não es
tiverem presentes todos os Membros serão necessarios quatro 
rotos confnrmes para tornar vuliosa a deliberação. 

Art. 61. As ordens, correspondencias e resoluÇões im
portantes serão assignadas em nome da Direcwria pelo seu 
Presidente e Secretario, c os objcctos de expediente por dons 
Directores de serviço : tudo quanto se expedir ficará re
gistrado. 

Art. G2. Quando alguns dos Dircctores se achar em pe
dido por mais de hum mez, será chamado para o substi
tuir o Accionista immcdinto em votos. 

Art. 63. Os Dircetorcs c mais empregados da Caixa 
serão individualmente rcsponsaveis quando infringirem os 
Estatutos c regulamento interno, ou commettercm quacs
quer nbusos. 

Art. 6fl.. A Dircctoria, Jogo que estcjão concluídos os 
balanços scrncstracs de Maio e Novembro, o participará aos 
tres Membros da Commissilo de exame para virem vcri!lcar 
o estado da CaiX<-1. 

Art. 65. A Jlirectoriu affixará no dia da Sessão ordi
naria de Dezembro no cscriptorio do EstabelecimcntQ a lista 
de todos os Accionislas que estiverem no caso de ser eleitos 
para a· Dircctori<J, i\lesa e Commiss5o de exame . 

. \rt. 66. Os IHrectorcs tr.rão em compensação de seu 
trnbulho e n\~>ponf'llhililiade hurna çumrnis~iw de :J. por % 



sobre o !otnl dos lucr·os da Caixa, a qual será repartida 
com igualdade entre clies. 

Art. 67. Os empregados da Caixa serão admitlidos pela 
Díreetoria, c por ella dcmittitlos, quando para isso holn'm· 
justos motivos, os quacs serií.o presentes á Assembléa ·geral. 

Art. 68. Os empregados da Caixn prestarã"o as fianças, 
qnc, em razüo de seus empregos, forem exigidas· IJC!a 
Dircctoda. 

TITULO IX. 

Disposiçl]es Geraes. 

Art. G9. O fallceimotno do Accionista não obrigará a 
liquida~,~fio Lla Caixa. Seus herdeiros ou representantes uão 
poderno de fórma alguma pôr embaraço ao andamento das 
operações da mesma Caixa, e só terão direito á percepção 
dos dividendos c a transfercncia de suas acçõcs se lhes 
convier. 

Art. 70. A Directoria procurarú sempre ultimar, por 
meio de m:bitros,. as contestações qnc se possno suscitar 
durante a sua administroção. 

Art. 71. A Caixa poderá requerer dos Poderes Poli
ticos quaesquer privilegias, ou medidas favoraveis ao cre
dito, segurança c prosperidade do Estabelecim~nto; e par
ticularmente requererá que as acções ou _fundos ·da Cníxa 
pertencentes a estrangeiros sejüo, em qnaesquer ca!'os, mesmo 
nos de guerra, tão inviolaveis como os dos nacionaes. 

Art. 72. A Caixa não poderá ncgocim· por sua conta 
em mercadorias, ou bens de raiz; e ·quando os venha a 
adquirir por trato com seus devedores, execuções ou adju
dicações deverá vende..:..los no menor prazo possiveJ. 

Art. 73. A Caixa poderá comprar c possui!· os edifi
cios que forem ncccssarios para o scn Esiabclecimcnto. 

Art. 74.. As operações da Caixa, e especialmente as 
que disserem re~peito á particulares suo objcctos de segredo 
para os seus empregados. AqueJic que os revelar deve_rá 
ser reprchcndido, ou wqmlso e responsabili~·ado, conforme 
resultar ou não dumno. 

Art. 75. Toda a pessoa que faltar á boa fé ou á pon
tualidade nos seus tratos para com a Caixa ficai·ú exclnida de 
fazer com ella transacções. 

Art. 76. Nas Assembléas geraes nenhum Accionista 
poderá fallar mais de duas vezes sobre n mesma ma leria. 
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E~ccptua:-sC a Dirccloriil e Ct)mrnissãO _de e":.:aine, que .po
derúo i·csponder ás arguições que lhes forem -dirigidas. Antes 
de fullar deve o Accionista pedir a palavra e obter licença 
do !'residente. 

Art. 77. A Directoria fica pelos presentes Estatutos, 
aulorisada a demandar e ser demandada, ·c a exercer com 

·livre e getal administraçãQ, plenos c positivos poderes, 
comprehendidos e outorgados todos , c sem resena de 
algum mesmo os de poderes em. cansa propria. 

Art. 78. Todas as vezes que houver empate na vo
tnçüo a sorte decidirá. 

Art. 79. A Caixa commcrcial íica obrigada a publicar_ 
mensalmente nos jornaes mais lidÓs os seus balanços , a 
fim de que o publico e o Governo .tenhão cabal conheci
mento das. suas operaçõe...;;. 

Art. 80. A mesma Caixa fica sujeita á disposição do 
Art. 10 do Decreto n.' 575 de 10 de Janeiro de 184.9. 

Art. 81. Ficão revogados os Estatutos que tem regido 
o Estabelecimento desde a sua instalação até agora. 

Rio de Janeiro 26 de Abril de 1856. -fffarquez de Paraná. 

DECRETO N.' 1.75\.-de 26 de Abril de 1856. 

Crea a Colonia Militar dos Dourados nas cabeceiras .do 
Rio do mesmo nome, na Pmvincia de Mato Grosso. 

Hei por bem Crear na l'rovincia de Mato Grosso mais 
hnma Colonia Militar no ponto em que pelo Presidente 
da Provincia for designado nas cabeceiras ·do Rio 9os. Dou· 
rados, confluente do Ivanhema, a qual se rcgcr{l p_elas 
Inst.rucçõcs que com es~c baixü,o, as~i_gnadas por Luiz Pe-
dreira do Coutto FeiTaz, do Meu .Conselho, Ministro e 
Secretario tl'Estpdo. dos Negocios do Imperio, que assim 
o tenha entcQr\ido e faça executar com os despachos ne-· 
cessarias. Pahicio do Rio de Janeiro em 26 de Abril de 
mil oitocentos cincocnta e seis-~ trigcsimo quinto da lnde
pendcncia e do lmperio. 

Com a Hnbrica de Sua Magestade o fmpcratlor. 

Luiz Pedrára do Coullo Ferraz. 
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lnstt•ueç~es pat•a a fanulliçâo de lmiila «::o~ 
Imtia Mllitat; 'na I•í·ovincia tle Mato Gt•osso 
sobl'e o Uio ilos Dtml'ailos, amucnte •lo h·a
nhcma. 

Art. 1." O Presidente da ProYincia de Mato Grosso 
estahcl~cerá huma Colonia Militar sobre a margem direita 
do Ilio dos Dotirmlos, nftlnen:tc 'do lvanhema, e no ponto 
·que foi por clle designado.; e qu:c mais conveniente seja 
aos seus fins. 

Art. 2." Esta Coloriia he destinada a auxiliar a na\'c
gaÇuo· interior da Província ·do Pimlná para Mato. Grosso, 
a defender c proteger os rooradorcs . desta pàrte do · teiTi
torio ·do Imperio, até a fi"Onteira do Iguntemy .e do A pá 
·contra as ·aggrcssõCs dos sclv'agens., · c a chamar este~ por 
meio da Catechesc á Civilisação. 

Art. 3.' Na Colonia cslabelecer-sc-ha hum quartel geral 
cotn as ac'ciOmmodaçõcs 'nccessarias. para alojamento dos 
Colonos solteiros,· c lambem para o dos casados, em quanto 
estes não puderem ter casas· ·separadas, c deposito dO ar
mamento c munições de guerra e de boca, pertencentes á 
Colonia. 

Art. lf.' A Colou ia poderà ter até 50 prn~as de pret, 
e os Officiaes necessarios parit ·commandil-Jos. O Cófnmando 
da Colonia ~erá confiado a hum unico Officiul, que. nclla 
residirá. 

Art. 5.' Na falta de praças de 1." ·Linha apropria
das para a fundação da dita Colonia, o Presidente da Pro
vincia poderú faze i· CngajD:r os ColonOs , ·que . forem· neccs
sarios, até o numero fixado no ·Art. ~·. 0 

AÍ"t. 6.' Os Colonos militares engajados servirão por 
dons annos, e perceberão o sohlo de lí-00 réis diarios, 
sc1u.lo solteiros, e 500 réis sendo êl\sados , comprchendhlas 
lambem as ctàpes. De>tes os qne servirem de Cabos, Ans
peç.adas e Inferiores, terão a diaria, que for estabelecida pelo 
Presidente da Província. Os Officiaes terão al6m de seu soldo 
a gratificaçfio, que lhes competir ou for designada -pelo mes
mo !'residente. 

A1·t. 7.' Alêm do soldo fornccer-sc-ha a cada hum 
dos Colonos engajados, por huma vez somente, huma· fouce, 
h uma enchada, h uma faca ou facão de mato, h uma es
pinganla ou ela v i na, h uma libra de polvora, quatro libras 
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de chumbo grosso, e hum a data de tcrms de .1 O braças 
de frente e 50 de fundo, propria para edificação de casaa 
no lugar em que for estabelecida a Colonia, e outra dat
de terras destinada Jlara a cultura, ou criação, que nun
ca excederá a meia legua quadrada em terreno para cultu
ra, e h uma lcgua quadrada em campos proprios para criação. 

Art. 8.' Sobre a zona comprehendida .entre o Rio dos 
Dourados c o Iguatemy, e entre a serra· de Maracaj\Í, 
c o Paraná deverá o Presidente da Província de Mato Gros
so, c oom sua autorisação o Commandante da Colonia, fazer 
aos Colonos militares as concessões de terras de que trata 
o Artigo antecedente; e al~m destas poderá o mesmo Pre
sidente conceder gratuitamente na · mesma zona a outros 
Cidadãos Brasileiros, não Colonos, as terras que requererem, 
nil.o excedendo a hm.na legua quadrada a cada hum, se 
forem campos para criação, e a meia legua quadrada, se 
forem tenas de cultura, c o total das concessões a 200 
1cguas qundra-das. Todas estas concessões envolvem .a con
dição de serem as terras immcdiatamente habitadas e cul
tivudas pclo9 concessionarios, ou povoadas com nnimal's, 
se forem campos. Se esta coudiçno não for cumprida dentro. 
de hum anno <ia data em que for feita, ou ainda sendo 
cumprida, se for interrompida a habitação e cultivo por 
mais de hum anno, caducará a concessão, e o terreno 
concedido reverterá ao domínio publico. 

Art. 9.' A llirectoria das Terras Publicas dará as ou
tras Instrucções que forem neccssarias para ·melhor cum
primento destas, c para. preenchimento dos fi)tS, a que 
he destinada esta Colonia. 

Palacio do Hio de Janeiro em 26 de Abril de 1856.~ 
Luiz Pedreira do Cou!to Ferraz. 
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DECRETO N.' 1.755 ~de 25 de Abril de 1855. 

Approva os Estatutos da Companhia do Anil, que tem por 
fim abastecer d'ag>ta potavel a Capital <ht Provincia 

do 111 aranhão. 

Attendendo ao que Me representou a Direc(·óo da Com
panhia do Anil, que tem por fim nbastccc.r d'ugua pola·
vel a Cu pita! da Província do Maranhão : Hei por bem Ap
prov.ar os Estatutos da mesma Companhia , os quaes com 
este baiXão , assignados por Luiz redreira do Coulto L'erraz, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario <l'Estado dos Ne
gocios do Imperio, que assim o tenha. entendido e façn 
executar. Palacio da l\io de Janeiro em vinte seis de At.ril 
de mil oitocentos cincoenta c seis, trigesimo quinto da 
Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira. do Coutto .Ferraz. 

Estatutos lla «::om1•anhia tlo Aull. 

TITULO I. 

Da Companhia. 

Art. Í.' O Empresario Raymundo Brito Gomes de 
Sousa cede á Companhia que incorporou, em virtude do 
Art. 1.' do contracto celebrado com o Governo da Proc 
vincia, em 3 de Março do corrente anno , o pl'ivilegio 
com todus as vantagens e onus constantes do mesmo con
tracto , mediante a indemnisação de duzentas acções na 
conformidade do Art. 2.' do referido contracto. 

Art. 2.' O objecto e fim da Companhia he levar <Í 
ciTei to o encanamento das agnas potaveis do rio Anil para 
esta Citlade , c sua distribuição por diversas partes della 
por meio de duetos de ferro , que communiquem com hum 
re!'lcrvatorio. 

Art. 3.' O fundo da Companhia será de duzentos 
contos de réis, r'épresentados por duas mil acções no va
lor de cem mil réis cada huma. 
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Art. 4. 0 Será Accionista da Companhia qncm sub
screver h uma ou mais acções, c ficará rcsponsavcl pelo va
lor nominal das ac~~õcs que possuir. 

Art. 5. 0 O Accionist_a '·que tiver cinco acções, terá 
hum voto; o que tiver dez, terá. dous votos, e assim por 
diante. Nenhum Accionisla, porêm, terá mais de vinte vo
tos, quer por si, quer como procurador. de outros. Nin
gucin poderá ser procurud.or -de Accionista sem .que o seja. 
c tenha voto. 

Art. 6.' A entrada das acções serflo rculisadas por 
chmnauas que não exccdáo a 20 por cento do. valor das 
ncçõcs , e feitas de moUo que não haja_ em -caix:a qunnti~. 
superior á de hum a chamada de ,20 por cento e á de hnm 
dcci_mo da. anterior. 

· Art. 7.' O Acciooista, que, depois de verificar aL
guma cntrnda, deixar de pagar. as .sub~equentcs no di~ 
prefixo, perderá á beneficio da Companhia as quantias com 
que anteriormente houver entrado, e aquellas acçõcs fica
rão á disposição da Companhia. 

Art. 8 o No caso de impedimento justificado, o Ac
c.ionistn , que não tiver feito sua entrada, terá hum mez 
para o fazer; c, excedendo este prazo até o de seis mc
zcs, podçrá ainda faze~ la, pagando o premio de 20 por 
cento sobre ·o valor da mesma entrada. 

Art. 9. o As ncções podcrilo ser negociadas e hypo
thecadas , ou por qualquer modo transferidas á arbítrio dos 
Accionislas, precedendo o competente registro no livro da 
Companhia. Esta transfereucia não confere, porêm, des
de logo ao novo Accionista o direito de votar·, mas sim 
trinta dias depois do a>erbamcnto, salvo o caso de trans.
fercncia por suecessúo hcrcditaria. 

Art. 10. As acções que nãn houverem sido distri
buídas pelo Empresario para a incorporaçno da Companhia, 
não. poderno ser emittid!lS sem previo consentimcntó da 
Assembléa gerai~ que ·àeterminará ·o q"ue for mais convc"7 
nicnte a respeito de suo distribuiÇn'o, valor e premio que 
possa0 ter.· 

Art. 11. Dos lucros provindos dos Arts. 7. 0
, 8.' c 10, 

se os_ houverem, se fará hum: fundo de. reserva,_ do qual 
só poderá dispor a Assernbléa geral. 
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TITULO li. 

Da Admú1útraçüo. 

Art. 12. A Administração da Companhia será feita 
por hum Gerente e quatro IJircctores eleitos em Asscm
h.léa geral , po1· maioria de votos, em cscrntinio secreto , 
como serão todas as mais eleições e dclibetaçõcs. Sendo a 
cleiçlio do Gerente s~paratla ,- c a dos quatro Dirç_ctores em
huma só lista; a Prcsidcncia da 'Pii:ectorit' çÜft:lpetirá ao 
mai~ vcll~n d'entre o~ seus __ cinco 1\Iem_bros.· 

Art {3 .. A Administra~~U'o da Companhia, a~sim con:-
stituida, funccionará por cspaç.o de dez annos, contadqs .do 
dia em que se der começo aos trabalhos. da obra .. Findo, 
este ·prazo, far-se-ha .eleição {J(). nova Direetoria, que fun<:;-. 
ci_orwrá só por cinco annos, c assinl por di_(~nte, poden
do recahir a nova. vota~~ão súbre a~ mesmas pessoas. 

Art. H. A Directorh terá plenos, amplo.s e illimita
dos poderes sem reserva alguma Nra a direcção e admi
nistração até completa conclusão da obra; e. finda es[a, 
para a direcção e administração da Companhia, salv.o no. 
que for deliberado pela Assembléa geral. 

Art. 15. A Directoria fa.rá dar começo , nos lermos 
dos Arts. 3. o c 4·. o do contracto, ás obras do encanamento 
segundo o plano do Engenheiro l\aymundo Teixeira Mendes, 
fazendo porêm as modificações ·que forem aconselhadas pe
los melhol'tlmentos modernos, ou pe!as circumslancias re
sultantes da execução da mesma obra. 

Art. 16. A Directoria reunir-se-ha huma vez por se
mana ordinariamente, e .extraordinariamente , quando o Ge
rente o julgar preciso. 

Art. 17. A Directoria tomará suas deliberações pela 
pluralidade de votos, e as lançará em livro. especial assic 
gnando-as pelo menos tres de seus Membros, servindo nesse 
caso de Secretario o Thesourciro da Companhia. 

Art. 18. Os fundos da Companhia serão guardados 
em casa forte c cofres de ferro, os qnaes terão duas cha
ves cada hum, ficando h uma em poder do 'l'hcsonrciro , e 
outra em poder do Gerente, de maneira que só conjuncta
menle possão .abri-los ou fecha-los, 

Art. 19. Durante o impedimelito de mais de trinta 
dias de alguns dos quatro Dircctores o Gerente chamará pa
ra substitui-lo o immediato em votos. 
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Art. 20. No caso de impedimento do Gerente, far-se
ha este substituir por hum dos Directores de sua escolha. 

TITULO 111. 

Da Directoria. 

Art. 21. A clciçao para a Dirccloria não poderá re
cahir em Accionista que não tenha vinte acções pelo menos. 

Art. 2). Não obstante a disposição dos Artigos anterio
res , a Dircctoria presl:ll'á contas semestralmente á Ass·em
bléa geral do anclamento e estado dos trabalhos durante a 
obra, e· de snils rendas e despezas depois. Estas contas 
serao submettidas á h uma Commissão de exame , composta 
de_ tre,_ Accionistas nomeados pela Assemhléa geral, que 
sobre ellas dará sua opinião, sendo-lhes pela Dircctoria for
necidos todos· os dados para isso precisos. 

Art. 23. Logo que estcjão concluídos os balanços se
mestraes, qne serão feitos em 30 de Junho e 31 de De
zembro, a Directoria os fará publicar pela imprensa; bem 
assim todas as suas deliberações, e por espac-o de seis dias, 
depois dos balanços, poderão os Accionistas tomar conhe" 
cimento do estado dos livros. 

TITULO IV. 

Dos Accíonistas. 

Art. 2'L O Gerente, llirectores e mais empregados 
poderãO ser nacionaes ou estrangeiros indistinctarnente. 

Art. 25. Havendo Accionistas com firmas sociaes, só 
hum poderá votar· e ser votado, podendo este no impedimen
to nomear o socio que o deve substituir como votante. 

TITULO V. 

Dos dividendos. 

Art. 26. Os balanços semestraes serão impreterivel
mente apresentados á Assembléa geral em sua reunião or
Uinaria. 

Art. 27. Dos lucros liquidas de cada semestre se fará 
o dividendo da Companhia nos mczes de Julho e Janeiro, 
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fieantlo em caha hum dccimo para fazer face .ás despezns 
do semestre posterior, o qual deverá entrar na sorinna do 
dividendo seguinte. 

Tll"ULO VI. 

Dos Empregados e seus ordenados. 

Art. 2S. O escriptorio da Companhia terá os seguin~ 
tes empregados: . 

Hum Thesoureiro, hum· Guarda-livros e hum Caixeiro. 
Art. 29. Os Íuais emp•·egados precisos, assim como 

os adma mencionados, serflo escolhidos e demittidos pela 
Directoria, prestando fiança. uquelle~ que tiverem de receber 
e distribuir fundos. 

Art. 30. O Gerente da Companhia tm:á o ordenado de 
trcs contos e seiscentos mil réis annuaes, com obrigaç.ão 
de fornecer á Companhia casa decente com salas proprias 
para as reuniões c escrptorio, e os utensilios para 0 ex" 
pedientc da escripturação. Todas as mais despezas para ins
pecção e visita dos lugares da obra, .onde a sua presen• 
ça seja necessaria, serào feitas á custa do Gerente. 

l'ara o Thesoureiro, Guarda-livros e Caixeiro ficão mar
cado<, o maximo, dous contos e seiscentos mil réis. A' Di
rectoria compete estipular 0 ordenado relativo a cada. hum 
desses empregados. Estes ordenados seráo· pagos seúJestral
mente, e começados a entrar do dia em que se. fizer a pri
meira chamada de fundos. 

TITULO VII. 

Da Assembléa geral. 

Art. 31. A totalidade uos Accionistas será representa
da pela A"embléa geral. 

Art. 32. Formará a Assembléa. geral a reunião legal
mente convocada dos Accionistus que tem direito de votar: 
os outros poderão nssi:-;ti1· <Ís delibera~ões,-propor edisctilir. 

Art. 33. A convoca(,~iio Ua Assembléa geral ,terá lngqr 
por con\'ite da Direetoria, firmado pelo Gerente e Secretario, 
afthado á porta do Estabelecimento, na Praça do Comme•
cio, e pnhlicados nos jornaes mais lidos desta Capital. 
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Art. 31-. , No dia e hora marca1lo para a reuniflo da 
Assl~mb16a genü, esta se julgará_ ·constituída com o . ..:; ·Accio
nistas presentes, c tomará decisões por maioria total de 
votos; mas nenhuma deliberação póderá ser tomada na primd
ra convocação, senão estando presentes tantos Accionistas 
quantos rcprc.~cntem dons terços dos que tem direito d~ votar. 

Art. 35 .. Quando a Assembléa geral não puder traba
lhar por fal~a de_ votos sufficie~tcs_, haverá nova convocação, 
cleélarando-se o motivo ; c nesta se tomarão decisões com 
qualquer numero de l'otos que rcunão-sc. 

Art. 36. As·r·eurliões ~xtraotdiÓ.arias rcrão lúgn1·, quando 
a· Directo'ri-á as convocar.; e quatlilo lhe for isto· rc·qüerido 
em -reprCSCntação individualmente assignada ·por A<~cionistas 
que representem pelo menos hum quinto das ucçõcs da 
Companhia. . 

Art: 37:. Erri virtude de tal r·cprcscntação, deverá a 
Directória convocar a· Assetnhléa geral dcntt·o ·do prazo de 
oilÓ -diitS ütc·is; incorrendo em rc·spOnsabilidQde· se, ·o 'nao 
fi-zer-,·- ficanuo· ·aos rcprescntantCs_ o· direitO': de:. chamar os 
Accioliist;Js -â· rchniãO·eürâ"otdimiHa·· por anriunéios publicos, 
nos quaeS se assi{sndm, Co~ desi"grüíção- do nutnúo de aCções 
de cada hum , -d'eclai'aildo o rriotivo · do chaniamento e as 
razões que- tivéÍ'iiO pa:ra: -rCpt;e·scnt3r ;l· Directoria'.: 

Art: 38.· A AsscJúbléa geral reünlda., na fórma do Are 
tigo a"ntecedentc , • só poderá tomar deliberações reunindo a 
maioria absoluta ·do"s Accionistus;· 

Art. 39. A Assetnbléa gemi terá hum Presidente e 
dons Secretarias, todos eleitos de cinco em cinco annos ·por 
maioria relativa de votos, em escrutinio secreto, sendo a 
do Presidente separada, e a dos dous Secretarios em huma 
só lista. 

Art. 4-0. No impedimento do Presidente o substituirá 
o primeiro Secretario, e na falta \leste o segundo: a este 
o immediato em votos até a primeira reunião da Assembléa, 
cn1 que .ted lugar a elciçtlo do que faltar. 

Art. 41. Pertence ao Presidente abrir c fechar as ses
sões, conced-er a palavra"; mante( a ordein e. regula'ridade 
nas discussões, communicar as resoluções da Assembléa á 
Dircctoria' ptira faze-las executar. 

A nenhum Ac~ionista será ]1Crmillitlo, mesmo. para ex
plieaçõcs·, fatiar mais d~ duas vézes sobre o me.snio assnm
pto, á excepç5o <la Directoria, que poderá sempre respon
der ás arguiçõcs que lhe forem dirigirias. 
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Art. 4.2. Pertence aos Secretarios ler, redigir as Acln;. 
~qmrar os votos, fazer a correspondencia e o expediente, 
que será assignado pelo Presidente e primeiro Secreta1·io, 
ficando ao serviço da Mesa .o Guarda-livros da Compunhia 
nessas occasiões. 

Art. 4·3. Durante a apuraç.ão dos votos, tomarão as
sento, ao par de carla Secretario, dous .dos maiores Accio
nistas que com elles ·apurarão os votos. 

Art 44. Depois de approvados pela Assembléa geral 
os presentes Estatutos, só. ella os poderá r·cformar; mQs 
qualquer reforma- ou innova~l:iü não t~rá ,l.ngar na sessão em 
que for proposta. 

Disposições geraes e transitarias. 

Art. 45. A Directoria da .Companhia fica pelos prc
sentes·_Estat~llos autoris&da a demaqdar, ser demandada, ob1~ar 
e exercer com livre e geral -administnÚ;tío, plenos ,_e illimi
t.ados poderes, comprehendidos. os outorgados, mesmo os 
v . .:!e.res em causa propria. 
· Art. 4.6. A Directoria mandará imprimir os presentes 
:::.:~t:;,~~~~r,,~::. extrahir quinhentos exemplares, (los .q~w_es _re$er
V[ü'á-ccrr;_ p.:,~·;::: ~- ~:úinp:\n,hia, distribuindo os.ma:i:s GOillO ãut
gar conY.~ülent;- , ~t Úh -~le Uar-lhes a. maior pu}flkidade: 

Art. 41. As c;· ''" l;ompanhia serão .impress.as, " 
assignadas pelos cinço f,J:<<"" .. \:: Directoria .. 

Maranhão 29 de·, Ma, p .: .. · · •..;; -Segucm~se 31 ass.i
gnaturas .. 

DECRETO N.' 1.756 de 26 de Abril de 1856. 

Abre hum credito wpplem&ntar para a despeza do Jlfi'i!-istet·io 
da Fa::.e'nda -110 corrente exercicio na únportancia 

de 336.000<)7:000. 

Tendo-se reconhecido que o c1·edito consignado na Lei 
do Orçamento n.' 779 de 6 de Setembro de 1S5!f, para 
a despcza do Ministerio da Fazenda no corrente cxcrcicio 
he deficiente nas rubricas constantes da tabclla anncxa : 
Hei por bem , em conformidade do § 2.' do Art. fi .. ' da 
Lei n.' 589 de 9 de Setembro de 1850, e Tendo ouvido 
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o Meu Conselho de Ministros, abrir para e! la o àedito 
supplementar de trezentos e trinta e seis contos de réis 
( 336.000.000), qne será leYado em tempo competente ao 
conhecimento da Assembléa Geral Legislativa. 

O Marqnez de Paraná , Conselheiro d'Estado , Senador 
do Imperio, Pesidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de _.Janei,'o em 
vinte c seis de Abril de mil oitocentos cincoenta e seis, 
trigesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Marqucz de Paraná. 

1'abella a que se refere o· Decreto desta data autorisando 
o ,credito supplementa>· para o exercicco de 

1855- 1S56. 

§ 10. 
§ 11. 
!§ 12. 
§ 13. 
§ 21. 

§ 2~-. 

§ 25. 

Juizo dos Feitos da Fazenda ... 
.Alfandegas ............... : .. 
Consolados ....... , .. , ..... ; . 
Recebedorias .. · ....... · •..... ·-
Ajuda de custo a Empre§ados 

de Fazenda ......• ·:, ..... . 
Premios de letras·, descontos de 

assignados das Alfandegas, & c. 
Juro de emprestimos do cofre 

dos Orphãos ....••... , ..... 

Rs. 

20 000;!!>000 
100000;:t;OOO 
40 OOO;Jt>OOO 
16.000;jj>OOO 

10.000;jj>OOO 

100.000;Jt>OOO 

50 OOO:jj>OOO 

336 . uoo ;jj> 000 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Abril de 1856, 

Marquez de Paraná. 
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DECRETO N.' 1.757- de 26 de Abril de 1856. 

Autorisa a abertura de hum credito supplementar. de 
82.840(ií026, para despezas de diversas ,·ubricas do 

Ministerio do Imperio, no exercicio de 1855- 1856. 

Attendendo á insufficiencia do credito vota.do no Art. 
2.' da Lei n.' 779 de 6 de Setembro .de 1854 para des
pezas do Ministerio do lmperio,_ em diversas rubricas -do 
exercício de 1855- 1856: Hei por bem, Tendo ouvido o 
Conselho de Ministros, c em conformidade do paragrapho 
2." do Art. f;.o da Lei n.' 589 de 9 de Setembro de 1850, 
Autorisar o credito supplementar de oitenta e dous contos 
oitocentos e quarenta mil e vinte seis réis, distribuído con
forme a Tabella que com este bai.'a; devendo esta medida 
set· inclui da na proposta qrc tem de ser presente á Assem
bléa Geral Legislativa .. 

Luiz Pedreira do éoutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos l'iegociós do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em vinte tres de Abril de mil oitocentos cincoenta 
6 seis, trii;(csimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a llubrica··de Sua Magcstade o Imperador. 

Luiz·Pedreira do Coutto Ferraz. 

Tabella a que se refere o Decreto desta data, que autorisa 
hum credito supplementar de 82.8li.O ;1;1> 026 para as 

<lespezas do exercicio de 1855- 1856. 

Art. 2.' da Lei n.' 779 de 6 de Setembro de 1854 .. 
§ 10. Ordenados dos Mestres da Familia 

§ 20. 
§ 21. 
§ 31. 

Imperial. ................... . 
Academia de H e lias Artes ....... . 
M~~ ...... ················· 
Colonias Militares ............. . 

1. 061;;1;1>513 
9.265;1;1>513 
2.560;1;1>000 

69. 950;1;1>000 

82 . 8li0 ;1;1> 026 

Palacio do 1\io de .Janeiro em 23 de Abril de 1856. 
Luiz Pedreira do Coutto llctraz. 
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DECRETO N.• 1.758·- de 26 de Abril de 1856. 

Crea ct Repartição Especial das Terras Publicas, na Prd
vincia do Espirito Santo. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. t. • Fica creada na Provincia do Espirito Santo a 

1\epartição Jlspecial das Terras Publicas, de que trata o Art. 
6.' do l\egulamento N.' 1.318 de 30 de Janeiro de 185~-. 

At"t. 2.' A l\epartição será composta .de hum Dele
gado do Director GCI'al das Terras Publicas, hum Fiscal, que 
será o da Thesouraria da Fazenda Geral da referida Proc 
vincia, hunl. Amanuense 1 c hum Continuo, ·servindo de Por
teiro Archivista. 

Art. 3.' Estes Empregados vencerão annuahnente, o 
Delegado hum conto e duzentos mil réis, o Fiscal a gra
tificação de duzentos e quarenta mil réis, o Amanuerise 
seiscentos mil réis, e o Continuo trezentos mil réis. 

Art. l<.' O ~linislro e Secretario d'Estado dos Nego c 

cios do Irnperio expedirá as ordens necessarias, a Hm tlry 
que a Repartição ora crcada comece desde logo a f,,, c.
cionar. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 'i:"· ·;i oU Conselho, 
Ministro e Se.cretario d'Estado dos Nr;>_:,cios do lmperio, as
sim o. tenha· entendido c ~açfl c:::ecutar. Palacio do Rio 
de Janeiro em viP~ .. , ,:v)L0 d<f A.bril de mil oitocentos cin
coenta e seis , ~. ·_~nlto da Indepcndencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 



( l!o9 ) 

DECRETO N.o 1.759-de 26 de Abril de 1856. 

Autorisa a incorporação de hwma Companhia para a cons
trucção de huma Estrada de ferro entre a Cidade de 
Santos c a Villa deJundiahy, na Provincia de S. Paulo. 

Tendo em attenção o que Me represe.ntárão o Marqucz 
de Mont' Alegre, o Conselheiro José Antonio Pimenta Bueno, 
e o Barão de 1\'lauá: Hei por bem Determinar o· seguinte: 

Art. 1. o Fi cão autorisados os referidos Cidadãos para 
incorporarem huma Companhia fóra do Paiz , a qual se encar
regue de construir, usar e costear, mediante as condiÇões a 
que se refere o Artigo seguinte, huma Estrada de ·rerro, 
que, partindo das visinhanças da Cidade de Santos , onde 
for mais conveniente, se apptoxime da de S. PaUlo e se 
dirija á Villa de Jundiahy na respectiva Província. 

Art. 2. o A' sobredita Companhia, se for incorporada 
na conformidade do Decreto N. o 838 de 17 de Setembro de 
1855, c das condições que com este baixão, assignadas pelo 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio, serão 
concedidos os privilegias e favores con.stantcs das mesmas 
condicões. 

(niz Pedreira do Coutto Ferr:JZ, do ~Ieu Corrselho, Mi
·:~i,;;·~.·,. , ') .. ·.~n~tario d'Estado dos Negocias do Jmperio, assim 
.;; t<:~Hh,'\ '.;,·;:,,_.: djdo e faça executar. Palacio do Rio de Jancim 
em Yintc s~::].•, ~;'; .\b:rii r~e mil oitocentos cincoenta e seis, 
trigcsimo qu.:<lí..tJ d:1 L'±··lepr:<Hlencia .... do Imperio. 

·J Imperador. 

Luiz Ped:"r:nr' à Coutto Ferraz. 

CondiçiJes ,,_ que se t•efere o Ueereto <lesta 
data· pa.t•a. ll- cou~tR.•ucç-ãct tle lnuna. estrlada 
de fe•·•·o ent>·e •~ {;itlade <le Santos e a ViUa 
de- Juudiahy na Pa·ovincia de S. Paulo. 

:1.. a 

O Governo concede á Companhia, que organisarem o 
l\larquez de Mont'alegre, o Conselheiro José Antonio Pimenta 
Bueno, e o Barão de Mauá o privilegio autorisado pela Le
N. o 838 de 12 de Setembro de 1855, pelo prazo de 90 an
nos contados da data destas eondiç,õcs, para a cons1rucção e 
custeio, e gozo de h uma estrada de ferro que partindo .das 
visinhanças rla Cidade de Santos, se <'~pproxime da de S. Paülo. 
e a dirija á Villa de .Jundiahy. 
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A incorporação da Companhia deverá verificar-se dentro 
de dons annos, contados da assignatura destas condições, sob 
pena da caducidade da presente concessão. 

Durante o tempo do privilegio não se poderá conceder 
empresas de outros caminhos de f~rro dentro da distancia de 
cinco leguas de t8 ao gráo, tanto de hum corno de outro 
lado, c na mesma dire·cção desta estrada , salvo se houver 
accordo com a Companhia. 

Esta prohibição não comprehende a da construcção de 
outros caminhos de ferro, que, embora partindo do mesmo 
ponto, mas seguindo direcções diversas possão approximar-se e 
até cruzar a linha da estrada de ferro destas condições ; com 
tanto que dentro da zona privilegiada não possâo carregar ou 
descarregar generos ou passageiros, recebendo frete ou passagem. 

O Governo terá o direito de decidir se as estradas de 
ferro, que tenhão para o futuro -de ser concedidas, poderão 
usar da primeira ou das outras estações da linha sobre _que 
versão estas condições. Se porêm a Companhia julgar que 
tal uso he prejudicial a seus interesses poderá recorrer ao 
juizo arbitral, pela maneira estabelecida no Art. 30. 

3.' 

A. Companhia poderá abrit:· cailacs _. ou conStmir Hnhús 
transversaes ou prolongamentos ~e 'ferro, madeira ou de 
qualquer outra conveniente __ ·especic , quando julgue de 
utilidade, para facilitar o tt'ánsito de gencros e de passagei
ros para a linha principal, não gozando porêrn por estas ra
mificações de privilegio algum, garantia de juro, ou oulros 
favores, que a esta estrada são concedidos, excepto os que 
forem expressamente designados nestas condições. 

Todas as despezas destas ramificaç.õcs , qww no principio 
feitas para sua construcção, quer posteriormente empregadas 
no seu custeio, devem ser. lançadas em contas_ inteiramente dis
tinctas das da estrada de ferro, que faz o objecto das pro~ 
sentes condições .. 

4" 

Os trabalhos da estrada deverão começar dentro do pra
zo de dous annos, contados da data da approvação dos Es
tatutos da Companhia, a qual deverá conclui~los no de doze, 
contados da data destas condições. 

Na falta de cumprimcn(.o de huma ou oulra destas obri
gações a Companhia poderá ser multada pelo tio\'Cl'nQ nn 
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quantia de· Jez contos de réis, e este l,he marcará mais hum 
anno para o começo ou ultimação dOs trabalhos, pagando 
a Companhia pela mora de cada hum semeslre do novo 
prazo quatro contos de réis. 

Findo o anno, c imposta a multa do ultimo semestre, será 
esta seguida da perda do contracto, salvo se a mora for prove
niente de causa imprevista, ou invencível por parte da ·Com
panhia, e julgada tal pelo Governo Imperial sobre Resolução 
de Consulta da Secção dos Nogocios do Imperio do Conselho 
d'Estado. 

Perderá lambem a Companhia o seu privilegio se de
pois d~ toda a linha ter sido aberta ao publico for a mesma 
Companhia declarada incapaz de conti!mar seus trabalhos, ou 
se os tiver parados por mais de oito mezes consecutivos, ou 
se interromper a circulação por mais de hum anno. 

õ.• 

Quando a Compallhia por ventura perca o direito ao seu 
contracto pelü falta 'de conclusão da parte da estrada, -nos 
tei·rnos da condição antecedente, conservará todavia ·a plCni-
tudc de seus direitos sobre todas as· obras que tiver feito, e 
sobre· a propriedade que houver adquirido; porêm o valor 
de todas. ~s terras publicaS, m·adciras , ou outros matcriaes, 
que lhe. tivútem. ~ido cedidOs gratuitamente pelo Governo e 
o total de tOdos ·Ü'S .. "direitos ·de irnp01'tação não pagos serão 
restiluidos· ao Governo, fr· este terá o direito, ·se o julgar 
conveniente, de desapropriar a '1-Lnha c toda out!·a proprieda
de da Companhia, segundo a Lei de. d,esapropriação . da pro
priedade particular por utilidade publica, 

Poderá a_ Companhia usar do direito de desapropriação, 
na fórma ·das Leis em vigor, para haver os terrenos de do
minio· particUlar, que forem neccssarios para o leito da -es
trada de ferro, estações, armazcns, e mais· obras;. e pelo Go
verno lhe serão gratuitamente concedidos para os mesmos fins 
os terrenos devolutas c nacionaes, c bem asism os compre
hendidos nas sesmarias c posses, salvas as indeimnisações que 
forem de direito. 

Na avalia~·ão dos te1Tenos c propriedades que forem desa
prôpriadaS, o augrnento do valor produzido pela estrada de 
ferro não será levado em conta. 

A Companhia não ficará sujeita á desapropria{~ão de ne
nhum dos terrenos, que, segundo o seu ç.ontracto, tiver pro~ 
priamentc desapropriado ou adquirido. 

Tambcm o Govm·no lhe concederá gra1uitarncn1c o uso 
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das madeiras c outms materiaes existentes nos ·terrenos de
volutas e nacionacs, e de que a Companhia tiver precisão 
para a construcção do caminho dé ferro. · 

Não terá porém a Companhia o direito de vender ou dis
por de taes madeiras ou maíeriaes sem o consentimento do 
Governo. Vinlec por cento do producto bruto obtido pela ven
da destes objectos serão levados ao credito do capital. 

Os favores deste Artigo são estensivos aos canaes e c.a
minhos transversaes, estradas ordinarias, '&c., que possão ser 
construidos pela Companhia. 

~.' 

Ficão isentos de direitos de importaçã(f, dentro do pra
zo mareado para a conclusfto das obras, e nos déz annos 
que a c lia imrncdiatarnontc se seguirem, os trilhos, machi
nas, matel'iacs, e instrumentos que se destinarem á mesma 
construcção; c bem assim os carros, locomotivas, e mais ob
jectos necessarios para os trabalhos da empn,:.sa. A mesma 
isenÇão he concedida ao carvão de pedra, coke, ou outro 
combusti vel pelo espaç,o de 33 a unos,, contados da data da 
formação dn Companhia. 

O gozo destes favores fica sujeito aos . Hegulame~tos fis
caes~ paTa o fim de evitar qualquer. abuso. 

Organisur-se-ha huma colita- dos Y:Jln:·>· :.1:;:~h<1 c~ . .;t~.:.h:; 
do Thesouro Nacional, que ten:ti:ia d-.: .oc:· ·--~·:·;! ·(Y: Jos pei<.< 
Companhia ao Governo nns e:.;.-.:u:; <'.'iL't;c_ifh:·.a:.ios. 

A Comp~:~·} · Si~ obriga a não possuir escravos, e a não 
empregar no ::. -:'-~<.:-(\ da conslrucção da estrada de ferro se
não pessoas li-v n :.:; , que, sendo nacionaes, poderão gozar da 
isenção do recrutamento, bem como do scrvico activo da 
Guarda Nacional, e sendo estrangeiras, particfparão de· to
das as vantagens,. que pül' Lei .são c forem concedidas- aos 
colonos uteis e industriosos. 

9.·'1. 

Só gozarão das sobreditas isenções os nacionaes empre
gados pela Companhia, que estiverem incluidos em huma 
lista entregue todos os seis mczes ao Presidente da Pro:vin~ 
cia, assignada pelo Director, não podendo, passado o pri
meiro semestre, ser nella contemplado o individuo, que não 
tiver tres mezes de eiTectivo serviço. 

Convencida a Companhla de qualquer a;t:mso sobre este 
assumplo, em detrimento do serviç.o publico, poderá ser mUI-
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lada tHl quantia de quatro con~os dc_réis, e perderá mes
mo este favor no caso. de reincidencia, se o Governo o jul
gar conveniente. 

10.' 

A estrada· de ferro. e suas obras não impedirão em tem
po algum o livre transito dos caminhos actuaes, e de ou
tros que, para commodidade publica·se abrirem, nem.a Com
panhia terá direito de exigir encargo, imposto ou taxa algu
ma de qualquer natureza que seja pelo Gruzamento de outras 
estradas ou caminhos de qualquer qualidade, por baixo, por 
cima, ou ao nivcl da estrada sobre que versa o estas condi
(·.ões. 
· Nestes cruzamentos todas as obras neccssarias serão .cons
truídas, conservadas c reparadas á custa da Companhia , salvo 
se a construcção de taes obras for exigida pelo Governo depois 
de concluida a estrada de ferro, por que neste caso as des
pezas com ellas feitas serão pagas pelo mosmo Governo . 

. Esta disposição todavia nao impede tl ·po,ssihilidade de 
contracto especial que tenha lugar ern relação ao caminho ater
rado de Santos ao Cubatfío. 

~\ Companhia será obrigada a . estabelecer em toda a 
extensão da estrada de ferro hum Lclcgrap.lto electrico que terá 
o numero de fios, machinas c appD,relhos sufficientes para estat~ 
hum sempre prompto ao scrriço do Go'\''erno. A indamnisa
~:ão a pagar aos empregados da Companhia pelo scrvit.~o pres
tado neste caso ao t~ovcrno será posteriormente fixada por 
este de accordo com a Co:npauhiu. 

As malas do Correio e seus conductores, bem como quacs
qucr .sommas de dinheiro pertencentes aos .Corres publicas 
serão conduzidas gratuitamente pelos ca-rros da Companhia: 
porêm ao cuidado c por conta f~ risco do Governo. 

As sommas assim remeUidas serão sclladas em caixas. 
Pelo transporte c todos os mais objectos pertencentes ao 

Governo, pagará este 20 por cenlo menos do que pagar o 
publico por objcctos semelhantes. 

Para o serviço do Correio será n~it~ huma divisão parti
cular em hum dos wagons dos passageiros de 2.a classe, -com 
espaço para tres homens, o com as neccssarias accornmoda
~~ões para reechcr as malas, e dispo-las. dç maneira que o 
set'vi~~o se facil1k. 
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Se o Governo exigir para este serviço maior espaço do 
que o de hum wagon que possa accommodar seis pessoas, 
a Companhia fornece-lo-ba mediante huma indemnisação por 
parte do Governo : no caso contrario o Governo empregará 
carros seus. 

Nas e:5ta~.ões ou perto dellas terá o Governo o direito de 
fazer as obras necessarias- para o serviço da entrega das ma
laS aos · vehiculos ou pessoas que as · tiverem de levar para 
os differentes lugares. 

Dous passageiros em serviço do Governo ter-Jo tambem· 
passagem graUs todos os dias nos wagons da classe corres
pondente á sua posição social, sendo a bagagem de cada 
hum livre até o peso de 3 arrobas, não comprehendidos os 
instrumentos neccssarios para o preenchimento· de suas obri
gações. 

:1.3.' 

Se o Governo mandar tl'opas para qualquer ponto, a 
Companhia se obriga á pôr immediatamcnte á sua disposição, 
por metade da tarifa estabelecida, todos os meios de trans
porte que possuir, e a empregar tambem nessa conducção os 
meios de transporte do Governo, que forem apropriados ao 
serviço da linha. 

:I <i.' 

A Companhia transportará os presos e seus respectivos 
guardas. em carros pertencentes ao Governo, com a neces
saria segurança, e receberá por este serviço a metade do pre
ço pago pelo publico por carros da 2., classe. 

Não obstante esta disposição a Companhia deverá ter pelo 
menos hum carro proprio para a cbnducção dos ditos pre-
sos; c os transportará pelo mencionado prec:,o· sempre que o 
requisitar a Autoridade. · 

A Companhia transportará graLuitarncnte em qualquer 
tempo, e em qualquer dirccção as irmãs de Charidade em wa
gons _de 1. a classe; e cada anno, durante os 5 primeiros 
annos, da costa para o interior, em carros de 3.a classe, mil 
e quinhentos colonos, qur. tiverem obtido concessões de ter~ 
raS, sendo distribuidos em porções convenientes, e tendo o 
Governo dado á Companhia aviso prévio. 

Os colonos que forem rcmettidos por conta dos parlicu
lares, a fim de serem empregados no serviço da lavoura, e 
que se apresentarem munidos de huma guia da Uepartição ge
ral das terras publicas, pagurJo metade dos preços que fo
,·em fixados para os passageiros da 3.a classe. 
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O Goycrno garante á Companhia durante o prazo de 33 
annos, a contar da t.a chamada de suas acções, o juro de 
5 por 0

/ 0 ao anno, pagavel de 6 em 6 rnezes nesta Côrte 
sobre o capital gasto, bona fide, na estrada de ferro, até o 
maximo declarado no fim do Art. 18. 

He alCm disto garantido á mesma Companhia por_ ·igual 
numero de annos, e com igual condições, o juro de mais d,ous 
por 0/o, que a Provincia de S. Paulo lhe assegura em \'irtu
de da Lei Provincial n.' 6 de 17 de Março de 1855. 

Este juro scn\ pago pela Thcsouraria da referida Provin
da sob sua responsabilidade , sobre o capital que for cffecti
varncntc despendido dentro do maximo referido no Art 18. 

Fica expressamente declarado que a garantia do juro, 
tanto geral como Provincial, hc sómcntc sobre o cupital des
pendido dclltro do dito maximo na distancia das vrimeiras 20 
1cguas da estrada de ferro. 

:n.' 
O capital da Companhia , que tem a sobecdita gaeantia 

de juro não se compõe sendo das seguintes verbas: 
1. a Dinlwiro despendido em levantar plantas c planos, em 

fazer explorações, orçamentos, annuncios, impressões, map
pas e gazetas, portes de cartas c despezas de viagens neccs
sarias para principiarem os trabalhos. 

2. a As som mas despendidas com acquisiçõcs de terrenos, 
c indernnisaçõcs aos proprictarios ou outros prejudicados, e 
com a construcção ou acquisição de todas as obras perma
nentes c fixas nccessari-as a seu uso, como estações, armazens, 
tclheiros , depositas, officinas, casas de machinas, escripto, 
rios, casas, reservatorios d'agua, bombas, encanamentos, 
plataformas, viradorcs, passadeiras, ponteiros, signaes, tri
lhos, mancacs, &c., linhas tclcgraphicas e todas as outras 
cousas commummcnte consideradas como constituindo c per
tencendo ás obras permanentes de lmma estrada de ferro. 
Entrão tambem nesta verba todas as machinas de mera ap
plicação c utilidade local, que scjão necessarias para os tt·a
balhos de planos inclinados, como machinas fixas, de qual
que!' fôrma, cal abres, wagons, freios, &c. 

3.' O custo do primeiro c completo lote de machinas lo
comotivas, carru3gens de passageiros, ou ·wagons, carretõcs 
para mercadorias na prororção de hurna locomotiva para duas 
milhas inglezas, e de hnm ·wagon de primeira classe, dous 
de segunda, e dous de terceira, e. doze carretões para rner
ca.dorias ou gado para tres milhas, e de todo o rnacbinismo 
que se eonsidera conw formando parte do capital: a r(mova-
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ç.ão porôm, angruenlo e reparo do rnachinfsmo rolante serão 
considerados como dcspczas que dcvcr5o ser lançadas nas 
contas correntes annuaes da- rcGeita c despeza, e não addi
cionados ao capital 

k."' As despczas de administração, durante os trahalho:o! 
de cada Scccão, c antes de sua abertura ao publico, ni:io 
excedendo a 2 c meio por cento do custo da-mesma Secção, se.;. 
rão tarnbcm annexas ao capital , m8s as que se fizerem de
pois da abertura dn Secção ao publico pertencerão ú conta 
corrente annual de receita e despeza. 

Nem huma outra dcspcza alêrn das que ficão menciona
das ser;\ considáada como ptH'tc do capital que tem garantia 
de jm·o. 

5." Qualquer allcraçtto que posso ser ncccssaria em algumas 
das obras-, depois de concluidas, será feita por conta da mesma 
Companhia, c seu custo nJo seni tamhmn considerado comó 
parte do capital que tem garantia de juro. 

6." Outrosim nas cuntas annuacs ou scinestrars de recr.ita 
e despeza nenhum dispendbo será contado senão o do custeio 
e conscrva~~ão da estrada. 

Se a Companhia soOJ:er algum prejuizo por destruição dr. 
trabalhos comprchendidos debaixo de sua propria responsabi
lidade, por perdas nas ramificações, canaes, minas, ou ou
tros trabalhos que não gozao da garantia de juro pot· p<lga
mento de multas, custas de t~rbitramcnto, ou por fallimento 
das pessoas que tcnhflo tr~msacções com ella, tacs prcjuizos. 
não scrrro eonlados no intuito de se considcr(lrem diminuidos 
os dividendos. 

:1§." 

O ma·ximo do capilal relativo ás despcws desta estrada, 
pelo que respeita á garuntia dt~ juro, quer por parte do Go
verno Geral, quer pOr parte da Provinda de SUo Paulo, em 
hypothesc nenhuma poderá exccdct· de dous milhões de libras 
esterlinas ao cambio de 27, comprchendidas todas c quaes-~ 
quer dcspezas que possão ser fcitns, seja qual for a sua deno
minação ou natureza, ou maior importancia do custo da em
preza,- pois que, se deyar~se a mais dessa quantia, os gastos 
ou despezas cxc.cdcntcs concrão por conta da Companhia sem 
essa garantia. .Pelo contrario s.e o custo da empresa em sua 
execução for menor desse maximo, o Governo e a Provincia 
não _garantirfto senl'io o juro dessa sqmma menor, que for efl'e
~tivamcnte despendida. 

Se em qualquer tempo a Companhia precisar de maior 
capital, alCm dos dons milhões esterlinos, deverá obte-lo por 
qualquer meio que julgue conveniente, por sua conta e risco, 
e debaixo de sua unica garantia. 
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P<1nl regular o pagamento do ,jnro em qnanto a estrada 
não chegar a seu termo, e o capital acima fixado n5o se pre
sumir empregado em sua totalidade,' scrilo observadas as se
guintes regras: 

1." O sobredito juro de 5 por cento por partn do GovernO, 
f~ o de 2 por cento por parte. da Provincia de S. Paulo, eor
rem desde o dia em que se w~rifiear qualquer entrada de fun
dos, ou chamada, em rcla~~ão i'i. quantia que cllCctivamcnlc 
entrar para o corre da Companhia, deduzido porüm o qnc 
pmkr ser pcrcrbido de juro sobre esse dinheiro, quando pos
sa ser depositado em algum Banco. 

2. a A Companhia com lndo nJ:o podurá fazer chamada 
para entradas senão ú propor~~ão que for sendo neccssario o 
dinheiro para fazer f~Jcc ás dcspczas dos trabalhos da estrada, 
tendo-se em viste~ conservar hmna quantia em disponibilidade, 
que faça frnnte a eventualidades e exigencias, que possão so
brcvú·, dcvcnrto porêm sempre· ser prevenido o Governo, ou 
o Ministro .Brnsilciro em T~ondres, e demonstrada a sua ne
cessidade perante qualquer delles. . 

~)." Qualquer renda liquida que lirc a Companhia do tra
fico de huma ou mais Secções da linha tCrrca, que for a1Jer
ta ao transito publico, será necessariamente abatida no juro 
qnc tiver de ser pago á Companhia para preencher o minimo 
de 7 por cento sobro o capital despendido. 

Todas as despezns, assim annuacs como scmcstracs, e. 
quacsqncr outras qne constituem capital, que tem garantia 
de juro, deverão ser dcspczas rcacs, c hona fi de feitas , dc
vid<.lmcntc prow1das no Govemo-, do modo, c nas cpoclias 
que elle dctcrnlin;w. 

O Governo terá o dimilo de HJ<md;\r f<Jzür os exames que 
julgar nccessarios para fiscalis<~r a exact.idflo dns dcspezas, c 
assegurar os meios mais adaptados e cfficazes de levar a effeilo 
e estrada de ferro, c suns obras com a maior economia, tanto 
na construcção como na administração e custeio. 

Para cstr. efTcito a r:ompanhia franqueará ao Governo o 
exame de todos os :-;ens livros, proporcionando-lhe demais 
fJUaesqner outros esclarecimentos de qnc possa precisar. 

Para melhor verificaç.ão, assim das dcspczas como dare
t:cita e igualmente para a ín::;pccção das obras em t'claçâo á 
sua execução, em conformidade elos planos que se approva-
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rem, o GoYerno nomeará om Londres hum Dircclor, o qunl 
será o Ministro Bmsileiro alli residente, ou quem suas vezes 
fizer, c em S. Paulo hum Inspector da estrada, o qual 
será o Presidente da Provincia. 

Fica declarado que eHles dous Empregados, pelo simples 
facto de suas nornca~,~ncs, são considerados investidos dos po
deres que aqui se lhes outorgfio, indcpcn.dcntcmentc de no
meação r;articular para este fim. 

O Dircctor Br<lsileiro em Londres, tendo todos os direi
tos que competem aos membros da Directoria, será convidado 
para todas as sessões da mesmn, nssim como para os traba
lhos de suas <·ommissõcs. 

Para o exame de livros, c em geral de quaesqucr contas, 
das quacs possa resultar onus maior no quantitativo do juro, 
o Director Brasileiro poderá nomear hum Delegado seu, o 
qual será hum Negociante dos mais acreditados da praça de 
I~ond1'es. 

Para este mesmo fim o Inspeetor da estrada de ferro em 
S. Paulo poderá nomear llllm Delegado, o qual sení hum 
Empregado da Thcsouraria Gemi escolhido d'entrc os de maior 
categoria. 

Se porem se tratar de exames de rnachinas, ou de exe
cuçUo do plano da obra, os Delegados, assim do Dircctor como 
·do Inspcctor, set:ãa Engenheiros dos mais idoneos. 

Esta disposição não embarga quo o Governo nomeie Ins
pcctorcs espcciacs para exercerem as funcçõcs de que aqui se 
trata. 

Se em qualquc•· tempo rlcpois de completa c aberta toda a 
linha da estrada do ferro, seu andamento for interrompido 
por seis rnezes em qualquer secção por qualquer cauSa que o 
Governo julgue qlle a Companhia podia·· ter evitado , a ga
rantia, c o pagamento do juro por toda a linha cessarão, c 
só recomeçarão quando a linha inteira for de novo pos~a em 
andamento. 

Se antes da abertura de toda a linha, alguma Secção já 
aberta ao publco vier a fechar-se por qualquer causa que o Go
verno julgue que a Companhia podia ter evitado, o juro que se 
pagar por essa Seccfio ccssaní, c delle ficará exonerado o Go
vernO, não só- pclÔs seis mczes em que ella estiver fechada, 
f.;omo por cada hum dos seis mczcs seguintes, em quanto ella 
êlssim eontinuar 
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Se a Companhia em qualquer tempo julgar conveniente 
renunciar á garantia do juro, podc-lo-ha filzer indemnisan
do o Govcmo Geral, e o da Provincia de S. Pauto de quaes
quer desembolsos, que tenhiío !Cito por conta da mesma 
garantia. 

Neste caso, cessa a ingerencia que o Governo tem sobre 
os negocias da Companhia, c a parte de lucros, que lhe 
compete, na conformidade do Art. 33, salvo porêm o direito, 
que lhe fica, de regular a tarifu de transporte pelo Art. 3!,.., 
direito que subsistirá, bem como o de manter a policia e 
scguram:a da estrada, 

A Companhia, alôm da DirGctoria em Londres, terá nesta 
Côrte, e bem assim em S. Paulo, hum lugar determinado, 
onde trate de seus negocias, e em que archive os papeis~ · 
que nelle devão existir, assim como hum Superinte~dente 
devidamente autorisado para --representa-la perante o Gover
no Geral, Provincial c Autoridades em tudo que for relati
vo aos interesses da mesma Companhia. 

Ficão desde já subrncttidas á approvação do Governo as 
plantas já levantadas da estrada de ferro, a fim de ,que man
de proceder aos exames convenientes, tanto sobre ellas como 
sobre os respectivos orçamentos; mas, ainda quando appro
vadas, poderá a Companhia propor os melhoramentos ou al
tm·ações que possão ser de novo conhecidos, e julgado prefe~ 
veis, quer sobre a linha da estrada, quer sobre o modo de 
tracç.ão ou impulso, acompanhando-as de noras plantas, orça
mentos, e mais esclarecimentos neccssarios para que o Governo 
resolva corno melhor entender. 

Em todo o caso a linha da estrada de JCrro será em toda 
sua extensão huma linha singela, o que não exclue o estabe
lecimento das linhas de esperar, e desencontro quo fo1~em ne
cm;sarias para seu ctfectivo serviço. Deverá todavia a Corn'pa
nhia obter terreno sufficientc para as obras de hurna linha 
dobrada para todo o tronco principal da estrada; bem assim 
certas obras, corno pontes sobre grandt~s rios, viaductos, t~
neis, aterrados, &c., serão desde o principio construidas com 
suficientes proporções para a linha dobrada, se for calculado 
ser is~o mais economieo em razão de vir a s(~r nece~saria h urna 
linha Jollrnda. 
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tWa serú eunsLruid~"\ pelo modelo das boas cstrallusde 
[erro da Europa. 

0::; promenores da conslrucção, direeçüo intermediaria, 
segurança c vantagem das obras serão marcados posteriormente 
]>Clo Governo sobre a aprcscnta~·ão dos trabalhos dos Enge
nheiros com as plantas e or!;amcntos respectivos, c sobre hum 
rclatorio cireumstacinado do Engenheiro em Chefe, que espe
cificará os rnelhoramentss e systemus modernos preferíveis 
para tacs obras e seus acccssorios. 

Fica estipulado que a aprcseutação de taes trabafhos e 
de quaesqucr outros uecessarios para a construe('ão das obras 
nunca poderá exceder o prazo marcado no Artigo r,..o para 
serem principiadas, pena de ser clla multada na quantia de 
quatro contos de rüis ; e se dentro de mais hum anuo não 
apresenta-los, alem d.e ig·ual multa, caducarão estas condições. 

Não obstante esta cslipula~·ão, o systema definitivo <la 
Jinhu., que tem Je transpor u serra do Cuba tão de Santos, bem 
como dos respectivos vchiculos de transporte, poderá ficar 
dependente de posterior c especial accordo com o Governo, 
a fim de obterem-se os mais amplos esclarccimcnt<>s. No en
tretanto cffecluar-se-ha o transito pela melhor localidade e 
systema provisorio, que for possh·cl, com a approvação do 
Governo. 

Se o Governo julgar conveniente, antes de dar a sua ap
provação, mandar examinar por l~ngenheiros seus os ditos 
trabalhos, serão os l~ngcnheiros da Companhia obrigados a pres
tar-lhes todos os e~darecimcntos que lhes 1brern exigidos, não 
correndo todavia os prazos contra a Companhia no caso de 
demora por parte dos Engenheiros do Governo. 

Se dentro de tres mezcs depois de apresentados os ditos 
trabalhos, o Governo não oppuzer objecçào, cntcnder-se-ha 
que são approvados, c poderão ser postos em execução pela 
Companhia. 

As objecções do Governo serão examinadas de accordo 
com o :Engenheiro ou l~ngcHheiros da Companhia, chamados 
para esse fim. 

Se todavia a Compa_nhia discordar da decisão do Gover
no quanto á insufficienci_v de seus planos c orçam~ntos, re
correr-sc-ha ao juizo arbitral, para este decidir o ponto de 
discordancia entre as partes. 

Para esse fim cada huma das partes nomearú hum En
genheiro. Se estes não concordarem, cada lmma indicará 
mais hum Engenheiro, e d'entre os dous aquelle que for 
escolhido ·pela sorte decidirá a questão. 

Este mesmo juizo arhilral servirá para os casos em que 
o Governo niio <tchc ndNIU<Hlas I' suffieientes as obras construi
das pela Companhia. 
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Sa a divergenda porôrn versar, não sobre Cssas matcrias 
profission:Jcs, c sim sobre seus direitos ou deveres, e seus 
rcspcctiyos interesses, a questão será decidida definitivamente 
por tres arbitros, hum .dos quaes será nomeado pelo Gover
no, outro pela Companhia, e o terceiro por accordo _de am
bns as partes. Se porém não concordarem na nomeação deste 
terceiro, o Governo apresentará tres nomes d'entro os Con
selheiros d'Estado, c a Companhia outros tres, que devem 
residir no Brasil; e se residirem fóra Uclle correrão por conta 
da Companhia todas as despczas df' viagem c estada, e des
ses seis se tirará por sorte hum, cujo· voto será decisivo~ 

Quando houver qualqnet; desintelligcncia entre' o Gover
no e a Companhia, para a decisão da qual seja necessario a 
juizo arbiLral, qualquer das partes dará aviso á oUtra d'essa 
necessidade, c do nome do arbitro escolhido. Se dentro do 
90 dias da data úo aviso, a out1·a parte deixar de nomear o 
seu arbitro, e de intimar sua nomeação á 1.''-, o ponto em 
questão sed considerado como concedido e abandonado pela 
parte assim em fulLa. 

3:!.' 

O acto de sorteamento será praqcado em Londres, sob a 
prcsidencia do l\Iinislro Brasileiro, c em presença dos mem
bros do Directoria, os quaes assignarão juntamente com clle 
o termo que se lavrar. 

Em todos os casos em que se tenha de rccor~·cr ao juizo ar
bitral a parte contra a qual os arbitros decidirem pagará to
das as custas. 

Nos casos em que possa ser duvidoso para que lado pen
de a decisão dos arbitras, pertence a estes o direito de rc
sol ver quem pagurá as custas. 

Durante o privilegio a Companhia pcrccber<i os precos 
de transporte de mercadorias e passageiros segundo huma ia
bella que o Governo, de accordo com cl!a, orgauisará, con
forme as seguintes bases: 

1:1. Para os generos de producção do paiz, que se desti
não principalmente á exportação, como o .café, assu.car, al
godão, fumo, couros, c outros semelhantes, o maximo do 
preço não excederá de 20 réis por arroba em lcgua de trcs 
mil braças; e para as de alimentação, como feijão, milho, 
arroz, farinha, queijos, batatas, toucinho, carne, c outros 
semelhantes, não excedera de 15 réis por arroha pela mes
ma distancia. 
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Este serú iamhcm o maximo dos gcncros alimentares de 
importação, tacs como o- sal, farinha de trigo e peixe St\l-
gado. · 

2.a Para os generos de-importação nfío comprehendidos no 
numero antecedente, o maximo dO preço será de 30 réis pc
lo mesmo peso c distancia. 

3. a poderão ser sujeitos a h uma L:uifa mais elevada do que 
as dos n.C>s 1.0 e 2. 0

, quer scjâo de exportc:H_'.ão quer de im
portação, os objet.;tos que, em conscqucneia de seu grande 
volume e pouco peso são de desvantajosa conducção, como
mobilia, cajxas com chapcos, .e outros smw~lhantcs f podendo 
nestes casos o preço clevar~se até o dobro do -das rcspcclivns 
classes. 

4." Dependerão de huma tnrifil mais elevada do- que a 
precedente os artigos de conducção perigosa, como-a pol
''ora, e os de maior responsabilidade para a Companhit~, em 
conscqqencia de sua fragilidade 1 t.:ws como-pia1ws, ·lonçu, 
vidros, &c., ou os de grande wüo1· e pequeno peso, como-· 
ouro, prata joias, moeda papel, '-~c. 

5.a Haverá huma tarifa especial parA os anim<.ws vivos de 
qualquer especie que srjão; c tambcm hum a outra especial 
para as madeiras, pedras ou mctaes àc graudc peso ou di
mensões. 

6.a O maximo do preço de transporte para os passageiros 
de 1.' classe será de 600 réis por legua de 3.000 braças, para 
os de 2.a classe 400 réis, e pura os de 3.a de 200 réis. 

A Companhia fara trcs divisões de assentos ou lugares para 
os passageiros, com as necessarias accommodações c com as. 
designações da La, 2.a e 3.a classe de viajantes. 

A fórma dos \vagons adoptada em Inglaterra sení tomada por 
modelo, com as alterações que o clima. c outras consideraç,õcs 
exigirem. Tudo quanto tOr relativo a bagagem e preços será 
regulado com a ma:íor clareza e precisão. li'ixar-se-ha hum preço 
proporcionalmente mais elevado para as viagens pequenas do 
(!UC para as mais longas. l?ar-f:e-ha hum abatimento nos 
preços para as pessoas que liajarcm regularmente entre cer
tos pontos. 

7."" Os cornbols cspcciacs c cxtraordinarios. para o serviço 
de parliculurcs. assim como os wagons separndos para familiasr 
sociedades, ou grupos de passageiros serão sujl~itos a regras 
cspeciaes, as quacs, depois de fixadas, serão applicadas a 
todos 

S. a As listas dos preços autorisados serão impressas, c ex
postas em hum lugar proeminente c accessivel de cada estação. 
As horas de partida e chcgaUa de cada comboi serão decla
radas nas ditas listas. 

9.a Os preços serão os mesmos para todos, cxecptuados 
os priYilcgios concedidos w~ste contrado ao Governo paru o 
~crvi~o publico, 
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E5Labdecc~r-so-ha diminuiçõeS c isenções de prcc.os a fa
vor das criaucas menores de 12 annos, c das menores dc-·3. 

10. a NcnhÚrna dcspeza de arma'kenagcm será exigida pela 
Companhia pelos ohjectos entregues nos seus depositas, salvo 
o que for csUpulado no respectivo Regulamento, por qualquer 
demora que haja em expedi-los , quando ella não tenha sido 
exigida pelos seus donos, qualquer que seja o rnolivo dessa 
demora 

11.a A Companhia não cobrará taxa alguma addicional 
por carregar ou descarregar, por armazenagem ou deposito de 
objcctos, se essa dcspeza não estiYer expressamente menciona· 
da na tabelb dos preços de transporte. 

12.a A Companhia será obrigada a transportar nos seus 
com bois todos os objcctos, qu_c forem trazidos ás suas esta
ções, c as regms para a ordem de prcfcrencia, Se forem no
cessarias outras alêm da propriedade de sua entrada nas es
tações, serão estabelecidas com clareza na dita tabella , c as 
mc~mas para todos, â cxcepção dos casos de prcfereücia a 
favor do Governo, alêrh do serviço publico. 

13. u Quando os dividendos da Companhia montarem a 10 
por cento, o Governo terá o direito de exigir os combois de 
meio preço para os passageiros de 3. 11 classe, corno existem 
nas estradas de l'erro inglezas, sob a denominação de combois 
do Governo. 

Quando os dividendos da Companhia excederem a 8 por 
cento ao a uno, o excesso de taes dividendos será repartido 
igualmente entre o Governo c a Companhia, sendo a parte 
destinada úquelle huma compensaçJo pela responsabilidade a 
que se submetle pela garantia do- juro. 

Da parte que pertencer ao Governo será deduzida huma 
quota proporcional para a Provincia de S. Paulo. 

Esta divisão de interP.sses entre o Governo e a Companhia 
só terá lugar durante o tempo- em que subsiste a garantia 
de juro. 

Quando os dividendos da Companhia tiverem sido maio
res de 12 por cento, em do tis annos consecutivos, terá o Go
verno o dil'eito de exigir della reducção tal nas tarifas, que faça 
entrar os referidos dividendos dentro do maximo de 12 por 
cento. Se em qualquer tempo os dividendos forem menores de 
7 por cento deverão ser reformadas as tarifas, a fim de se fa
zerem as alterações nccessarias para obter-se maiores divi
dendos. 
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l\o fim dos 90 annos deste eonlraelo cessa o prí,·ilegío 
concedido á Companhia ; esta porêm conscrv<H'á a plenitude 
de seus direitos sobre a estrada de ferro e seus pertences, 
pocle.ndo usar dclla e custen-la conlo bem lhe aproúrcr, sal
vo sempre o direito de dcsaprüt)riaçfto que compele ao Go
Yerno. 

Se o Governo julgar conveniente cffecLnar a desapropria
ção da estrada de ferro, com todas as suas ramificações, po
dc-lo-ha fazer debaixo das seguintes condições: 

1.<~ A desapropriaç5o nflo poderá ter lugar antes de 30 
annos depois da abertura de toda a linha ao pub-lico; exce
pto por livre e especial accordo da Companhia. 

2-:1 O termo do resgate será calculndo pelo termo mcdio 
do rendimento liquido dos ultimas cinco annos, com tanto que 
esse rcndimenlo não seja menor de 7 (}/o 

3.a A Companhia receberá do Governo huma somma em 
fundos publicas, que dê igual rendimento. 

r, .. a Se depois de haver adquirido a propriedade da estrada 
e suas ramificações decidir o Governo arrendar sua adminis
tração c exploração, em igualdade de condições será a Com
panhia preferido. 

3~ .' 

O Governo pre..'!tará á Companhia, por meio das Autori
dades, toda a protecçüo compativeJ com as Leis·, a fim de 
que possa ella realisar )l anecadação das taxas estabelecidas, 
c para que scjão respeitados os guarQ.as c empregados , que 
a Companhia tenha de estabelecer para velarem na observan
cia de seus regulamentos, c ·manterem a policia da estrada 
de ferro. 

as.• 
Ue pcnnitlido ;_\ Companhia para este fim, c para con

seguir conscrvnr a ordem nas estações, c nas linhas da es
trada ter á sua custa hum certo e limitado numero de guar
das; que poderão andar armados : estes guardas porêm ficarão 
sujeitos a inspoçç.ão das Autoridades locaes, c deverão ser Ci
dadãos Brasileiros. 

39." 

Nos Hegulamcntos que o Gorcrno deve promulgar, em 
eonformidade do ~ 111 do Art 1.' da Lei de 2.6 de Julho de 
1852, se estabeleCerão as regras policiaes neccssarias para se
gurança da estrada e seu custeio regular, a fim de prcvenü· 
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qualquer perigo, que possa s:_~r cau:Jado por estranhos, ou 
mcsHJO por mnpregados da Companhia. 

Nesses Begulamentos o Governo illlporá as penas e multas 
para que está aulorisado, c se estos forem insufficicnlcs soli
citará maiores do Poder Legisla ti v o. 

Se a Companhia descobrir na linha de seu priyilcgio mi
nas de carvão, pedra ealearea, ferro, chumbo, cobre, ou 
quaesquer outras , riH.~smo de metucs preciosos poderá explo
ra-las, seiTI prejuizo dos direitos adquiridos por outros, de
vendo dar parle·irnmediotamcnte ao Governo para que lhe sejão 
demarcadas as datas, e estipuladas as condições do seu gozo. 

Oulrosim, se a Companhia desejar obter alguma concessão 
ou compra de terras devolutas para remunerar os operarios, 
que empregar, ou para alguma empr-esa agricola, dirigir-se
ha ao Governo para obte-las nos termos mais favoraveis per
mittidos pebs Leis ou Hegulamentos do Governo. 

Para o fim de explorar tar.s minas, ou cultivar taes ter
ras, formará Companhias separadas, a Jim de que os inte
resses e contas da estrada de ferro sejão inteiramente distin
ctos de taes em preza::; 

Estas Companhias pngarão ao Estado os mesmos direitos 
que pagão os particulares. 

<1:1.' 

No caso de que o Governo queira que alguns Engenhei
ros seus se instruão na eonstl'ução das estradas de ferro, a 
Companhia os adrnittirá para que assistão a todos os trabalhos 
da empreza. 

A Companhia não poderá emiltir acções negociaveis sem 
que sejão pre\-iamente approvados os seus Estatutos, devendo 
ser reservada para se cmiltir no 13rasil, huma quinta parte 
das acções. 

Ll3.' 

Quando se julgar conveniente prolongar a linha de ferro 
de Jundiahy até o rio Claro, ou outro ponto, ou construir ou
tras linhas de ferro em seguimento da estrada contractada, ou 
pontos della, será a Companhia preferida para essas em prezas, 
em igualdade de condições, a qualquer outra Companhia, ou 
pessoas que se proponhão a toma-las. 
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4lAk 

As penas de perda de privilegio c garantia de juro, ·nos 
casos que tem lugar _por estas condições, não poderão ser im
postas senão por Dccn'to expedido em virtude de Rcsoluç.ão 
de Consulta do Conselho d' Estado. 

Fica entendido que no caso de serem ,âs em prezas do Art. 
4.3 dadas a outra Companhia, por ter c lia oflerecido melhores 
condições, a Companhia, de que tratüo esl3s condições não 
poderá oppor-sc á juncçüo das novas estradas c rami(icações ús 
suas linhas. 

Neste caso terá o Governo o direito de rcgulilT a policia de 
serviço, c « taxa das tarifas que as novas linhas devem pagar 
á Companhia. 

Por seu lado esta Companhio adquiríní igual direito com 
igual onus ao uso das novas linhas que se vierem juntar ú da 
sua -estrada. 

Nenhuma das Companhias poderá recebet' passageiros e 
mercadorias nas linhas que lhes não pertencerem, salvo por 
mutuo consentimento, ficando somente estabeleC-ido o direito 
de transito. Quaesqucr questões que possâo suscitar..::se á este 
respeilo .ser à o decididas por arbitros, pela fórma estabelecida 
no Art. 30. 

A velocidade dos combois, a qualidade dos wagons das 
trcs classes, quaesquer penas que se tiverem de impor, e as 
pr~videncias necessarias, a fim d~ assegUrar ao publico a rcgu
landade do serviço por parte da Companhia, c a esta o pa
gamento dns passagens c fretes a que tem direito, formarão 
o objccto de Hegulamentos policiacs organisados pelo Governo, 
de accordo com a Companhia. 

A Companhia fornecerá ao Governo todos aquclles dados 
estatisticos que ellc exigir do trafico que houver pela linha, 
das sommas recebidas por diversos titulos, daS distancias per .. 
corridas, &c., &c. 

Nem a approvação dada pelo Governo á quaesquer \'la
nos entregues ou indicados pela Companhia, nem a deCisão 
dos arbitros no caso de discordanciu entre o Governo e a 
Companhia J poderão em caso algum exonera-la de sua rcs-
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ponsabilidade, quanto á insunicicnciu .de quacsqucr das obras 
conslruida~ conforme estas condições. 

Qualquer altera~·.ão que possa ser neccssaria em alguma 
das obras depois de concluidns, será fCita por conta da nws~ 
ma Companhia, e seu custo não serú considerado como parte 
do capital que tem gnrantin de juro. Se porem alguma re
construcçao ou reedificaçao for considerada pelo Governo ou 
pelos arbitros do Art. 29, como tendo sido causada, não l;or 
insuíliciencia da obra, mas por casos de força maior, como 
inuudaç.ões, furacões, terremoto~, que não podião ser:. prevenidos 
pela Companhia, a dcspeza feita em tal caso com a rcconstruc
cão ou reedificação das obras d<.tmnificadas será. addiciünada 
áo capital garantido. 

Se a estrada de ferro c todos os seus pertences não se 
acharem em estado satisfactorio de conscrvaçao, o Governo 
ordenará á Companhia o cumprimento do seu dever. H<tverr
do a este respeito divergcncia eutrc o Governo e a Compa
nhia se decidirá a questão pela maneira prcscripta no Art.. 29. 

Se alguma alteração para o futuro vier ú f'azcr-se na or
ganbar,üo dos Ministerios ou no Conselho d' Estfldo, todos_ os 
direito's, faculdades c attribuições ora pertcneentos por estas 
condições ao 1\'Iinist.erio do Imperio e á respectiva Secção do 
Conselho d' Estado, deverão pertencer ao Ministe.rio ou Sec
ção do mesmo Conselho que for encarregado das obras pu
blicas, estradus, canaes, vias ferreas, &c. 

Pal<lcio do Rio de Janeiro em 26 de Abril de 1856. 

Lmz Pedreira do Coutto Ferm•. 



( HiS ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO Dll'ElUO DO Bl\ASIL. 

1856. 

Tü>!O 1\J. PAIU'E 2 a SECÇAO 20.' 

DECRETO N.' 1.760- de 7 de ~!aio de 1856. 

Providencía a respeito da!l habilitações, chtss1:[icação, numero, 
e tmiforme dos Alferes alumnos do Exercito. 

Querendo obviar os inconvenientes resultantes de se 
promoverem ao posto de Alferes alumnos as praças do Exer
cito que não tiverem a indispensavel inslrucção pratica ele
mentar dos Corpos, adquirida no serviço_ dos mesmos Cor
pos, ou na Escola de Applicação, estabelecida posteriormente 
á instituição dos Alferes alumnos. Querendo tamllem fixar o 
numero que deve haver dos ditos Alferes alumnos, sua clas
sificação no Exercito, e seu uniforme especial: Hei por bem 
Decretar o seguinte. 

Art. 1.' Nos dous annos de estudos, cuja approvação 
plena, em virtude do Art. 1;) dos Estatutos da Escola Mi
litar do i.' de Março de 18h5, e do Art. 21 do Regula
mento do Curso de Cavallaria e Infantaria da Província do 
llio Grande do Sul, de 5 de Abril de 1852, confere di
reito aos estudantes deste Curso c daquella Escola , praças 
de pret do Exercito a serem promovidos ao posto de Alferes 
alumno, deve comprehender-se hum armo do Curso da Esco· 
la de Applicoçúo estabelecida na Côrte, ou de outra qual
quer das Escolas Militares do Impcrio , em que se der a 
instrucção simultanca theorica e pratica, segundo o regimen 
da dita Escola de Applicação. Nesta disposição não se com
prehendem aqnellas praços que contarem pelo menos hum 
anno de serviço effeclivo na fileira dos Corpos arregimenta
dos do Exercito, c tiverem as approvações plenas a que se 
referem os mencionados Estatutos e Regulamentos. 

Art. 2.' Os Alferes alumnos que actualmente existem, 
e os que forem promovidos a este posto, não pertencerão 
como taes, a nenhuma das Armas, nem aos Corpos espe
ciaes; e tcrJo a denominacão de -Alferes alnmnos do 
Excreilo. · 
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Art. 3.' Fica limitado a sessenta o numero que deve 
haver de Alferes alumnos elo Exercito. 

Art. 4." Os Alferes alumnos elo .Exercito usarão ex
clusivamente do uniforme constante do plano descriptivo quo 
com este baixa. 

Art. 5.' As disposições do Art. 1.' só terão vigor a 
respeito claquellas praças que começarem seus estudos a 
contar do corrente anno. 

O Marquez de Caxias , do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d' Estado dos Negocios ela Guerra , assim o tenha 
entendido e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Jancir.o em sete de Maio de mil oito
centos cincoenta e seis, trigesimo quinto da Independencia 
c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M m·quez de Caxias. 

Plano deSIWiJ•tiwo do uunnfoR'IUC dos Alfci'C" 
ahnnnos dO EXercito coufoR•:ane o íãgnn•iuo 
annexo, ar•J,..ovatlo 1•elo A••t. "·'do Deea•cio 
olest•• data. 

Bonet. 

De panno azul , da mesma côr e qualidade do da so
brecasaca , com o feitio e dimensões elos estabelecidos para 
o pequeno uniforme dos Oillciaes dos Corpos do Exercito, 
avivado de encarnado, com listra do mesmo panno azuJ, 
vi rola de metal dourado na pala, e huma estrclla deste 
metal fixada na frente sobre a listra, sem excede-la. 

Gravata. 

De seda batida, sem lustro. 

Sobrecasaca. 

De panno azul, do feitio e dimensão da dos Officiaes 
dos Corpos de Infantaria do Exercito; gola c canhão do 
mesmo panno, c avivada de encarnado: botões lisos de 
metal dourado. 
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Platina. 

Como a dos Officiaes dos Corpos de Inranteria, lendo 
no centro da palmatoria huma estrella de metal dourado 
com cinco pontas. 

Banda. 

Da meslila qualidade e dimensões que as que usão os 
Officiaes do llxercito; sendo, porêm, a borla e a franja de 
retroz da mesma ·côr do da malha, sem nenhum galão de 
ouro. 

De galão de 
]JOsto de Alferes , 
geral. 

Divisa. 

ouro de largura estabelecida para a do 
e pregada no canhão conforme o uso 

Calça. 

Branca, de brim, ou azul de panno da mesma côr e 
qualidade do da sobrecasaca, avivada de encarnado nas 
costuras longitudinaes exteriores, sem presilha. 

L1<V((. 

Branca de couro de anta, ou camursa. 

Calçado. 

Botim de couro preto, lustrado. 

Talim. 

De couro preto envernizado , chapeamento de metal 
dourado e liso, como as do uso geral estabelecido ; sendo 
a chapa de atacar, quadrada, com h uma estrella do mesmo 
metal, de cinco pontas, sobreposta c inscripta no quadrado. 

Espada. 

De gtwrnições c bainha de aço ou ferro. 
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Fiador. 

De couro preto envernizado com borla do mesmo, sob 
as dimensões estabelecidas 110 plano geral dos uniformes. 

Palacio do l\io de Janeiro em 7 de Maio de 1856. 

i)larquez do Caxias .. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856 

TOMO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 21.' 

DECRETO N." 1.761- de H. de 'Iaio de 1856. 

Approva os novos Estatutos para à Companhia Brasileira 
de Paquetes a vapor. 

Att.endcndo ao que Me representou Nicolau Nctlo Carnei
ro Leão, Gerente da Companhia Brasileira de Paquetes a va
por: Hei por bem Approvar os novos I~statutos para a mesma 
Companhia, que com este baixão, assignados por Luiz Pe
dreira, do . Coutto Ferraz, do Meu Conselho~ Ministro c Se
cretario d'Estado dos Negocias do Irnperio, que assim o tenha 
entendido e faç,a executar. Palacio do lU o de Janeiro em qua
torze de .Maio de mil oitocentos cincocnta e seis, trigcsimo 
quinto da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

L~<iz Pedreira do Coutto Ferraz. 

!Est:dutos {i.a «::ompanltia BJ•asUeh·a tlc Pa
quetes de vapor, a que se ••efm·c o 

Dem·eto desta llata, 

CAPITULO I. 

Da Companhia e seus fins. 

Art. 1.0 A Companhia se denominará, como ató aqui, 
Companhia Brasileira de Paquetes de vapor, c terá a sua 
Dirccção nesta Cidade do lHo de Janeiro. 

Art. 2. o O objedo e. fim principal da Companhia h c cum
prir os seus contractos com o Governo Imperial. 

Art. 3. 0 Tambem hc ohjccto c lim da Companhia to
dos os Ji·ctes e passagens, ou quaesqucr outros proveitos lici
tas que, sem embarac,:arem aquellc pl'imario ohjecto, se pos
são obter em utilidade da Companhia. 
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Art. r,._o Para preencher estes .fins terá a Companhia os 
Barcos de vapor de tonelagem c força que forem convenien
tes para o objecto p'roposlo. 

CAPITULO !!. 

Do capital da Companhia. 

Art. 5. o O capital da Companhia h e de dous mil con
tos de réis, representJdo por dez mil acções de duzentos mil 
réis cada huma. Constituem o capital de dons mil contos de 
réis os haveres da Companhia, representados no balanço cx
trahido em 31 de Dezembro do anno passado. 

Art. 6. 0 As duas mil acções do fundo primitivo serão 
substituidas pelas dez mil de que truta o Artigo antecedente, 
recebendo os Accionistas cincO destas por cada h uma duquellas. 

Art. 7. o Pôde ser A.ccionista qualquer pessoa, corporação, 
associação ou entidade. com tanto que a transfen:ncia de h uns 
para outros seja ctl'ectuada no cScriptorio da Companhia, em 
livro proprio e etu presença das partes, ou seus procurado
res, que assignarão os respectivos termos de iransJCreucia. 

Nenhum averbam coto ou escripto he .pcrmittido no endos
so das acçües, com excepção unicamente dos dividendoS pagos. 

Art. 8."' Os Accionistas só respondem pelo valor d(l.S suas 
acções ( Codigo Commercial Artigo 298) , que podem ser doa, 
das, vendidas, hypothccadas, legadas, ou por qualqum· fór
ma transferidas, na conformidade do Artigo antecedente. 

CAPITULO UI. 

Da Administração da Companhia, 

Art. 9. o A Assembléa geral elegerá por h uma lista so
mente, e a maioria -relativa de votos, hum Conselho de Di
recção, composto de lres de seus 1\lembros, com plenos po
deres para engnjar hum Gerente, o qual no seu entender reu
na as qualidades neccssat'ias para aquelle fim , contractando 
com cllc o honorario, que ha de vencer c mais condições; 
assim como lluma quantia redonda para despezas do cscri
plorio. 

Art. 10, Contractado o Gerente, o Conselho de Direcção 
convocará a Assembléa geral, c proporá o contracto á appro
vação, c approvndo o contracto decl<Jrará o nome da pessoa 
contractadn, a qual tambcm submetterá á approvação da As
SPulblóa sem discussão. 

Art. 11. O Conselho como Fbcul poderá tomar contas 
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ao Gerente quando lhe approuvcr, e de facto as tomará to
dos os mezes sobre balancete apresentado pelo mesmo Gerente. 

O Conselho tem autoridade para suspender o Gerente até 
decisão da Assembléa geral, sempre que por unanimidade de 
votos o julgar incapaz ou malversador. Neste caso a convo
cação da Asscrnblóa geral terá lugar oito dias depois da sus
pensão. 

Art. 12. Somente Accionis.tas de trinta acções pelo me
nos poderão ser eleitos Membros do Conselho de Direcção. Suas 
funcções durarão tres annos, porêrn rio fim do prazo poderão 
ser reeleitos. 

Art. 13. O Conselho de Dirccção se reunirá quando o 
julgar neccssal'io a bem dos interesses da Companhia, e to
das as vezes que o Gerente o carecer para o consultar. 

Sào a\tribuições do Conselho 
§ 1.' 1\esolver: 

1.0 A'cerca de requerimentos ou representações ás Cama
ras Legislativas, ou ao Governo. 

2. o Celebrações e reforma& de contractos com o Gm'erno. 
3. 0 .Medidas para propor a Assembléa geral sobre refOrma 

ou reorganisaç,ão da Companhia e seu fundo. 
4. o Compra e Venda de barcos. 

§ 2. o Convocar ordinaria c extraordinariamente a Assem~ 
bléa geral dos Socios. 

§ 3.' Prestar a sua opinião sobre qualquer negocio em 
que· o Gerente haja de pecli-la. 

§ 4-.' Approvar as nomeações feitas . pelo Gerente de 
Commandantes dos barcos, ou Agentes da Companhia nos 
outros portos. 

Art. 1~. As Sessões do Conselho de Direcção serão pre
sididas pelo l\lembro mais votado dclle. O immediato em vo
tos servirá de Secretario. 

Art. 15. No impedimento de hum dos Membros do Con
selho de Direccão em occasião de ser convocado será convi
dJdo para supPri-lo o irnmediato em votos. 

Art. 16. São attribuições do Gerente: 
§ 1.0 A gercncia, manejo c administração dos negocias, 

operações c expediente da Companhia com poderes para obrar 
como melhor entender em beneficio della, levar a 'efl'eito as 
resoluções do Conselho, podendo eom tudo appellar dellas para 
a .Asscmbléa geral dos Socios em Sessão ordinaria , ou con
vocando-a extraordinariamente por si mesmo se, -havendo 
proposto esta convocação ao Conselho, ellc não se prestar a 
faze-la. 

§ 2. 0 Nomear todos os Empregados da Companhia, sujei
tando todavia á approvação do Conselho de Dirccção a no
meação dos Commandantes dos barcos c dos Agentes da Com
panhia nos outros portos onde forem precisos. 
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Art. 17. O Gerente apresentará todos os anf~:os· no mez

<le ·Março á Assemblóa geral o halanç.o da Companhia, fechado 
no fim do anno anterior., acompanhado de hum relatorio da 
gestão dos seus negocias. 

Art. 18 .. No impedimento do Gerente servirá interinamen
te a pessoa que ellc designa. r, c for approvada pelo Conselho 
de Direcção. 

CAPITULO IV. 

Dos dividendos e fundo de •·eserva. 

Art. 19. Os dividendos continuarão a ser feitos por se
mestres em Janeiro c Julho, ficando o quantum a arbitrio 
do Conselho de Direcção, não devendo todavia exceder de nove 
por cento ao anno em quanto o fundo de reserva não attingir 
a quinhentos contos de réis, se a Companhia correr por sua 
conta os riscos marítimos de seus navios, ou a duzentos con
tos se forem estes seguros em Companhias que inspirem plena 
confiança no pagamento em caso de sinistro. 

Art. 20. Os barcos da Companhia soffrerão annualmcnte 
hum abatimento de dez por cento, e as officinas o de seis 
por cento sobre os seus respectivos valores. Estes abatimen
tos serão lançados em despeza sob o titulo de- deterioramen
to- c os barcos e officinas figurarão nos balanços com seus 
valores assim reduzidos, salvo o caso de terem soffrido con
certos radicaes, em que figurm'ão com os valores que por ven
tura venhão a ter em consequcncia dellcs. 

Art. 21. Os dinheiros e valores da Companhia serão ar
recadados em hum ou mais Bancos publicas desta praça. 

CAPITULO V. 

Da Assembléa geral. 

Art. 22. A Assembléa geral he a nmnião dos Accionis~ 
tas , com tanto que cstcjão representadas pelo menos tres -mil 
acções, excepto nos casos do Art. 30. O Presidente do Conse
lho de Direcção dirigirá os trabalhos da Asscmbléa geral e o 
Secretario do Conselho lavrará as Actas. 

Art. 23. O Accionista, cujas acçõcs não forem transferi
das pelo menos trinta dias antes da convocação da Assembll·a 
geral, ter{i o direito de assistir a ella ~ e mc~mo discutir, 
mas não poderá votar. 

Art. 24. O Accionista que não puder comparecer á As
scmhlüa geral, poderá delegar os seus poderes por meio de 
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procuração, com tanto que se faça representar poi' outro Ac
cionista. 

Art. 25. A ordem da votação h e a seguinte: 

De 5 a 20 acçõcs............. .. .. .. . 1 voto. 
21 a 4.0 " . .. .. .. . .. .. .. .. • .. . . . . 2 " 
41 a 60 " . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3 " 

e assim por diante na mesma proporção de hum voto por cada 
vinte acções até dez votos, que será o maximo. Os A~cionistas 
porêm que tiverem menos de cinco acçõcs transferidas, segun
do o Art. 23, poderão reunir-se a fim de que hum delles, 
autorisado pelos outros, vote conforme a escala estabelecida 
neste Artigo. · 

Art. 26. A Assernbléa geral se reunirá ordinariamente 
todos os annos no mez de Março , e extraordinariamente quan
tas vezes o Conselho de Direcção a convocar, e o Gerente o 
carecer na conformidade do Art. 16, em cujo caso ~e occu
pará sómcnt~ do objecto para que for convo_cada. A convo
cação será feita pelos jornaes mais publicos1 com antecipação de 
dez dias. 

CAPITULO VI, 

Da dumção da Companhia e sua liquidação. 

Art. 27. A Companhia durará o tempo que durarem os 
seus contractos com o Governo. 

Art. 28. Quando à Companhia tiver de dissolver-se far
se-ha a liquidação pelo modo que então decidir u Asscmbléa 
geral, prevalecendo neste caso o disposto no Al't. 30. 

Disposições geraes. 

Art. 29. Pelo fallecimento de qualquer Accionista passa 
para seus herdeiros, não só o direito ás acções e aos dividen
dos, como tambem o de tornarem parte nas deliberações da 
Assembléa geral, com tanto que sendo mais de hum se combi
n8m entre si para hum só votar. 

Art. 30. Estes Estatutos só poderão ser alterados por de
cisão da Assembléa geral dos Accionistas, tomad·a em h uma 
c vencida em outra Sessão por maioria absoluta de Yotos; 
estando presentes pelo menos Accionistas que representem dons 
terços do capital da Companhia. 

Pa\acio do Itio de Janeiro em 14 de ~faio de 1856.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N." 1.762-de H de Maio de 1856 

lnnova o contracto feito com .José Rodrigues Ferreira para 
a navegação por meio de barcos de vapor entre os portos 
desta Cidade e da do Desterro, da Provincia de Santa 
Catharina, com escalas por alguns portos intermediarias. 

Atlcndendo ao que Me requereu José Rodrigues Ferreira, 
cmpresurio da navegação a vapor entre os portos desta Ci
dade e da do Desterro , da Provinda de Santa Catharina, 
em virtude do Contracto a que se refere o Decreto N.• 1.0{i6 
de 13 de Novembro de 1852; c de conformidade com a 
anlorisação concedida pelo Art. 1." do Decreto N." 807 de 
27 de Setembro de 185!; : Hei por bem Permittir ao 
supplicante a continuação da dita navegação, com escala 
pelos portos intermediarias de Ubatuba, S. Sebastião, Santos, 
Iguapc, l'aranaguá e S. Francisco, situados na referida Pro
vincia e nas de Panmá e S. Paulo, mediante as condições 
que com este baixao, assignadas por Luiz Pedreira do Coulto 
Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos 
~egocios do Imperio, sendo assim innovado o referido con
tracto, c ficando declarado que o privilegio, cujo gozo ainda 
pertence ao empresario por aquellc Derreto, não com
prehendc os quatro primeiros portos intermediarias acima 
declarados. O mesmo Ministro e Secretario d'Estado o tenha 
assim entendido c faça executar. Palacio do liio ele Janeiro 
em 1!;. ele Maio ele 1856, trigesimo quinto da Independencia 
c do Jmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

L!<iz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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Cmuiiçues a que se refere o Dccrelu dc.1ta dala para a 
nova~ão do Conlracto qnc (a;; o Governo Imperial com 
.Jose Ro,lrigncs Fcrrcim 7>ara. a 1ntvegc<çào a vapor entre 
o porto do Rio de Jnnciro e o de Santa Catlwrina, 
tocando '!OS de U/,atnba, S. Sebastiüo, Scu1tos, Ig1wpc, 
Paranaguá c S. Francisco. 

i.' 

O Emprcsario obriga-se a incorporar nesta Córtc, dentro 
do prazo de seis mczes, hum a Companhia que tome a si 
esta empresa e mantenha a navegação a vapor pelos portos 
acima declarndos por espaço de treze annos 

2.' 

A Companhia, que pura este fim for organisada, fi
cani obrigada. a realisar por barcos de vapor duas viagens 
rcdomlas por mez, em dias certos e determinados, entre este 
porto e o de Santa Cathurinu, tocando, quer na ida, quer 
na volta, nos de Ubatuba, S. SebilsWio, Santos, fguape, 
Paranaguá e S. Francisco. 

Não serú pcrmit\ido aos paquetes desta linha o demora
rem-se nos diversos portos mais de que os prazos estipulados 
em huma tabella approvada pelo Go1•erno. Os dias c horas 
de sabida dos ditos paquetes do porto do llio.dc .Janeiro serão 
tambem marcados na mesma tabcJJn. 

A demora nos portos referidos alêm do tempo marcado, 
e no do Rio de .Janeiro alêm dos dias f]xados para a srihida 
das barcas, dará direito cí imposiçfiO de h uma multa até a 
quantia de 200 ;tt> por dia, a qual será levada a effeito 
áclministrativamcntc. Se porêm tacs demoras forem causadas 
por ord.ens. do Governo ou das Autoridades competentes dos 
differentcs portos, a Companhia ficará com o direito de res
clamar igual indemnisa\:iJo. 
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Para verificação dos casos mencionados será requisitada 
da ,\ utoridade superior, em cada hum dos portos em que 
as barcas tocarem, hum a declaração do dia e hora de sua 
entrada c sabida, tanto na ida, como na volta. 

A Companhia montará para o serviço da linha pelo menos 
dois vapores de boa construcção c de força nunca menor do 
que a resultante de huma machina de 120 cava!los, devendo 
ter no mínimo a lotação de 4-00 toneladas c capacidade 
para receber pelo menos 10 mil arrobas de carga, suffi
cientcs commodos para passageiros, c camarim separado para 
senhoras. 

Os vapores que a Companhia empregar em conscquencia 
deste contracto devem ser previamente examinados e appro
vados por huma Commissão que o Governo designar. 

Se na o forem approvados, o Governo murcarú hum 
prazo razoavel deBlro do qual deverá a Companhia apre
sentar novos vapores nus cireumstancins do seu contracto, 
sob pena da perda do privilegio c caducidade deste conlracto. 

Será obrigada tambem a Companhia a fazer conduzir 
gratuitamente em cada viagem até quatro passageiros d'Es
tado, sendo dois de ré e dois de prôa , sujeitos com tudo 
ao pagamento das respectivas comcdorias. Pelos que o Go
verno ou as competentes Autoridades mandarem admitlir 
alêm deste numero, serão pngas as passagens com o abati
mento de 20 por cento dos preços da tabella geral. 

Pela condncção de recrutas, tropas c criminosos, pagará 
o Govemo menos 20 por cento dos pre\'ilS da mesma tabclla. 

Será gratuito o transporte Uas malas do Correio, de quacs
quer quantias rcmcttidas pelo Governo on pelas Autoridades, 
e bem assim de cargas enviadas pelo mesmo Governo c Auto
ridades , húma vez que essas não exccdão em cada viagem 
no peso de h uma tonelada. Havendo excesso deste peso, pu-c, 
gará o Governo o respectivo frete, que será de 20 por ccntó: 
menos do que o da tabclla geral dos fretes. 

As malas do Correio serão entregues c rccchidas nas 
respectivas Agencias por pessoas competentemente nutoris<:t
das. As cargas o serão a hordo das bnn~as de Y<:l.por. 
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7 ' 

A Companhia organisará todos os dous armos uma la
beBa que se suhmctterá á approvação tlo Governo , on!le 
sejão regulados os preços rlos fretes c possagens, não podendo 
exceder o seu lnaximo alêm de 10 por cento sobre o que se 
pagar nos barcos de vela. 

Os vaporos da Companhia estarão ó disposição do f~ovcr
no, quando este os requisitar para alguma Commissão.a hem 
do serviço publico, pagando por este emprego hum frete 
razoavel, indernnisanclo n Companhia de qualquer sinistro 
proveniente do risco especial da diligencia. 

9." 

A Companhia deverá dar principio no prazo do seis mczcs 
desta data. á referida navegação, segundo as condiç,ões ora 
estipuladas. O Emprezario poderá entretanto come~.ar a fazer 
o serviço da navegação segundo estas condições, continuando-o 
;~.té a c1fcctiva organisaçfio da Companhia dentro daqueHc prvzo 
~ómentc. 

10.' 

O Governo se obriga, em compen:5ação das condi~·õcs a 
qnc se sujeita a Companhia , .a conceder-lhe: 

L a Privilegio por oito annos para l'azer a navegação a 
vapo1· estabelecida nestas comlic,õcs, Hcando porêm livre a 
dita navegação entre este porto, c o de Santos, seus cnter
medios, c o de Iguape. 

2." H uma subvenção, por lodo o tempo do eontracto, 
de quarent(1 c oito contos de réis mmuaes desde jú pagos re
partidamente pelo numero de viagens, incluindo naquella som
fia a de dezoito contos de réis, que percebe o Emprczario pela 
navegavuo na linha entre os portos desta ciuade c da do Des
~.crro, na Provinda de Santa Cntharina; c a de seis contos 
ó.'c réis, que lambem percebe o mesmo Emprezario pela 
conducçtío das malas ao porto de Santos, em virtude dns con
cessões 2." c li-.'' da eondição 7." amwta ao Decreto n. o 1062 
de 13 ue Novembro de 1852 , approvadas pela rlc N." 807 
rle 27 de Setembro rlc 18M. 
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Em caso de inlcrrup(.J.o das viagens por sinistro ou força 
maior , a subvenção correspondente será paga na proporção 
das distancias em que a navegaç.ão tiver Sido feita. 

3." Preferencia ús barcas de vapor da Companhia para 
conducç5o de tropas , passageiros e cargas que o Governo 
houver de fazer transportar para os portos comprehendidos na 
linha desta navegação, nüo s0 podendo dar concurrencia com 
outros quanto ao preço , por estar este designado na condi
cão 6 a 

, .i'.a Isenção de pagamentos de quacsqucr direitos na 
acquisição c matricula dos vapores destinados ás viagens con
tractadas, gozando suas tripolações das mesmas vantagens que 
tem sido estipuladas para emprezas semelhantes .. 

5.' O gozo de todos os favores conciliavcis com os lte
gulamentos Hscacs e de policia nos portos em que locarem 
os vapores) rccommcndando-sc exprcssmncntc ás respedivas 
lleparlições o seu prompto despacho. 

A Companhia fica sujeita ús multas ele cem mil réis a hum 
conto de réis, administrativamente impostas, c produzindo 
desde logo seus em~ i tos' tanto por infracção de quàlquer das 
eondiçõcs deste contrado , c ·elos Regulamentos especiacs que 
o G-overno der para regular a sua execução , como dos gc
raes de policia e llc fiscalisação, c de falta de execução de 
ordens superiores: cslD.s rrmltas n[io iscntüo o multado das 
outras penas com'nnms em que incorrer. 

12.a 

Ficará sem cm~ito o presente conlracto, e a Companhia 
sujeita lÍ multa até dez contos de réis: L' se dentro de hum 
anno, contado desta dala, uão der começ.o á navegação con
tractada ; 2. o se esta, depois de principiada, for interrompida 
por lrcs viagens successivas sem huma causa reconhecida 
procedente ·pelo Governo; 3. 0 se durante clla, directa ou 
indirectamentc, auxiliar ou favorecer os perturbadores da ordem 
publica, os introductorcs tle Afriennos, e os que fizerem 
contrabando de mcn:adori\ts. 
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13.' 

Em todas as penas impostas á Companhia incorre o 
Ernprezario durante o tempo em que lhe he permittido 
continuar a navegação antes da organisação da Companhia. 

14.' 

Alêm da subvenção de quarenta e oito contos de réis, 
marcadas nestas condições para os fins nella declarados, 
fica concedido ao Emprezario o augmcnto de trinta e seis 
eontos de réis pela navegação de toda a linha contractada 
desde este porto até o de Santa Catharina. 

Não terá porêm execução esta disposição senão depois 
que o referido augmento merecer a approvação do Poder Le-
gislativo. · 

Palacio do Rio de Janeiro, em 1!1 de Maio de 1856.
Luiz Pedreira do CouUo Ferraz. 

DECRETO N.' 1.763 -de H de Maio de 1856. 

Dá novos Estatutos á Aula do Commercio da Curte. 

Usando da autorisaç,ão concedida pelo Decreto n. o 769 de 
9 de Agosto de 1854: Hei por bem H.cfonnur a Aula do Comq 
mordo da Córlc, Approvando os Estatutos, que com este bai
xão, assignndos por I .. uiz Pedreira do Coutto Ferraz, do l\Ieu 
Conselho, .i\Iinistro e Secretario d'Eslado dos l\'cgocios do Im
poria, que_ assirii o te-nha entendido c filça executar. Valacio 
do Hio de Janeiro em quatorze de :Maio de mil oitocentos 
cincoenta c seis trigcsimo quinto da Indcpcndencia c do Im~ 
pcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\:Iagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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ll"siatutos <I<> lnsáitu>i<> ComB>B<wci.aB do Ri<> tlc 
~Janeit•o ~ a fJ.llic se :o:·cfCJ•e o Deca:·eto 

•lel'lta .t .. ta. 

CAPITULO. I. 

Da reotganisação da Aula do Commercio , e do Curso 
de estudos. 

Art. 1." A Aula do Comm.crcio desta Côrtc formará hum 
Curso de estudos, com a denominação de- Instituto Com
mcrcial do 1\io de Janeiro.-

Art. 2." O Instituto será regido pm' hum Director, su
bordinado ao Ministro c Secretario d'J~stado dos Negocias do 
Irnpcrio, e por h uma Junta, composta dos Professores. 

Terá alêm disto: 
Hum Secretario. 
Hum Porteiro c os serventes que forem neccssarios. 
Art. 3. o O Curso de estudos durará dons annos, distri

buindo-se as materias do ensino pelas seguintes Cadeiras: 

1.0 anuo. 

1 a Cadeira. Contabilidade e Escripturação .Mercanlil.l 
2. a Cadeira. Gcographia e Estatistica Commel'cial. 

2. 0 anno. 

1.a Cadeira. Direito Mercantil. 
2.a Cadeira. l~couomia politica com applicação especial 

ao commcrcio c á indusLria. 
Art. lt-. o Aos estudos do Artigo antecedente será annc

xada lwma aula de calligraphia e de desenho linear. 
A pl~ssoa incumbida do ensino nesta aula Ieccionarú os 

ulumnos de ambos os annos na hora, que for marcada pe
Jo Dircctor, sem prejuízo das outras aulas. 

Art. 1). 0 As malerias das Cadeiras, referidas nos -Artigos 
precedentes , c a sua distribuição poderão ser alteradas. pelo 
Governo conforme o aconselhar a cxpericucia. 

CAPITULO 11. 

Plano geral do ensino. 

Ar L 6. o Os Professores guiar-se-hão no ensino ilas res
pectivas Cadeiras pelas seguintes regras: 
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_(.·' 

O Professor de contabilidade e Uc cscripturação mcrc.:m
til principiar[t o seu Curso fazendo re:corcbr a seus alumnos 
todos os calculos arithmctioos npplicavcis ao connncrcio: dar
lhcs-ha no~,.·õos clcmcnturcs do calculo de pmbahilidades c 
depois de explicar-lhes dcsenvolvidamentc u 1\lelrologia natio
nal, comparando-a com os systemas de pesos c mcdid:Js aos 
Paizcs commerciacs, eom applicação ás questões mais usuacs 
da stereomctria, passará u ensinur-lhes a contabilidade e cs
cripluração mercantil, o systcma de cambias, as leis que 
determinao suas variações, a escripturação por partidas do
bradas, os saques de praça a pra~·a , a arrumação de livros, 
c as principaes ope.raçõcs do commcrcio. 

O mesmo Professor deverá no nnsino pratico simular en
tre seus alumnos a clirccção o cscripluraçrro de huma casa 
commcrcial, fazendo com que eHes cscripturem os respectivos 
livros, que serão a-presentados quandQ tiverem ele ser jal
gados nos exames do fim elo anuo. 

A escripturaçüo de cada dia deverá ser feita. na aula, á 
vista do Professor, em livros rubricados por cllc, que a exa
minará, c corrigirá no dia seguinte, notando aos atum nos os 
erros, que tiver encontrado. 

O Professor de Gcographia c Es.J?~istica cornmcrcial ensi
nará a Gcographia em geral, a Geogràphia do Brasil c a com
mcrcial, explicando aos alumnos quacs os diversos Estados c 
lugares mais importantes do Globo, a sua organisação politi
tica, as &uas rendas c meio cireulantc, ns suas dividas, o seu 
movhnento commcrcial interno, c externo, os seus principaes 
productos, progressos indusldacs, meios de cornmunicaçUo, e 
as distancias de praça a praça. 

l~ar-lhes-ha conhecer tambem os principacs productos das 
Provincias do Brasil, as Nações que os possuem semelhantes, 
aquellus em que cllcs tem ou possão ter maior cxtracção, c 
igualmente a importancin commereial de cad;1 Provincia. 

"'" ""· 
O Professor de Direito mercantil começará o ensino da 

sua cadeira pela historia geral e resumida do commercio : dos 
seus elementos c dos objcctos que tem com cllc mais imme
diatu relação e dcpcndcncia: d<lhi passnrú a explicar o Codigo 
Commercial Brasileiro, comparando suas principacs disposi
ções com as dos Codigos estrangeiros, c os usos c est.ylos das 
praças mais importantes. 
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Farú t.awbcm com que seus nlumnos nprendiio 01 Legblaç~o 
das Alfan.degas c Consulados, c ·conhcç5o as tariti1s _e3htbelc
eiJas e as Leis que rcgulão a propriedade. 

O Professor de Er,onomia politica applicada ~~nsinmá a 
seus alulilnos as noções mais geracs da sciencia, a thcoria do 
valor, da producção, do sala rio, da .renda, c da moeda, a 
dos bancos, caixas economicas, c emprestirnos, a dos impos
tos, c da importação e exportação, explicando igualmente as 
relrtrões existentes entre o commercio, e as ontrils fontes da 
riquGza publica , e fazendo de tudo. a devida (lpp!icaçrto. 

O ci1carrcgudo elo ~msino da Calligraphia terá n seu car-~ 
go aperfeiçoar ·a eseripla dos alurnnos, no que eonermc tanto 
a sua correccção ort.hograplüca, como tlO caradPr da letra, 
e llH".s dará lições de desenho linear, com np]llicnç:~to ú indus
tria tanto quanto for possível. 

CAPl'f'líLO TIL 

Da adntissilo- dos alumnos. 

Art. 7. 0 Do dia 20 ao ultimo de Janeiro (~sinrâo nher
tas no Instituto as inscripções para a matricula dos alumnos 
desde as !) horas da manhã mó <Js 2 da t.<Jrde. 

Serão feitas 1 por_ termo lançado pelo SPcretnrio·, em livro 
especial, que será aberto, encerrado, c ruhrie;:do pelo ])ircctor. 

Art.. 8. o O alumno que pP~tcuàcr watricu!ar-sc dever.:i 
declarar em requerimento ao Dircctor seu nome, idade, nn-. 
tnralidadc c filiação, juntando certidões ou. documentos que 
provem ser maior de 16 annos, ter' sido npprovado nas ma
terias do Artigo seguinte, e haver satisfeito a 1axa marcada na 
tabella- annexa a estes Estatutos. 

Art. 9. 0 Nenhum alumno poderú ser· matriculado sem 
que mostre ter sido approvado nas seguintes materias. 

Lingua nacional, eomprchcndN;.do a gTnmmatica e a es
Cl'ipta. 

Inglcz e Francez, AritbmcHcn, A\gcbra ató cquacões do 
2·. o gráo, Geometria plana c considerada no cspa\:o. · 

Trigonometria. 
, O numero de preparatorios exigido por este Artigo po~ 

dm·a no futuro ser augmentado pelo Governo , exig-indo-se. 
lambrm o Alkmflo. _ 
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Art. 10. Só serão admittidas as certidões, de que trata 
o Art. 8.0

, quando forem passadas em consequencia de ap
provação nas materias acima· l'eferidas. 

Nos exames feitos na Capital do Jmperio na conformida
de do Art. 112 do ltegulamento da lnstrucção primaria c se
cundaria de 17 de Fevereiro de 1851<: 

Nas Faculdades do lmpcrio, na parte em que versarem 
sobre materias nellas exigidas como preparatorios. 

Art. 11. Seruo alêm disto matriculados: 
Os Baehareis em letras do Collegio de Pedro 2.' 
Os que tiverem titulo de appmva(:ão nos estudos de 1.' 

classe no mesmo Collcgio. 
Os que tivcrsm sido .approvados no 1. o 'ânno da Acade

mia de Marinha C' da Escola Militar, com tanto que pass~m 
por exame de Inglez e sejão nclle t~pprovados. 

Os alumnos da Aula do Commercio ora exisientes, que 
tivennn sido approvados no 1. o anno. da mesma aula, aptc· 
sentando certidão de te1·em sido lambem approvados em ln
glez. 

Art. 12. Terminado o prazo das matriculas o Director 
fará extrahir, remetterá ao Governo e ao respecth'O Professor, 
e publican\ pe>:la imprensa huma lista de todos os alumno;, 
matriculados no 1.0 anno. 

CAPITULO IV. 

Do regnnen das Aulas, e dos e;JJames do fim de anno, 
e das ferias. 

Art. 13. As aulas se abrirão no dia 3 de Fevereiro, e 
se fecharão no dia 30 de Novembro. 

Art. 1ft.. As horas para as lições serão distribuídas pela" 
Junta dos Professores no principio de cada anno, devendo 
durar hora e meia o ensino de catia materia. 

Art. i5. Os exames come~arão no dia [:i de Dezembro, 
ou no seguinte, se aquene: for Domingo ou feriado. 

Serão por efi.criptot na parte em que isto for admissivel, 
observando-se as insti'uct;.õcs do Governo, expedidas sobre pro
posta da Junta. 

Art. 16. Os exames, com excepç5o do de Geo.graphia 7 

serão por pontos, tirados á sorte , com a antecedcncia de 24. 
horas. 

O çle Geographia será vago, designando o Comrnissario 
do Governo os pontos ern que os alurnnos deverão ser pergun
tados pelos respectivos Professores, os qoaes, não obstante, 
poderão, dentro do prazo marcado para cada hum·, fazer ou
tras perguntas que j.ulgatcm conveniente-s.. 
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Art. 17. Hum,· e oulro~· exames serão regulados por hum 
programma organhmdo pela Junta dos Professores até o dia 
26 de Novembro dentro das ma terias lcccionadas no am~o, 
c approvado, ~om modilkações ou sem ellas, pelo Comrnis
sario do Governo, que o devolverá até o dia 30 desse mez 
para ser executado, dando de tudo conta ao l\finislro do Im
pecio. 

Art. 18. O exame de cada alurnno durará huma hora 
quando for unicamente verbal. 

Quando porêm for tambcm por cscripto, alêm do prllzo 
de 2 horas, marcado para· os alumnos prepararem seu tra-
balho, duriJrá meia hora a parte oral. _ 

Art. 19. A .Tunla dos Professores designará d'entm os 
seus .Membros dons Professores para servirem dç Examin~do
res nas materias de cada anno, preferindo os que tiverem re
gido as respectivas cadeiras, e na falta destes, quem os deva 
substiluir, quando não hajão oppositores disponiveis-. 

Art. 20. Os exaJnes dos annos se farão sob a presi.den
cia de hum Commissario do Governo, c serão julgados por 
este, por hum Adjunto nomeado pelo Ministro c Secretario 
d'Estado dos Negocios do Imperio, pelo Director, c pelos 
Examinadores. 

Art. 21. Se houver grande numero de alumnos, pode
rá o Director, de accordo com o Commissario, propor que 
se fação ao mesmo tempo os exames de ambos os annos. 

Neste caso o Governo designará quem deva substituir o 
Cemmissario e seu Al)junto, c o D)rcetor na segunQ.a Mesa 
de exames. 

Art. 22, Findos os e~ames de cada dia, votarão os res
pectivo$ 1 uize:; fi portas fechadas, por cscrutinio secreto, guar
dando-se na fôrma da votação o systema prescripto no Artigo 
22 do Regulamento do CoUegio de )'edro 2.' de 17 de Fe.-
verciro de 1855. · 

Art. 23. Feito isto o Secretario escreverá em livro espe
cial o resultado dn votação, lavrando hum termo que será 
assignado por todos os Juizes. 

Art. 24. Conclttldqs os ex;1mes de ambos os annos , fa
rá o Director organisar, para ser presente á Junta, bum~ 
lisLa dos I.thunnos examinaçlos em cada anno, com a Qeclarap 
ç~o das notas que tiverem ol:>tido. 

Estas nott\s serão as seguintes:- 4pprov.ado pl,namenle
quando o alumn9 alcançar todas as espheras branças no 1. o e 
2.' escrutinio -approvado simpliciter~quando tiver tjdo algu
ma esphera preta, e reprovadõ quando for maior o nurn~ro de 
espheras pr.et11s 110 1.' escrutjnio. No ca.so de empate, .consi-
derar-secha o illunmo approYado simplesmente. · 

Art. 25. . Alêm das ferias , dos Domingos e dias Santos 
de guarda , somente serão feriados no Instiln!o, os dj~s de 
Festa Naeional marcados por Lei: 
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0.-s de lulo Nacional declarados pelo Govomo. 
Os de entrudo desde à segunda l(:ira até quarta de cinza 

C'\.dUSÚ'I'. 

Os da Sl~mamt Santa desde Domingo de Ramos alé o de 
Pasc.hu;1. 

Dus pre1nios, e vantagens co1tced·úlas aos alumuos. 

Art. 2G. Lor.;o que cstiycr organisada a lista do Arl. 21,., 
o Diredor conviáUl·á o Comrnissario do Governo e seu Adjun
to, C todos os Professores para se reunirem em Junta cxtraor
<liuaria, sob a prcsidcncia do mesmo Commissario, no dia que 
c:->Lc dcsi~tH\1', para o Hm de conferirem premi os aos alurrmos, 
que mais se tiverem distinguido. 

Al't. 27. Em cadá anno do_ Curso de estudos podcrào 
haYer J.té 2 premias com a designação de 1. 0 e 2. 0 

O 1. o f)remio constará de hum livro , de encadernação dou
rada, snbre objedo importante, devendo-se preferir os· que 
tratarem de algumas das muterius do Curso do Instituto, ou 
que com eilas tiverem relarão; e de huma coroa entretecida 
de folhas de louro e de café. 

O 2.e do hum livro de igual encadernação sobre assurnpto 
s\~melhanle ao do 1. 0 premio. 

Art. 2.8. Alêm destes premias poderão haver, para os 
aiumnos que terminarem o Curso de estudos, até 2 premias 
especiacs. 

Estes consistirão Cm medalhas d'ouro, tendo em huma 
li\cc o saguinttJ distico-lnstituto Commercial do Hio de Ja
uciro -Honra ao talento, â moralidade, c á applicação
e em oulra o nome do ·premiado, e a data do anno. 

A.rl. 2U. Os premias serão acompanhados de huma Carta 
de merilo, que será passada em nome da Junta. 

Al't. 30. As Cartas relilti v as aos premios annuaos , se
rflo impressas em papel de grande formato ( Hollanda), e 
assignadas pelo Director e Professores do anno, a que per
tcnrer o premiado, e pelo Secretario. 

As que se referirem aos premias especiaes conferidos no 
1im do Curso, serão impressas em pergaminho, assig·nadas pelo 
Commissario do Governo , pelo Director, e pelo Secrfjtario. 
· Todas ellas terào o Sello do Instituto. 

As medalhils serão pendentes de huma fita com as co
res nacionacs. 

Art. 31. Os premias do Artigo 27 só poderão ser confe
ridos aos alurnnos que tiverem sido approvados plenamente, 
(~ se distingüido por seu procedimento moral, assiduidade 
é applicação ; c os do Artigo 29 nos que tiverem tido igual 
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approva~·.J.o em amUos os anuas, c que os merecPI'Cill por 
st~u talento não vulgar, notavel applicação, e moralidade. 

Art. 32. O Dircctor c os Professores apresentarão aos 
l\Jembros da Junta na Sessao extraordinaria, de que trata 
o ArLigo 2ü, todas as notas que tiverem tomado durante o 
anuo ücerca do procedimento c applicaçao dos alumnos, d'cn
tre os quacs tem de ser escolhidos os premiados. 

No jul_gamenlo para os premias ter-se-hão em muito 
especial altenção estas uotas, e as informaç.ões que devem 
na rnusma oceasião ser ministradas á Junta pelos ditos Pro~ 
fcssorcs. 

Art. 33. Para a concessão dos prcrnios requerem-se pelo 
wenos dons terços de votos favoravcis dos Membros da Jonta. 

Art. 3!.._ Os premias serão distribuidos pub!icamentc pe
lo 1\linist.ro e Sct:retario d'Etado dos J'\'egoeios do lmperio_, 
e na .sua fi1lta pelo Commissario do Governo; ob~;ervando:-SC 
qU<lnlo ús solcmnidades desse a do o que se pmtica ou houver 
de pnllícar-sc 110 Co!!cg:iu de Pedro 2." 

Art. a5. Aos alumnos que forem approvados no 2." anno 
do Curso passar-se-h a h uma Cu !'ta de llahilit.ac,:ão, a qnal será 
assignada pelo Comndssario do -Governo~ pdo Director c 
pelo Secretario, c impressa em pergaminho, segundo u fórmula 
rnarvnda no !im destes Estatutos. 

Art. 36. Os- alurnnos que obtiverem esta Carta poderão 
ser despaclwdos p:1ra os lugares de 5. o~ Ecripturarios do The
souro Naciot1al, e para os de r._. os escripturarios das Thesourarü.t~·, 
iudepcndcutemeutn de concurso, e terão a preferencia para os 
empregos deste Instituto, das Alfandegas, dos Consubdos, e 
das Reparti~,ões que não exigirem outras habilitações cspe .. 
daes que ellcs não tcnhão. 

Art. 37. Feita a distribuição dos prcmios encerrar-se-hão 
todos os trabalhos do anno lcctivo. 

t:AP!TUI.O VI. 

.Jht frequencia dos alwnnos e da pol·iC,ia do Inst-ituto. 

Art. 38. Os alnmnos devem respeitar o Director, Professo
res e mais Empregados, conservar o maior silencio durante as 
aulas, e ter a maior applicação c assiduidade. 

Art. 39. Hc-lhcs prohibido fazerem vozcrias e passearem 
em grupos dentro do edificio do lr1.~tituto. 

Art. lJ..O. O que deixar de cumprir os preceitos dos Artigos 
nnlccedentes, provocando desordem com os seus companhei
ros, ofl'cndcndo-os de qualquer modo, ou htltando ao respei
to a seus superiores, incorrerá nas penJs declaradas em di
versos Artigos deste Capitulo. 
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Art. r,.t. O aluamo que der dez taltas em cada anno sem 
motivo justificado, ou quarenta, ainda justificando-as, perderá 
o anno, e será riscado da matricula, publicando-se o seu 
nome por edital no Instituto. 

Art. 42. As faltas dever5o ser justificadas logo no primeiro 
dia em que o alumno comparecer perante o respectivo Profes
sor, que as poderá abonar, se achar fundados os moti-vos, 
ou procedentes os documentos apresentados. 

Art. 43. Tacs faltas serão todos os dias notadas pelo Por
teiro em huma caderneta, que no fim de cada lição será exa
minada, corregida c rubricada pelo respectivo Professor na pa
gina do dia. 

Art. 4.4. Incorre em falta, como se não tivesse vindo 
á aula, o alurnno que sahir desta sem licença do Profes
sor, e o que não se prestar aos trabalhos que lhe forem 
commettidos. 

Art. 45. Todos os mczes o Porteiro apresentará ao Sec 
cretario a lista das faltas dos alumnos durante o mez ante
rior. 

O Secretario formará- h uma lista geral de todas, corn decla
ração dos dias em que fbrão dadas, o a transrnittirá á Junta. 

Art. 46. Em sessão d' esta serão combin~das com ·a lista 
do Porteiro as notas dos Professores , que declararão as faltas 
que houverem abonado. 

A Junta considerando tudo as julgará, podendo ainda 
receber as jl!stificações que até esse momento o ~lumno 
apresentar. 

Art. 47. Terminado o julgamento da Junta, o S~retario 
orgasinará a lista das faltas comrneltidiiS durante o mez, ac.., 
cresc.entando as do~ mezes anteriores, e, fqzendo-a acomp~ .. 
nhar das notas correspondentes, a Pl.lblicará por e<)it'll. 

Art. 48. O julgamento das (altils n~o ter;\ lugar s~ n!lo 
depois que o alumno comparecer. 

As que forem dadas antes dessa epocha serão lançadas na 
lista, com a observação de continu9ção da ausencia. 

Se o alunmo perder o anno far-se-ha esta observação no 
mez em qll.e ilito ~e veri0c1;1.r, nilo çontinuando mai.s inseripto 
na lista. · 

Art. 4.9. Os alumnos poder.Uo reelarnnr, assim contra a 
nota que lhe for lançada peJo Pr()fess()J', como contra a de.., 
cisão da Junta. 

As reclarnações devcr:,ío ser Q.prc.s~ntadas dentro de .3 dias, 
contados da nota do Prote,.or, o~ da public.aç~o M list~, 
ao mesmo J?rpfe.ssor, ou· ao :I)jr~çtor, par~ p,erem presentes á 
Jl!!Jta. 

No c.aso de c011íjnuarem as faltas, os 3 dias ser~o con
tacfos do .em que comparecerem. 

Taes reclamações não serão a<!mittid<JS senão em dous Cl!sOS: 
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1."- se o alumno negar as faltas: 2. 0 se o julgamento dellas 
for dado vm sua auscnda. 

Art. 50. O alumno que perturbar o silencio, causar 
desordens dentro da aula, ou nclla proceder mal , será re-
prehendido pelo Professor. 

Senão se contiver, o Professor o fará imrncdiatamente 
sahir da sala, ordenando ao Continuo ou Porteiro que lhe 
marque huma falta, e tome nota do facto na sua caderneta, 
para ser levado ao conhecimento do DirectOI'. 

Se o alumno recusar sahir, ou se usar de palavras desres
peitosas, o J)rofessor fará tomar por termo isso mesmo pelo Por
teiro, e dará logo parte do occorrído ao Dircctor. 

Se o Professor vir que a ordem não póde sm· restahc
lecida, suspenderá a lição, tomando ou mandando pelo Por
teiro tomar os nomes do autor ou autores da. desordem para 
o fim acima indicado. 

Art. 51. O Director logo que tiver noticia do facto, nas 
duas ultimas hypothcscs do Artigo antecedente, fará vir á sua 
presença o culpado ou culpados, e depois de ler publicamente 
a 'parte do l)rofcssor , e o termo lavrado pelo Porteiro, im-
porá a pena de prisão correccional de 1 a 8 dias. 

Art.· 52. A prisão correccional terá lugar, logo que for 
possivcl, dentl'O do edificio do Instituto·, em lugar convenien
temente preparado, donde nos dias de trabalho snhil'á o de
linquente para assistir ás lições, ou para ir fazer acto, se 
este tiver lugar em occasião em que o alumno ainda não te
nha preenchido os dias de prisão. 

Art. 53. Se a desordem for dentro do edificio, porêm fóra 
da aula , qualquer Professor ou Empregado que presente se 
achar, procurará conter os autores em seus deveres. 

No caso de não serem attendidas suas admoestações, ou !;e 
o successo for de natureza grave, o Professor, ou Empregado 
que o presenciar, deverá immediatamente communicar o f~teto 
ao Dircctor. 

Art. 5!~-. O Direclor, logo que receber a participação, 
ou ex-9illcio, quando por outros meios tiver noticia (}o facto, 
lornará ddle conhecimento, fazendo comparecer perante si o 
alumno ou alumnos que o praticár;Jo. 

O comparecimento terá lugar na Secretaria. 
Art. t>5. Se depois das indagações a que proceder, o 

J)irector achar que o alumno merece maior correcção do 
I{UC h uma simples advertencia feita ecn particuh)r, o repre
hendcrá publicamenlc. 

Art. 56. A reprehensão será neste caso dada na Secre~ 
ta ria , em presença de dous Professores, e dos Empregqdos , c 
de 4 ou ü alumnos pelo menos; ou na aula a que o 1).lumno 
pertencer, presentes os Professor e os outros alurnnos da 
mesma, que se conservarào nos respectivos lugares. 
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A todos estes actos assistirá o Secretario, c de lodos clles, 
bem como dos casos referidos· nos Artigos 50 c ,1)1-, lavrará 
hum termo, que scrú presente na t. a Sessão da Junta e trans
cripto nas informações dadas ao Governo sobre o procedimento 
dos alumnos. 

Art. 57. Se o Director entender que qualquer dos delictos 
marcados nos Artigos antecedentes, merece, pelas cireunstancias 
que o acompanharem, mais severa puniçào do que n do Artigo 
51, mandará lavrar termo de tudo pelo Secretario, com as ra
zões que o alurnno allegar, c com os depoimentos das. tt~s
temunhas que souberem do facto, c o- apresentará á Junta. 

Esta, depois de empregar os meios ncccssarios paril a 
indagação da Terdadc, o condemnará á prisão até 40 dias, 
c á perda do :mno se o reconhecer culpado. 

Art. 58. Se Os alumnos combinarem cnlrc si par<i nenhum 
dellcs ir á aula, a cada hum dos que não justificarem a ·au
scncia será imposta a pena de 5 faltas, e os cabeças serão 
punidos com a perda do anno. 

Art. 59. Os alurnnos que arrancarem edital dentro do 
(~dific.io do Instituto, ou praticarem acto de injuria dentro 
ou fóra dellc, por palavras, por escripto, ou por qualquer 
outro- modo contra o Dircctor, ou Professores, serão punidos 
com as penas de prisão de hum até t.rcs mezes, ou com a 
de perda de hum alé dous annos, conform<~ a gravidade do 
caso. 

Art. üO. · Se commelterem dentro do cdificio do Insti
tuto actos offensivos da moral publica, c da Heligiiío cto·Esla
do, ou se -<'m qualquer lugar, ou por qualquer· modo que 
Sr>ja dirigiren1 ameaças, t.entai'Clll aggressâo, ou vias de facto 
contra as pessoas indicadas no Artigo- antecedente, serão }m
nidas com o dobro das penas ahi declaradas. 

Se eiTectuarern as ameaças, ou reolisarem as tentativas, 
serão punidos com a exclusno dos estudos do Instituto. 

As penas deste Artigo c do antecedente nD.o excluem aqucii<Js, 
em que incorr(-'rcm os ddinl]ucntes S{'{1,'Undo a l..<'gisbu;·.iío gual. 

Art. G1. Se os dclieíos dos A~·ugos- anU~ccdcntcs ferem 
praticados por csludcmtrs do ultimo nnno, seriJo punidos com 
a suspcns'Go do c:o.:unw, ou com a rcteu~'fto da Carl<-1 ele habi
litação, (no caso QITI que ·aquclle jú tenha sido feilo) pelo 
tempo correspondm-JLc ao das penas- marcadas nos. ditos Arti
gos. 

Art. ü2. As penas de pri;;rw co:Teccionnl ror mais <lc 
8 dias, de rctcnçfto das Cartas, <le suspensiio do -nxarne, de 
perda do anno, c de exclusão scrfw impostas pela Jnnía, 
de cujas decisões se admittirá recurso para o GoYerno, sendo 
interposto dentro de 8 dias, coní<1dos dn iní.irnaçJo. 

O recurso Acrú susp(msiro nos -ensos de perda do rmno, 
ou de exclusão. 
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O Governo Imperial, a quem serão presentes todos os 
papeis que formarem .-o Processo, resolverá confirmando, re
yogando ou modificando a decisilo da Junta. 

Art. 63. O alumno que for reprovado em 2 annos conse
cutivos, ficará inhibide de matricular-se no Instituto. 

CAPITULO VI!. 

Do Commissario do Governo. 

Art. 64.. O Governo nomeará- hum Commissario a quem 
incumba irnmediatarnenle a alta inspccçllo do ensino, da dis
dplina e da economia do Instituto. 

Este li'unccionario alêm das· attribuições maTCadas no corpo 
destes Estatutos, deverá: 

1. o Assistir aos exames annuaes dos alumnos e tomar parte 
no seu julgamento, presidir aos concursos, e· á Sessão ex
traordinaria da Junta para a concessão dos premios. 

2. 0 l~studar aS necessidades_do Instituto, e propor as mf)di
das que julgar convenientes para a repressão de quaesquer 
abusos que se tenhão introduzido, ou para a modificação.das 
disposições dos presentes Estatutos, e das pl'aticas admittidas 
no Estabelecimento. 

3. o Dar conta ao Governo, em relato rio annual, do estado 
do Instituto, e do juizo que formaL' âcerca do aproveitamento 
dos alumnos, e do merito dos Professores. 

Art. 65. Para o desempenho de suas funcções terá o di
reito de exigir do Dircctor, Professores, e mais Empregados 
as informações que entender necessarias. 

CAPITULO YHI. 

Da Junta dos Professores. 

Art. 66. Alêm dos casos marcados expressamente nestes 
Estatutos , o ])irector deverá reunir e consultar a Junta dos 
Professores sempre que for conveniente. 

Art. 67. A Junta dos Professores não púde exercer suas 
funcções sem que se reuna mais de metade dos seus .Membros. 

Compete-lhe: 
t.o A escolha dos com pendi os, livros, e mais objectos que 

devem ser admittidos nas ·aulas. 
2. o A organisação dos programmas do ensino, e dos pontos, 

e a designação dos Professores para os exames. · 
3. o O exame e o julgamento dos concurrentes ás cadeiras que 

vagartun. 
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!~.o O julgamento das falta~ dos alumnos, r, dos detidos 
por cllcs commettidos nos casos marcados no Capitulo antece
dente. 

5 .. 0 Prepor as ern~mdas c alterações que a expericncia acon
selbar nos Estatutos, Hcgulamenios e praticas do Instituto, e 
tudo quanto julgar a bem do ensino. 

6. o A distribuição das horas das lições , c a concessão dos 
vremios. 

Art. (38. A Junta dos Professores se constituirá em Tri
bunal interno todas as vezçs que hum .de seus Membros o 
requerer por cscripto ao Director, ou que este por si ou de 
ordem do Governo a convocar para o dito fim .. 

Art. 60. Noste Tribunal se examinarão c diseutirão as 
fnltns dos Professores, que forem contrarias á moralidade c 
decóro do Estabelecimento, ou á dignidade dos seus collcgas, 
ficando sujeitos os mesmos Professores nas faltas que commet
tercm ás penas impostas aos Professores de instrucç5o. prima
ria c secundaria no Capitulo unico do Titulo 5. 0 do rcspecti\'O 
llcgularnenlo. 

Art. 70. O processo disciplinar para a imposição das pe
nas, a que se refere. o Artigo antecedente, terá lugar pela 
fÔrma disposta nos Artigos de 124 a 131 do citado llcgula
mento. 

A1t. 71. Os .Professores manterão nas discussões da J un
ta a maior urbanidade c delicadeza para com o Director .e 
para com os ouh'o5 Professores. . 

O que infringil· este preceito será immcdiatamente chamado 
á ordem pdo Dircctor: se insistir, o Dircctor o fará sahir da 
Sessão, e se rccalcilrar, o :;.os penderá do excrcicio de suas 
fuucçõcs c ''cncimcntos até 8 dias, contados do dia immediato ao 
da Sessão em que o facto acontecer, fazendo-se do que occorrer 
expressa menção na Acta. 

A suspensão porêm só .produzirá seus 'effeitos, quanto aos 
vencimentos, depois de approvada pelo Governo. 

1\rt.. 72. As Sessões da Junta serão sempre em horas que 
não }H'('judiquem o serviço das aulas, dos exames e dos outros 
aclos do Instituto. 

Art. 7;J. Os. Professores são obrigados a comparecer ás 
Sessões da Junta, perdendo os vencimentos do dia em que 
faltarem- sem motivo justificado. 

Art. 7 4. Esla pena será in:lposta peJo DirectOr . no fim 
da Sessão em que a falta se der, fazcndo~sc. disto menção 
na respectiva Acta. 

Art. 75. Sempre que se tratar de objcctos ou questões de 
interesse individua-l, a votação da Junta será pai' escrulinio 
secreto: suas deli:t>erações serilo_ tomadas por maioria absolu
ta de , votos dos Membros· presentes. 

O Director rotará lambem, c em caso de empate terá o 
voto de qualidade. 
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CAl'lTULO X. 

Do Director. 

Art. 76. O Director será nomeado por Decreto Imperial, 
c terá a seu cargo : 

t.o Obscrva1· c fazer observar os Estatutos, Regulamentos, 
e ordens concernentes ao Instituto. 

2. o Inspcccionar o ensino, fiscalisando o rrlcthodo dos Pro
fessores , e a man~ira por que descmp_enhão suas obrigações. 

3. 0 Velar em que todos os Empregados comprfio seus de
veres, c se mantenha a policia c a boa 01:dcm no Instituto. 

4.o Convocar a Junta dos Professores, sempre que for nc
ccssario, designar os dias c .horas das Sessões, presidi-las c 
regular seus tnlbalhos. 

5. o Propor ao Governo todas as providencias· de que carecer 
o Instituto. 

6.·o Despachar os requerimentos do.;; alúmnos que qúizcrcm 
inscrevcl'-sc para os exames de preparatorios, ou para -serem 
matl'iculados, c quacsquer outros, cuja decisão lhe pertença. 

7.o Assignm· com os Professores presentes as Actas das Ser
sõcs da Junta; assignar tambcm a correspondencia ofiCial, 
assim como todos os tc~·mos lavrados em nome ou por dclibe:.. 
ração da Junta, por virtude destes Estatutos, ou por ordem 
do Governo. 

S. o l•'azor organisar pelo Secretario, fiscalisar, c assignar 
as folhas dos vencimentos dos Professores c EmpregadOs·, e 
as de outras dcspezas do Instituto, e bem assim O reSpectivo 
orçamento, que annualrncnte deve propor ao Ministro c Secre
tario d'Estado dos NegociOs do Imperio. 

9.o Dar ao mesmo Ministro, de 3 em 3 mczcs, por inter
media do Comrnissario,. conta circumstanciada do que de ·mais 
notavel tiycr occm1'ido no Instituto, c da maneira por que 
05 Professores, c empregados preenchem seus deVeres, en'vüm
do por essa occasião a relação das .faltas, que Os mesmos 
tiverem dado no ultin1o trimestre. 

10. Admoestar os Professores c Empregados, que não cum
prirem suas obrigações, levando immcdiatamcntc ao conheci
mento do Govemo os casos gmves e os _de reincidencia. 

11. lteprehcnder os Empregados que procederem mal, c 
suspP.ndc-los até 8 dias, com privação do vencimentos, dando 
disto tambem parte circumstanciada ao Governo, ·a fim de quo 
resolva o que entender mais acertado. 

1'2. Velar na conservação, asseio, e melhoramento do edi
ficio, dos livros, e utcusis do Instituto. 

13. Assignar, com o Commissario do Governo, c com os 
Membros da Junta, os Diplomas conferidos aos estudantes, que 
tiverem terminado o seu Curso de estudos, e bem assim as 
Cartas de merito, 
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-f!,.. J'ormar parte das Com missões de exame do . fim do 
anno. 

15. EnYiar annualmcnte ao Commissario ·do Governo hum 
rclatorio de todos os trabalhos, com informações sobre o 
aproveitamento dos alumnos e regularidade do Instituto. 

Art.. 77. Na ausencia ou impedimento do Director fará 
suas ''ezes o Professor mais antigo. 

Art. 78. O Dircclor poderá exigir dos Professores as in .. 
furmações que julgar convenientes a bem do Instituto, e da 
regularidade do ensino , devendo estes satisfaze-las prompta
mente, e. prestar-se aos trabalhos de que os incumbir no des
empenho de suas funcçOes. 

CAPITULO X. 

Dos Professores, e dos Oppositorcs. 

Art. 79. Nos 3 pri!"Tleiros annos desta reforma podm·á o 
Governo I mpcrial nomear livremontc os Professores para ·as ca~ 
deiras que Yagarcm ou forcrrí creadas de novo. 

Art. 80. Findo o prazo do Artigo antecedente, o provi
mento das cadeiras só terá lugar precedendo exame em con
curso, e proposta da Junta dos Professores. 

Art. 81. O exame de Professores será feito pcmnle dous 
Examinadores designados pelo Governo ,. c será julgado pelos 
mesmos Examinadores, pelo Commissario do Governo, Director 
e mais Membros da Junta dos Professores. 

Art. 82. Nestes exames sujeitar-se-hão os concorrentes 
a hum a prova oral, e a outra por cscripto. 

Art. 83. Tanto hurna como outra prova serão dadas sobre 
pontos tirados á sorte, e escolhidos pela Junta dos Professo
res üa vespera do dia do exame, quando este versar sobre as 
maleria declaradas no Art. 16. 

Art. 84. Uarcar-se-hão duas horas ao candidato para a 
prova escripta, e h uma pd:ra a- prova oral. 

A lêm disto designará o Commissario do Governo hum ou 
mais dias, conforme o numero dos pretendentes, em que cada
candidato leccionará durante huma hora sobre o ponto que 
tirar na vcspcra, guardada a distincçUo do Artigo antecedente. 

Se o exame fOr de Geügraphia e de Estatistica commer~ 
cial, a lição- versará sobre os principias gcraes de ambas as 
ma.tcrias, com -applicação aos ·pontos, que na occasiâo do exa
me forem design:ldos pelo Cómmissario do Governo. 

Art. St>. Concluidas todas as provas, a Com missão de exa
mes procederá á votação sobre o· merecimento de cada candida
to, c em seguida sobre a ordem em que devem ser offcre
cidos á escolha do Governo os_ no'mes dos que tiyerem sido 
approvados. 
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Art. 86. Nos concursos guntd.lr-se-hJo quanto á mancil·a 
da i nscripçào, fónna das vota~·õcs, e tudo o mais que for 
concernente a este objecto, e não estive1· · exprcssitnwnte de
clarado nestes Estatutos, <:~s regras estabelecidas para as dos 
pret,mde.ntes aos lugares de Oppositorcs e Subslitutos das Fa
culdades de Medicina c de Direito, no que forem applicavCiS. 

Art. 87. Se o Governo, á vista das provas escriptas que 
lhe serão remettidas, e das informações que obtiver sobre <'l 

moralidatlc dos coucmTcntcs, entender que nenhum dos. pro
postos deve ser escolhido, mandará proceder a novo concurso, 
nomcnndo entretanto quem interinamente reja a cadeira vaga. 

Este porêm não podení ser .1 uiz no novo colicurso. 
Art. 88. Os Professores que forem novamente nomca~ 

dos serão considerados vitalicios no .fim de 5 annQs de seni
ço, c dessa cpocha em diante só por sentença poderão ser 
demittidos na conformidade do que se acha disposto no Hegu
Jamento da Inst.ruc{~i'ío primaria e secundaria a respeito dos 
Professores Publicos. · 

Art. 89. :Findos 10 annos de serviço poderá o Governo 
mandar adiantar, aos que o requererem , a quantia neccssa
ria a Hm de entrarem para o Monte Pio dós Servidores do 
Estado. 

Art. 90. Os que tive1·cm 20 annos de serviço clfectivo 
terão direito a hum _augmcnto ·de gratifica\~ão correspondente 
á quarta parte de seu ordenado. 

Art. 91. Os que completarem 23 annos de effectivo exer
cido poderão ser jubilados com ordenado por inteiro. 

Tambem poderão jubilar-se, mas somente com o ordenado 
proporcional, os que tendo mais de 10 annos de serviço pro
varem que. se ach5o in habilitados de continuar a leccionar. 

Art. 92. O Professor que se jubilar com 30 annos de 
serviço, lendo pelo menos 25 annos de magislerio etTcctivo, 
terá direito a mais metade do seu ordenado. 

O que obtiver permissão do Governo ptlra continunr a 
lcccionar depois de haver completado 25 annos de effectivo 
exercido terá h uma gmtificação de l~oOO~ por anno, em quanto 
for pelo mesmo. Governo conservado no magistcrio. 

Art. 93. llara o tempo de cffcctivo ser\'iço serão abona
das; 

t.o As faltas dadas por serviço publico em outros em
pregos ou com missões, com tanto que dentro dos 25 annos 
do Art. 10.1 não comprchcndão hum espaço maior de 5. 

2. n As faltas por molcstia, justificadas pelo modo decla
rado nestes Estatutos, não excedendo de 20 em cada \!nno, 
ou de 60 em hum tricnnio, salvo se a molcstia for adquirida 
em scrvit:o publico. 

3." As que procederem de suspensão judicial ou adminis
trativa, quando a final for o Professor sttspcnso declarado· in:
noccntr. 
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4. o As que forem dadas em \'irlmlc de motivo que nrio 
srja pessoal, ou em conscqucncia de scl'viço publico gratuito 
e obrigatorio por Lei. 

Art. 94.. Os Professores leccionar.:io cada dia, durante o 
prazo marcado no Art. 14., explicando us matcrias do _estudo 
para o dia seguinte, perguntando aos alunmos sobre a lição 
passada no dia antecedente, ou entretendo-os em cxercicios 
praticas. 

Art. 95. Devem alõm disto: 
1.° Comparecer em suas aulas á hora marcada, decente~ 

mente vestidos, e ncllas conservar-se durante o tempo desi
gnado no Artigo antecedente. 

2. o Manter dentro dellas o sileúcio, o respeito c a 
conveniente disciplina, admoestando os alumnos pouco ap
plicados, ou que procederem mal, rrprehcndendo-os, se o 
caso exigir, com palavras comedidas, e impondo-lhes as pe
nas destes Estatutos quando lhes competir. 

3. o Prestar o devido respeito ao Cornmissario do Governo, 
o ao Dircctor, a quem como Chefe do Instituto são imrnc
diatamentc subordinados. 

4 .. u ParticiPar previamente c por cscripto ao Dircctor ó 
seu impedimento, sempre que tiverem de faitar, salvo quando 
forem acommeltidos por molestia repentina, ou for imprevista 
a causa, podendo nestes casos a participação ter lugar no 
dia seguinte. 

5.!) Observar fielmente c fazer observar, na parte que lhes 
toca, as disposiç-.ões dos presentes Estatutos, dos· Hcgulamentos 
e ordens do Governo, as deterrnina~·ões da .Junta, e as recorn
mendações do Director, em tudo quanto for conCernente ao 
serviço. 

6.° Formular c submctter á approvação da Junta, antes 
de principiar o anno lectivo, hum programma circumstanciado 
do ensino da -respectiva cadeira, declarando o methodo e o 
systema de suas cxpl_icaçües. 

Este programma hurna vez approvado ou modificado pela 
Junta, não poderá ser alterado sem t<Onsentimento della. 

Art. fl6. A antiguidade dos Professores actuacs será con
tada como até agora. 

Para os que de novo forem nomeados regulará a data 
da posse, e havendo mais de hum a no mesmo dia, a data 
do Diploma 

Em igualdade desta data prevalecerá a antiguidade em 
outros empregos publicas ·de nomeação do Gm·erno, e em 
ultimo caso a idade. 

Art. !)7. Os Professores só tcrtío direito ao ordenado 
deixando de comparecer: 1.0 quando faltarem por motivo jus
tificado de molestin, não lhes sendo abonados sem esta cir
cumstanCia mais do 11ue 2 faltas em hum mez: 2. 0 quando 
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obtiverem licença tom ordenado, a qual só lhes poderá ser 
concedida até G mezcs dentro do anno, com ordenado por 
inteiro, sendo pül' molivo de. enfermidade.: e 3. 0 finalmente, 
quando faltamm por serviço publico gratuilo c obrigatorio 
por Lei , caso em que perceberão lambem as gmtilicações. 

l?óra destas hypotheses cessarão os vencimentos, seja qual 
for o motivo da falta. 

Art. DS. As faltas dos Professores durante o tempo lec 
ctivo deverão ser justificadas até o 3, 0 dia depois da 1." 

A justificação será repetida ou no fim das faltas, ou, 
continuando ellas, quando ti'verem de receber seus venci
mentos. 

Al"t. DD. As faltas ás Sessões da Junta, e a quaesquer 
actos de serviço a que são obrigados, serão contadas como as 
que derem nas aulas. 

Art. 100. Na Secretaria haverá os livros necessarios para 
o Secretario notar cada dia de serviço, de lições, exames , e 
q uaesquer actos do Instituto, as faltas dos Professores e os 
nomes dos que comparecerem, 

Art. 101. A' vista deste livm e das notas que houver 
tomado , organisará o Secretario a lista das faltas dadas du
rante o rnez, c a apresentará ao Dil'ector no 1.-0 dia util do 
mcz seguinte. 

O Director abonará as que tiverem em seu favor con-:
diçúes justificativas. 

Art. 102. Sendo dosfavoravol a decisão do Director será 
immediatarnente comrnunicada pelo Secretat·io ao Professor, o 
qual dentro de 3 dias aprese.ntará, querendo, a &,uu recla
muç.ão ao mesmo Director, que a poderá attender, reforman
do. a primeira decisão. 

Art. 103. Se a n5o reformar terá o Professor recurso 
suspensivo dentro de 3 dias para a Junta, e desta no cn~ito 
devolutivo para o Ministro do Imperio no prazo de .outros 3 
dias, contados da data em que tiver lUgar a Sessao. 

Art. 101. Se n~c se üprcsentar reclamaç5o, ou não .. se 
interpuzer recurso, nas hypotheses dos Artigos antecedentes, 
o Director mandará lançar as faltas em livro especial para se
rem trazidas opportunamente ao conhecimento do Governo. 

Art. 105. Os Professores que deixarem de comparecer para 
exercer as respectivas funcções por espaço de 3 mezcs, sem 
que allegucrn perante o Director motivo que justifique a au
sencia ,· incorrerão nas penas do Art. 157 do Codigo Criminal. 

Se a auscncia exceder de 6 rnczes reputar-se-ha terem 
renunciado o magistcrio, e os seus lugares julgar-se-hão va
gos pelo Governo. 

Art. 106. O Professor nomeado, que dentro de 6 mezes 
não comparecer para tomar posse, nem. communicnr ao Dirc
etor a razão justificativa da sua demora, perderá a cadci_ra, 
sendo--lhe a pena imposta pelo Goycrno Imperial. 
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.A1't 107. Findo o prazo de 3 mezc•s, na t.a hypotese do 
Art. 10i), o Director convocará a Junta, a qual tomando co
nhecimento do facto, e de todas as suas circumstancias, deci
dirá se- tem lugar ou não o processo, expondo minuciosamen-
te os fundamentos da sua decisão. · 

Se for afirmativa, ·o Director a rcmctterá pOr copia extra
hida dl! Acta, com todos os documentos que lhe forem (~ou
cernentes , ao Promotor Publico, para jntcntar a accusa~·ão 
judicial por crime de responsabilidade, e dará parte ao Go
verno, assim da resolução da Junta, como da marcha e resul
tado do processo quando este tiver lug-ar. 

Na 2." hypotese do citado Art. 105 o Dircctor dará parte 
-ao Governo do occonido, a fim de proceder-se na confonni
dade do mesmo Artigo. 

Art. 108. Na hypotcse do Art. 106, verificada a demora 
da posse, e decidida pela Junta a procedencia ou improce
dencia da justificaçUo, se tiver havido, o Director participará 
ao Governo o que ther havido para a final decisão. 

Art. 109. Haverá no, Instituto h uma classe de oppositores 
nomcudos por proposta da Junta c preCedendo concurso, como 
se aeha disposto para os Professores, para regerem as cadei
ras nos impedimentos destes. 

Art. 110, Para esta classe serão preferidos os filhos do 
Instituto , que th•erem concluído o Curso dos estudos. 

Art. 111. Os Oppositores não vencerão ordenado, mas 
perceberão huma gratificação igual á dos Professores quando 
os substituirern , e desde que houverem mais de lrcs só elles 
poderão ser nomeados para preencherem as vagas de Profes
sores. 

Vara este fim a Junta pmporá ao Governo os que por sua 
assiduidade, zelo e intelligencia julgar mais dignos de serem 
nomeados, com tanto que tenhão se1·vido por 3 annos. 

Quando nao houver aquelle numero, ou ainda havendo-o, 
não tiverem o tempo de serviço acima exigido, entrarão em 
concurso com os caudidatos que se inscreverem, mas terão 
pz·eferencia nas nomeações -em igualdade de circumstancias. 

Art. 112. Em quanto não se organisa esta classe, o Di .. 
redor, dado o impedimento de algum Professor, indicará quem 
deva reger interinamente a respectiva cadeira com a gratitica
çilo que o Governo marcar. 

1:.:\llJTULO XI. 

Dos Empregados. 

Art. 113. Para o cargo de Sectetario será nomeüdo· hum 
dos Oppositores , o qual terá as seguintes obrigações : 

1. a Escrever c registrar toda a correspondencia e expe
diente 
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2.a Redigir c ler ·us Aclas das Sessões da Junta. 
B.ll Transmittir pontualmente as ordens do Dircctor- . 
4. a Inscrever os nomes dos alumnos que quizercm matri-

cular-se , abrindo , encerrando e assignando os respectivos 
termos. 

5." Organisar as folhas dos vencimentos dos Empregados, 
cxtrahir e apresentar ao Director as contas das· dcspezas do 
Instituto. . 

Ü.ll Dirigir o Archivo, e cuidar dos livros do Instituto. 
7.a Auxiliar o Director na policia c asseio da casa'. 

, 8. a Dar ce~·tidão do que lhe fof determinado por despa
cho do Director. 

9.' Notar em livro especial os dias das faltas dos Profes
sores, e mais Empregados. 

10. Organisar a lisla das mesmas faltas durante o mez, c 
apresenta-la ao Dircctor no f.Q dia util do mez seguinte. 

Art. 114. Na Secn~taria cobrar:-se-hão, c serão recolhi
dos a hyma caixa especial, que estará em pode!' do Secreta
rio, os emolumentos constantes da tnbella annexa. 

Art. ·115. Na ausericia ou impedimento do Secretario 
fará suas Vezes, hum Oppositor, c em sua falta a pessoa que 
o Director designar 

7 
percebendo huma gratificação igual a do 

cfl'ectivo. 
Art. 116. O Porteiro tem por obrigoçiTo: 

1.0 Abrir as portas do cdificio meia hora antes da desi
gnada para as aulas c fccha~las quando terminarem os trabri
lhos. 

2. o Cuidar no asseio de todo o cdificio, dirigindo e ins~ 
tmindo Os scrvçntcs que lhe são subordinados. 

3. 0 Prover .o edificio de tudo quanto for ncccssario, se"gun" 
do as :ordens que receber do. Director ou do Secretario. 

/1-. 0 Entregar ·os oiiieios e a correspondencia, apresent:.Dndo 
recibo das pessoas a quem forem dirigidos. 

5. 0 Velar na policia do Estabclcciú1ento, dando r.arte ao 
Dircctor dos abusos que dentro delle commetterem os alum
nos fóra das aulas. 

6. 0 Impedir que se r;erturbe o silencio no vestibulo, ou 
nas proximidades das aulas. 

7. o Fazer as dcspczas miudas do Instituto, scg~ndo as or
dens que o Dircctor ou Secretario lhe transmittirem. 

8. o FD1.cr o sígnal do começo das aulas, e a chamada dos 
alumnos de cada huma dcllas. 

9. 0 1\:farcar· as faltas destes no livro do ponto, entregando 
a cada -Professor huma nota das mesnias faltas no fim da res
pectiva aula. 
10. B..qcebcr _ para eslc fim do Secretario, e entregar-lhe, 

findos os -tfabalhos de cada dia, o 1ivro declarando no nu
mero nnteccdcntc. 
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11. Cumprir fiel e promptamente lódas as ordens concer
nc~tes ao serviço, que lhe forem dadas pelo Dircctor, Secre
tano c Professores dentro das aulas. 

Art. 117. O Porteiro deverá marear o ponto aos alum
lJ-OS Com a maior exactidão, sob pena de imm~diata suspensão, 
e de demissão na rcincidcncia de_ qualquer falta deste gencro; 
e só o poderá riscar se assim o ordenar o Professor no uni"" 
co caso de comparecer o alumno dentro do primeiro quarto 
de hora, depois da designada para a abertura da respectiva 
aula. 

Quatro destas dispensas, pon\m, que o alumno obtiver, 
equivalerão a hum ponto, que lhe será marcado. 

CAPITULO XII. 

Disposições geraes. 

Art. I 18. O pt'oducto da taxa das matriculas dos atum
nos será empregado na acquisição dos objectos indispensavcis 
para o uso do Instituto, e por proposta da Junta, com pare~ 
cer do Commissario na compra de livros, precedendo autori.: 
sação do Governo e preferindo-se os que versarem sobre as 
rnatcrias do ensino. 

Art. 119. Estes livt·os formanio a llibliotheca do Insti
tuto, c fica ruo sob a guarda do SccrclariO, que os irá rela
cionando á pmpm·çõo qUe se forem adquirindo em hum ca
talogo rubricado pelo Director. 

Art. 120. Ninguem poderá consultar qualquer obra sem 
permissão do Secretario, e nem hum'a sahirá da Bibliothcca 
sem consentimento por cscripto do Dircctor, c recibo da pes
soa a quem for confiada, pelo qual se obrigue a restitui~Ja 
em bom estado no prazo que lhe Jbr marcado, e que nunca 
excederá a 15 dias, ou a pagar a sua importancia. 

Art .. 121. Os presentes .Eslatutos serão desde já postos 
em cxe~ução, dependendo porem Ja definitiva tlpprovação do 
Poder Legislativo. 

Art. 122. Em quanto não lorem definitivamente appro
vados, o Governo poderá fazer eJÚ algum ou alguns de seus 
Artigos as alterações que entender acertadas. . 

Art. 123. Suas disposições não compreltendem quanto ao 
pluno de estudos, e vantagens nellas declaradas, os alurnnos 
do 2. o anno da aptual Aula do Commcrcio, salvo se se sujei
tarem a frequentar o Curso, ora creado, matriculando-se pa
ra este fim novamente no 1. o anno, ou no 2. o se fizerem 
exame, e forem approvados em Gcogrnphia e Estatistica Com~ 
mercial. 
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Os alumnos que ora s"(ft a chão no · 1. o annó, se quizcrem 
continuar o novo Curso, sujeitar-se-hão depois de approvados 
no dito anno aos exames de Francez e Inglcz, e a frequenta-lo 
novamente estudando as materias dcclaradns no Art. 3.0 

Art. 124. O Governo dará as providencias que forem 
necessarias a fim de que esta reforma entre em execução no 
começo do anuo Iectivo proximo futuro. _ 

.. Art. 125. Os respectivos Professores só vencerão orde 
nado depois. que entrarem em_ exercício e começar-se a. exe
cutar estes Estatutos. 

Art. 126. Ficão revogadas as disposições- em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em 1/, de Maio de 1856. 

Lniz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Tabella das taxas a que se l"efm·em os 
Estatutos. 

Por matricula em cada anno do ln•tituto ......... . 
Esta quantia poderá ser paga em duas presta

ções, sendo h uma no principio e outra no 
fim do anuo. 

Pelas certidões de exames ....................... . 
Pelo titulo de habilitação no fim do Curso ......... . 
Por quacsquer certidões o mesmo que se paga na 

Secretaria d'Estado dos Negocias do Imperio. 

20~000 

1~000 
10~000 
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Ca••ta <I e babilita!,'iiO, d\~ que ti• ata o 1b•tõgo 
31» dos Estatutos. 

o 
"C 

·INSTITUTO CONIMERCIAL DO ll!O ·DE JANEIRO. 

Eu F ..... exercendo as funcç,ões de Commissario do 
Governo no Instituto Commercial do Rio de- Janeiro;. ten-
do presente o termo de aptidão obtido pelo Sr. F .... . 
filho de ..... nascido em ..... no dia ...... de ... · .. . 
de 18 . : , em todos os estudos do mesmo Instituto, o em 
consequencia da autoridade que me he dada pelos Esta· 
tutos que baixárão com o Decreto n. 0 

....... do· ..... . 
€: de ...... de ...... c do que ncllcs se determina, dou 
.g esta Carta de habilitação ao dito Sr. li'. . . . . para que 
c com ella goze de todos os direitos c prcrogativas que lhe 
·'ft são inherentes. 

-< 
Rio de Janeiro em .... de .... de 18 .... 

Sello pendente. 

O CommissariÜ do Governo. 
O Director do Instituto. 

( Assigna\ura.) 
( Assignatura. ) 
( Assignatura.) O Secretario do Instituto. 

Car·ta de lillet•ito pat•a os 1wemios <lo 
.lb·tigo g~. 

A Junta do Instituto Commercial do Rio de Janeiro ai-
tendendo á maneira por que o Sr. F ...... natural de ..... se 
distinguio entre os seus condiscipulos na aula de ...... do 
anno de ... por seu procedimento moral, assiduidade e appli
cação, e querendo dar-lhe hum testemunho .do gráo em que 
preza o seu merecimento, resolveo em SessãQ, extraordinaria 
de .... passar-lhe este Titulo para prova authenlica de que 
lhe foi conferido o 1.' (ou o 2.' ) premio de que trata o 
Art. 27 dos Estatutos do mesmo Instituto. 

Rio de Janeiro em .... de .... de 18 .... 

Sello do Instituto 

Assignalura do Dircclol', 

Assignatura dos Professores do anno. 

Assignalura do Secretario, 
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Ca••ta de iilet•ito u•a••a os IU'emios do 
Arti~o 2§. 

Eu F .. .... Commissario do Governo Imperial do Institq~ 
lo Comrnercial do l\io de J anciro , & c. 

Faço saber que a Junta do mesmo Instituto, allen
dcndo á maneira por que o Sr. F ..... natural de .... 
filho de .. _ .. se dis.tinguio entre os seus condiscipulos em 
ambos- os annos do Curso de estudos que frequentou no 
dito Estabelecimento, já por seu não vulgar talento, já 
por sua notavel applieação c moralidade, c querendo 
dar-lhe hum testemunho aulhcntico do a1to gráo em 
que preza o seu merecimento, resolveo em Sessão cxtraor
dinaria e .... mandar passar-lhe este titulo para prova 
de que lhe foi conferido como premio a mcdallw de 
ouro de que trata o Art. 38 dos Estatutos do Instituto. 

Rio de Janeiro em .•.. de . . . de ..... 

Sello do Instituto. 

Assignatura do Dircctor. Assignatura dos Professores de 
ambos os annos. 

Assignatura do Secretario. 

Jua•amento •lo Dia•e®t<>r 1westado nas miios 
do Conn:uaissa.-•ioo 

Juro aos Santos Evangelhos desempenhar fielmente as 
funcções do cargo de Dircctor para o qual fui nomeado, ob~ 
scrvando c fazendo observar os J~stntutos c Hcgulamcntos do 
Instituto Commercial do 1\io de .Janeiro. ' 

Juramento que <levem t•resta•• os P••oiesso
re.s nas ntãos •lo Connnissa1•io do Gove••noo 

Jum aos Santos Evangelhos desempenhar fielmente as 
funcções do cargo de l)rofcssor para que fui nomeado, pro
mover o adiantamento dos alumnos que forem confiados ao 
meu cuidado , observar c fazer observar os Estatutos e He~ 
gulamcntos do Instituto. Assim Dcos me ajude. 
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Jm·mnento que •levmn pt•estat• os Etn}u•ega
dos nas tnãos do Dii•ector. 

Juro aos Santos Evangelhos exercer com todo o zelo as 
funcções do emprego de .... que me foi confiado. Assim Dcos 
me ajude. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Maio de 185\l. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N.' 1.764- de 14 de Maio de 1856. 

Approva o Regulamento complementar dos Estatutos das Fa
culdades de Medicina, a que se refere o Art. 29 do De

creto n.' 1.387 de 28 de Abril de 1854. 

Hei por bem Approvar o Uegulamento complementar dos 
Estatutos das :Faculdades de Medicina, a que se refere o De
creto n.' 1.387 de 28 de Abril de 1854, o qual com este baixa 
assignado por Luiz J>cdreira do Coutto Ferraz , do meu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imporio, 
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em quatorze de Maio de mil oitocentos c cincocnta 
e seis, trigesimo quinto da lndependcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Regulatnento COIIIJ>letnentar elos Estatutos das 
Faculdades de llledieina, expedido na eon
formi<lade elo § 3.' elo Au•t. 2:1 do Dcc••eto 
N.' :I.:JS\7 ele 2S de Abl'il ele :ISli<l. 

CAPITULO I. 

Das matriwlas. 

Art. 1.0 A~ matriculas serão annunciadas por Editaes, affi
xados nos lugares mais frequentados da Faculdade, c publica
dos pela imprensa oito dias antes das cpochas determinadas 
nos Estatutos que baixárão com o Decreto n.' 1387 de 28 de Abril 
tle 1856. 

Art. 2. 0 Só serão admittidos á 1.a matricula os Estudantes 
que se apresentarem com despacho do Dircctor, o qual só o 
concederá- no primeiro anno áquellrs que tiverem satisfeito 
perante elle , por meio de requerimento, as condições exigidas 
no Art 88 dos Estatutos,- e nos seguintes aos que houverem 
preenchido pelo mesmo modo as do Artigo 89. 

Art. 3. o O Secretario , logo que lhe for apresentado des
pacho do Director mandando matricular algum l~studantc, abrirá 
termo de matricula no respectivo livro, fazendo menção do 
seu nome, paes, naturulidade, idade e documentos exigidos , 
c o assignará com o matriculado, ou seu procurador, no caso 
Jo Art. 91 dos Estatutos, c depois archivará o requerimento 
com o~ documentos. 
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Art. LÍ·. o Os termoS de matricula S!~rão laVI'ados seguida~ 
mente c sem que flqnem linhas em branco de permeio cnlt'c 
elles. 

Art. g_o Se dons ou mais Estudantes se apresentarem si
multaneamente, com despacho do Dircctor de data igual, para 
se matricularem no mesmo anno, guardar-se-ha na matricula a 
preccdencia determinada pela ordem alphabctica de seus nomes. 

Art. 6. 0 l"~'inda a primeira matricula, o Secretario fará 
huma lista geral dos matriculados em lodos os annos, com 
dcclaraçuo de sua filiação e naturalidade , e a fará imprimir 
sem demora, para ser distribuida pelos Lentes. 

Tambcm mandará imprimir com antccedencia cadernetas 
parciaes, contendo o numero de paginas que parecer suffi
cicntc, no alto das quacs cscrevcní os nomes dos matricu
lados, precedidos dos numeras que lhes correspondcrem se
gundo a matricula, ficando em branco o resto de cada pa
gina par1.1 que, dividido pelos dias de cada mcz do anno lc
ctivo, possa· servir de assentamento das fnltas c notas relativas 
ás lições, sabbatinas, e moralidade. 

As cadernetas acima referidas serão distribuidas pelos Len
tes, llcdeis e Continuos. 

Art. 7.0 No dia determinado pelos Estatutos para se· fei
larcm as matriculas escreverá o Sccretarío em seguida ao ulti
mo termo o do encerramento, c o assignará cOm o Director. 

Art. 8. 0 No mcz de Outubro se procederá á segUnda ma
tricula, na conformidade do Art. gr" dos Estatutos, precedendo 
os annunGios determinados no Art. t.o do presente Hcgula
mcnto, c fazendo-se o competente termo, o qual tambcm só 
poderá ser ~ssignado por proeurador com despacho do Di
rcctor, justificadas as circumstancias do ArL 91 dos mesmos 
Estatutos. 

Art. 9. <> As matriculas serão lançadas em livros cspeciacs 
para cada anüo, com termos de abertura c de encerramento 
lavrados pelo Secretario c assignados pelo Director. 

Os lançamentos serão feitos na margem -esquerda do res
pectivo livro, ficündo em branco a margem direita para lan
çar-se a 2.<'- matricula , c qualquer observação que possa 
occorrcr. 

CAPTULO 11. 

Das habilitações para os actos dos differentes annos .da Fa
culdade, dos pontos para cllcs, e da designação dos 

Lentes pam cad(t anno. 

Arl~ 10. Para asscnt<J.men{o das faltas dos Estudantes, na 
fórma prcscriptt:t no Art. 166 dos Estatutos, os llcdcis ou Con
linuos u quem pertencer esle scniço, farão mensalmcHlt huma 
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:caJcrncta com tantas paginas em branco quanios forem os 
.Uia~ lcctivos do mez; c) depois d(~ anuunciarem em voz n1ta os 
nomes dos Estudantes ausentes, lançarão na pagina do dia os 
numcros dos que faltarem) c entregarão no fim da liç;lo a dita 
caderneta ao respectivo l .. cntc, para ser examinada, corri
gida t rubricada. Depois disso passarão as notas das 'faltas 
para a caderneta ímprc_ssa. 

Art. 11. Os referidos empregados nada mais ~~reverão na 
prirneira caderneta do que o seguinte: no alto da pagina, 
o dia e o mez, c logo abaixo, em nova linha-« Faltárão 
<Í. primeira chamada os nu meros 6 ) 111., 25 , 36 e 42>>- (tsto 
he, os numcros dos que faltúão:\. Depois escreverá em nova 
linha-« Faltárão á ultima chamada os numeros 14. c 36, & c. 

O Lente, antes de rubricar a caderneta, porá hum sign3.l 
no fim do ultimo numero. 

Art. 12. Encerradas as aulas, e reunida a Congregação 
no dia 3 de Novembro, ou no anterior se aquelle for JCriadq ~ 
para o fim determinado no Art. 109 dos Estatutos, o Secre
tario apresentará huma lista das faltas dos Estudantes em cada 
hum dos annos, organisada na fórma prescripta nos Arts. 166 
c 168 dos mesmos Estatutos. 

Apresentará, alêm disto, outra lista dos que tiverem dei
xado de exibir conhecimento do pagamento da taxa, ou núo 
tiverem assignado o termo do encerramento da 2.u matricula. 

Art. 13. Em prescnç.a das referidas listas, c conferida a 
primeira com as dos Lentes c llcdeis, a Congrcgaç,ão decidirá 
quaes dos Estudantes aproveitárJo o anuo c estão nos termos 
de serem admittidos a acto. 

Art. 111.. Os aclos far-sc-hrro pela ordem das matriculas, 
sendo prohibidas as trocas de lugarrs entre os Estudantes. 

Art. 15. Concluidos os trabalhos determinados nos Ar ... 
tigos antecedentes, a ·Congregação designará a ordem dos annos 
para os actos , c os Examinadores, tendo em aítenção o que 
dispõe a ultima parte do Artigo 109 dos Estatutos. 

Art. 16. Designados os Examinadores, cada Lcllte Ca~ 
thednltico, ou Substituto que estiver regendo cadeira, apre
sentará e sujeitará á approvação ·fla Congrr.gação, para os exa ... 
mes que não fm·cm vagos, um 11umcro de pontos nunca rnC
nor de vinte. 

Art. 17. Os pontos deverão rccahir sobre as ma terias 
-explicadas durante o anno , sendo dispostos de modo que, 
tanto quanto for possivcl, huns não otlCreção.-maiorcs difficul ... 
dades do que outros. 

Depois de approvadbs serão Hutncrndos. o registrados em 
livros cspeciaes pelo Secretário, o qual alêm disto fará cedulas 
inteiramente iguacs, contendo numcros correspondentes á ordem 
em que se acharem inscriptos no ditp livro. 

· Estas cüdulas ser[lo fCchadas por cHc dentro de httrna uh1a, 
cuja chaye flcari.Í em seu poder, 
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Art. 18. O Secretario organisará, pela· ordem dos annos 
e antiguidade de suas matriculas, huma lista geral dos Estu"" 
dantes habilitados para acto. 

Essa lista será arnxada na porta da sala em que se hão de 
tirar os. pontos, c o Secretario nella notará o dia em que 
cada Estudante deve fazer acto. 

Art. 19. Os exames de Physica, de Anatomia descriptiYa 
no 2. o anno, de Physiologia, de ratltologia geral, de Pathologia 
interna e externa, de P(lrlos ·c de .f-Iygienc serão vagos. 

Art. 20. O exame de Anatomia no 1.(1 tmno será por 
ponto,- menos na parte concernente á Osteologia;~ cujo exarhe 
será vago. 

Art. 21. Os exames das· outras ma terias nãó com prchen
ctidas nos Artigos antecedentes serão por pontos, reservando-se 
com tudo hum a parte que, proposta pelo respectivo Lente e 
approvada pela Faculdade, possa set· objccto do acto para todos 
os alurnnos do anno. 

Art. 22. O Secretario dcclara~·á por Editaes afixados na 
Secretaria e nos lugares mais publicas da l"aculdade, qual a 
parte, a que se refere o Artigo antecedente, reserva da para 
ponto geral. 

Art. 23. Os pontos serão tirados á sorte, 2!~ horas antes 
da mar~ada ·para começarem os exames, sendo este acto pre
sidido-alternadamente por hum dos Lentes Examinadores, ou 
por hum Oppositor designado pelo Director, lavrando-se disto 
termo no livro de que trata o Artigo seguinte: 

Art. 24. Haverá hum livro especial para os registros dos 
pontos tirados á sorte em cada hum dos annos, no qual o Se
,cretario escreverá, na occasião do sorteio, pela ordem das datas 
e separadamente, o nome do Estudante c o ponto que lhe 
tiver tocado, dando-lhe logo uma copia por elle assignada. 

O Lente ou Oppositor, que presidir a este acto , rubri
cará os registros, e o Secretario communicará immediatamente 
os pontos aos Examinadores. 

Art. 25. O Estudante que não comparecer para tirar ponto 
quando lhe competi!·, , ficará para depois de todos os de seu 
anuo, c será admittiào na sua vaga o. que na lista dos habi
litados se seguir ao· ultimo dos do dia, se se achar presente. 

Art. 26. O Estudante habilitado para acto, achando-se 
impossibilitado de o effectuar antes das ferias, será admittido 
a faze-lo depois dellas, e antes do encerramento da 1."- ma
tricula, se assim o resolver a Congregação, perante a qual jus
tificará previamente o motivo que o inhibio de fazer ·o dito 
acto- em tempo competente. 

Art. 27. O Estudante que, depois de tirado o ponto , 
não comparecer, julgar-se-ha como se tivesse perdido o anno, 
excepto se justificar perante a CongregaçãO superveniencia de 
moles tia grave, e o r por clla attendido, mandando-o admittir 
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a tirar novo ponto e fazer acto depois _de todos os do seu 
anno, ou na cpocha declarada no Artigo antecedente. 

· A justificação deverá ser .dada, ou antes de encerrados os 
trabalhos do anno, ou, ao !Tlais tardar, até 8 de Março do 
anno seguinte. 

Art. 28. Verificando-se alguma das hypotheses dos Ar
tigos anteriores, o Secretario fará menção della- no livro dos 
pontos, á_ margem do respectivo termo, ou em scguirr)ento 
delle. 

Em qualquer das referidas hypotheses , bem como na do 
Art. 1.,2, serão Examinadores os mesmos Lentes que o teri~o 
sido se o exame tivesse tido lugar na occasiüo, competente; 
excepto ~e se. acharem impedidos. 

CAPITULO 111. 

Da fórma dos actos e das votações. 

Art. 29. Finda a segunda matricula, e terminados os· 
trabalhos prcscriptos no .Capitulo. antecedente, come~·arão os 
actos, presidindo-os alternadamente os Lentes Gathcdraticos 
nos respectivos annos, ou os Substitutos, ou em ultimo caso os 
Oppositores que tiverem feito suas_ vezes, se nenhum Uaquelles 
achar-se preséntc. 

Art. 30. Em todos os actos serão tres os.Exarninadores, 
tocando a cada lmm o espaço de hum quarto de hora. 

Começará a argumentação pelo Lente mais moderno, exa
minando o Presidente depois de todos os outros. Nos ü"'sentos, 
porêm , o Presidente precede aos Lentes mais antigo;;, e estes 
aos mai; modernos . 

. Art. 31. Se hum dos Examinadores deixar de concorrer 
a qualquer acto, o Director nomeará e fará chamar inunedia-. 
tamente outro que est~ja descmpedido, para ~ubstitui-lo. Não 
havendo, ou faltando tempo para ser chamado, argumen
tarão os restantes. 

Se faltarem, porêm, dous ou mais, c não se puder s.up·
prir a sua falta, então o Estudante, ou Estudant~s, que pOr 
essa causa não fizerão o seu at.;to, quando lhes corppetia , 
serão admittidos a_ tirar novo ponto , logo que para ~sse fim 
se apresentem na Secretaria , sem todavia se augmentar por 
isso o numero dos Examinandos do dia .. 

Art. 32. Os alumnos do 2." anno de Anatomia desCliptiva, 
alêm do exame a que são obrigados das ma terias do anno, de
verão preparar perante o Oppositor preparador da Aula hum 
ponto pratico, tirado á sorte tres horas antes do seu aclo. 

Art. 33. Os estudantes de medicina operatoria prepararão 
lambem um ponto de Anatomia topographica, peJa f~_rma pres-



( 212 ) 

cripta para os <lo 2. 0 anno Anatornico; c findo o-exame theo
rico praticarão perante os ~xaminadores uma operação -~obre 
um cadaver, a qual será igualmente timda por sorte. 

Art. 34-. Os alumnos de Pharmacia approvados nos exa
mes :mnuacs, que tiverem concluido o tempo de pratica mar
cado nos Estatutos, passarüo por um exame no qual devem 
fazer <.:s preparações pharmaceuticas que a sorte designar: 

Art. 35. As malerias estudadas em dous annos serão objc
cto de acto em cada um dcllcs, porCrn sómcntc na parte que 
tiver sido leccionada. 

Exccptua-sc a Clinica, cujo exame só terá lugàr no fim de 
6. o anno. 

Art. 36. Os estudantes que tiverem de ser ·exami-mados 
em Clinica enviarão até o ultimo de Outubro ao Secretario, a 
fim de serem distribuidas pelos Examinadores na vespera do 
dia do acto, tres observa<,:õcs medicas e tres cirurgicas, colhi~ 
das nos cursos <;la respectiva aula. 

Art. 37. Os exames de Clinica versarão sobre trcs casos 
praticas, indicados pelos Examinadores- no dia do a c to- nas 
enfermarias da Faculdade, sendo um de cirurgia, outro de 
medicina; e o terceiro de partos quando houver a respectiva 
clinica, ou, na falta desta, de uma enfermidade de mulher; 
e sobre as seis oÇscrvações de (JUC trala o- Artigo antecedente. 

Art. 38. Terminados os actos de cada dia votarão os Exa
minndores, a portas fechadas, sendo-lhes presentes nessa occa
sião ns notas dos Lentes do anno áecrca dos estudantes exami
nados, e as· cadernetas dos a elos dos annos anteriores, de ·qüe 
~Tata o Artigo seguinte. 

A votação serâ por escruLinio secreto, e por cspheras bran
tjas c pretas. 

O resultado .do esctutinio será verificado pelo Presidente 
do neto c pelos Examinadores, c tomado por termo em· uma 
mderneta que o Secretario deverá fornecer. 

Este termo será lavrado pelo Examinador mais moderno, 
e transmittido ao Secretario, a fim de registra-lo c subscreve-Ic) 
no livro competente, onde deverá sm· assignado por todos os 
Examir1adores. 

As cadernetas serão confiadas á guarda do Secretario, 
para serem apresentadas nos actos dos annos seguintes. 

Art. 39. Nenhum Examinador deixará de votar. 
Não poderá servir de Examinador o que fvr parci1te do 

estudante em linha ascendente, ou descendente, ou em linha 
transversal até o 2. 0 grúo. 

Art. t..O. A totalidade, ou o maior numero de cspheraS 
brancas, approv:ío 

A totalidade, ou o maior numero de esphcras pretas, rc
pro,•ào. 

O empate torna simrlcS a Hflprovação. 
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Quando todavia o alumno for approvado por unanimidade 
de votos no primeiro escrutinio, será este repetido, e conferir.: 
se-ha a nota de approvado plenamente ao alurnno que alcançar 
a totalidade de espheras brancas e a de qpprovado ·simples
mente ao que tiver uma ou mais espheras pretas. 

Art. 41. Os actos serão feitos com inteira publicidade. 
Os espectadores se conservarão em silencio c com· o devidO 
respeito. 

Art. 42. O estudante que, tendo principiado o seu aclo, 
se retirar sem o concluir,- considerar-se-ha reprovado, salvo o 
caso de molestia justificada perante os Examinadores até o dia 
do encerramento dos trabalhos da Faculdade, no anno em quC 
se der a occurrencia. 

Acceita a justificação, a Congregação o mandará admittir 
a tirar novo ponto c a outro exame no fim dos actos' de todos 
·os annos, ou, se a molestia se prolongar, no anrio seguinte 
do dia 1.' ao dia 15 de Março. 

Art. !,.3. Si o facto de que trata o Artigo antece4(mtc tiver 
lugar em acto do mcz de Março, só será admittida-'â justifi
cação se for apresentada a tempo de poder o estudante ser exa
minado até o dia 15 do mesmo mcz. 

CAPITULO IV. 

Da defesa elas tlwses. 

Art. t,.!].. No principio do anuo lcctivo a Congregação no
meará n Com missão de Oppositorcs que tem de rm'er · HS thrs'eS 
dos Doutorandos , na conformidade ·do Art. 122 dos Estatutos. 

Art. 45. Os pontos que o Art. 120 dos mesmos Estatutos 
manda formular, servirão para os alumnos que· tiverem de 
doutorar-se no anno seguinte. 

Art. 4-6. As proposições concernentes a cada questão esco
lhida pelo Doutorando serãO pelo menos 12. 

Alêm destas· proposições fan1o os que pretenderem o gráo 
a dissertação exigida pelo Art. 121 dos Estatutos. 

Art. IJ7. Os originaes contendo as proposições c as dis
sertações de,· em ser apresentados ·na Secl'ctaria até o ultimo 
de Agosto. 

O Secretario passará um recibo aos Doutorandos, assim 
que lhe Jbrcm entregues os ditos originaes, e, depois de nu
mera-los, os enviará ü Commissão revisora. 

Art. !~8. O~ ·que no prazo marcado não cumprirem o pre
ceito do Artigo antecedente nJo poderão sustentar tllescs senão 
no anno seguinte, tirando novos pontos; salvo ·se jusliíicarem 
u demora perante a Congú~gução c forem as thcscs entregues 
atG o fim de Setembro. 
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Art. 1,.9, A Com missão revisora n;1o ~dmittirá Lhcsés , 
Cujas proposições. ou dissertações contiverem principias otfen
sivos da moral e da religião, ou se desv~arem -das regras 
prescriptas nos Estatutos e neste Rcgularnento. 

Art. 50. Do juizo da Commissão poderá o- Doutorando, 
no prazo. de 3 dià_s depoi's de s~r-Ihe intimada a decisão , 
recorrer por meio de requCI)mento ao Director. 

Este convidará immcdiatarncntc os dous Lentes mais anti
gos d'entre os que .não tiverem feito parte da primeira Com
inissiio, e com clles- tomará conhecimento do recurso., xesol
vendo a questãQ definitiyament~, e transmittindo ao Douto
rando a deliberação para ser observada. 
· Art. 51. Si as thcscs não forym <1cce.itas, não será o Dou~ 
torar~do admittidq a. examç sem que apresente _outras que me~ 
reção approvação. 

Art. 52. A~ theses revistas e acccilas serão- impressas a 
expensas de seu autor, que dever-á enviar .á Faculdade pelo 
menos 12 ~_xçmplares, no prazo de 10 dias, ficando. sujeitos. 
os que jnfringircm este preceito á disposição ·do Art. 48. 

Art. 53. . As thcscs serão de formato em quarto grande , 
e trarão n·o principio o quadro dos Lentes da Faculdade, com 
a declaração de que esta não approva nem reprova as opiniões 
nellas enunciadas , em seguida as proposições e a dissertação, 
e no fim seis aphorismos -de Hypocratcs. O seu frontespicio 
conterá simplesmente o seu objecto e fim, c o nome do autor. 

J~m sessão do dia 16 de Novembro, ou no irnmediato se 
aquellc for Domingo ou feriado, procederá a Congregação á 
nomeação dos Examinadores, não çlcvendO nenhum Lente arguir 
sobre mais de duas thcscs por dia. 

Art. 55. Os dias para a defesa das thcses serão marca
dos segundo a ordem da apresentação destas, depois de im
pressas, e, em igualdade de circumstancias, çonforme a ordem 
da matricula no sexto anno. 

Art. 56. O Secretario publicará por editaes o dia da 
sustentação das thcses de cada Doutorando, e enviará a cada 
Examinador hum exemplar das mesmas theses, com a 8ntecc
dencia de oito dias pelo menos. 

Art. !)7. No caso de conhecer-se que ns theses impressas 
não combinão em dóulrina com o original revisto c acceito, o 
Director não consentirá que scjão sustentadas em quanto seu 
autor as não reformar~ reimprimindo-as á sua custa. 

Si as alterações forem· notaveis, de modo que indiquem 
rriá fé, o Director levará o objecto ao conhecimento da Congre
gaçãO, a cjual poderá alêm disto resolver que o Doutorando 
s_eja reprehendidó.perante ella pelo mesmo Director.; ou adiar 
a defesa das tbcscs pelo prazo de tres mezes a hum anno, 
conforme a natureza e gravidade de taes alterações. 

Art. 58. O tompo que pelo Art. 126 dos Estatutos deve 
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argumentai' cada Examinador será regulado por huma ampu
lheta de -20 minutos, que estará sobre huma mesa em lugar 
bem visiYel. 

Art. 59. O Presidente do acto argumentará especialmente 
sobre a·, dissertação, sem que por esse facto fiquem privados 
de sobre ella arguir os outros 1~xaminadorcs, se .aSsim o jUl
garem conveniente. 

Art, 60. Sustentadas as theses, pro~ederão os Examina
dores ao julgamento, sesruindo na votação o systema pres
cripto no Art. 40. 

Na declaraçãO do resultado fina1, ·o Secretario usará sempre 
de hmna das seguintes formulas- Approvado plenamente
Approvadú pot tantos-- votós (em primeiro, ou em segundo 
escrutínio)- Reprovado-conforme o numero e a qualidade
dos votos. 

Art. 61. O Doutorando que for approvado deverá , antes 
de tirar a carta de Doutor, enviar ao Secretario cem exem
plares das· suas thcsc, sem o que não será passada a dita 
carta. 

Art. 62. O Director remetterá ao Governo pelo menos 
quatro exemplares das referidas thescs, c á outra Faculdade 
de Medicina hum numero sufficicntc para serem distribuidas 
por todos os Lentes c Oppositores. 

CAPITUI,O Y. 

Do formularia para a collação do grao de Doutor. 

Art. 63. Os distinctivos do gráo de Doutor são o armei, 
a borla e o capello. 

ArL 64. O anncl será de ouro, com huma pedra verde 
no centro, como até agora. 

A bórla será de velludo verde, guarnecida de arminho, 
c terá a mésma ~rórma que a das Faculdades de Ditei to. 

O capel1o serei tambem de velludo verde, c o seu fei
tio constará do figurino que será expedido por.Aviso da Secre
taria d'Estado dos Negocias do Imperio. 

Art. 65. Na collação do gráo de Doutór observar-se-hão 
as seguintes formalidades. 

Art. 66. Designado o dia pelo Director avisar-se-ha á 
Congregação c aos Doutorandos, e se for possivel se éotivi
darão os' Doutores que constar existirem na Capital, os Chefes 
de Repartições e pessoas gradas para que compareção a esta 
solemnidade. 

Art. 67. Ao chegar cada Doutorando á porta principal 
do Edificio da Faculdade será recebido pelo Porteiro, Bcdcis c 
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Continuos q_uc o acompanharão até h uma sala, onde esperai·c:i 
com os _outros_ Doutorandos pela hora. marcada para a co Ilação 
do gráo. 

Art. 68. A' hora designada dirigir-se-hão para esta sala 
o Director c .todos os Lentes e Oppositores precedidos do 
Porteiro , .. Bedeis , Continues, Secretario e mais empregados 
da Faculdade. Os Doutorandos os virão receber á porta e ahi 
encorporados seguirão para a sala dos gráos~ 

Esta .sala deverá estar decentemente ornada. Nella haverá, 
no lugar que for_ mais conveniente, uma mesa com um assento 
de espaldar para o Director e- lugares reservados para os 
Doutorandos. 

Os .Doutor~s de qualquer das !faculdades do Imperio,. das 
Academias e Universidades estrangeiras que corhparecerem com 
suas insignas, tomarão assento promiscuamente logo abaixo do 
Qpposi.tor mais moderno, se entre eUes não houver algum ou 
algu.ns que sejão .Lentes de qualquer das Faculdades: . estes 
os: pre.ce(}eruo sempre guardando entre si a· ordem de sua anti
guidade. 

Na mesma sala·, além dos bancos ou cadeiras geraes .para 
os estudantes c esvectadores, haverá. assentos especiacs para·· oS 
altos funccionarios publicos .e para os mais convidados. 

Art. 69. Tendo todos. tomado assento, fará o Secretario 
a leitura dos nomes dos Doutorandos c das respectivas appro
vaçõcs. E em seguida será chamado cada hum destes pela 
ordem dos dias da defesa das . theses, e approximando-se ao 
})ircctor prestará de joelhos juramento pela fórmula já se
guida nas Faculdades de Medicina, e levantando-se tomará 
sobre as obras de Hypo-crates o compromisso até agora usado 
na Faculdade de Medicina da Córte. 

Art. .70. Prestado ó juramento, o Dircctor. lhe entre
gará hum volume das obras de llypocrates, usando das pa
lavras que actualmente se .costumão empregar na dita Facul
dade . 

. D,epois ornará o dedo do Doutorando com o annel;.empre
g·ando. as plm.lS(\5 do costume ; c vor fim, collocando-:-lhe 
a: borla sobre a cabeça.e revestindo~o do capello, dirá -Podeis 
prat.icat:: e ,ensinar a Medicina--. 

Art. 71. OS novos Doutores, á proporção que. forem re
cebendo o gráo, abraçarão o Director e· cada hum· dos Len
tes c Oppositores, c irão sentar-se,. conservando suas insí
gnias, no tt~gar destinado á Congregação ·qti.c imm.ediatamente 
seguir-se. ao do Lente ou OppositOr mais moderno. 

Art. 72. Preenchidas .estas formalidades, recitará· o ·Di .. 
rec~or. hum discurso aBusivo á solemnidade do dia, .congratu:... 
lando-se com os que acabárão de receber o gráo pelo .feliz 
resultado de seus esforços, c rnostrandó~lhes a importancia 
do mesmo gráo , e o uso que na S~ciedadc dcvcni.. fttzet 
de suas letras e- hílbilitaçõf's seientific<~s 



' 9(" ) \ ~ i 

A este discurso srguir-sc-hrí outro, de hum dos .novos Dou
tores para este llm escolhido por seus companheiros, c dar
sc-ha por terminada a solcmilidade, retirando-se os reli.:ridos 
J)outcre~; cou1 o mesmo p1·estito com que forão dú sala de 
e.')pcra para a dos gráos. 

t~Af'JTULO VI. 

Das lwlrilita(:<!es dos Facultativos autorisados zwr Diplo
JIWS de Academias ou Universidades estmugcims. 

Art. 73. Os Facultativos autorisados pot• Diplomas de 
Academias estrangeiras, que quizcrcm exercer a sua profissão 
no Impcrio, ou tomar o grão de Doutor em :Medicina por 
qualquer dus Faculd<Jdcs, apresentarão ao Dircctor requeri
mento instruido com os documentos exigidos no Art. 20 dos 
Estatutos. 

Deferido o requerimento o Directm· convocará n COngre
gação, n fim de se nomearem os Examinadores. 

Art. 7ft-. l)::ü·a obterem o gráo de l)outor deverão sujei
tar-se a todos os exames por que costumao passar os alumnos 
da Faculdade, pela mesma ordem c fórrna que estes; porêm 
eo:n as st>guintes alterações: 1.~~. para o exame de Clinica serão 
dispensadas as observações escriptas: 2.a as thcses constarão 
de huma dissertação sobre alguma das matcrias das secções 
medica ou cirurgica, á escolha do Candidato, c de h uma 
proposição sobre cada hnma das sciencias lccdonadas na Fa
culdndc. 

Art. 75. 
a tal rc5pcito 
for possivcl, 
gulamento. 

Para os exames de sufficiencin, al1~m do que 
dispocm os Estatutos, devcm~se guardar, quanto 
as disposiçôcs dos Capítulos I! e Ill deste Re-

Art. 70. O Directm• marcarú dia para cada hum dos 
cxnmcs, bem como para a collação do grüo que terá lugur 
com as formalidades do estylo. 

Art.. 77. Se o Candidato for repi'Ovado nas matcrins de 
algum anno, poderú passar por novo exame no prazo mar
cado pelos Examinadores. 

Arl. 78. A pessoa que, não sendo graduada eni Medi
cina ou Cirurgia, mostrar com tudo que em alguma Escola 
official foi approvada em _parte das maLcrias do curso, po
derá ser admitlida a exame de tacs materias, c sendo nellas 
appl'oyada matricular-se no anno (Jue lhe puder competir~ 
com tanto que pague huma taxa daquellcs em que for exami
nada. A taxa será marcada por Decreto do Goremo, c só por 
Lei poder(! ser alterada. 



( 218 1 

CAPITULO VII. 

Dos Sangradvns e Dentistas 

Art. 79. As disposições dos Artigos antecedentes awli
car-se-hão, tanto quanto for possivel, aos exames dos Sangra
dores e Dentistas. 

Art. 80. O que pretender exame para obter o titulo 
de Dentista, ou Sangrador juntará a seu requerimento docu
mentos que provem a sua moralidade. 

Art. 81. O exame dos dentistas versará sobre: t.o Ana
tomia, Physiologia, Pathologia e anomalias dos dentes, gen
givas e arcadas alveolares. 2. 0 Hygicne e therapeutica dos 
dentes: 3. 0 Dcscripção dos instrumentos que cornpocm o ursc
nal cirurgico do dentista: 4-. 0 Thcoria e pratica da sua appli
cação : 5. o Meios de confeccionar as peças da prothesc e 
orthopedia dentaria. 

Art. 82. O que assim se habilitar perante a Faculdade 
terá o Litulo de- Dentista approvado. 

Art. S3. O exame para Sangrador versará : 1. o sobre 
relações proximas das veias dos membros: 2. 0 sobre theoria e 
pratica da phlebothomia e ''entosas: 3. o sobre accidcntcs da 
phlcbotomia c recursos imrnediatos a oppor-lhes. · 

Art. 8!~-. Aos Sangradorcs sómente será permittida a pra
tica de phlebotomia dos membros e a das ventosas. 

Art. 85. O que, depois do exame das matcrias do Art. 
83, for habilitado pela Faculdade terá o titulo de- Sangrador 
approyado. 

CAPITULO VIII. 

Dos Concursos para o previmento dos lugares de Oppositores. 

Da inscripção para 

Secção 1. 

o conwrso e formalidades· que 
acompanha>·. 

o devem 

A1·t. 86. Haverá na Secretaria da Faculdade hum livro 
especial para a inscripção dos concurrcntes aos lugares vagos 
de Oppositorcs 

Neste liuo o Secretario lavrará para cada concurso hum 
te~mo de. abertura, c outro de encerramento no tempo_ pro
pno, os quaes serão assignados pelo Director. 

Art. 87. Sempre que se houver de preencher algum lu
gar de Oppositor mandará o Director_, assim que tiver con-
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hccimento da vaga, annunciar o concurso por Editaes, que 
serão affix.ados nos lugares do estylo, e publicados como de
termina o Art. 78 dos Estatutos, declarando o dia em que se 
houver de abrir a inscripção e o prazo para o seu encerra
mento. 

Art. 88. O prazo da abertura ao encmTamento será de 
seis mezes, contados da data em que se fizer o annnncio para 
o concurso, devendo o Director, immediatamente que se der 
qualquer vaga, communica-la ao Governo e á Congregação. 

Art. 89. Se o referido prazo expirar durante as ferias, 
conservar-se-ha aberta a inscripção nos tres primeiro3 dias 
utcis, que se seguirem ao termo dellas, procedendo-se ao 
encerramento no terceiro ás duas horas da tarde. · 

Ai't. 90. O Candidato que quizer inscre'\'-er-se ini á Se
cretaria assignar o seu nome no livro acima indicado, e entre
gar os documentos especificados no Art. 66 doo Estatutos , 
a fim de serem presentes ao Dircctor. 

Na mesma occasião poderá o Candidato entregar quaes
quer documentos qu~ julgar conveniente, ou como titulm de 
habilitação, ou como prova de serviços prestados ao Estado, 
á humanidade, ou á scienciu, passando-lhe o SecrctariG hum 
recibo no qual declare o numero e a natureza de tn.es docu
mentos. 

Art. 91. A inscripção poder-se-h~ fazer por procurador, 
se o Candidato se achar a mais de yinte lcgoas de distancia do 
lugar da Faculdade, ou se tiver justo impedimento. 

Art. 92. Se o Director duvidar da validade de algum do
cutw:mto essencial, convocará immedíatamcnte a Congregação 
para deliberar a semelhante x·cspcito, como prescreve a parte 
tina! do Art. 6G dos Estatutos. 

Art. 93. A deliberação da Congregação será trasmittida 
scrn demora pelo Secretario a todos os Candidatos) c publi
cada pela imprensa. 

Art. 9!a.. Os Editacs de que i..raLa o Art. 87, serão re
petidos em cada hum dos ultimos oito dias do prazo da· 
inscripção. 

Art. 95. No dia fixado para o encerramento da inscri
pç,ão, reunir-sc-ha a Congregação ás duas horas da tarde, e, 
lidos pelo Sceretario os nomes dos Candidatos c os documentos 
respectivos, decidin\ por maioria absoluta de votos, em escru
iinio secreto, se estão no caso do Art. 66 dos Estatutos. 

Nesta occasião lavrará o Secretario ·o termo do encerra
mento , o qual será logo assignado pelo Director. 

Art. 96. O Director fará extrahir pelo secretario duas 
listas dos Candidatos habilitados pela Congregação, huma das 
quaes mandará publicar, c a outra reméttcrá ao Governo.corn 
a exposição do que occorrido tiver durante o processo das. 
habilitações. 



( 220 ) 

Art. 97. Findo o prazo das inscripções, nos termos dos 
Arts. 88 e 8D, nenhum Canrl.idato será mais ntlmittldo. 

Art. 08. Se, terminado o prazo, ningnem se hounT 
inscripto, prorcder-sc-lta na eon-fonnidadü do Art. 75. elos Es
tatuto:-;. 

Scc~ii:o 11. 

Das theses. 

Art. 9D. Reconhecidas as habilitações dos Candidato.:;, 
cada _Lente Cathcdratico e Substituto em exercício aprC'scntarú, 
na mesma sc~ssão da Congregação em que isto t.ivcr lugar, 
pelo menos dez pontos sobre o ohjccto da respectiva Cadeira. 

Art. 100. Os Substitutos aprcscntarfto pelo menos ·hum 
ponto sobre cada materia de sua seeçüo. 

Art. 101. A Congregação nomeará em seguida huma 
Commissão de trcs I~entes Cathcdraticos c dons Substitutos para 
escolher, d'entrc os pontos apresentados, cinco sobre cada 
matcria, c JOrmulnr os que dcverião apn•sentar os I>rorcs
sorcs que nJo therem comparecido ii sessão. 

Art. 102. No dia seguinte a Conunissrto suhrncHerá ú 
Congrcgaçrto os pontos que houver escolhido ; e approrn
dos, ou substiluidos por esta, o Dircctor marcará dia para 
a apresentação das thcses, com o prazo de In{'Z e meio. 

Art. 10:3 Immcdiatamcntc o Secretario ofnciará nos Can
didatos, remcttcndo-llws cnpias da lista dos pontos, c d('da
randO-lhcs o dia em que devem entregar as thPses impressas 
em numero }Wio menos de 100 cxcmplarc:.s. 

Estas theses constarão de tres proposü~·ucs sobre cada ma
teria do curso medico, com rciCrcncia a h-nm dos pontos 
upprovndos, e de h uma disscrlnção ácerca de alguns Uaqucllcs 
pontos pertencentes ú secção para cuja vaga se abrio o con
curso. 

Art. 10l.. No dia fixado, o Secretario lavrará hum termo 
que o Dircctor assignani, declarando quacs os Candidatos que 
aprescntárão su;_ts tne~es. 

Art. 10i.i. Scrilo excluidos do concurso os que constar 
do termo do Artigo antecedente não as lerem entregado no 
dia marcado, salvo o djsposto no Art. 77 dos Estertutos. 

Art. 106. I .. ogo depois de lavrado o termo do Art. '!OiS, 
o ·secretario entregará a todos os Candida1os as thcses dos seus 
competidores, e remelterá hum cxempl<E' a cada Lente e 
Opposilor. 

Art. 107. O Secretario oficiará igualmente aos C..mdi
datos participando, com unteccdencia pelo menos de 4.8 horas, 
o dia lugar e hora em que deve cff'cctuar-sc cada l!uma das. 
proras por qtw tem de passar. 
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Art. ·108. Oito dias depois da <~prescntação das thcse.:J 1 

terâ lu:.!;ar a sua defesa. 
Art. 10H. I\o caso de só haver hum Candidato, será e-ste 

arguido por 5 Lentes, pela ordem de sua <mliguidade, argu
nwntnndo <'mia hum por espaço de meia hora, marcada por 
ampulheta. 

Art. 110. Se forem dous os concurrcnlcs, arguir-sc-lu:to 
rcciprocamcnle por cspa<_~o de duas horas, toCando llUma hora 
a cada hum. Se forem trcs, será o prazo de meia hora para 
cada Candidato. 

1\rt. 1 1.1. Se o numcm dos concnrrcntes for muior (le 
tres, será o concurso prorogado durante os .diits st>guinlcs, 
observando-se a regra estabelecida, de modo que nenhum dos 
Candidatos seja obrigado a sustentar suas thcscs por mais de 
duas horas c meia. 

Art. 112. Se o numero de Candidatos exceder de. sei:·;, 
serão sorteados 5 para a argumentação de cada lnun. 

Para isso o Secretario, soh a inspcc(.:f\o do Direclor, 
lançará os nomes dos concurrentes em h uma urna, da quul 
o dcfen·lcnle cxtrahirá cinco. 

Art. 1. J 3. As sessões de arguição e defesa das Uwscs nunca 
poderão durar mais de cinco hon~s, não se comprchendendo 
os periodos de descanso que a Congregação julgar necessarios. 

Art. 11fl.. Quer a defesa, quer a argnição serão sempre 
feibs ·segundo a ordem da inscripr;ão dos Candidatos, c {~111 
presença da Congregaç.ão. 

Secção lU. 

Da prova cscn]Jla. 

Art. 115. Dous dias depois da dcfes:.1 das thcscs, reunida 
a Congregaçüo, scguir-se-ha na organisw:ão dos pontos para a 
prova escripta o mesmo processo que para as tllcses, com 
as seguintes altcraçocs: 

1. a Os pontos só serão dados pelos Lentes Catllcdraticos 
c pelos Substitutos da respectiva sceção. 

'::!."' Serão formulados em numero de HO peJa Connnissão 
de que trata o Art. "10, no mesmo dia da Sessflo da Con
greg:aç.ao ~ a qual Yotará sobre todos cnglolmdammltc, c espe
cialmente sobre qualquer substituição proposta. 

Art. 11ü. Numerados pelo llircctor os pontos appro
vados, escreverá o Secretario os Humcros correspondentes em 
pequenas tiras do mesmo papel~ iguacs em· tamailho c fôrma, 
as qua('S, depois de dobradas, serão lançadas em h uma uma. 

Art. 1.l7. Lançará em seguida o~; nome.'i dos Lentes que 
se acharem prc~;Lontl':; I.' UI outra unn, da flllill o tu ais tmtigo 
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cxtrahirá oito que se irão escrevendo á proporção que for~m 
tirados. 

Art. 118. Serão logo depois admittidos os Candidatos: 
o ptimeiro na ordem da inscripção tirará hum numero da 
urna dos pontos, e lido pelo Dircctor em voz alta -o ponto 
correspondente, o Secretario darâ huma copia dclle a ca
da Candidato. 

Art. 119. Hccolher-sc-hão immediatamente os concur
rcntes a huma ·sala e terão o prazo de quatro horas para 
dissertarem sobre o ponto dado , deixando em cada meia folha 
de papel uma pagina em branco. 

Art. 120. A cada hora desse trabalho assistirão dous 
Lentes, dos oito sorteados, na ordem em que estiverem seus 
nomes, segundo o Art. 17 , a fim de fazerem observar o 
silencio neccssar.io , e evitar que qualquer dos concorrentes 
sirva-se de livro ou papel que lhe possa ser de adjutorio, 
ou tenha communicaçJ.o com quem quer que seja. 

Art. 121. Terminado o prazo das quatro horas, serão 
todas as folhas da composição de cada hum rubricadas no 
verso pelos dous Lentes, que tiverem assistido ao trabalho 
da ultima hora, e pelos outros Candidatos. 

Art. 122. Fechada e lacrada cada h uma das composiõcs, 
o escripto no cnvoltorio o nome do seu autor, serão todas 
encerradas em urna de lrcs chaycs, h uma das quues será guar
dada pelo Director, c as outras duas pelos dons Lentes, a 
que se refere. o Artigo antecedente. 

Art. 123. A urna será tambem ·cerrada com o Scllo da 
:Faculdade, impres-so em lacre sobre h uma tira de papel ru
bricada pelo Director c pelos dous referidos Lexttcs. 

Da prova oral. 

Art. 121-. Dons dias depois da proYa escripta reunir-se-ha 
a Congregação, e terá lugar para a prova oral o mesmo pro
cesso indicado nos Arts. 15, 16, 17 e 18. 

Art. 125 .. A pr?lecção terá lugar, em plena publieidade, 
24. horas depois de ttrado o ponto, dando-se ao Candidato o 
espaço de meia hora para faze-la, sempre na ordem da ins-:
cripç,ão, c não podendo os que se seguirem ouvir a expo
sição dos precedentes . 

. ~ri. l26. No caso de haver mais de quatro Candidatos, 
a llçao oral far-sc-ha em duas ou mais turmas, que tirarão 
pontos diversos. 

Art. 127. A divisão das turmas terá lugar, por sorte, 
no dia em que a primeira houver de tirar ponto. 
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Art. 128. A turma designada pela sorte para segundo 
lugar, tirará ponto no dia da prelccção da primeira, seguin
do-se em tudo as mesmas diSposições, e havendo para clla 
novos pontos. 

Sec~ão V .. 

Da prova pratica. 

Art. 129. Se o concurso tiver lugar para scicncias cirur
gicas ou accessorias, na mesma, sessão em que os Candidatos 
tirarem ponto para a prova oral, os Professores da secç.ão 
quer Cathedraticos, quer Substitutos, reunir-se-hão em Com
missão, a fim de organisarem 16 pontos para ?t prova pratica, 
os quaes serão immcdiatnmenlc submettidos á approvaçao da 
Congregação. 

Art. 130. No primeiro dia util depois da lição oral, sc
guir-se-ha a marchu indicada nos Artigos 116 e 118. 

Art. 131. Os candidatos farão immcdiatamcnte pela ordem 
de sua inscl'ipção a pl'ova pratica que lhes tiver cabido por 
sorte, não podendo os subscquentes assistir ü prova dos antc
rim·es. 

Art. 13~. Se o concurso tircr lugar para a secção medica, 
não haverá pontos ; nomear-sc-ha por cscrutiuio h uma Com
missão composta de dous Cathedraticos e hum Substituto, 
para o fim de se cump1·ir a disposição do seguinte Artigo. 

Art. 133. No dia indicado no Art. 130 e na presença 
da Faculdade, escolherá est.:1. Com missão na Santa .Casa da 
Misericordia hum enfermo de molestia medica, o qual será 
examinado sepnradamentc por cada Candidato, e logo pela 
o1·dcm da inscripção, cada hum sem assistcncia dos subse
qucntes farú sobre a molcstia as reflexões que lhe parecerem 
cabidas. 

Art. 13!~-. O mesmo processo terii lugar quando for Clinica 
a prova pratica r)ara a sccçdo CirurgJCa. 

Secção Wl. 

Do julgamento. 

Art. 135. Concluida a ultima prova, rcunir-sc-ha a Con
gregação no primeiro dia util. Em sua presença abrir-se-ha 
a urna das composiç.õcs cscriptas, e recebendo cada Candi
dato a que lhe pertence, a lerá em yoz alta, guardada a 
ordem da ínscripção. 

Art. 13!3. O Candidato, que nessa ordem se sCguir ao 
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;:_tuc estiver lcr.do, Yelará sobre a fidcltd~tde da leitura, fis
('.üliS'itndo o primeiro inscripto. a do u!timo. 

Art. ·J31. Finda a kiLura, J'(•Lirar-sc-hão os Candidd.os 
e tuá lugar a votação do modo st>guintc. 

Art. J:-38. Disll'lbuir-sc-hão pelos Lentes hullla porção de 
cedulas em branco c tantas series dP- trc3 C('dulns impressas 
quantos forem os Candidatos, contendo c~ala Ullla dessas scries 
o nome de hum dclles, e deyendo ser h umas c outras de 
igual l.aBJ<.\Ilho c do meSmo papel. 

At't. 1:19. Ft~ito isto, passar-se-h a ·Ú votação deprefcrcncia 
sobre aquelle que deva oecupal· o primeiro lugar na lista qun 
tem de s.er apresentada ao Covcrno, lançando cada l~enlc na 
urna o nome do Candidato qur, julgar neste caso, ou h uma 
eedula· em branco, se a nenhum considerar habilitado. 

· Art. H-0. Se houver maioria absoluta de cedulas brancas, 
entendcr-sc-ha ·que nenhum dos concurrcntcs está habilitado, 
e dar-sc-!Ja ror ll'rminada a votaç.fío. 

Art. 1/t.i. No .caso contrario, será collocado no respectivo 
lugar· aquelle que obtiver maioria absoluta de votos. 

Art. 1'1-2. Se nenhum dos Candidatos reunir essa maio
ria, correrá o cscruLinio secreto sobre os tres mais vo
tados, e se ninda assim não se der maioria absoluta pro
cedcr-se-ha a terceiro rscrulinio, somente sobre aquellcs que 
no scgumlo houverem obtido pelo menos a terça parte dos 
votos. · 

Se na terceira votação ainda n[to llpparcccr mt~ioria abso
luta, ficarú entendido que nenhum dos Candidatos c~tá habi
litado, salvo o caso previsto no Art. 14f~-. 

Art. 14-3. J)e~.ignado o concurrcntt~ a quem compila o 
primeiro lugar na lista, scguir-se-ha o mesmo processo para 
a designção dos que devem occupar o Sl'guudo c o terceiro. 

Art. 1Mt-. ~o caso de empate de dois Candidt~tos, por 
haver cada hum obtido metade do numero de rotos, pas
sarão ambos por novo cscruLinio, c será incluída na li:;ta 
aqucllc que obtiver maioria. 

Art. 1'1-5. Finda a votação, o Secretario lavrará, em acto 
successiro, hum a Acta referindo todns as circumstancias occor
ridas. 

Art -J4.G. No dia seguinle reunir-se-Ita a Congregação para 
assignnr o o~ncio de apresentação dos Candidatos. 

I~stc o!Ticio será acompanhado de copia authentica das aetas 
do processo do Concurso, das provas cscriptas, c alêm disto 
de h urna informação particul;:::r do Dircctor sobre todas as cir
cumstancias occorridas, com especial menção de ma:ncira por 
que se houvcrão os concurrcntes durante as provas, de sua 
reputação littcraria, de quaesqucr titulos de habilitação que 
tenhão apresentado, e dos serviços que por ventura ht1jâo 
prcslado ás Scicncias, ú.s Letras, ú Humanidad(', ou <lO ]~st<lflo. 
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CAPITULO IX. 

Da forma , solemnidades e duração das Sessões da Congre
gação. 

Art. 111.7. A convocação dos L(mtes para as Sessões da 
Congregação será feita por Ollicio do Director, com anteoe
dencia, pelo menos, ·de 2&. horas, salvos os casos que não 
admittão demora. · 

Neste officio se communicarã o fim principal da reunião, 
quando não houver inconveniente. 

Alêm disto, sempre que for possivel, o Dircctor de()larará, 
antes de terminarem os trabalhos da Congregação, o dia e 
hora em que deverá ter lugar a proxima sessão. 

Art. H-8. No dia c hora designada, os Lentes se apre
sentarão na sala destinada para as Sessões. 

Se acontecer que até meia hora depois da marcada não se 
ache presente a maio"ria dos que cstivet;cm em effectivo cxer
cicio,. o Dircctor mandará o Secretario lavrar huma acta, que 
será assignada por ellc, c pelos }_.entes presentes, contendo os 
nomes dos que, tendo sido avisados, faltilr11o com justa causa, 
ou sem clla. 

Art. 149. Se antes de assignada a acta., ou ainda de
pois, completar-se o numero legal, proccdcr-se-ha na confor
midade do Artigo seguinte, ~empre que o objecto for urgente, 
ou o Dir~~tor julgar conveniente que se celebre a Sessão n·esse 
mesmo dia. 

Art. 100. Reunida a maioria dos Lentes em effectivo 
exerci cio, tomará assento o Dircctor na cabeceira da mesa 
em eadeira de espaldar, c os outros Lentes na ordem se
guinte: 

O Cathcdratico mais antigo occuparú a extremidade do 
lado direito proximo ao Director ; o sen immediato em anti
guidade a extremidade do lado esquerdo, e assim por diante 
até o mais moderno dos Cathedraticos. 

Seguir-se-hão os Substitutos, conforme as respectivas anti
guidades. 

O Secretario scntar-se-ha na outra cabeceira da mesa. 
Art. 151. Em seguida, o Dircctor fará tomar uota dOs 

Lentes que não tiverem comparecido e declarará aberta a 
Sessão. 

Art. 152. O Secretario procederá á leitura da acta da 
ultima sessão, a qual, depois de discutida e approvada com 
emendas ou sem ellas , será assignada pelo Director c pelos 
Lentes presentes. 

O Director cxponl em resumo o objecto da reunião , e 
polido-o- em discussão, dará a palavra aos Lentes pela Ordem 
em que a pedirem. 
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No caso de conter o ohjecto partes distinctas, poderú. 
qualquer dos Lentes reCtuercr que cada huma seja discutida 
c votada. separadamente. 

Art. 153. Durante a discussão nenhum Lente poderá 
fallar mais de duas nzcs sobre cada materitl, salvo se h\·er 
por fim requerer que se mantenha a ordem dos trabalhos, ou 
dar alguma explicação. 
· No primeiro caso limitar-se-ha a reclamvr em poucas pa
lavras o cumprimento dos Estatutos, Hcgulamen tos c Ins
trucçõcs ou a propor c desenvolver alguma questão de ordem, 
sem discutir a principal ; c no segundo aos termos razo .. weis 
de huma cxplicaçao. 

Art. HVL Finda a discussão de cada objecto, o Director 
o porá á votaç,Uo, na fórma do Art. 18 dos :Estatutos, prin
cipiando pelo Lente substiluto rrwis moderno. 

Art. 155. Nas questões em que for particularmente inlé
ressado algum Lente, poderá este assistir á <liscussüo c nella 
tornar parte: abster-se-ha, porêm, de votar, devendo nessa 
occasião retirar-se da sala. 

Art. 156. Nas discussões, assim como em todos os actos 
da Congregação c da l•"'aculdadc, os }_.entes procederão com 
a maior urbanidade c consideração, não só para com o Di
rector , que por sua parle será o primeiro a dar o exemplo 
no cmnpriméüo de tacs deveres, mas tambcn~ para com os 
seus collegas individual e collectivamcntc. 

O Dircctor chamará ú ordem o Lente que se afastar desse 
preceito, ·c se o não puder conter, depois de adverti-lo por 
duas vezes, lhe declarará que se deve retirar da sala, c em 
ultimo caso levantará a ScssiTo, dando de tudo conta circum
stan!5iada ao Go'í .. crno. 

Art. 157. Cada sessão poderá durar até duas horas, 
salvo se a Congregação resolver proroga-la. 

Art. 158. Esgotado o objccto vrincipal da Sessão, os 
Lentes terão o direito de propor, st~ restar tempo para isso, 
o que lhes parecer interessante ú boa execução dos Estatutos 
e das ol'dens do Governo, ao dtosenspenho do serviço da Facul
dade, ao progresso c aperfeiçoamento do enSino, c á refórm!J
ou repressão de ahnsos introduzidos ou praticados por a1gum 
dos I_.entes, empregados, ou estudantes . 

.Art. 159. Se alguma das questões propostas não puder 
ser decidida na mesma sessão, por falta de tempo, ficará 
adiada, marcando neste caso a Congregação o dia em que a 
discussuo deva continuar c avjsando-se par<J. isso os Lentes em 
cnectivo cxcrcicio que não cstiverâo presentes. 

Art. 160. O Secretario deverá lançar por extenso na acta 
de cada sessão as indicações proposias c o resultado das vo
tações, e por cxtructo os requerimentos das partes c mais pa
peis submcHidos ao conhecimento da Congr<'gaçilo, e bem assim 
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as dclibcraç.ões tornadas por ella, as quacs serão alêm disso 
transcriptas em f'órma de despacho nos proprios requerimentos, 
para serem. archirados, ou rcstituidos ás partes, segundo o 
seu ohjccto. 

Não obstante esta disposiç,ào, poderá a Congregação man
dar inserir por extenso os papeis, que, por sua importancia, 
entender que estão no caso de ficarem assim registrados. 

Art. i6L Para evitar a interrupção dus aulas, exames 
c outros a c tos acaâcmicos, deverão as sessões da Congre
gação ter lugar á tarde, c mesmo á noite. 

Exceptufw-se os casos extraordinarios que não admitão 
demora. 

Nesta hypothese o serviço da Congregação preferirá a 
qunlqucr outro da Faculdade. 

CAPITULO X. 

Da correspondencia e da posse do Director, dos Lentes e mais 
Empregadas. 

Art. 1.6:!. A corrcspondencia entre o Dircctor e os Lentes 
ou Oppositores será fCita por meio d(>} o !li cios; a duquolle 
para eom os empregados da Faculdade, por portarias. 

Art. 103. As communicaçõcs c avisos entre o Director c 
os funccionarios acima dcelarados far-se-ha sempre por cscripto. 

Art. 164. O DirccLor tomará posse c prestuní. juramento 
do seu cargo perante a Congregação. 

Para este fim deverá enviar por oficio o titulo de sua no.., 
meação a quem estiver exercendo o cargo de Dircetor. 

Este convocará a Congregação para o primeiro .dia util, 
e responderá ao nomeado comrnunicando-lhc a hora e o dia 
em que deverá comparecer, para ser-lhe dada a posse o de
ferido o juramento. 

No dia c hora iudicados, recebido o novo ·Director, á 
porta do cdificio pelo Secretario c mais empregados, e. á 
porta da sala das sessões da Congregação pelo Dircctor em 
excrcicio c Lentes presentes , tomará assento á direita do 
llresidentc da Congregação, c lido o Titulo Imperial pelo Se
cretario , prestará juramento , de que se lavrará hum termo,. 
que será assignado por ellc e pelos ditos Lentes. 

Tomará logo depois o lugar que lhe compete, c dar
sc-ha por terminado o acto da posse que será communicado 
ao Governo e ao Presidente da Provincia, quando se tratar 
do Dircctor da Faculdade da Bahia. 

Art. 165. Os J ... entes prestarão juramento nas mãos do 
Dircctor, em sessão da Congregação, que. será convoeada para 
este- iim, em dia c hon\ designados pelo Director. 
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Art. 166. Se em qualquer dos casos dos Artigos antece
dentes não puder reunir-se a maioria da Congregação verifi
car-sc-ha, não obstante, a prestação do juramento e a posse 
com os Lentes presentes, qualquer que seja o seu numero. 

Disto se fará menção na a c ta, e se dará parte ao Governo. 
Art. 167. Os novos Lentes serão recebidos á porta do 

cdificio pelo llorleiro, Bedcis e Continuas, c na da sala das 
scssües da Congregação pelo Secretario. 

Prestado o juramento e lavrados os termos, que serão 
assignados pelo Director e pelos nomeados, irão estes tomar 
assento na Mesa nos lugares que lhes compelirem. 

Art. 168. Os outros Empregados da Faculdade prestarão 
juramento e tomarão posse perante o Dircctor, do que se 
lavrará o competente termo. 

CAIJITULO XI. 

Dos Empregados da Faculdade. 

§ecção JI. 

Da Bibliotheca e seus Emp>·egarlos. 

Art. 169. A compra de livros para a Bibliotheca será 
requisitada ao Governo pelo Direictor dando-se prcfcrcncia 
ás publicações periodicas que versarem sobre materias leccio· 
nadas na Faculdade, e procurando-se com particult~ridadc 
completar as obras existentes. 

Art. 170. O Bib!iothecario assignará alêm d'isto, por conta 
da Faculdade e precedendo autorisação do Director , os jornaes 
medicas do Brasil e os principaes dos Paizes mais illustrados. 

Art. 171. A requisição do Director para a compra de 
livros c de jornaCs. pódc ser ICita ex-officio ou por proposta 
do Bibliothccario, ou de qualquer :Membro da Congregação, 
approvada por esta, depois de revista por h uma Com missão 
de Lentes. 

Art. 172. Todos os livros serão encadernados, c terão o 
carimbo da Faculdade no frontespicio de cada volume. 

Art. 173. As obras serão classificadas por materias, e 
dispostas em estantes numeradas. 

Art. 174.. Havcrâ dous catalogas: hum segundo a ordem 
de classificaçi:ío prescl'ipta no Artigo antecedente, declarando 
o autor, a edição, o numero de volumes e o nome do doa
dor, se o houver: outro segundo a ordem alphabetica dos 
nomes dos autores. Em ambos designar-se-ha a estante em 
que se achar a obra. 
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Art. 173. Aos alumnos, c em geral a qualquer pessoa 
decentemente vestida , se facultará a leitura das obras exis
tentes na nibliot.hcca, com tanto que fação o seu pedido por 
escripto, datado c assignado. Para este fim se lhe forneccrà 
tinta e pennas, se o pedirem. 

Ari. 176. A Bibliotheco· estará aberta das 9 horas da 
manhã até as 2, e das 5 ás 7 da tarde. 

Art. t 7·7. Hum quarto de hora antes de fecltm·~se a Bi
bliotheca, o Continuo annunciarú ás pessons que estiverem 
lencto·que está a dar a hora em. que se devem retirar. 

Art. 1'78. Se alguem deteriorar ou não entregar a obra 
pedida, o Bibliothecãrio participa-lo-ba ao Dircctor para pro
ceder aos meios de ser a Faculdade indemnisada do seu wllor. 

AL·t. 179. Nenhum livro, folheto, impresso, rnanuscripto ;
ou mappa sahirá para fóra éla Bibliothcca senão por ordem 
escripta do Dircctor, e assignando o que receber termo de 
restitui-la no prazo de 15 dias ao rn_ais tardar. 

Art. 180. Aos Lentes c Oppositores hc licito levar até 3 
obras para casa , assiguando o lermo a que se refere o Arligo 
antecedente. 

Art. 18l. O prazo mareado no Artigo 179 poderá ser pro
rogado pelo Director a pedido da pessoa que tiver a obra em 
seu poder, salvo em epocha de conr,urso. 

Art. 182. Aos alumnos que o merecerem por seu talento 
e applicação, c que ('orem recommendados como tacs pm' 
algum dos Lentes, será pcrmittido o favor do Artigo ante
cedente, com a clausula nellc declaràtln. 

Art. 183A Não obstante as disposições anteriores, não 
poderão sahir da llibliolheca os livros e os impressoS, ou 
manuscriptos raros , que a Congregação designar. 

As obras nestas circumstancias terão na parte externa da 
capa a declaração- NJo sahe. 

Art. 184. A proposta para a compra de livros será feita 
logo que eonstar a publicação de obras importantes. · 

Art. 18B. Ao llibliotheeario cumpre : 1. o estar na Biblio~ 
theca por todo o tempo que clla estiver aberta: 2. o velar sobre 
a conservação das obras ·: 3. o Fazer os Catalogas e a clas
sificação de que tratão os Artigos 173 c 17 !,. : 4. o observar e 
fazer observar este Hegulamcnlo em tudo que lhe disser res
peito: 5. o allestur mensalmente a frequencia c as faltas dos 
empregados da Bihliotheca: G. o apresentar o orçamento mensal 
das despczas da Bibliotllcca; 7. 0 l'azcr as propostas para a eom
pra de obras e assignaturas de Jornacs; 8. 0 fhzcr corn que as 
obras· scjão immcdiatamentc entregues aos que as pedirem; 
9. 0 fazer observar o maior silencio na sala da leitura, e man
dar retirar aquelles que desprezarem as suas admoestações, 
dando immcdiatamentc parte ao· Dircclor desta occurrcncia; 
10.0 apresentar todos os annos ao Dircclor, no mcz de De-
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zernbro, um relatorio do estado da Bibliothcca; 11.0 Presidir 
todos os dias á assignatura de presença feita pelos empre
gados da l~ibliotheca, notando a hora do comparecimento e 
da retirada dos que a fizerem exlcmporaneamente, c disso 
lavrar termo. 

Art. 186. Compele ao Ajudanle do Bibliothecario: J.' 
transcrever ern livro proprio os pedidos dos Arligos 180 e 182 
na 1.a columna de cada pagina, ficando a outra columna em 
branco, para nella declarar-se a entrega do livro, a sua falta, 
ou deteriora(~ão; 2. 0 substituir c ajudar o ·mhliothecario. 

Art. 187. Um dos Coutinuos designado pelo Director scd 
encarregado do asseio da casa, ficando para este fim ás ordens 
do BiblioLhccario e de seu Ajudante. 

Art. 188. Depois de feitos os catalogas, serão os livros 
collocados em estantes por sua ordem numcrica , e se porá 
em cada obra hum pequeno rotulo, ou cartão indicativo do 
numero que ella tem no respectivo catalogo. 

Art. 189. Em quanto durarem os trabalhos da orga
nisa~~uo dos catalogas c do arranjo dos livros, o Director, 
:;c for nccessaria esta providencia, designará alternadamente 
algum dos Lentes ou. Oppositorcs da Faculdade para com
parecer diarianwntc na Bibliotheca, a fim de auxiliar o Bi
bliothecario com suns luzes c conselho. 

Arl. 190. Acabada a escripturação dos catalogas, o Hi
bliothccario remettcrá copias dellcs ao Director, o qual as 
apresentará á Congregação na primeira sessão, c depois os 
fará imprimir em tantos exemplares quantos forem neccssa
rios para serem distribui dos pelo Governo , pelos Lentes c 
por outras pessoas, devendo ficar alguns na Bibliotheca, hum 
pelo menos archivado na Secretaria c ser outro exemplar 
remcttido á outra l<'acuhlade de Medicina. 

Art. 191. Logo quo forem impressos e distribuidos os 
catalogas pelos Lentes o Dircctor nomeará huma Commissão , 
composta de hum Cathedratico , hum Substituto c hum Oppo~ 
sitor para os conferir com cada hum dos antigos que houver 
na Bibliotheca, ou na Secretaria c eom quasquer documentos 
ww lhe digão respeito, para conhecer-se o numero de obras 
extraviadas , c em ww tempo, organisando depois hum a lista 
dcllas, segundo o quo aclw.r. 

Esta mesma Commiss5o confirirá tambem os catalogas 
impressos com as obras depositadas nas estantes da Bibliotheca. 

Ari. 192. O Bibliothecario organisará de quatro em quatro 
annos novos catalogas, accrcsccntamlo ao ultimo, nas classes 
c lugares que correspondercm á materia de qüc tratarem, 
as obras que a Bibliothcca tiver adquGrido nesse periodo. 

Os novos catalogos serão lançados no mesmo livro em que 
foi o ullimo , c assim por diante, sendo h uma copia remct
tida ao Dircctm', pam proceder c fazer proceder nos lermos 
elos ;\rtigos autcccdclltCE>. 
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Scc<.m<~> 11. 

Do Sectelatio, do Official de Sectetatia, do Porteiro e nw1s 
empregados e dos serventes. 

Art. -·193. A Secretaria será dirigida pelo Secretario, de
baixo da imrnediata inspecção e das ordens do Director. Nclla 
haverá tudo o que l'or necessario para o prompto desem
penho do serviço que lhe hc proprio. 

Art. 194.. A Secretaria estará aberta na Faculdade de 
:Medicina da Côrtc desde o dia 1. o de Março , c na da da 
llahia dc~;dc 3 de Fevereiro, c em todos os Uias que não forem 
feriados desde o começo até o fim dos trabalhos, excepto 
quando houver objccto urgente, caso em quo o Dircctor po
derá lJrorogar o scniço pelo tempo que for nccessario. 

Art. 195. A Secretaria continuará em clfectivo serviço 
ainda depois de encerrados os trabalhos do anno lcctivo, em 
quanto assim fo1· preci~o para que a su-a escripturação fique 
toda em dia. 

Art. 196. A hum dos lados da porta da Secretaria haverá 
hurna caixa propria para se lançarem nclla os requerimentos. 

A sua chave estaní em poder do Secretario, que a man
dan\ abrir huma vez por dia. 

No tempo dos exames e matriculas, porem, será aberta a 
dita caixa pelo menos trcs vezes em cada dia. 

Art. 197. Os requerimentos despachados serão entregues 
aos interessados t\ porta da Secretaria, salvo quando pela na
tureza do seu objecto deverem ficar archivados. 

Art. 198. No outro lado da porta da entrada da Secre~ 
ta ria haverá hum<1 tahoa pendente da parede, na qual se 
lüi.o de amxar os 1~ditaes. 

Exccptnão-se os casos especiaes 1 em que o Dircctor de-:
signar outro lugar. 

Art. 19!). Alêm dos livros que, segundo os "Estatutos e o 
presente Hcgulamento, devem existir na Secretaria, poderá 
o Director crcnr os que forem necessarios para a maior regula-
ridade c c1areza da cscripturação. . 

Art. 200. A cntn1da na S8cretaria não hc permiltida 
aos alnmnos, nem ás pessoas estranhas, senão em caso de 
necessidade , com permissão do Secretario. 

Art. 201. Fi cão a cargo do Secretario, al~m do serviço 
interno, e escripturação propria da Secretariíl, a guarda, 
conservação c arrecadaç,ão dos moveis , c mais objectos a clla 
pertencentes. 

Art. 202. Para a p;u<1rda c conservação dos Avisos e Ordens 
do Governo , Oficios, '--Petições, Docu;nentos, Mcmorias, Li
Yros, Sellos c mai:-> objectos da Secretaria haverá nesta as 
estantes c armarios neccssarios. 
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Art. ;w:L O Secretario fanÍ. e eopiarú em hum livro para 
jsso destinado, sob titulas distinctos, o inventario de lodos os 
objcclos pertencentes á Secretaria, ao uso e serviço das aulas, 
exames preparatorios, actos acadcrnicos c concursos , e em 
geral de tudo quanto for destinado ao serviço da Faculdade, 
exccptuando sómente o que pertence á Bibliothcca. 

AI't. 20't-. Compete lambem ao Secretario exercer a polida 
dentro da Secretaria fazendo sahir os que perturbarem o si
lencio, e dando parte ao J)ircclor dos acontecimentos que ti
''erem lugar dentro do cdiillcio da Faculdade. 

Art. 205. Compete-lhe igualmente: fazer a folha dos 
ordenados do Dircctor, Lentes c mais Empregados, devendo 
apresenta-Ia o mais tardar até o dia 3 do mez seguinte: or
ganisar c apresentar ao Director até o dia 25 de cada mcz o 
orçamento das dcspczas ordinarias da l<'aculdadc para o mez 
seguinte: inspeccionar o serviço do PorLeiro, Bedcis, Continuas 
c serventes. 

Art. 206. O Secretario será auxiliado no desempenho de 
suas obrigações pc:lo Official da S('crotaria, e incumbirá o 
asseio da sala e de suas dependcndeneias aos llecleis, Conti
nuas e serventes , os quaes lhe são subordinados , c devem exe
cutar sua ordens , que todavia scrJo dadas, com attcnção á 
natureza c qualidade do objedo, c á categoria do emprego 
de cada hum. 

Art. 207. Todas as funcç.ões e encargos que pertencem 
ao Secretario passarão para o Official, quando este o sub
stituir nos seus impedimentos e faltas. 

Art. 208. A cobrança dos emolumentos, a qne se re
fere o Art. 111.9 dos l~statutos, será rcgulncla pela respectiva 
tabella já approvada. 

Art. 200. As certidões passadas na Secretaria só conte
rão o que tiver sido requerido. 

Art 2'10. Quando algum estudanLe quizer tirar os origi
nacs de Cartas de llachareis em J~etras, ou de _títulos- de appro
vação obtidos nos exames gcracs da Capital do Imperio, ou 
outros documentos essenciaes, anncxos aos rcq~lBrimentos de 
matricula, pode-lo-ha fazer deixando certidão no archivo, pela 
qual pagará os emolumentos taxados na referida tabella. 

Art. 211. Compete ao Porteiro: ·1. (,) ter a seu cargo as 
chaves do edificio, abrindo-o c fechando-o ás horas ordenadas: 
2_. o cuidar do asseio de toda a Faculdade debaixo da inspccção 
do Secretario, e empregando para este fim os serventes que 
forem designados: 3. Q receber os officios, requerimentos e mais 
papeis que forem dirigidos á Sccrelaria c 1.mtrcga-los ás partes 
quando assim for ordenado : fJ .• o velar na guarda c conservação 
dos moveis e objectos que estiverem fóra da Secretaria e da 
llibliotheca, devendo entregar ao Secretario huma relação 
clelles para n organisação do invent::.rio. 
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Ar!.. 212. Cumpre aos Hcdeis: 1, 0 l~'azer a chamada dos 
alunmos nas Aulas: 2. 0 marear as JUlt.as que cllcs eommct
t.crem : 3. o ajudar o -porteiro no cxcrcicio de suns funcçües: 
r,.o Yclar ·sobre o silendo e policia na visinhança das salas em 
que se cstivct· procedendo a alg-um dos actos. academicos. 

Art. 213. Os Contiliuos devem : ·J. o fazer o scryiço que 
lhes for determinado pelo Director, Secretario, ou _Lentes no 
cxcrcicio das suas fuqcções: ~-o ajudar o Porteiro e os Bedcis. 

Art. 21!,.. O numero de Continuas será de quatro. 
Art. 2·15. Cada :Faculdade lcrú o numero de serventes que 

for necessario para o serviço ordinnrío, que desempenharão 
segundo as ordens que lhes forem imqwdiatamentc tnmsJn._it
tidJs pelo Porteiro, que as darú d.e conformül:ade com as ins
trucç.õcs do Direct.or c do Secretario. 

O seu numero c ''encimenlos serão fixados pelo Goycrno 
sobre proposta do Dircctor, a quem pertence ajusta-los c des
pedi-los quando convier. 

CAPITULO XII. 

Dos Gabinetes da F acuidade .. 

§ec~álo li. 

Disposições Geraes. 

Art.. 21G. o~ l\Jeclicos c Cirurgiões qtH~ quizcrcm pnra 
sua insln:c(ilo frcqneuiar os Gabinetes da V<lculdade, JHide-lo
hJo fnzcr com permissão do rcspect.ivo l .. enle e conhceimcuto 
do Director. 

Art. 217. Aos. J ... cnt.es c Qppositorcs hc livre a frequen
cia, independente de autorisação. 

Art. 218. Os direitos e dcrcrcs dos aJunmos, dec.Jnrados 
por este Hegulamento no tocante á boa ordem <-~ regularidade 
<.lo serviço da l~'aculdade, comprchendem quaesquer visitantes 
dos Gabinetes. 

Art. 2t9. Aos qnc est.irerem fôra da Hlçalla da repressão 
da l~'<JCtddade, vedarú o Dircctor, ou o Lente da cadeira a 
que pertencer o Gabinete , a sua cntrqda ou demora no mes
mo Gabinete desde que infrinjJO tnes devere~. 

Art. 220. Os p!'eparadon's franquearão nos alumnos o 
exame em sua presença da~ subst.ancias, 1wças ou instrumentos 
dos Gabincles, cuidando em que se não deteriorem. 

~\ rl. 221.. A cada preparador incumbe a policia do res
pectivo Gabinete, na ansencia do Lente. 

Art. 222. No fim de cada anno lectivo darü o Lente, a 
cuja cadeira estiver annexo algum Gabinete, hum balanço no 
mesmo, e informará por cscripto ú Faculdade sohrc seu estado 
u:1 parte coneemenle á sua cadeira. 



( 234 ) 

Dos Lauoratorios de C !túnica, Med·icina legal, l'harmacia e 
Materia medica. 

Art. :!23.. Haverá para as aulas de chimica mirieral e de 
medicina legal hum preparador, e para as de chimica orga
nica e pharmacia outro. 

Art. 221. O Gabinete de rnateria medica .formará parte 
eónsliluint.c da officina de pharmacia, e será annualmente 
<lugmentado com as novas substancias indigenas c cxoticas 
applicavcis em medicina, que se puderem obter, sendo feitas 
para este fim as requisições necessarias. 

Art. 225. As preparaç.õcs, experiencias c analyses con
·venientes ao ensino pratico, serão executadas pelos preparado
res q~e procederão segundo as instrucções que receberem do 
Lentes das respectivas cadeiras, os quacs designarão com a de
''ida au~cedencía o dia em que devão ser aprcs~ntadas. 

Fóra deste caso só se farão, precedendo ordem superior, as 
experiencias e analyses que não prej1~dicarem o ensino. 

Art. 226. Os preparaclores trabalharão de In'anhã e de 
tarde, se assim for necessario, e deverão' comparecer sempre 
11os dias e ltoras das aulas a que estiverem ligados. 

Art. 227. Quando á hora da aula a lição não estirer prc~ 
parada, ou forem imperfeitas as preparaçõa;;, o Lente da ca
deira representará ao Direclor por escripto, se não houve 
motivo plausivel de excusa. 

Art. 228. A representação do Lente, depois de ouvido 
o preparador, será com a resposta deste submettida á con
sideração da Congregaçào a fim de sobre dla resolver como 
entender de justiça. 

Art. 229. Os preparadores farão h uma lista dos objectos 
que servirem em ~as aulas, e velarão ein que· se conservem 
nos seus lugares todos os apparelhos e substancias, as quaes 
serão clas-sificadas scientificamente. 

Art. 230. Logo que se inutilisar qualquer objecto do La
·boratorio, o conservador o mostrará ao Lente para se tazer 
o competente assentamento em lh'ro proprio, ficando guar
Uado o objecto fnutilisado para sor apresentado quando se 
tlcr halan<.,~o. 

Art. 231. O preparador, sempre que for preciso, requi
~itará do Ditector, por. intermedio do Lento da cadeira a que 
pertencer o Laboratorio , as substancias que faltarem, a fim 
tle serem opportunamente fornecidas. 

Art. 232. Os corpos que tiverem de ser em,pregados na 
preparação das lições serão, tanto quanto for possivel , vrc
parados IH') Laboratorio, 
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Art. 2:33. Haverá para o serviço de cada Lahmatorio hum. 
conservador c dons serventes. 

O conservador prestará fiança: lerá a seu cargo a guarda 
e a consrrvação das substaneia)) e instrumentos, quer durante 
o a uno lcc.tivo, quer durante as ferias: executará os trabalhos 
ordenados pelos Lcn~s ou prepar.::tdores, e guardará ás chaves 
do Laboratorio. 

Art. 234. Os conservadores nU o serão distrahidos para 
outro serviç,o da !faculdade sem prcvio Conhecimento dos pre
paradores; c compa:Kecerâo diariamente iw 9 hor.:ts da manhã, 
ou qmmdo lhes for ordenado. 

Art. 235. A pessoa que quebrar ou deteriorar qualquer 
objecto fóra das cxperiencias e preparações das lições, ·pagará 
o seu valor, pelo qual será responsa vcl o conservador sempra 
qne não apparccer o autor do damno. 

De qualquer desses factos l)vrar-sC:-ha hum termo. 
Art. 2:36. Os conservadores deverão cuidar no asseio das 

toalhas necessarias, fazendo para isso em tempo os competentes 
pedidos. 

Art. 237. Ninguem_ poderá demorar-se ou trab;_l.lhar no la
borat.orio sem permissão do respectivo Lente c conhecimento 
do Director, ficando em lodo o caso responsavcl pelos estragos 
que causar. 

Art. 2B8. A pedido de qualquer tente poderão sahir do 
laboratorio os objed.os necessarios para huma ou mais lições da 
sua cadeira. 

Art. 2B9. Os vencimentos dos conservadores constarão de 
ordenado e gratificaç.ão. Quando commctter faÜa por motivo 
fundado a juizo do Dírector, perd~ni a gralificaGâO: no caso 
contrario perderá todos os vencimentos do dia. · 

Seu numero poderá ser alterado segundo as exigcncias do 
serviço. 

Os vencimentos, hum a vez fixados por Decreto só poderão 
ser alterados por lei. 

Serão nomeados pelo Dircctor sobre proposta dos respe
ctivos Lentes, e da mesma fôrma demittidos. 

Secção 111. 

Do Gabinete de physica. 

Art. 2'Í0. O Gabinete de Physica terá hum conservador 
e Rum servente. 

São-lhe applicavei.s as disposiç.õcs da Secção antecedente, 
regulando-se o conservador pelas instrueções que lhe forem da
das pelo Lente de Physica, tanto para que não haja falta nas 
demonstrações que se tiverem de fazer, como para que os ins
trumentos, machinas e outros objectos do Gabinete se conser-
vem sempre no melhor estado possivel. 
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Do Gabinete de anatomia. 

Art. 2·H. O Gabinete de anatomia tcní hum conservador 
e dons serventes. 

· A-rL 24.2. Ao conservado!' pertence, 1.0 guardar e con
servar em bom eslado os instrumentos e em geral todos os 
objcctos nccessarios para dissecções de . anatomia Uescriptiva, 
geral, palho1ogrca e topographica, e para as autopsias: 2. 0 ter 
em boa guarda c conservação as peças analomicas: 3. 0 indicar 
os objectos nccessarios para as preparações -c para a conscr
~açao das referidas peças, recebendo para este fim as ordens 
do respectivo preparador: 4. 0 fazer retirar os cadavc)·cs logo 
depois de terem servido : -5. o conservar no maior asseio o Gabi
nete .e o amphilheatro anal.omico: 6. o comparecer todos os dias 
nas -enfermarias de clinica, na occasião da abertura da aula, a 
fim de saber se ha autopsia , e dispor o neccssario para ella. 

Art. 2!,.3. Ao conservador são extensivas, no que forem 
l_p.plic'av-eis, as disposiç.ües das Secções antecedentes. 

Art. 24Q.. O amphitheatro das materias cirurgicas estará 
aberto todos os dias ulcis desde as 10 horas da manhã até as 
5 :da tarde , Se assim for preciso para o_ esludo de qualquer 
dos aiurnnos. 

Art. 2'~5. O conservador fará com que, á hora da aber
tura do amphitheatro, haja sempre sobre as mesas cada veres 
em _numero sufllci'ente para o exercieio dos alumnos , alôm 
d_os que forem necessarios par:a a lição do dia. Se os que 
Jwuvcr não forem bastantes para o numero dos a~unm'os, o 
conserVador fará vir, á requisição de qualquer d'elles, os que 
forem precisos. 

Art. 21J.6. ·Com autodsação do preparador será pcrmittido 
aos alumnos guardar no amphHhetltro até o dia seguinte as 
p_cças de que carecerem para continuarem o seu estudo. 

Art. 247. Com a mesmu uutor-isação poderão tarnbem 
levar para casa as ·peças de ostcologia necessarias para seu 
estudo particular. 

Art. 2'~8. Os estudantes serão obrigados a depositar em 
cai:\\õcs os cadavercs (IHC Hll:.s .li:verem servido de objecto de 
estudo particular, com todos os sens restos c fragmentos. 

0 :conscr:vaclor devm:it ·amortalhar os reStos dos cadavercs, 
cosendo-os de modo que nada apparcça, dando..:lhcs, scmipre 
que ·fól' vossi'Vül ;a cotrliguratUO hu·rnana, ·e Ülzcndo-·os -conduzir 
ao lfl~S}i)Ccth~o tbposito -pi.n~a ·sorem sopu!lta-dos 

AbL. 2kU. 1(:) prepar.açlor :d& anatomia fará ;todos :as dis
~!t::Oçõcs neccssm'üts •para .as ,},ições ·que lhe ·Joren<'l indi'cadas ·pulos 
Lt'-l·tes (lo n:na;~onl'ia dcscripth:a, de .anatorn:i'a gct:al e ·pa-tlw10-
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gir.a, de anatomia topographica, e ensaiará os alumnos nas 
operaçües que tiverem de praticar sobre o cadaver. 

Art 250. As pcç,as de anatomia pathologiea preparadas 
pelos Oppositorcs que estiverem adstrictos ás Aulas de clinica, 
serão recolhidas ao Gabinete anatomico, do que passará recibo 
o conservador. 

Art. 251. ScrUo guardudas no dito Gabinete todas as peças 
que, pl'eparadas nas lições, forem designadas pelos respectivos 
Professores. 

Art. 252. Poderão ter entrada tambern no amphiLheütro 
cirurgico, com autorisaçfio do Dircctor c do Lente: 1. o as pai_·.,.. 
t.eiras reconhecidas : 2. o os dentistas legalmente autorisados; 
3." os indíviduos livres que ahi forem estudar _a o(loute.chnia, 
ou arte de saugrador, debaixo das vistas de pessoa -legalmente 
autorisada :_ 4 .. 0 os pintores e outros artistas que preciSarem de 
copias dos cada·vcrcs. 

Art. 253. O conservador de anatomia terá a seu cargo 
lambem a gttGnla c conservaçfio do arsenal cirurgico. 

Art. 2iJL Todas as vezes que se tiver de co_ncertar os 
i.nstnunentos, o conservador os entregará com aulorisação d(j 
Hirector n hum fabritante, n'cebendo no acto da entrega .hum 
recibo no qual se declare o seu estado. 

®ec<;iio W. 

Do lforto Botanico e da Officina Pharmaeeutica. 

Art. 2153. O Horto Botanico, de que trata o art. -D o dos 
Esta lutos, será -estabclccid0 logo que for possivel., c ncs_sa ncca
siao ·serão expedidas .as convenientes instrucçCics Jeclm;ando .G 

-pessoal e o systcma de plantação, e -coute.ndo ~as -regras :que 
dcvão ser .observadas para manter-se a classificação das "fami
lias, bem como o modo de regular-se o ·serviço. 

Art. 2iSü. A Oflicina Pharmaceutica será tamb~~m ;regida 
por instrucções cspcciaes, que .o Governo expedirá, o1:1vJdas :as 
:Congregações., Jogo que "Se estabelecel' ·nas Faculdades a de 
que trata o ci-tado Art. .D. o dos Estatu-tos. 

F . .rltt~etanto vigorarão -as ,que farão .expe.tUdas p.or á'ol'itariu 
-de 12 de MaiG do ;pmsente .armo. 



CAPI1TLO Xlii. 

Das clinicas. 

Secção I. 

Do estudo clinico. 

Art. 257. I~m quanto ilão houver llospita!~S por conta dn 
GoVerno, o estudo das ma terias das Aulas de clinit.:a continuará 
a ser feito nas enfermarias da Santa Casa da l\lisericordia, 
na f'órma disvosla no Art. tO dos Estatutos. 

Os DireCtorcs das l<'aculdadcs so•licitarflo dos respeetivos 
Provedores que lJonhão li disposição dos ]~entes daquellas ma
terias enfermarias fornecidas de tudo quanto for necessario para 
o tratamento dos doentes, como scjão diclas, romedios, enfer
meiros c os serventes que forem precisos para o sarviço di:IS 

mesmas enfermarias. 
Art. 258. Entcnder-sc-hiío tambcm com dles, para que 

a enfermaria destinada á clinica eirurgiea contenha de 30 a 
tiO leitos, c a de clinica medica de 2!1 a 30 pelo menos. 

Art. 259. Os Lentes poderão requisitar dos Provedores 
os doentes de outras l~nfermarias, cujas molestias julgarem mais 
importantes para o ensino, c que mandc'·m remover os que 
lhes parecerem menos proprios. 

Art. 260; Os refel'idos Lentes dividirão o tempo do curso 
de suas aulas de maneira que h uma parte do ensino seja dada 
nas enfermarias dos homens, c outra parte nas das mulheres. 

Art. 261; Os Directores entender-se-hão tambcrn com os 
Provedores para que no recinto dos Hospitaes haja, alêm da 
sala destinada para as operações cirurgicas, Outra segundo o 
que dispõe o Art. 10 dos Estatulos para as lições oraes, que 
em dias alternados fará cada Lente de clinica; e bem assim huma 
terceira, tão proxima quanto for possivel do Hospital, para as 
autopsias, devendo haver nesta hum Gabinete para a conser
vação das peças anatomo-pathologicas. 

Art. 262. As láltas que se derem tanto nas dieta5 dos 
doentes e no serviço das enfermarias, como na preparação e 
qualidades d.os medic(lmentos, serão levadas pelo Lente ao con
hecimento do Director, para que este se en_tenda ';om o Prove~ 
dor da Santa Casa, a fim de serem tomadas as providencias ne
cCssarias. 

Art. 263. Os Lentes de clinica, no que competir a cada 
huma de suas cadeiras, dirigirão os alumnos na observação e 
estudo pratico das molestias 

Art. 26.i.. Os Lentes de clinica combinarão com os Pro~ 
vedores sobt'e os meios adaptados para fazerem com que ~ejão 
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ohs,~rvadas nas enfermarias suas prescripções, quer quanlo a 
dietas, que1· quanto a medicamentos. 

Art. 2ü5. O ensino de clinica terá lugar não só durante 
as visitas dicwias nas enfermarias, como duas ''ezes por semana 
na sala de que trata o Art. 261, em que cada Lente lcccionará 
lJOl' espaço de lluma hora depois da visita. 

Art. 266. Farão objcclo destas lições: a exposição dos 
mcthodos de interrogar, e de examinar os doentes e o estado 
dos diíl'erentcs orgàos e apparelhos, c do modo de compor 
historias das enfermidades dos doentes de que forem enca.rre
gados os alumnos; a analyse c discussão destas historias e, logo 
que o alumno concluir a observação, a indicaçao e corrccção 
tle seus defeitos; a analyse e discussão dos factos clinicos mais 
importantes que se apresentarem nas enfcrmmias, .seguindo a 
cyolução dos symptomas, a marcha e terminaç.ão das molestias, 
interpretando seus caracteres symptomaticos, etiologicos e ana
tomo-pathologieo, c traduzidos em signaes de diagnostico, de 
prognostico e em indicações thcrapeuticas: discutir os mcthodos 
e processos de cura seguidos no caso em questão ; dar a razão 
da preferencia do que for adaptado c dos agentes thera1Jeuticos 
prescriptos, seus effeitos e opportunidadcs de applicação. 

Art. 267. Os Lentes, todas as vezes que julgarem conve
Biente, poderão ouvir a opinião de alguns alumnos, quer sobre 
a historia dos doentes que forem examinados, quer sobre algum 
caso· mais importante da clinica. 

Art. 268. Neste ultimo caso poderão ordenar que haja 
conferencia entre elles, prevenindo ao assistente e aos confe
rentes designados para que observem attentamente o doente 
que for objccto della. O assistente fará depois a sua exposi
ção, e o Lente proporá as questões praticas mais interessantes 
a reso1Ycr. · 

No caso de morte de algum dos doentes da enfermaria 
de clinica, o Lente, sempre que for possivel, presidirá á ·autopsia 
cadaverica c a tomará por assumpto da lição do dia ou dias 
subsequentes, explicando e interpretando as alteraç,ões obser
vadas e suas relações cmn os phcnomenos pathologicos notados 
duranlc a vida. 

Art. 269. No principio de cada mez os Lentes de clinica, 
principalmente o de clinica medica, farão, tomando-o por 
objeeto de alguma lição, o retrospecto geral das molestias 
observadas no mcz ou mezes precedentes, e t'Onfrontando ao 
mesmo tempo os quadros mcteorologicos daquelles mezes, apre
ciarão as constituições medicas dominantes, temporarias ou 
fixas. 

Art. 270. Nas visitas diarias das enfermarias, os Lentes 
farão applicação dos methodos de observar que ensinareril aos 
almnnos; farão com que estes os executem em sua presença, 
chamarão sua attenção sobre os phenomenos pathologicos mais 
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imporlanles que conduziio ao diagnostico, prognosLieos, e <is 
indica(;üns tllcurapcuticas. Mostrarão aos alumnos as faltas que 
livcrcJH- comrnettido nos exames c nas notas que tomárão dos 
doentes de que forão encarregados, ditarão aos mesmos alum
nos tanto as coJTecções que convenha fazer ás tlotas de suas 
obscnaçõcs, como eis proscripções do dia. J~stabeh'cerão, .no 
1.0 dia da entrada .dos doentes para a enfermaria,. o diagnostico 
das molcstias, que cscrcycrão na papeleta, podendo deffiri-lo 
para mais tarde, quaudo observações ulteriores nos casos- duvi-· 
dosqs o exigirem. -

Art:. 27L Os Lentes de clinica fiscalisarão coni. os· Oppo
sitorcs a boa ordem c desempenho do scrvi<:o de suas enfer
marias, pondo em execução e fazendo executar os artigos po...: 
lidacs dos -Estatutos c deste Regulamento. 

§ecçiio 111. 

Dos Oppositores ou chefes de clinica. 

Art.. 272. Hum Opposilor da secção cirurgica e outro da 
secção medica, debaixo da UirGcção dos Lentes de dinica, serão 
os chefes dos trabalhos das respectivas clinicas, com as mesmas. 
obrigações, no que lhçs for ypplicavel, dos preparadores de 
anatomia c de ópcraçõcs. ,. encerão o ordenado que lhes ttn· 
marcado, o qual hum a vez fixado só poderá ser alterado por 
Lei .. 

Art. 273. AlCm dOs outros deveres que lhe são impostos 
por este Regulamento, terão os seguintes encargos: 1. o compa
recer na enfermaria mein hora antes da visita do l.entc; dar 
entrwia aos alumnos no llospilal e na respectiva c.nferrnaria;
assistir á chamada e verificar as faltas dos que não comparece
rem, par_<). depois cornmunicar ao Lente: 2. 0 exercer a policia 
das- enfermarias c. velar sobre o procedimento .doq alurnnos, 
tanto na occasião de entrarem para o Hospital e sahircm dellc, 
como durante a visita do Lente, participando depois a este 
tudo que occorrer, pata pôr em execução os Artigos 150 c 1õ1 
dos EstatutOs: 3. 0 ·dividir c.orn igualdade os leitos das _cnfCr
marias pelos alumnos do anno mais adiantado, que serUo os 
responsaveis pela observação do doente que lhes tocar como 
assistentes: associar a cada hum destes hum, ou mais ai um
nos do anno menos adiantado , para conjunctamcnie observa
rem_ o doente, como ajudantes: 4.0 dirigirá os alumnos menos 
adiantados na applicação dos molhados de observar c inter..,. 
rogar os doentes, fazendo ·com que clles os exercitem em sua 
presença, seguindo em tudo as intrucçõcs que houver recebido 
dos !.entes: 5. o fazer as autopsias em todos os casos de morte 
que_ se derem em suas enfermarias, sendo- para esse fim auxi-



hados pelos internos e alUJnnos que o !.ente dt~signar: 6. 0 Pre~ 
·parar·: as peças de anatomia pathologica que o Lente julgar no 
caso de irem pata o Gabinete de anatomia pat.hologjca , as 
quaes serão acompanhadas de hum resumo hislorico do res
pectivo; facto clinico : 7. o l~xigir dos alumnos assistentes as 
historias redigidas de lodos os casos tratados em suas clinicas, 
c, depois de verificar a sua cxaetidão, rubrica-las, c formar 
de todas h uma collecção no fim de ca(la: anno, classificando.-as 
segundo a natureza das molestias e dos orgãos e apparelhos 
3tacaQos. Estas collecções serão guardadas no archivo. clinico. 

Art. 27!"- A1êm destes deveres communs aos Oppositores 
de ambas as clinicas, o de clinica cirurgica será obrigado: 1. o a 
ajudar o 'Lente nas operações cirurgicas. que houver de praticar, 
l'm'necendü'-lhe na occasião os instrumentos c apparelhOs neces~ 
sarios: 2. o a zelar e conservar no melhor estado e boa arreca~ 
dação todo o arsenal cirurgico e apparclhos destinados a taes 
operaÇões: 3. 0 a applicar os apparclhos e fazer os curativos 
que o Lente lhe determinar: 4. o a -presidir c dirigir aquelles 
que os alumnos deverem praticar, seguindo em tudo as ins
trucç.ões. do Lc~nte. 

Art. 275. H1.,1m Oppositor da Secçilo de scieocias aCccsso~ 
rias , designado pelo ])irector, se encarregará de preparar as 
taboas meteorologicas, de que trata 6 Art. 269:, vencendo por 
esJe- tmbalho até 600(.l000 por anno de gratificação. 

Art. 276. O Lente de Physica dará a este Opposi!or as 
~n$tl'ucçõcs precisas sobre o melhor ~odo de proceder a taes 
obsenaç{)Bs, e de organisar as taboas mcnsacs , e presidirá á 
e~colha c compra de instrumentos os mais aperfeiçoados para 
as ditas observações. 

Art.. ·27·7. Estas tal>oas meteorologicas serão enviadas todos 
Qs tneJ~es, aos Lentes de clinica, para que estes, jUntando-as 
a.os. quadros_ estatisticos. das molestias observadas no mesmo 
mez, poss5.o dev-idamente apreciar e explicar as constituiç.ões 
medicas. reinantes, c organisar as taboas rstatistkns annuaes

1 
de 

fjll<' trata o Art. 102 dos Estatutos. 

Secção UI. 

Do.s internos. 

Art. 278. Haverá para cada clinica dous internos esco
lhidos a~umalnwnte por concurso, o qtJ,al terá lugar .nos. pl'i
meiros ql)inze dias qe Março, antes da abertura das ~ulas. 

Art. 279. A inscripç~o para o concurso de mternos estar~ 
ahert~ na Seq·~taria dqrante o mez Qe Fev~r~iro, ~ ser"'·eneer
raqa no llltiwo ctia deste mez. 

Art. 280.. Os alun;mos do !1-.~ c 5. 0 anno para a clinJ(·~ 
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cirllrgica c do 6."· para a medica, serão os unicos habilitados 
para o concurso do internato, h uma vez que tenhão pdo rne~ 
nos approvação plena no exame dó anno antecedente. 

Art .. 281. A Commissão de .iu1gamcnto para o concm·so 
será composta dos Lentes da Secção a que· pertencer o inter
nato e presidida pelo Dircctor. 

Art. 282. As provas do concurso constarão: da obser
vação de hum doente, que será o mesmo para dous candidatos, 
c de hnma questão pratica que , sendo commurn a todos , será 
tinida á sorte pelo primeiro inscripto. Esta questão poderá 
ser substituida, no internato de clinica cü·m"g'ica, pela appli
cação de hum apparelho. 

Art. 283. A Commissão de julgamento resolverá na ·vos
pera sobre o numero, a naturez<l c importancia das questões 
que tem de formar o objccto do concurso. 

Art 284. Cada candidato terá meia hora para observar o 
doente que lhe tocar; h uma para escrever a observaç,ão ~ e 
dúas para o desenvolvimento dil questão da segunda prova. 

Art. 285. A Com missão, no tocante ao processo de vo~ 
tação c em outras formalidades do concurso • se regulará, no 
que for compativel, pelo que se acha disposto para o con
curso dos Oppositorcs. 

Art. 286. A Com missão poderá escolher ambos os internos 
para cada clinica em hum só concurso, quando se apresen
tarem dous ou mais candidatos inscriptos ; quando, porêm 
houver hum só inscripto, ou quando ninguem se inscrever, 
cada .Lente de clinica proporá á escolha da Congregação os 
alumnos mais habilitados· para o internato, que cstejão nas 
condições do Art. 280. 

Art. 287. Sada interno vencerá 25;jtl000 mensaes. Servirá 
somente durante o tempo do anno escolar, e residirá no Hos
pital da Santa Casa da l\'Iisericordia, que lhes dará aposento 
,c coinida, precedendo accordo com o respectivo Provedor.· 

Art. 288. Hum dos internos dé cada clinica terá a seu 
cargo resumir as circumstancias mais importantes de todos o::~ 
casos tratados nas respectivas enfermarias, e formar quadros 
estatisticos mcnsacs, segundo o modelo c as instl'Ucções que 
lhe der o Lente. 

O outro se encarregará da . inspecção c asseio do amphi
thcatro destinado para as autopsias ; da arrecadação c conser
vação dos instrumentos, c de tudo quanto for. neccssario para 
cllas. · 

Art. 289. Arnlws ajudarao ao pt·eparador nas autopsias 
c preparações_ das peças· de anatomia patho-logica, fazendo as 
qúe élle lhe determinar sob sua direcçUo. 

Art. 290. Acompanharão o Leillc e Oppositôr em suas vi
sit~s, e lhes co mmunicarão o que de mais notavcl hoUver occor
tido ·nos doen tcs da enfermaria durante a au"sencia -:dtH}ttelles, 
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Art. 291. Alternarão entre si no serviço da enfermaria, 
com o intervallo de huma visita do Lente á outra do dia se
guinte. 

Art. 292. O interno que estiver em serviço deverá: 
1. o escrever o receitual'io durante a vis i la do Lente pela ma
nhã, e a do Oppositor á tarde, c tomar nota das suas prcs
eripções para as executar e.fazer executar pelo enfermeiro, na 
o.,ctasião e do modo .IJOl' clleS determinado:· 2. 0 observar com 
toda a attcnç,ao os doentes que; em razão da gravidade da mo
lestia, da manifestação de phenomenos pcriodicos, ou de outl;os 
quaesquer accidentcs qUe possão occorrer. exij"ão a sua prompta 
e immcdiata assistcncia em qualquer hora do dia ou da noite; 
pro,•idenciando logo a tal respeito, informando de tudo que 
occorrcr ao Lente c Oppositor, c rcccorrcndo quando for no
cessa rio ao li'acultativo do Hospital: 3. 0 dar entrada ao~-docntes 
para a enfermaria, inscrc'\'endo ·na -papeleta .a õata, o Romc, 
idade, naturalidade, estado,- profissão e residencia; e .(m-i ·hum 
caderno á parte a histeria . de ·suas molestias anteriores e_ da 
molestia actual, bem Como as ·suas causas e symptomas , pre
cisando bem a cpocha. de invasão, -marcha c desenvolvimento, 
referindo depois circumstanGiadamente todos os symptomas c 
o estado dos orgãos na oecasião de que tratar, e prescrevendo 
os meios que com mais urgencia exigir -"o estado do doente , 
para de tudo dar conta min1,1ciosa _ao Lente c ao Oppositor. · 

Art. 293. Os internos de clinica cirurgica serão obrigados~ 
alêm disto , aos curativos dos doentes -c á applicação dos ap
parclhos que o Lente e Oppositor lhes ordenarem : c bem assim 
a fazer qmn'tos durante a noite, alternadamente com os inter
nos dos Hospitaes, aos que tiverem sido operados. 

SeC!(Ü:O IV. 

Deveres dos alumnos de clínica. 

Art. 291,., Os ·alumnos deverão apresentar-se junto do leito 
que lhes for designado, meia hora antes da vi_sita do Lente. 

Art. 295. O alumno assistente procederá logo ao inter
rogatorio ·c exame do doente, e tomará notas de todas as 
respostas que este lhe der, c dos syrnptórnas que observar, 
para compor a historia, tanto de suas condições de saude, 
como das molestias anteriores c da que estiver sofl'rcndo o doente, 
terminando· com a discripçâo exa,cta do seu estado. 

Art. 296. O mesmo alumno lerá o resultado do exame 
em presença do Lente, quC o confirmará ou corrigin\ depois 
de examinar o doente. ' 

· Art. 297. Escreverá as corrcc{~ões c obscrvaç.õcs que o 
J ... ente fizer na occasião sobre o dü'entc, bem como as prcs
cripções do dia. 
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Att. :298. Continuará, até a termina~ào da mnlestia, a fa
zer nos dias subSequentes O diario exacto das altcraÇUeS 'que 
se forem notando no doente, tanto no tocante aos sympto-; 
mas e aos effeitos das applicações therapeuticas, como ás pres
cripções, indicando as opiniões enunciadas pelo Lente. 

Art. 299. No caso de terminar a molestía pela morte lerá, 
no ácto de proceder-se á autopsia, a historia circumslanciada 
de tudo o que até. alli houver observado, e tomará notas das 
alterações que lhe díctar o Opposítor, á medida que as for 
encontrando, devendo estas.fazer parte da dita. historia. 

Art. 300. Concluída a observação da molestia; o alumno 
redigirá, com clareza e exactidão,. a sua historia ; terminando-à 
com as· reflexões concernentes ao caso, interpretando ·os. ca
i'acteres etiologicos, symptomaticos e anatomo-pathologicos, 
com relação ao diagnostko, prognostico e tratamento; e. se-
guindo em tudo as instrucçõcs qUe· tiver recebido do Lente. 

Art. 301. Os alumnos assistentes serão obrigados, logo 
depois de completar a observação dos ~doentes que lhes forem 
confiados, a entregar ao Oppositor, redigidas, todas as histo"rias 
para serem por estes rubricadas e guardadas, deixando em seu 
poder a copia de tres que em tempo enviarão ao Secret.ar'Jo: para 
o exame. 

Art.- 302. Os alumnos que deixarem de· cumpril' a obri
gação· do Artigo antecedente, nãO poderão ser admittidos- ao exa 
me de clinica. 

Art. 303. Os alumnos assistentes da clinica cirurgiéa, 
serão tambem obrigados a fazer os curativos dos doentes .. de~ que 
forem encarregados, e a repeti-los na visita da tarde, se assim 
lhes ordenar o I~ente. 

Art. 30!'"- O alumnos de cada lnima das elinicas, menos 
adiantados em anno, seguirão attentamentc a observação e exa
me a que são obrigados os seus companheiros assü;Lenles e 
exercitar-se-hão com estes no emprego dos mcthodos de inves
tigação e composição de observações escriptas, apresentando-as 
todas as vezes que as exigirem delles o Lente e o Opposiior, 
em cuja presença exceutarão as instrucf.~0és que lhes tiverem sido 
dadas. 

Art. 305. Aos a.Iuumos que não eomparecerem junto ao 
leito de suas observações, no acto. da ,visita do Lente,. ou não 
tiverem tomado as notas do doente de que forem enc.:_'l.rreg().dos,, 
ou finalmente as não apresentarem quando se. lhes Ol~den<H\. 
marr.ar-sc-ha huma falia. 

Art. 306. No exame dos doentes deverão os alumn<)S prv-, 
c.eder corp a maior prudetlcia e- e:lrcumspecção, e.mp1:~gando 
maneiras attenciosas, de sor~e: qu.e lh~s mereção con;fianç_a.: . 

Art. 307. Os exames de certa ordem nas enfermarias .da» 
mulheres, só poderão ser feitas pelos aJunmos. em p-Yese-nç~ do 
Lente ou <\o Oppe>sitor, e por or(!em deste. 



A1'L. 308. Os alumnos que não fOrem especialménte encar
i·egados de doentes , .. acompanharfio o Lente e o Ü[Jpositor Ii.á 
visita, e se reunirão em torno destes; evitarao perturbat' e 
interromper os seus companheiros que· examinarem os doentes, 
dirigindo-lhes questões intempestivas ou distrahindo-os por qual" 
quer fórma. 

Art. 309. Não lhes he permittido assentar-se ou deitar-se 
nos leitos dos enfermos, fallar-lhes com aspereZa ou sem neces ... 
sidade, e bem assim passear pela enfet'maria. 

Art. 310. Deverão procede!' coril commedimcnto, civili
dade e charidade que requetem a boa educação e deceticjà: 

Art. 311. He prohibido aos ahtmnos, durante o tem pu 
que se _demorarem no Hospital, ter o chapeo· na cabeça, cotr(~t· 
pelas escadas ou corredores, fumnr, disputar, fazer bulha, cong ... 
purcar o pavimento do Hospital e lançar qualquer objecto pdu>! 
janellas, ou ·demorar-se nella·s. 

Art. 312. Ao entrar·, como ao sahir do Hospital, os allim'.J. 
nos acompanharão o Lente ou o Oppositor, guardando sempre. a 
maior ordem e respeito. 

Art. 313. Aos alumnos que infringirem as presentes dis
posições serão applicadas as penas dos Artigos dos Estatutos 
desde 151 em diante. 

Al't. 31!.. Estará presente durante o tempo da clinlca 
hum lledcl ou Continuo, designado pelo Director, o qual com
parecerá no Hospital meia hora antes da visita., e ahi se de
morará até que o Lente se retire. _ · · · 

Art. 315. Este Empregado será incumbido· de fazer a chà~ 
mada e marcar as faltas- dos alumnos que não cotnpal'ecerem á 
clinica. Tomará o nome dos que se retirarem antes de con...
eluir-se a aula , e dos que infringirem as disposições acirna 
prescriptas, dando parte de tudo ao Lente ou ao Oppositor, 
p_ara que o leve ao conhecimento do Director. 

CAPITULO XIV. 

Da policia academica. 

§eeção I. 

Dos Le·nles. 

Al'L 31&. Toda e qualquer divergencia que a respéito do 
serviço da Faculdade houver entre o J?irector c· algum -Lente: 
deve por aquelle ser presente á .CoNgregação. · · 

Art. 317. Se algum Lente, nos actos da Faculdade , fal
tar· aos ·seus deveres·~ o·Director· ... pot si·, ou pot-aecusação de' 
outro- Lente que lhe seja apresentada, levará ao conhe.ctme'nto-, 
da Congrega<:ão ó facto ou factos praticados. 
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Art. 318. Neste caso a Congregação nomeará hUina Com
missã.o para sindicar dos ditos factos, e mandara que o accu
sado rcspon~a dentro de 15 dias. 

Art. 319. Dentro do mesmo prazo, com a resposta do 
J .. enle ou sem clla, deverá a Commissao apresentar o seu pa~ 
recer motivado. 

A.rl. 320. A' vista do parecer da .Com missão e da .reSposta 
do ac.Gusado, a Congi:egaç_ão deliberara se são applica,•eís as 
penas do Art. f!<4. e 1~5. dos Estatutos. 

Art. 321.. Aprimeira parte. do .Art. 130 dos Estatutos não 
comprehende para o desconto das gratificações:· 1.0 os Lentes 
que deixarem de exercer qualquer acto da Faculdade em vir
tude de serviço publico gratuito c obrigatotio por .Lei.: 2." os 
que estiverem r~rn serviço junto ás .·Pessoas da Familia Impe
rial: 3. 0 os que cornparecendo ao cdificio da r~aculdadc para 
exercr.r qualquer aeto, á hora marcada deixarem de. faze-lo 
por causa que lhes não seja pessoal. 

Secção 11. 

Dos estudantes, empregados e pessoas al),ei'as á Fawldade. 

Art. 322. Não estando vresente o Director nem o Vicc-
Director, deverão substitui-lo- na manuten\~íio da ordem, os 
Lcnll;s cathedraticos, Substitutos c Oppositores por ordem de 
antiguidade, e na. falta de todos elles o Secretario, quando da 
continuaç.ão de qualquer facto possão resultar inconvenientes 
graves. 

ArL. ·823. Se o facto for levado ú presença do Director 
c for praticado por pessoas estranhas á li'aculdadc podet:á ellc 
prohibir ao seu autor a entrada no cdificio; ficando com tudo 
esta resolução sujeita á definitiva approv{lção cta Congregação. 

Se qualquer pessoa e:;tranha á Faculdade praticai' algum 
dos actos puniveis pelo A1~t. 151 dos J~statutos, será o facto 
levado ao conhecimento do Direclor, a fim de que fhça .tomar 
por termO o occorrido o dê de tudo conhecimento á compe
tente autoridade policial para proceder na conformidade das 
Leis. 

Art. 324. Dentro-- do edilicio da l;aculdadc não hc pcr
rnittido ter o chapco na cabeça. 

Não he pcrmittido igualmente fumar, nem riscar ou escre
ver nas paredes. 

Os Bcdcis ou Contínuos advertirão em termos urbanos 
os -que· infringirem as --disposições deste Artigo,. e, se não 
forem attendidos, tomarão nota do facto e o communicarão 
ao Directo·r para providenciar. 
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A1·t. 325. Ning-nmn poderá entrar no eUiOcio da Fa
culdade com armas de qualquer natuecza, que não lhe com
pttãô por seu cargo. A3 bengalas somente serão toleradas~ 
precedendo permissão do Dircctor, por motivo de enfermidade. 

Art. 320. O Pol'teiro ou outro I~mpregado da ·Faculdade 
que vir algum estudante escrever, desenhar, ·ou pintar qual
quer objecto nas paredes ou portas do edificio, ou em- algum 
movei, mancha-los, ou damnifica-los de proposito, o partici.,. 
pará circumStanciadamcntc ao Directot· para proceder como 
for con venicnte, reprchendendo o estudante , ou impondo .. lhe 
a pena de prisão por hüm a oito dias, segundo for o caso, 
ou si este for tão grave que mereça maior pena, levando-O 
ao conhecimento da CongregaçãO, a qual poderá impor até 
quinze dias de prisüo. ' 

CAl'ITULO XV. 

Disposições gerars. 

Art . .327. As disposições dos Al'ts. 130 a 134 dos Esta
tutos (supprimidas· neste ultimo as palavras- as sessões das 
Congregações) c bem assim aS dos Arts. 135 a 137 e a do 
Art 321 deste Regulamento são applicaveis ao Secretario c 
mais Empregados da Faculdade. 

Haverá para a verificação das faltas destes Empregados hum 
livrO de ponto que estará em poder do Secretario, no qual 
serão notados os que não comparecerem ú hora ou se reti
rarem sem licença antes de findarem os trabalhos. 

As 1hltas .do Secl'etario serão fiscalisadas immediatamento 
pelo Director. 

No-·cdificio da Faculdade haverá hum relogio de torre 
de parede para regular as horas do serviço das Aulas. 

Haverá além disto huma sineta maior e outra mais pe
quena· para os signacs do começo e fim das Aulas. 

Art; 328. Todas as horas serão marc-adas por seis ba
daladas da sineta maior, e os quartos por huma, duas e tres 
badaladas da menor. 

Art. 329. No edificio, alêm das salas para as Aulas, e 
da~ mais divisões para os ditferentes estabelecimentos da Fa
culdade e p<lTa a pt·ísão dos alumnos, haverá h uma sala 
especiúl para a collação dos grãos e mais actos soiemnes. 

Art. 330. No t.o dia dos exercidos das-Aulas, os Bedcis 
e,_ no inmedimcnto deslcs, os Continues que forcrn. designados 
pelo :nirector, logo que os Lentes subirem ás cadeira~ assigna
rão aos estudant~s os lugares que lhes pertencerem fJClos nu
meros de suas matriculas , ·correspondentes aos que devem 
haver nos bancos, marcando h uma falta aos que não estiye
rem presentes. 



Nos outros dias lectivos irão á hora desigtwda para a 
t\Íll;,i fazer a chamada e marcar 11s üdtas dos ausentes. 

Art. 331. O Lente relevará taes faltas áquelles qt!e coml 
i1areccrem dentro do 1. o quart.o de hora , para o que _o Be
Qe~ _se apresentará rle novo nestf, momento e fará R chamada 
do~. que fa\lá{ão _no prin<;ipjo da hora. 

Quatro Qis:pmJsas., .porêm, desta natureza, St}ja qual for o 
HH:>:tiv.o, çquiyaler~u "' hum11 falta, 

. At;t. 33~ .. Os e~Xames P.L'cparatorios, na F.Q;culdade de l\le
Qicin~l _P,~,t llal)Ia, serãq foi-tos perante .d~ns ExaplinaQores para 
eAd4 m~tm·ia, ,e Julga{tos ilor lmwa Comm\ss.~o cmnpos,ta. dos 
\\itO$.:Exarnip.adores,, «o,Dh'eetm~ que sc:r~ Q Presidente,. de hu.m 

· te1,1t~ da. Facu!Q.ade clesigqad.o pelo Directot, e de hq:ma pessoa 
nomeada pelo Presidente da llroyincia, o qu(!.l pre(~rir:á, sempre 
que for possivel, algum dos LentPs ou Oppositores. 

Art. 333. Os Examinadores serão tambem nomeados pelo 
Presidente da Provincia a quem se dirigirá o Director, com a 
precisa antecedencia, solicjtaqdo as nomeações a fim de que 
estejão todas feitas e prevenidos os Examinadores antes do 
di'l 3 do Fevereiro. 

Ar\. 3,3.4. Os pontos para os exames preparatol"ios serão. 
~qrmuli}d9& pelo. ;{)ireqtor d~t lfa,c~llc.lade! ouvindo, se o julgar 
ÇOI)'(enie~lte,_ UÇIS Profes~Çtr~ p"Q.blicos da instrucção $CCIJ.lldij.J'ia 
da Capital da Provinda . 

.1\rt. ~~&. o~ livros. para os exames' o temp.O i;l_e sua du
~'{\Ç.ã9, & ':qtação c to,dq o seu processo ~erão reguLatios ~~(): 
que se acha dispósto para as Facnlda<Jes de qireito 119 Capitulo 
1.0 do seu· f\çguhunento con_1plementar. .. . 
. A.r<·. ;\31.\. Pqlo que toca á Faculdat1e de i\lcdicina da Côrte 
os respectivos exames preparatorios continuarão a se~· fejlps pe
r~nt~ -~ Cofll~llj~~ao qç._s c~amcs geracs dos estudps seCllllÀUrios' 
nomeadQs rw eo\1f<.>rrnidade do Art. 5 .. " <jo Decretp N.' 1,601 
de 19 <)e 1\lili<\ dç 18()~. 

Art. 337. O Porteiro (leverá marcar as' fa.lt.as \1!1 Sem·e
t_ax!o ,_ ~ibliothecario e s~u AjuQante, (\o Official 41!· ~e~rQtaria, 
\los B.~d.eis e Coutinuo~. 

O Director communicará taes faltas á Congregaçãp m~m~a,l. 
Art. 33.3. :Repy(ar~se-jla falta a cntraqa depois d.a hora 

COIT)petcnte, OU a Si!hida ~11\es qe)la. 
Art. 339.. Os Lentes. Çathe(l,raticos e Subs\itutos, nosactos 

solem.nes 4<-l: F&Cl,\~d<:J,de , U,S(\rUo, alêrn da vcstiip~~t& que i()r 
~arcad~ pQr. l;).ecrçto, das ~nsigni~s doutoraes. 

Art. 3W. S~o actos sole\]1nes da faculdade; 
t.' As visitas d.e Sua Magesia<le O lmperedor, ollieialmente 

onnu11eiadas á Fac11ld'!<\C. 
2." A col\aç.ão do gráo .de J).0utor. 
3.' A poss,e do Directcr e dos Lentes. 
t~-. o A coHação de premios. 
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Art. 3fJ.I. Os Lentes ou quaesqum· pessoas que compu
zercm coil.rpcndios ou obrns para uso,' das Aulas, e os que me
lhor traduzirem os publicados em lin'gua estrangeira, na con
I~Jrmidadc do Art. 108 dos Estatutos, tCem a t.a impressão á 
eusta dos <:ofres publícos, alêm disso privHegio exclusivo por 
10 annos, c hum premio· alé -dous _contos de réis, a juizo do 
Governo, Conforme o merecimento da obra. 

O privilegio não inhibe a adopção e venda corn permissfjo 
do Governo de melhores con1pendios que por ventura <:~ppa
reção. 

Art. 3!.:2 As solemnidades com que devem ser conferidos 
premias aos alumnos que mais sn distinguil·cm, sua qualidade, 
a maneira c as circumstancias em que poderão ser concedidos, 
dependerão de instrucções especi3cs, que serão expedidas, 
quando se der execução ao que a tal respeito dispõe o Art. 202 
dos Estatutos. 

Art. 3!~3. O·Dircctor fi:trá tirar copias da 1\-'lernoria bislo
rica acadcmica, de que trata o Art. 1.97 dos Estatutos, a fim 
de rcmette-las ao Governo c á outra li'aculdnde de Direito. 

Mandará outrosim imprimir, para sm· distribuida pelos 
Lentes de ambas as Faculdades, c por quem o Governo deter~ 
minar, 1} referida Memoria, depois de approvada pela Con
gt'cgaç5o. 

Art. 344. O Dircctor, o Secretario, o Bibliothecario e 
o seu Ajudante, c o Official da Secretaria usarão do vcstuarlo 
constante do figurino que for opprovado por Decreto. 

Art. 315. O Porteiro, os .Bedcis e os Contínuos usarão 
da vestimenta, de que usão os Porteiros e Continuas das Rc
laçtics. 

Art. 3/aü. As prelecções dos Lentes serão dadas sobre 
compendies certos c determinados , compostos pelos mesmos 
Lentes ou adaptados d'cntre os que ja correm impressos, 
precedendo em todo o caso approvação da Congregação, a 
qual poderá dar prcf'crencia a outros se assim o entender 
conveniente ao aproveitamento dos alumnos. 

A escolha dos compendias· será communicada ao Governo 
e dependerá de sua approvaç.ão definitiva. 

Art. 3!J.·7. Nas prelccções darão os Lentes todas as expli~ 
caçõcs que forem ncccssarias, tanto para mais facil compre
hensão da materia de que tratarem como para o desen
volvimento , para a correcção de qualquer doutrina erronea, 
ou menos conforme aos progressos da sciencia , e para o co
nhecimento dos differentes systemas que possão haver sobre o 
assumpto. 

Art. 348. Quando os estudantes não comprehenderem 
algum ponto , poderão propor as duvidas que lhes oceor
rerem ao I..ente, verbalmente ou por escriplo dentro da Aula; 
ou em casa do mesmo Lente, pedindo-lhe para isso per
missão prey·iamente. 
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O -Lcntr Pxplicuril o oh,ieclo , resol·;.--eudo as duvidas no 
nJcSn:Jo dia ou no seguinte, salYo se preferir ~uardar a re
solnt:ão dcllas para a primeira sabbatina. 

Art. 3'o9. Os Cathcdraticos, quando impedidos, habili
tarão os Súbstitutos com os esclarecimentos neccssarios sobre 
a marcha do ensino da respectiva Cadeira. 

Art. .'350. Cada Lente Cathcdratico apresentará ú Congrc
gtição no t.o dia util do mcz de 1\Iarço, para ser por ella appro
vado, o programma do ensino da sua cadeira. 

J~stc programma, depois de adoptudo, com modificações 
ou sem c lias, não poderá ser alterado senão por deliberação 
da Congregação. 

Art. 351. O Dircctor deverá rcmelter ao l\Iinisterio do 
Impcrio até o dia 8 de Abril hunm copia dos progra.mmas 
adaptados para as diversas Aulas; e dará parte de qualquer 
modifkação que nos mesmos se fizer. 

Art. ·352. Os programmas approvados em hum anno po
derão scr'dr -para os annos seguintes, se a Congregação por si 
ou .por proposta dos respecthos Lentes não julgar nccessario 
Gltcra-los. 

Art.. 35a. Ficão revogadas as disposições em contrario. 

Jlalacio do Hio de Janeiro em 1ft. de Maio de 1856. 

Lw.';; Pedreira do Coutto Ferraz. 
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C._!U ttne se a.ie.chu•ão o§ Uvn•o$ de esea•iJttua.•n.
-çiio! fJUC tle'\'·ent h.tt.'\rem.• na Seeretarin, 11la ll1:a
~ulthule , dt~.ljtina.dos aos fins abn.ixo huU
t!ndos. 

1.' 
2.o 

8.' 
9.' 

10. 
11. 
12. 
13. 
f'J .. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

21~. 

para as aclas da Congrcga~,:.J.o. 
para os terrnos de juramento e possG do Direotor, Lentes 

e mais Empregados. 
para o registro dos Diplomas dos mesmos Empregados. 
para o registro dos Avisos do Governo Imperial. 
parao registro dos olfidcios do Governo Provinc.ial, {me

nos na Côrlc). 
}Jara o registro dos Editacs do Director. 
para o registro das Portarias do mesmo e da sua corres~ 

pondencia com os Empregados·. 
para os termos de abertura de matriculas ·em· cada armo:. 
para os termos de encerramento de matriculas em cad<l 

anno. 
para os termos de sorteio de pontos- em cada anno._ 
para os lermos de actos em cada anno. 
para o registro das Cartas de Doutor~ 
para o registro das theses para ])outorarnentos-. 
para os concursos das aulas da Faculdade .. 
para o registro de pontos para as Thcsos. 
para os termos de defesas de Thescs. 
para a correspondcncia do Dircctor com o Governo Im

perial. 
para a cOITcspondcncia do Dircctor com o Governo Pro

vincial, {menos na Côrtc). 
para a corrcspondcncia do Dircclor cow o Inspcctor da 

Thcsouraria, (menos na Côrtc). 
para a corrcspondcncia do Dircctor com os tentes da Fa

culdade. 
para a corrcspondencia do Dircctor com os Empregados 

de diversas 1\epart.iç,ões. 
para inscripção para defesa de Thcscs, e termos que lhes 

dizem respeito. 
para inscripção para concursos <is substituições da Facul

dade. 
para termos de admocslações e outras penns im poslas aos 

-Estudantes. 
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2o. para termos de admoestações e suspens<íes a Empregados 
da Faculdade. 

26. para apontamento das faltas dos Lentes da !<'acuidade. 
27. para apontamento das faltas dos Empregados. 
28. para registro das mcmorias lüstorico-academicas. 
29. para copia dos catalogas das obras da Bibliotheca. 
30. para correspondcncia do Uibliothecario com o Director. 
31. para memória das obras adquil"idas depois da factura do 

ultimo catalogo. 
32. para memoria das obras emprestadas. 
33. para inventario de tudo que pertence á Faculdade em 

geral, cxceptuada a Bibliothcca. 
31,., para registro de inventario dos moveis. 
35. para registro dos livl'os e papeis, que pela SccretQria 

são entregues á Bibliothcca. 
36. para lançamento do .inventario do Archiyo. 
37. para lançamento de despczas de expediente. 
38. para lliario. 
39. para registro das licenças concedidas ·pelo Governo Geral. 
q.o. para registro das licenças conccd_idas pelo Governo Provin-

cial, (menos na Córte). 
/_..f. para registro de Diplomas de todos os Empregados. 
!.,2. para registro de termos de juràmcntos c graos. 
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Formulas pm·a os juramentos· a l!lie se l'elei'e 
este Regulamento. 

Do Dii••ectm·. 

Juro aos Santos EYangelhos ser fiel ao ImpQrador, obser
var c iàzcr observar a Constituição c as Leis,- os Estatutos 
e Regulamento desta Faculdade, cumprindo; quanto em mim 
couber, as fnncçõcs de Dirce lo r da mesma Faculdade. Assiw 
Dcos me Ajude. 

Dos Lentes . • 
Juro aos Santos Evangelhos ser flcl ao Imperador, guar

dar a Constituição c as Leis, os Estatutos e Hcgulamcnto desta 
Faculdade , e exercer -as funcçõcs de Lente com todo o zelo 
e dedicação, vromovendo o adiantamento dos alumnos que forem 
confiados aos meus_ cuidados. Assim Dcos me Ajude. 

Do Seea·etua·!o , Ji;iblioth{~ctn•it» e nuds :l~lllftJ•e
gaclos. 

Juro aos Santos Evangelhos cumprir fiel c religiosamente 
as obrigações do cargo de .... desta Faculdade. Assim Deos 
me Ajude. 

Juro q!UC no exercicio de minha profissão serei fiel fis Leis 
da honra c da probidade; que jámais de lia me- servirei ·para 
<lorromper os costumes, ou favorecer o -crime. Assim Dcos 
me Ajude. 

}I odeio de Cm·tas de Doutor. 
No alto.- Em Nome, c sob os Auspicios do Muito Alto 

e ~!ui to Poderoso Principc o Sr. D.. . . (O nome do Impe
rador) Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil. 

Mais abaixo. -}•'acuidade de Medicina da Cidade de .... 
No Corpo da Carta.- Eu F .... (o nome do Dircctor c 

seus Titulos) Dircctor da Faculdade 
Tendo presente o Termo de aptidão ao gráo de Doutor, 

obtido pelq Sr. F. . . . lllho de. . . . nascido em .... , c de lhe 
haver sido conferido o dito grao no dia .... de. . . . de .... 
depois de ter defendido Theses c sido approvado unanimemenh't 



( 254. ) 

ou por maioria de votos (declarando-se nas eosta,s da carta o 
numero de votos .que approvárão, c se em 1. 0 ou 2. 0 escrutinio). 
E em consequencia da Autoridade que me he dada pelos Es
tatutos que regem esta l-faculdade, e do que nelles me he 
ordenado, mandei passar ao dito Senhor F .... esta carta de 
Doutor em 'Medicina para que com ella goze de todos os di
reitos c prcrogativas attribuidas pelas Leis do lmpcrio. Côrtc 
(ou Bahia) .... de .... de .... 

(Scllo) 

O Presidente do Acto. O Dircctor da Faculdade. 

(Assignatura) (Assignatura) 

O Secretario da Ilaculdadc. 

(Assignalura) 

O diploma terá pendente o grande scllo da Faculdade, c 
será impresso em pergaminho ú custa do impetrante. 

Diilloma tle l'ltarmaceulico ou l'a1·teh·a. 
A Faculdade de Medicina da Cidade de ...... considerando 

que o Sr ..... natural de .... , nascido no dia ..... examinado 
c approvado em todas as· doutrinas do curso Pharmaceutico (ou 
Obstreticio) lhe conferia o titulo de Pharrnaccutico (ou Parteira) 
e mandou passar este diploma, com o qual gozará de todas as 
prerogativas que as Leis do Imperio outorgão aos de sua pro
fissão. E cu ..... , Secretario da mesma :Faculdade o subscrevi. 

Assignatura do Presidente do ultimo exame. 

Assignatura do Dircctor . 

.Assi3natura do Secretario. 

O selto será inteiramente semelhante ao dos Diplomas de Doutor. 
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Titulo de Dentista e Sangt'allOI'. 
A Faculdade de Medicina da Cidade de .•. considerando que o 

Sr. natural de filho de nascido n"o 
dia , foi examinado c approvado na arte de dentista (ou 
sangrador) lhe mandou passar este titulo, co01 o qual gozará 
das prcrogativas que as Leis do lmperio outorgão aos de sua 
profissao. E cu , Secretario, & c. 

(Sello estampado.) (Assignatura do Director.) 

(Assignalura do Secretario.) 

Atwstilla 1\as Cartas dos Dledicos, Pharmaceu
ticos c Pal'lch·as Esh·angeiras. 

Considerado habilitado para exercer a sua profissão no Jm ... 
perio do Brasil pela Faculdade de Medicina da Cidade de 

Rio de Janeiro ou llahia de de 18 

(.Assignatura do Dircctor.) 

(Assignatura do Secretario.) 

FronteSJlicio das Thcses escohll'es. 

Thcse nprcsentada á }'acuidade de -:Medicina de 
em de de 18 para ser sustentada 
por natural de 
a fim de obter o grao de Doutor em :Medicina. 
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COLLECÇIO DAS LEIS DO IMPElllO DO BHASIL. 

1856. 

TQ}IO .19. PARTE 2. 11 SECÇ;\0 22.' 

DECRETO N.' 1.765-de 31 de Maio de 1856. 
' 

Dá nova oryanisação ás G1t!trdas Nacionaes dos fflunicipios 
do Sobral, Lavras, Pereiro c Maria Pereira da Pro

vincia do Ceará. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província do 
Ceará , Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.' Fica creado no i\lunicipio do Sobral da Pro
víncia dó Ceará, hum Batalhão de Infantaria do serviço 
aclivo da Guarda Nacional n.' 27 de 8 Companhias, c i 
Companhia do serviço de re~erva, subordinada ao Commando 
Superior do dito Município. · 

Art. 2." llica crcado no Município de Lavras, 1 Ba
talhão da referida Guarda de 8 Companhias, com o n." 28 
do serviço activo, e 1 Secção de Batalhão n." 8 de 2 Com
panhias do serviço da reserva, subordinadas ao Commando 
Superior do Icó. 

Art. 3." llica creado no 1\lunicipio de Pcreiro, 1 Ba
talhão da dita Guarda de 6 Companhias com o n.' 29 
do serviço aclivo, e 1 Secção de Companhia do serviço tla 
reserva n." 6, que ficarão sujeitos ao dito Commando Su'
perior. 

Art. !L(} Ficão creadas na Frcguezia de Mà-ria Pereira, 
t Secção de Batalhão n." 2 de 2 Companhias do serviço 
activo, e 1 Secção de Companhia n." 7 do serviço da re
serva, as quaes fiearão sujeitas ao Commantlo Superior de 
Quixeramobim, e S. João do Príncipe. 

Art. 5.' Os Batalhões, Secções de Batalhões e de Com
panhias da dita Guarda, terão suas paradas nos lugares que 
lhes forem marcados pelo Presidente , na conformidade 
da Lei. 
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José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Ja
neiro em trinta e hum de Maio de mil oitocentos cincoenta e 
seis, trigesimo quinto da lndependencia e do Imperio 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO Bl\ASfL. 

1856. 

TO>lO 19. )'Al\'fE 2.' SECÇ,\0 23.' 

DECRETO N." 1.766- de 11 de Junho de 1856. 

Deroga as disposições do Decreto n." 89 de 31 de Julho de 
18"41, em re(erencia á mercé do Habito da Ordem de 

S. Bento de Avis. 

Hei por bem Determinar que as petições que me forem 
apresentadas pelos Officiaes do Exercito, comprehendidos no 
§ 22 do Alvará de 16 de Dezembro de 1790, para serem 
condecorados com o Habito da Ordem de S. Bento de Aviz, 
sejao documentados sómente com a Fé de Ofticio completa 
do pretendente , e informados devidamente pelos respectivos 
chefes, ficando derogadas as disposições do Decreto n." 89 
de :11 de Julho de 18<!.(, em referencia a esta mercê. 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario d' Estado dos Negocies da Guerra, assim o tenha 
entendido c faça executar com os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Junho de mil oitocen
tos cincoenta e seis, trigesimo quinto da Independencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sna Magestade o Imperador. 

ilfarguez de Caxias. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 19. HnTE 2.' SECÇÃO 24.• 

DECRETO N.o 1.767- de 16 de Junho de 1856. 

Divide a' Provincia de Mato Grosso em districtos eleitoraes, 
e designa os lugares e .edificios em que se devem nUnir os 
eleitores de cada hum dos Districtos, etn confor·midade das 
disposições do Decreto n. o 81,2 de 19 de Setembro de 1855. 

A \tendendo ás disposições do Decreto N.' 842 de 19 de 
Setembro de 1855, e tendo ouvido o Presidente da l'rovincia 
de ~Ia to Grosso, Hei por bem Decretar : 

Art. 1. o A . Província de Mato Grosso fica dividida ew 
dous districtos eleitoraes do modo seguinte: 

§ 1. o O primeiro districto terá por. cabeça a Cidade de 
Cuyabá, e comprchenderá as parochias do Senhor Bom· Jesus 
de Cuyabá, de S. Gonçalo de Pedro 2. ", de Nossa Senhora 
do Livramento, de Santo Antonio do Rio abaixo, dé Santa 
Anna da Chapada, de Nossa Senhora das BrotAs, c de Nossa 
Senhora da Guia, formando hum só collegio , que se reunirá 
na sala das Sessões da Assembléa Provincial. 

§ 2." O segundo districto terá por cabeça a Villa de Paco
né, e se comporá de quatro collegios, que se reunirão: o 1." 
na Matriz da parochia de Nossa Senhora do Rosario de Paconé: 
o 2.' na Matriz da parochia da SS. Trindade da Cidade de Mato 
Grosso; o 3. 0 na Matriz da parochia de Nossa Senhora da Con
cciç,ão do Diamantino; e o~--" na Matriz da parochia de Nosstt 
Senhora da Conceição de Albuquerque. 

O 1." collegio comprehenderá as parochias de Nossa Se
nhonl do Rosario de Paconé, e de S. Luiz .do Villa Maria. 

O 2." coilcgio será formado somente da parochia da San· 
tissima Trindade de :Mato Grosso. 

O 3. () colkgiQ cornprehenderá as parochias de Nossa Se
nhora da Concceição do Diamantino, c de Nossa SenhOra do 
ltosario do Hio acima. 

O 4-.() collegio constará das parochias de Nossa Senhora da 
Concciçuo de Albuquerque, Nossa Senhora do Carmo de Mi
randa, e Sant'Anna do Paranahyba. 

Art. 2.' A presente divisao de districtos nuo póde ser al
terada senào em virtude de Lei ger(l.l, na fórma do § 4;..() do 
Art.' 1." dQ Decreto n.' 8'•2 de 19 de Setembro de 185n. 
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As novas parochias que forem creadas pela Assembléa Pro
vincial pertcnc_erão aos distri_ctos que co.mprehenderem as paro
<Ohias de que forem desmembradas. Os votantes porêm daquel. 
las que forem crcadas em tcrritorios desmembrados de parochias 
pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a 
ser votados nas parochias a que ora pertencem até que por 
Lei Geral se designe o districto a que as novas parochias assim 
creadas deverão pertencer. 

Art. 3.' No. primeiro districto proceder·se·ha á eleição 
de hum Deputado Geral, e de hum Supplentc, observadas as 
disposições dos §§ 5.', 6.', 7." e 8.' do Artigo 1.' do citado 
Decreto. 

No segundo districto proceder-se-ha á eleição tambcm de 
hum Deputado geral c de hum Supplente, pela fórma indicada 

·nos §§ 10, 11 e 12 do referido Art. 1.' 
Art. 4. 0 Quando se··houver de proceder á clciç~o Provin

cial, o primeiro districto nomeará onze ·membros da Assembléa 
Provincial e se-is supplentes, elegendo primeiramente os onze 
membros ,em cscrutinio de lista , c depois os seis supplentes. 

Os que obtiverem maioria- absoluta· de votos no primeiro 
escrutinio serão' declarados membros da Assernbléa Provincia.l. 

Art. 5. 0 Se .nenhum conseguir maioria aQsoluta, ou se 
nem ··todos a obtiVerem , formará a Mesa d'entre os mais vo
tados huma lista quadrupla do numero de membros que faltar 
eleger, c proccdcr-se-ha irnmcdiatamentc a segundo escrutínio, 
não podendo os eleitores ''otar senão nos nomes cornpíehen
didos na dita lista, c votando em -tantos quantos faltarem-. 

Art. 6. o Se no segundo escrutínio a eleição se não com
pletar , por não terem todos os que faltarem obtido maioria 
absoluta de votos, far-sc-ha nova lista dos mais VotadOs em 
numcm duplo dos que for mister eleger, e proceder-so-lta a 
terceiro cscrutinio, -C aos mais que forem neccssarios, nos 
quacs · os yotos dos eleitores não poderão rccahir senão nos 
candidatos comprehendidos na lista dupla dos que faltarem. 

Se-no ultimo escrutinio a que-se houver· de proceder, faltar 
eleger sómcntc hum dos membros da Assmnbléa Provincial, e 
tiver lugar empate, se procederá na fôrma do final do § 6.' do 
Art. 1. o_ do -referido Decreto. · 

Art. 7.' Concluída a eleição dos membros da Assembléa 
Provincial proceder-sc-ha -pela mesma fórma á de todos os 
supplentes, ou a dos que faltarem se se der a hypothesc do 
final do Artigo antecedente. 

Aos ditos membros e supplente_s s~rão dados os respecthos 
diplomas na fórma do § 8.' do referido Art. 1.' 

Art. 8. 0 No ~egundo districto, quando -se· proceder á 
eleição Provincial, os eleitores de cada hum dos quatro Col
legios de que clle se compõe, votarãç em 17 cidadãos sem desi
gnaçào de membros da Asscmbléa ou de snpplentes , proce-
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dendo em tudo o mais corno se acha estabelecido nos citados 
§§ 10. e 11 do Art. 1.' do referido ))ecret.o, e devendo á Ca
mara Municipal da cabeça do districto proceder pela fórma 
indicada no § 12, é deélarar membros da Assernbléa Pro
vincial pelo segundo districto os 11 mais votados, e supplentes 
os seis immediatos em votos, expedindo-lhes diplomas , e pro
cedendo em caso de empate na fórma dos Arts. 88 e 115 da 
Lei de 19 de Agosto de 1846. 

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imp.erio, asSim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 
dezaseis de Junho de mil oitocetitos e cincoenta e seis, tri
gesimo quinto da Indcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N.' 1.769 de 16 de Junho de 1856. 

Reorganisa as Jntendencias da Marinha, na conformidade do 
paragrapho 4.' do A1·t. 11 da Lei n.' 719 de 28 de Se

tembro de 1853. 

Hei por bem , Usando da autorisação concedida pelo pa
ragrapho quarto do Artigo onze da ·Lei numero· setecentos e 
dezenove de vinte oito de Setembro de mil oitocentos ecincoenta 
e trcs, Reorganisar as Intendencias,da Marinha, na confor~ 
midade do Hegulamento , que com este baixa , assignado. por 
João Mauricio 'Vanderley, do 1\Ieu Conselho, 1\Iiriistro e Se
cretario d'Estado dos Negocios da Marinha, -que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio ·do Rio de Janeiro 
em dezascis de Junho de mil oitocentos· cincoenta e seis, 
trigesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

João iJ[auricio JVander!ey. 
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Regulamento reorganisanclo os lntendeneias 
da Marinha, em eonformitlade elo § 4.' elo 
Art. •• da Lei n.' 7•9 de l!S de Setembr·o 
de Ui&3. 

·TITULO I. 

Da organisação 
A lmoxm·ifado 

da Intendencia da Marinha da Côrte, 
e Pagadoria, e attribuições de seus 

Empregados . . 

CAPITULO I. 

Da lntendencia da Marinha da Côrte. 

Artigo 1." A Intendcncia da Marinha da Córte será com-
posta dos seguintes Empregados: 

Um Intendente. 
Um Ajudante. 
Um Secretario. 
Dous Ofiiciaes. 
Dous Amanuenses, 
Um Porteiro. 
Um Ajudante. 
Dous Continuos. 

O Intendente e seu Ajudante poderão ser Officiaes do 
Corpo da Armada, aquelle de Patente nunca inferior á de 
Capitão de Mar e Guerra, e este de Capitão de Fragata. 

Artigo 2.' Compete á Intendencia da Mat'inha da Côrte: 
§ 1._0

_ A arrecadação, distribuição, classificaç&o e fiscali
sação de todo o material existente, c que for sendo adqui
rido. 

§ 2.' A escripturação da receita e despeza do material 
e sua verificação, por . quantidades e qualidades. 
~ 3." A organisação dos balanços annuacs do material, 

mostrando. o recebido, despendido e ·existente. 
~ 4. o J:< .. azer as requisiç,oes necessarias , tanto para obter o 

completo provimento do material, como para haver os ar
mazens e casas que exigirem a sua arrccadaç,iJ.o e acondicio
namento. 

% 5." Salisfazcr todos os pedidos de generos c objectos. 
que lhe forem dirigidos pdos Corpos, Navios, Inspecção do 
Arsenal, e mais Estações do Ministerio da Marinha, preceden
do exame e confrontação com as tabellas respectivas, e em 
conformidade das or(iens em vigor. 
~ 6." Pres-tar todas as informações, que o Ministro da Ma

rinha exigir, tendentes ao abastecimento, arrecada\~âo, th;cali
saçá.o, e movimento de todo o material a seU t:urgo. 
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CAI'ITULO lt. 

Do Almoxarifado. 

Artigo 3.' O Almoxarifado é a Repartição por meio da 
qual a Intendencia exercitará as suas principaes funcções. 

Artigo 4.' O Almoxarifado será composto dos Emprega-
dos seguintes: 

Escrivães. 
Ajudantes d'estes. 
Ahnoxarifes. 
1;-ieis. 
Guardas. 
Artigo 5.' O numero total dos Empregados, de que tra

ta o Artigo antecedente, será definitivamente fixado por De
creto, depois que se conhecer , pela distribuição c dassificaça.o 
do material, conforme os differentes armazens e Casas de depo
sito, qual seja o pessoal indispensavel para o serviço. Em 
quanto porêm o Governo não fixar o dito numero haverá: 

Seis Escrivães. 
Quatro Ajudantes d' estes. 
Quatro .Almoxarifes 
Quatro ~"'ieis dos Almoxarifes, e dous ditos das casas de 

deposito. 
Quatro Guardas. 
Artigo 6.' Alêm do pessoal acima designado, haverá o 

numero de serventes necessario para o serviÇo braçal dos. ar
mazens e casas de deposito,_ e outros trabalhos especiaes. 

Artigo 7.• O Almoxarifado será dividido em quatro Sec
ções. A distribuição dos generos e mais objectos pelas diffe
rentes Secções será feita pela maneira que for determinada 
pelo Mi.nistro da Marinha, ouvido o Intendente. 

Artigo 8.' Alêm das quotro Secções haverá no Almo
xarifado as casas de deposito seguintes: 

1. • Para deposito e destino dos objectos de torna viagem , 
usados ou inuteis ,. entregues pelos Corpos,. Navios e Estações 
da Marinha. 

2. • Para deposito dos generos e objectos dos. Navios , que 
desarmarem , pertencentes aos inventarios dos Mestres, e que 
não forem fixos nos mesmos Navios. 

Artigo 9. 0 Tanto os armazens de que se compuzerem· as 
Secções, como as casas de deposito , terão, alêm do nume
ro, uma inscripçâo por cima da porta na entrada , que indi
que o seu destino. 
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CAPITULO JII. 

Do Intendente. 

Art. 10. O Intendente hé o Chefe da 1\cpartição, e o prin
cipal responsavel pela arrecadação de Fazenda da Marinha, e 
como t3J, lhe serão sujeitos todos os Empregados da mesma 
arrecadação 

Artigo 11. Compete ao Intendente: 
§ 1.' Assistir, por si, ou seu Ajudante, á entrada do 

material comprado para provimento dos armazens, e verificar 
se a quantidade combina com a amostra, para- o que poderá 
convidar os peritos, que julgar neccssarios, do Arsenal ou 
de 'fóra; procedendo tambem .á inspecçào e verificação, que 
julgar conveniente, á bem da- fiscalisação na occasião da sa
bida dos generos. 

§ -2-. 0 Dirigir e inspeccionar a arrumaç.ão e acondiciona
mento 9-e todo_ o material que se arrecadar, tantos nos diver
sos a'rmazens de que se compuzerem as Secções, _como nas ca-
sas de deposito. · 

§ 3. 0 Ter os annazens sempre providos de todo o material 
necessario, para hum tempo dado, devendo requisitar com ante~ 
cedencia ao Ministro da Marinha os supprifnentos que forem 
precisos. 

§ 4.' Inspeccionar frequentemente o serviço do expediente 
e da esCriptilração, tantO da Intendericia, como -do Almoxa
rifado e casas de deposito; dando as providencias necessarias 
para que um e outro serviço se fação com regularidade, e 
andem sempre em dia. 

§ 5.' Executar c fazer executar os trahalhjlS de que trata 
o_ Artigo 2. o do prest;>:nte Hegulamento; . cump~·indo as ordens 
especiaes, que lhe forem dirigidas pelo Ministro da Marinha. 

··§ -6. 0 Executar, e fazer _que sejão fielmente executadas, as 
Leis, Decretos, Regulamentos- e ordens concernentes á arre~ 
cadação, fornecimento e_ ·escripturação do material da Marinha, 
ou que com estes objectos tiverem relação~ 

§ 7.' Prestar ás diiTerentes autoridades. da Repartição da 
Marinl_la, ou solicitar d'ellas os esclarecimentos, que lhe forem 
precisos á bem do serviÇo. 

§ 8.' Informar sobre a idoneidade dos pretendentes aos em
pregos. da Intendencia e Almoxarifado, e aos de Fazenda a 
bordo dos Na-vios. 

§ 9,• Tomar juramento e dar posse á todos os providos 
nos lugares de que trata o paragrapho antecedente. 

§ 10.' Mandar passar as certidões, que se pedirem, dos 
livros, documentos e mais papeis pertencentes ás Estações qu"e 
lhe são subordinadas, sempre que não houver inconveniente. 

§ 11.• Despachar os pedidos, que lhe forem feitos pelos Cor-
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pos, l\avio3; Inspeeçi:io do Arsenal e·.mais Estações, para o 
111aterial de que carecerem, e os requcrilücntos das partes, 
dentro dos limites ele sua.s attribuíçües. 

% 12. 0 Determinar que scjflo apresentadas na Contadoria da 
:\Iat·inha, até o dia JO de cada mez, as escripturações dos 
diversos responsavcis, que lhe são inúnediatamcnte sujeitos, c 
as <los pertencentes á Navios que estiverem no porto, ou entra
rem de alguma connnissão. 
~ 13. 0 _ DcLcnHinar ol).trosil'h, que sejão apresentadas na mes

ma Contadoria, pelo menos trinta dias depois _de findos os 
ann'os 1lnaneeiros, us contas dos diverSos responst~vcis de gc
I!CI'OS e dinheiros, tanto do Almoxarifado, como dos Navios, 
acompanhadas dos livros de talão, e documentos que lhes fo
rcut relativos para serem conferidos. 
~ _i!1 ..• 0 Participar ao Ministro da :Marinha, pelo menos todoS 

os trimestres, o estado das Secções c casas dC deposito, em 
rel.1ção· á quantidade e qualidade do material n'cllas existente, 
sua arrccaclJç:.f:io, conservação, fiscalisação e necessidades. 

§ 15. o Hubricar todos os livros das diffcrentes Estações 'do 
Almoxarifado , e das pertencentes á arrecadação de. bOI'do dos 
!\'avios; podendo dar com missão d'cste serviço ao Ajudan.te, 
Secretario c Otnciaes da Intendencia. 

% 16. Nomear os Officiacs de Fazenda, que liYcrcm de ser~ 
vir nos Navios da Armada, segundo a sua aptidão c <:J.ut.igui
dadc, contada da daia da nomeação ou guia de desembarque, 
preJCriildo esta em ·igualdade de circumstaq_cias. 

Os Commissarios só poderão ser nomeados estando quites 
com a l<'azenda Nacional. 
~ 17.° Fixar, de ·accordo com os Almoxarifcs, e precedendO 

approvação do Ministro da 1\'Iarinha, o numero oü quanfidade, 
c a espccie dos objeetos de cada hum dos armazCns do Almo
xarifado, tendo em vista a divisão ou classificação geral que 
se fizer conforme o Artigo 7. ~ 
~ 18.0 Organisar as pautas dos objectos, de que trata o pa

ragrapho alltceedente, eom declaração doS seus valores reaes 
ou eStimados, e mandar aflixa-las em cada um dos Urmazens, 
indicando a numeração á que cOrresponderern, para facili
dade do expediente c da: escripturaçno. 

§ 19. 0 Designar os Escrivães e seus Ajudantes que dcvão 
servir nos armazens e casas de deposito do Almoxarifado; 
bem como remove-los, sempre que· o julgar conveniente ao ser
viço. 

§ 20. 0 D,tr inslruc\~ôcs para o regular andamento do cxt)c
dientc, c serviço dos ditl'ercntes armazens c casas de deposito, 
de maneira que se concilie a necessaria 'flscalisação com a maior 
promptidao do mesmo expediente e serviço. 

Artigo 12. O Intendente providenciará para qnc nenhum 
dos pedidos, cuja solução dependa de dcspn.cho seu, deixe de 
ser satbl'cito, o mais tardar, deutro de vinle c (1uatro horas, 
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Artigo 13. Dará conta ao I\linistro dal\Iarinhar dos Almo
xarifes, ou de quaesquer outros Empregados tlas arrecadaçõe.s, 
que por inaptidão,. negligenéia, ou· dó lo, causarem algum 
prejuízo á fazenda Nacional. 

Artigo 1!'". O Intendente será subsiituido nos SüUS impe
dimentos pelo seu Ajudante; e havendo. mais àe um por aqt~~lle 
que 'o Ministro designar. 

CAPITtLO lV •. 

Do AJudante do Intendente. 

Artigo 15. O Ajudante do lu tendente é o. Empregado por 
meio do qual, este exercerá no Almoxarifado e· casas de de
posito, a sua acção administrativa e fiscal. Compelc-llH~: 

§ 1.0
· Substituir. o lntendente nos seus impedimentos pela 

fôrma determinada no Artigo H .. 
§ 2. o ])eSernpenhar diariamente as· attribuiçõcs mencionadas 

nos§§ 1'.0
, 2. 0 e !~. 0 do Artigo 11, as quaes-. devem constituir a 

sua principal obrigação. 
~ 3.'-' Proceder ás diligencias precisas, a fim de habiliiar 

o. Intendente para bem poder exercer as funcções-- que lhe são 
marcadas nos§~ 3 .. 0 , 6.0,.17. 0

, 18. 0 e19. 0 do Artigo 11. 
§ !~.... Dar conta ao Intendente de quaesqucr irregularidades 

e faltas que encontrar nos I~mpregados e seniço da Intenden
cia, para que elle possa dar as providenciãs que o caso exigir; 
e bem assim propot·-lhe as medidas,. que julgar convenientes 
para o melhoramento da administração de Fazenda da Marinha. 
~ 5.° Cumprir todas as onlens expedidas pelo Intendente 

dentro dos -limites de suas -attribuieõL.'-5. 
~ 6. o Assistir aos exames de gt;neros que se houverem d-e 

nner nos armazens, e nas respectivas casas de deposito; e á 
classificação e separação dos geue-ros. inuleis d'aquelles que ti
verem de ser remettidos para as. Secções. e OHicinas ~ a fim de 
serem rcparHdos. 

CAPITULO V. 

Do Secretar-io. 

Artigo 16. O Secretario é o chefe da Secretaria, e com
pete-lhe: 

§ Lo Dirigir e inspeccionar. a escripturação c mais expe-
diente da ln\endencia. . 

§ 2. o Lançar os despachos nos pedidos, requerimentos e 
mais expediente que occorrer. 

§ 3.° Fazer· registrar a correspondcncia do Intendente com· 
o Ministro, e ·com as diiTenmtes autoridades da Marinha; pondo 
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em pralica, no que for applícavel, o systema mandado obser~ 
v ar pelo A viso de i/1- de Junho de 1.834 .. 

§ ''~··" Emmussar, por ordem chronologica, c pelo modo que 
parecer mais conveniente aos exames posteriores, as Ordens 
recebidas do l\linistro da Marinha, e Officios de quaesquer 
outras autoridades. 

§ 5." Coadjuvar o Intendente no desempenho de SU?-S alt.ri
huições, na parte que respeita á' Secretaria; cumprindo com 
íldclidadc e prorn ptidão as ordens que d' cl'lc receber co ncer
nentes ao serviço da mesma Secretaria. 

Artigo 17. O Secretario, nos seus impedimentos, será 
snhstituillo pelo OJIIcial, que o Intendente previamente designar, 
precedendo approração do Ministro da l\Iarinha 

CAPITULO Yl. 

JJos Officiacs c Amanncnscs. 

Arligo 18. Aos Officiaes compete, alêm dos trabalhos que 
lhes forem distribuidos pelo Intendente e Secretario, lavrar 
todos os Lermos de qualquer natureza que sejão. 

Artigo 19. Os Amanuenses farão os trabalhos de expe
diente de que forc~m encarregados pelo Secretario. 

Artigo 20. A' nenhum dos Emvrcgados, de que tratão 
os Artigos antecedentes, será petmittido distrahir-se de seus 
trabalhos, dm'ante as horas do serviço etTectivo da Reparti~,ão, 
sen;lo por motivo justificado, ou prévia licença do. Intendente. 

CAPITULO VII. 

Do Porteiro, Ajudante e Contínuos. 

Artigo 2t. Incumbe ao Pol'tciro: 
§ 1.0 Ter sob sua guarda a casa da Intendencia, c rece

ber por inventado toda a ·I)10bilia, livros c utensis, perten
centes á dita Itepartição. 

§ 2." ltesponder pelos livros e papeis em serviço, ou que 
'diariamente lhe forem entregues para terem destino. 

§ 3.' Cuidar no-·asseio da casa da ltepartição, c no pro
vimento dos objectos necessarios para o expediente. 

§ 4. 0 !fechar o expediente, e sellar os papeis, que deve~ 
rem levar o Scllo da Intendencia. 
~ 5." Ter sempre providas de todo o neccssario as mesas. 
§ G. o Transmittir á todos os Empregados os recados ou cur~ 

tas que quaesquer pessoas lhes dirigirem, devendo á todos tratar 
'Com qortezia, principalmente ás partes que tiverem negocias 
pendentes da Itcpartição. 

§ 7." Vigiar que as pessoas·' que se acharem fóra do -re-



( 2G8 ) 

posleiro, observem a devida ordem c decóro, cumpriudo-lht~ 
solicitar do Intendente, c, na JDlta d'cstt-:, do Secretario, as 
proúdcncias que forem ncccssarias, quando algucm desattcnder 
ás suas advertcncias. 

Artigo 22. O Porteiro não permittirá á pessoa alguma 
o ingresso n'a sala da Intendencia, sem prévio consentimento 
do Intendente- ou do Secretario, não estando aqucllc presente. 

A rt.igo 23. O Ajudante substituirá o Porteiro nos seus 
impedimentos; c t.anto cllc como os Continuos eondjuvar~o 
aqucllc Empregado em todo o serviço á seu cargo, e serão 
~ncumbidos da entrega do expediente. 

CAPITULO VIII. 

Dos Escri,vftcs c seus Ajudantes. 

Artigo 2'~-. Compete aos Escrivães: 
§ 1.0 l?azer po1' si e pelos seus Ajudantes a c:>crípiuração 

e expediente dos m·rnazens e casas de deposito, com asseio; 
regularidade e. promptidão; observando as normas c modelos 
que forem estabelecidos. 

§ 2. o Lavrar em livro proprio, pbr occasiüo dos exam1~s 
de generos que se fizerem nos armazens c casas de deposito 
em que servirem, os competentes termos de exames, assignan
do-os com as autoridades, empregados e peritos que á cllcs 
assistirem. 

§ 3. 0 Apresentar ao Almoxarife, no primeiro dia de cada 
mcz, e extraordinariarnentC, sempre que ellQ, ou o Ajudan
te do Intendente o exigir, uma nota demonstrati-va, organi
sada á ''ista de sua cscriptura(~ão. da existencia de cada ·hum 
dos gcneros na respectiva Secção, para servir de base aos 
pedidos do material necessario ao completo abastecimento dos 
armazens pelo tempo que for estabelecido. 

§ lt-. 0 Entregar na Contadoria, nos prazos marcados nos 
paragraphos 12.' c 13.' do Artigo 11 do.Capitulo 3.', precedendo 
participação ao Intendente, os livros de sua escripturação e 
contabilidade, e todos os documentos justificativos da receita 
e despeza da Secção. · 

§ 5. o Extrahir dos livros de talão os conhecimentos em 
fôrma, que houverem de servir de documentos_ de receita- c 
dcspeza. 

§ 6.' Cumprir as ordens do Intendente c de seu Ajudan
te, e prestar-lhes com fidelidade todos os csclareimentos que 
exigirem á bem da arrccadção da Fazenda,_ e do fornecimen~ 
to dos Navios e _·_Estações· da :Marinha. 

Art. 25. Os Escrivães são tambem fiscacs da Fazenda, 
c n'esta qualidade lhe cornpeh): 

§ 1. o Assistir conjunctamente com o Almoxarife, Ajudante 
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do Intenclenle e peritos, .1 verificação do peso, quantidade e 
qualidade de todos os gcneros que receberem ou sahirem da 
Scccao. 

§. 2. o Examinar c veriflcar, se os documentos de entrada 
dos mesmos ~eneros sao ou nao legacs ; recus<.mdo os que não 
estiverem conl'oríncs <:ís regras estobclecidas, e obstar á sabida 
de qualquer o:Ujec.:to da Secção, não sendo pelos meios esta:
tabclccidos. 

§ 3. 0 Dar conta ao Intendente de quacsqucr irregularida
des c faltas que notarem. 

Artigo 26. Os J~scrivilcs serão substituidos nos seus im
pedimentos pelos Ajudantes pertencente:-; ao armaz.cm, ou casa 
de dcpoilo ern que servirem. Se porêm houver mais de 
hum Ajudante no nH~smo nrmazcm ou ca.)a de depmito, o 
Intendente clcsignarú de antemão aquelle que deverá substi
tuir o Escrivão. 

Artigo 27. Os Ajud;tntes dos l~scrivães cumprirão com 
pres1eza o que estes onlenurcm, c os coadjuvarã'o em todos 
os trabalhos a seu cargo; excepto os de que trata o § t.o 
do Artigo 25, que só desempenharão 1 quando servirem no im
pedimeüto dos mesmos Escriyães. 

CA11ITULO lX. 

Dos A 1moxari(cs, Fic·is e Guardas. 

Artigo 28. Compete aos Almoxarifes : 
§ 1. o Ter_ a seu cargo o material que se comprar, c rcco" 

lhe-lo nos respectivos armazcns e casas de deposito, até o 
momento de sahir dos mesmos para qualquer fim, median
te ilS formalidades prescriptas n'estc Hcgulamento; empregan
do sempre, para a verificação do peso ou quantidade, o meio 
de balanças c medidas aferidas. 

% 2. 0 Aviar com promptidão ós Commissarios c EnCarre
gados, ou oütras quaesquer pessoas" que tiverem de receber 
generos ou objcctos nos annazens á seu cargo, uma~ vez que 
se apresentem munidos dos documentos legaes, depois. de 
verificados pelo Escrivão que os rubricar~l. 

§ 3. o Arrumar devidamente o material que estiver con
fiado ú sua guarda c fiscalisação; devendo pôr letreiros e 
marcas nos diversos generos e ohjectos. A marca conterá o 
numero do armazem , e o da Secção á que pertencerem. 

§ 4. o Examinar amiudadas vezes o referido material, para 
evitar que por descuido soffrá alguma deterioração; e, se 
não obstante, esta se der inesperadamente, o particiParão logo 
ao Intendente,. a fim de que providencie como melhor con
vier aos interesses da Fazenda. 

§ 5. o Ter o m1.\ior cuidado em que. os armazens cstcjão 
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sempl'e abastecidos de lodo o necessarío para hum tempo 
dado, c tenhão as accornmodaçócs precisas c indispensaveis 
para facilidade do serviço ; representando á semelhante res
:peito ao Intendente, e solicitando d'clle as providencias que 
Julgarem convenien(es; devendo a representação, que tiver por 
fim o fornecimento dos arrnazens, ' ser, em qualcJuer caso, 
acompanhada da demonstração mencionada no § 3. o do Ar-
tigo 2~. . 

Artigo 29. Os Almoxarifcs servirão nas Secções, c os 
Fieis nas casas de deposito. 

Art. 30. Compete aos Fieis, nomeados .para as casas 
~lc deposHo, desempenhar as mesmas attribuiçõos c obrigações 
Impostas aos Almoxarifes pelo Art. 28; executar as ordens d' es
tes, coadjuva-I os em todo o serviço de sua cornpetcncia, e 
substitui~los em suas fultas ou impedimentos. 

Artigo 31. Os Alrnoxarifes terão os Fieis nccessarios qtw 
os coudjuvern no serviço de suas Secções, os quaes servirão 
dehaixq da responsabilidade dos mesmos Almoxarifes, que po~ 
dcrJo exigir d'clles as seguranças e fianças que lhes parecerem 
neccssarias. 

Artigo 32. As disposições do Artigo antecedente serão em 
!udo applicaveis aos Guardas que servirem com os l~ieis das 
casas de deposito. 

Artigo 33. Se o Alrnoxarife tiver mais de hum Fiel, desi
gnará, participando-o por eseripto ao Intendente, aquelle que de 
prefernecia o deverá substituir nas suas faltas ou impedimentos. 

Artigo 3i. Os Guardas são instituidos para desempenha
rem nas casas de deposito as mesmas attribuições que os Fieis 
dos Ahnoxarifes nas Secções. 

CAPITULO X. 

Dos Se-rventes. 

Artigo 35. Os sencntes serão pessoas livres, e terão a 
·Seu cargo ·a seniço braçal dos armazens e· cilsas de deposito, 
-conforme a distribuição que fizerem C?S Almoxarifes c :Fieis, cu .. 
jas ordens receberão, e cumprir-ão com toda a exactidão e prcs"" 
teza. 

Artigo 36. O Intendente, sob proposta dos l'espectivos 
Almoxarifes c. Fieis das casas de deposito, nomeará d'entre 
os serventes os que mais aptidão mostrarem , para servirem 
de Porteiros nas Secções c nas ditas casas de deposito, e cu i.:. 
,d~rcm no asseio dos respectivos escriptorios, tendo a seu cargo 
nao só a guatda da mobilia e utensis, corúo a dos livros e 
mais papeis do serviço, ou que diai'iamcnte lhes forem entre .. 
gues para terem destino. 

Estes serventes- perceberão uma gratificação, a qual será 
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proposta pelo Intendente ao Miuistro, ouvindo o respectivo 
Al1noxarif'e. 

Artigo 37. A entrega do t>xpPdicntc do Almoxarifado, e 
o serviço das Secções e casas de deposito serão feitos pelos di
tos serventes, uomeados por turno pelos Almoxarifes e Fieis. 

CAPITL'LO XI. 

Da Pagadoria. 

Artigo 38.. Esta Repartição, que continuará anncxa á In
tendcncia, servirá para fazer os pagamentos das despezas do 
1\Jinisterio da Marinha, que se não puderem centralisar no 
Thcsouro Nacional, em conformidade do Artigo 73 do Regu
lamento de 20 de Novembro de 1800, junto ao _Decreto d4 
mesma data, ou que u conveniencia do serviço exigir, que em 
certos e determinados casos se f<.H.:ão pela mesma Pagudoria. 
O Ministro da i\Iarinha, de accordo com o da Fazenda., espe
cificará quaes sejão esses pagamentos. 

Artigo 39. A Pugadoria da I\'latinha terú para o seu ser
viço os Empregados seguintes: 

Hum Pagador. 
Hum Escrivão, o qual será hum 2.0 ou 3. 0 Escripturario 

da Contadoria, designadO pelo Contador. 
Hum Fiel. 
Hum PorLciro, que servirá tambem de Continuo. 

CAPITULO XII. 

lJo Pagador. 

Artigo 40. Compete ao Pagador: 
§ 1. o Ter hum cofre, pelo qual responderá, para n'clle 

receb-er c arreeadar as consignaçües destinadas para as despe
zas das_ rubricas r cujos pagamentos tiverem· de correr pela lle
part.ição da l\lurinha ; e hDm assim recolher quaesquer qu-an
tias arrecadadas pela• mesrna B.epartiç,ão, para serem entregues 
no Thesouro. 

§ 2. 0 Satisfazer com promptidão e pontualidade todos os 
pagamentos constantes das folhas c ·documentos, que lhe forem 
apresentados competentemente processados pela Contadoria da 
Ma.rinha, e com despacho do Intendente. · -· 

§ 3. o Prestar-se aos recenseamentos ;i que a Contadoria tiver 
de proceder no cofre, mediante previa intclligcncia com a ln
tendencia, por occasifio do balanço, ou sempre que for orde
nado pelo l\linistro da Marinha. 

§ 4.0 Entregar 1m Thcsonmria Geral doT!Jesouro Nacional, 
no encerramento do exerckio, a importnnei;l do saldo existente,_ 
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e nas épocas que lhe for determinado pela íntendeueia, as recei
tas arreeadadas pela Repart.iç.fto da 1\larinllil. 

Arligo !d. O Pagador será substituido uns sC'us impedi
mentos pelo Fiel. 

CAI>rtTLO XIII. 

Do Escrivão. 

AI'tigo 4-2. Compete ao Escrivão: . . 
§ 1.° Fazer a Pscripturaçflo c cxpeclicnte da Pag-a~oria, con

forme os modelos e praticas estabelecidas, Ou que se estabele
cerem. 

§. 2. 0 Assistir á entrada (]o dinheiro no eofrc, e ú todos ,os 
pagamentos que tlzer o PDgador, tanto em te na como no mar, 
ás guarnições dos i\;wios , encernmdo logo com as eompctentPs 
quitações as'·folhas e os documentos rcsp!~ctiros. · 

§ 3. o Organisar os resumos da despcza, que a llagadorja 
satísfizcr por meio de documentos, conforme as dill'ci·entes ru
bricas, e a classificJção constante do on~amcnto que vigoraí·. 

§ l~o. 0 Enviur diariamenlc á Contadoria de l\Iarinha as l'olh~s 
e documentos de despeza pagos e jú lançados nü' dia anterior, 
com os resumos mencionados no §-antecedente. 

§ 5. 0 Apresentar- mensDlmentc, ou sempre que lhe for or
denado, na Contadoria da :Marinha, dando antes conhecimento 
á Intendcncia, a escripturaç5o da Pagadoria para ser examina
da; bem como, no fim dos exereiCios, a mesma cscripturac;ão 
c os documentos, para o exame e liquidação que convier á men
cionada Contadoria ll1zer, para boa ordem c regularidade 1l'cste 
s3rviço. 

§ ü." Exhibir mensalmente, c no fim dos exercidos, ou quan~ 
do lhe for ordenado, o balanço da receita c dcspeza do cofre 
da Pagador"ia, para comprovar a sua escripturação. 

§ -7. 0 J>rcStar á ContadOria da Morinha as informações no
cessarias sobre quacsquer duvidas que occorrercm, rclattvament.e 
á recebimentos e pagamentos, que se t<mhão feito pela :raga
doria. 

:§ 8. 0 Prc:star ao Intonclcnte informações relativas ao serviço 
da Pagadoria. · 

Artigo l~o3. O Escrivão será ·subsliinido nos seus impedi
mentos por outro Empregado da Contadoria ·que o Contador 
nomes r. 
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t:Al'ITL1I.O XI 'f. 

[Jo F-iel e Porleiro. 

Artigo 41-. O Fiel serJ. da confiança do Pugador, c por 
este prOposto ao .Ministro, c scn:irá sob a responsabilidade do 
mesmo .Pagador, o qual poderá. exigir d'clle as seguranças e 
fianças que lhe parecerem ncccssarias. Hc de sua obrigação 
cumprir ns ol'dens do Pagador, substitui-lo e coadjuva-lo em 
todos os trabalhos de sua competencia. 

Artigo {j.i). Incumbe ao Porteiro a guarda e serviço inter
no f}a Pagadória. 

Será i'cSponsavel pelos livros c papeis em serviço, ou que 
diariamente lhe forelll entregues para terem destino; cuidará , 
no asseio da casa da B.cpartição, e no provimento dos objcctos 
necessarios ao expediente; c farü o serviço de f'óra do re!{)os
teiro, todas as ''ezes que assim for de mister. 

O Porteiro <la Pagadoria deverá ser o' mesmo da Int.endcn
cia, sempre que seja possivel a accumulaçao dos dous seniç.os. 

'l!l'I'JI' UJLO Jll. 

DiRposiçôes· cummuns aos Ctlpitulos antcccdenffs. 

CA!>ITULO I. 

Do Material. 

Artigo 46. Scr.ão escripturados debaixo do lituJo-~JatP
rial da Marinha: -1.Q todos. os edificios, armaiens, casas, n;i.:. 
vi oS, embarcações em geral. 2. o todos os objectos cuja ar
rccadaçi'io pertença ao Almoxarifado; de conformidade com as 
dispOsições dos Artigos 7. o e 8. o 

Os objcctos, de que trata a. primeira parte d'cstc Artigo, 
constituirão o matcri'al immovel, e os mencionados na segunda, 
formarãO o material movei da l\epartição da Marinha. 

Artigo 47. Para servir de base·ao assentamento e.escriptu
ração. do referido material, o Intendente da :Marinha, logo que 
fo'r: publicado este Regulamento, mandará proceder á hum in:
ventafio geral .do material actualmente ·existente, requisitando da 
Contadoria os Emprogados, que para esse fim forem precisos. 

Artigo !,.8, N'este trabalho observar-se-hii.o as seguintes 
regras: 

§ 1. 0 A respeito dos editlcios, armazens c .quaesquer .c'asas~ 
Uever}ío ser .indicadas, sendo ·possivel , a época de sua cops
.trucção, as or(lens que a ·nutorisárãO', ··as. nlteraçõt>s que têem 
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sotl'rido, e o seu estado n3- o c casião do inventario, tudo sue
cintamentc descripto. 

§ 2. 0 Quanto aos navios, dever-se-hão mencionar as ordem 
que autorisárão a compra ou construcç.ão d'elles, quando forão 
comprados ou construidos, por quem, e em que lugar, as dimen
sões, a artilharia que devem montar, valor e estado actual, e 
quaesquer outras circumstancias que forneção completo conheci
mento dos mesmos. 

§ 3. o A' cerca das embarca\-õcs miudas e do serviço do Ar
senal, bastará declarar-se o seu numero, capacidade, valor, e 
a Estação ou Navio á que pertencerem. 

§ 4. 0 O assentamento dos edificios ·deve ser diverso do dos 
navios; declarando-se a respeito d'estes a Estação á que per
tencerem, ou o destino que tiverem. 

§ 5. 0 Relativamente ás munições navaes de boca e de guer
ra, e dos mais objectos que constituem o material movcl, de
''em ser mencionados o peso, medida e qualidade d'elles, e quaes
quer outras circumstancias necessarias para bem se poderem 
distinguir, com declaração do que estiver em bom estado, 
usado; ou inutíl; bem como as Estações, officinas, casas e Na
vios á que pertencerem. 

Artigo 49. Os inventarias, de que tratão os Artigos an
tecedentes, SCl'ão enviados pelo Intendente á Contadoria, para 
fazer-se ahi assentamento do material immovel, c cscriptura
ção do movei da Repartição da Marinha. 

CAPITULO 11. 

Das Secçóes ~o Almoxarifado. 

Artigo 50. O material, que· estiver arrecadado nas Secções 
do Almoxarifado, só podera ter o destino seguinte: 

§ 1. 0 Para os Corpos, Companhias de lnvalidos, Navios e 
Estações, qué sejão fornecidos pelo Almoxarifado. 

§ 2. o Para a casa de arrecadação das Oficinas , conforme 
os pedidos mcnSaes e extraordinarios, que fizer a lnspecção 
do Arsenal. 

§ 3. 0 Para a casa de deposito dos objectos de inventario 
dos Mestres, por occasião do desarmamento dos Navios, ~ 
que não forem fixos n'elles, unicamente o necessario para com~ 
pletar os supprimentos respectivOs. 

Artigo 51. Nas . mesmas Secções só poderá receber-Se o 
material que tiver alguma das procedencias seguintes: 

§ L' De compras no mcreado do Municipio da Côrte ou 
Provincias, de cncomrnendas feitas á particulares , ou ás Au
toridades, Legações e Consulados do Impedo: 

§ 2. o Da casa de deposito dos objectos de to rua vi3gem. 
usados ou imlteis, somente o que puder ser recebido c se ac!',C'r 
em boln estado. 
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§ 3. o Da:; oltlcínas, as obras novas ou· concertadas que ellas 
t)nviarem, para os di[erentes -armazens em que devem ser re
colhidas. 

Artigo 52. As munições de boca continuarão a ser arre
cadadas da maneira por que actualmente se pratica, em quanto 
não forem adoptados outros meios para o seu fornecimento. 

Artigo 53. O pão, a carne e a lenha, serão fornecidos, 
aos Navios e Corpos, directamente da casa dos fornecedores, me
diante vales passados pelo Escrivão da Secção , e entr,egues aos 
respectivos Encarregados , tanto para as rações diarias, como 
para as de sobresalentes, em quanto outra cousa se não deter
minar; devendo, não obstante, escripturar-se no fim de cada 
mez em receita e despeza os referidos objectos, como se tives
sem entrado directamente na Secção, e d'ella sahido. 

CAPITULO III. 

Das casas de deposito. 

Artigo 54. Os generos -d,e torna viagem, usados ou inuteis·, 
não serão recebidos na respectiva casa de- deposito, sem que 
estejão presentes o Ajudante do Intendente, o Escrivão , o Fiel, 
ou quem suas vezes fizer, e os peritos; e no mesmo dia ·da en
trada e· em acto successivo , sendo_ possivel , ou no dia imme-, 
dia to , se fará a separação d' elles ·em quatro classes distin
ctas: t.a dos que estiverem em bom estado; 2.a dos que, 
sendo concertados, possi'io ser aproveitados; 3. a dos que ser
virem ainda de materia prima; e !,..a dos completamente inuteil5. 

Os pdmeiros serão remettidos para as Secções á que pertence
rem; os segundos para as Officinas, e os terceiros para a respecti
va casa de arrecadação; consenando-se ·os ultimos na referida 
casa de deposito, para terem o destino que mais convier aos 
interesses da Fazenda, conforme o determinar o Intendente. 

Artigo 5o. A casa de deposito será dividida em paióes com 
a inscripção dos Corpos, Navios e diversas Estações, para n'elles 
serem arrecadados, em quanto não· tiverem destino, os objectos 
que se .receberem nos casos para que he destinada. 

Artigo 56. A casa de deposito dos objectos de inventario 
dos Mestres, será tambem dividida em tantos paióes quantos fo
rem os Navios que existirem; setido nos ditos paióes recolhidos 
commodamente esses objectos, quandô os meSmos Navios desar
mm·em ; devendo tudo ser indicado com os necessarios letreiros, 
e logo completado com o que faltar, em conformidade -das ta
bellas ou ordens que regularem os fornecimentos. 

Artigo 57. Na mesma casa se fará carga ao Fiel respecti
vo, em livro proprio, do material fornecido para os ·Nalios que 
se construirem nos estaleiros do Arsenal , desde que forem lan..: 
çados ao mar, mencionando-se todas as circmnslancias precisas. 
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}'iça entendidO que, logo que comC_çaro.a.rmarncnto· U'css·cs Na
-vios,_ e. para Cllcs se nomear Mestre, scrú carregado ú este o ma
terial que for fornceido d'essa data em diante. 

Da cscriptumção da Intendencia, Almoxarifádo e 
Pagadoria. 

CAPITULO I. 

Da escripturaçüo da Intc·adencia. 

Artigp 58. A Intcndencia terá para sua cscripturação e ex
pediente os livros seguintes: 

Tres de registros·, sendo O 1.0 rara os Oflicios que o Inten
dente dirigir ao Ministro ·da Marinha; o 2. o rara sua corrcs
pondeilcia official com as divt~rs·as· Autoridades; C o 3. 0 para 
as Porlarias que expedir ás Estações- que lhe são subordi-
n_adas. · 

· Um para os lermos de posse e· juramento dos Empi·c-
gados. 

Um para os termos de compras. 
Um para ·contractos. 
Um pai'a fianças. 
Quatro protocolos, sendo o 1.0 para entrada c sabida dos 

requerimentos e mais expediente, que baixarem da Secretaria de 
Estado;_ o .2. 0 para os Officios e mais papeis remcttidos pelas 
díiTCrcntes Autoridades; o 3. 0 para o lançamento dos requerimen
tos c mais expediente, que forem entregues na Intendencia; e o 
l'-. 0 para remessa dos papeis que~ mesma Intendenda enviar á 
Contadoria. 

Um para escala de embarques dos Officiacs de Fazend.a. 
Artigo 59. Os modelos de todos estes livros serão propos

tos pelo Intendente, e approvados pelo Ministro da Marinha. 

CAPÍTULO li. 

Da cscriptumçào do Almoxarifado. 

Artigo 60, Para a escripturação do Almoxarifado haverá 
em cada Secção u--m livto de receita e despeza rnappeado, no 
qual se deverá lançar debaixo de titulos distitictos, por ·pesos, 
medidas; ou somente quantidades,-o que entrar, c o que sahir 
dos meomos armazens. 
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Cada h urna das casas de deposjto terá hum livrO semelhante, 

accommodado á· natureza do serviço á que São destinadas, e que 
mais conveniente pareç.a para a boa fiscalisação da Fazenda. 

Artigo 61. Os documentos da receita e despeza serão ex
ti·ahidos de livros de talão, de fórma que facilitem a escriptura
<;ão c o movimento de todo o material. 

Artigo 62. Os modelos de todos estes livros c de outros, 
que for necessario estabelecer ·pf.ira termos e registros, serão apre
sentados pelo Contador, de acc,~rdo com o Intcnqentc, ao Mi
nistro da 1\:Iarinha, para este os app1'ovar e mandar observar. Nos 
modelos se deverão indicar as assignaturas, notas, c todas as 
declarações que forem precisas ~para fiscalisação <lo material. 

CAPITULO III. 

Da escnjJturaçâo da Pagador-ia. 

Artigo 63. A cscripturaçJo que anteriormenlc se fazia na 
Theso1~raria de l\'Iarinha por meio de 3 1ivq>s com os ti tu los
Cofre Geral, Cofre da Pagadoria c Cofre de recepções cxtraordi
narias,- passarú a effcctuar-se, d' ora em diante, em um só li
Vro com a denominação de·- l.i\'ro de receita c dcspeza da Pa
gadoria á cargo do Pagador da Marinha. 

Artigo 64. A receita constará das sornmas que o Pagador 
receber da Thesouraria Geral do Thesouro Nacional para paga
rncnto dos serviços do ~Tinisterio, que se fizei: pela Pagadoria. 

Artigo 65. Nos documentos da receita se deyerít ter em 
vista que os recebimentos, por conta dos crcditos, indiquem 
sempre o exercicio á ql,le estes pertencerem. 

Artigo 66. A despcza constará dos pagamentos que fizer a 
Pagadoria por meio. de folhas ou documentos processados c l_iqui
dados com as d~vidas formalidades, c nos termos do § 2. o do. 
ArtigO !,.~ d'Pste ·Regulamento. 

Artigo ü7. Al~m do livro de receita e despeza, haverá para 
a escripturação da receita arrecadada direct(,lmentc pela Hepattiçfto 
da Marinha, e deve entrar no Thesouro, hum outro, no qual será 
o Pagador debitado pela importancia recebida; c creditado, 
quando fizer entrega d'ella no mesmo The5otuo; e bem assim os 
lívros de registro, que se julgarem necessarios, para o perfeito 
conhedménto do sérviç.o da Pagadoria. 

Artigo 68. Os modelos dos· linos de cscripturação da Pa 
gadoria, c de todos os documentos, em virt:ude dos Quaes tenha 
de fazer-se o pagamento das despezas dü ·Marinha, ~erão propqs
t_os pelo Con~~dor c approv<~d9s prlo Ministro. 
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TITULO IV. 

Da organisação da Intendeneia da ~Marinha da Bahia 
e AlnwxaTifado, e att1·ibuições de seus Ernp1·egados. 

CAPITULO I. 

Da Intendencia da Marinha da Bahia. 

Artigo 69. A Intendencia da Marinha da Bahia será com-
posta· dos· Empregados seguinles: 

H um Intendente. 
Hum Secretario. 
Hum Official. 
Hum Amanuense. 
Hum Porteiro. 
Hum Continuo. 
O Intendente será sempre Official da Armada, em quanto 

na mesma pessoa estiverem reunidos os cargos de Intendente e 
Inspector. 

Artigo 70. Competem á IntendenCia as mesmas attribui
çóes de que trata o Artigo 2." Capitulo 1. • do Titulo 1.• d'este 
Regulamento , e que lhe forem applicaveis. 

CAPITULO 11. 

Do Almoxarifado. 

Artigo 71. O Almoxarifado, por meio do qual exercitará 
a Intendencia as suas funcções administrativas e ftscaes, será 
composto dos seguintes Empregados: 

Escrivães. 
Ajudantes d'estes. 
Almoxarifes. 
Fieis. 
Guardas. 
Artigo 72. O numero d'estes Empregados será opportu

namente fixado por Decreto, depois que se conhecer pela dis
tribuição e classificação do material, conforme os diiTerentes 
armazens e casas de deposito, qual seja o pessoal indispensa
vel para o serviÇo. 

Em quanto, porém, se não der a mencionada fixação haverá: 
Dous Escrivlies. 
Dous Ajudantes dos meSmos. 
Dous Almoxarifes. 
Dous Fieis. 
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Artigo 73. Alem do pessoal de que trata o Artigo ante
cedente, haverá o numero de serventes que Jbr indispénsavel 
para o serviço braçal dos armazcns e casas· de deposito. 

Artigo 74. A divisão e classificação do material serão fei
tas segundo o disposto noil dilferentes Artigos do Capitulo 2.", 
Titulo 1:, do presente Regulamento; subsistindo porém somen
te as duas Secções existentes, em quanto as circumstancias d'esse 
Estabelecimento não exigirem maior numero. 

CAPITULO IH. 

Das attrihuições do Intendente e rnais Empregados da Intenden
cia e Almoxarifado. 

Artigo 75. As attribuições e obrigações do Intendente da 
Marinha, e de todos os Empregados seus subordinados, serão 
as mesmas de que tratão os Capitulas 3. o, 4. o, 5. o , 6. 0

, 7.0
, 8. 0 

9.' e 10 do Titulo 1.' d'este Regulamento. 

CAPITULO IY. 

Da escripturação e dive1'sas disposições relativas á a'frecada
ção de Fazenda da Ma1·inha. 

Artigo 76. As disposições contidas nos Artigos e Capit\llos 
dos Ti tu los 2.(1 e 3.0 do presente Regulamento, serão observadas 
na Intendencia em tudo quanto lhe forem ajJplicaveis, conforme 
as circumstancias da mesma Estac.ão. 

Dos Empregados 

'I.'I'I'ULO V. 

1los Almoxa1·i{ados nas 
Pernambnco e Pará. 

CAPITULO UNICO. 

Provincias de 

Artigo 77. Os Inspcctores dos Arsenaes de l\Iarinha das 
Provincias de Pernambuco e Pará serão os Chefes da arrecada
ção de Fazenda da }farinha n'estas Províncias; cumprindo-lhes, 
como taes, desempenhar as funcções de que tratão os Capitulos 
1.0 e 3. 0 do presente Regulall!cnto. 

Artigo 78. Haverá nas sobreditas Provincias Repartições 
de Almoxarifado, por meio das quaes os Inspectores exercerão 
as incumbencias relativas á arrecadação c despeza da Fazendn. 
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Artigo 7n. I~stes Almoxarifado.~ ter~o para o .st>u servi('fJ 
os Empregados seguiHtes: 

Escri\•ãcs. 
Ajudantes dos mesmos. 
Almoxarifcs. 
Fieis; 
Guardas. 
Artigo 80. O numero d'cstes Emprcgadós -será fixado por 

Decreto, depois que a cxpericncia houver demonstrado qual 
seja o pessoal preciso para o serviço. No entretanto haverá em 
cada um dos sobredito5 Almoxarifados : 

Hum Escrivão. 
Huin Ajudante do mesmo. 
Hum Almoxari!e. 
Hum Fiel. 
Artigo 81. Havertí, alêm d'Cste pessoal, o numero dC ser

ventes nccessario para o serviço braçal dos arma:t.ens .e das ca-
sas de deposito. · 

Art. 82. A divisão c -classificac:.ão do material serão .feitas 
pelos.lnspeC:torcs, segundo as disposições do Capitulo 2. 0 Tit. 1. 0 

do presente 1\cgulamento, em tudo -quanto forem applicaveis 
ás circumslancias peculiares das l)rovincias de que se trata; nas 
quaes, porêm , cOntinuarão os Almoxarifados cornO se .achã'o, 
até que a expedencia mostre a cotweniencia de se _lhes dar 
maior desenvolvimento, bem como quacs as casas de depo
sito nccessarias. 

Art. 83. As attibuiçõcs e obrig-ações dos Empregados dos 
Almoxarifados sÇrão _os mesmas morcadas nos Capitulas lJ-. 0

., 

8. 0
, 9. 0 e 10.0 d'este Regulamento. 
Art. 84-. Serão tambem observadas as disposições contidas 

nos Artigos e Capitulos dos Titulos 2-. 0 c 3. 0
, guardadas as 

cxcepções prescriptas no Artigo 82. 
' 

TITULO VI. 

Dispo!ições gemes. 

Artigo 85. Em quanto sc.não reorganisarem os Arsenaesdc 
Marinha fica estabelecida no Arsenal da Côrte uma casa de 
arrecadaçãO, sujeita ao Inspcctor do Arsenal, na qual serão rece
bidas do Almoxarifado ·as ma terias primus, que fo'rcln neces
sarias para o con·sumo diario das Officinas do mesmo Arsenal, 
mediante os pedidos mensaes e ·cxtraordinarios qrie o In:spector 
fizer á Intendencia 

O Go\•errio ·marcará O pessoal ,de que -se deve compor a 
referida casa, e 'dará as·instrucções nrccssarias .para o seu ser
Yiço c respectiva escripturaç.t'io 
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Al'ligo 86. l\as diversas Provindas marilimas) alêm das 
mencionadas n'cst~ Hegulatncnto, em (lllC houverelll pequenas ar
reca<la~tõcs de Fazenda, ou o Governo .julgar conveniente esta
belece-las, ficarão estas á cargo das Capitanias dos Portos, e se
rão administradas c regidas por inslrucç,ücs especiaes, em har
monia com o mesmo Regulamento , c de modo que se possa 
Gonhccer e cscripturar na Repartição competente todó o activo 
do 1\'linisterio da Marinha. 

Artigo 87. As nomeações para os lugares de .Ajudantes dos 
Escrivães e Amanuenses üas lniendcncins scrüo fciLas mediante 
concurso, ern que os candidatos deveraó mostrar, que sabem 
a grammatica da lingua nacional, os principias da cscriptura
<.~ão por partidús dobradas, a arithmetica e-suas applicaç.ões, 
e que tem alêm d'isso boa letra, bom comportamento, c a ida
de de 21 an.nos completos. Serão preferidos , em igualdade de 
circumstancias, os que tiverem carta de approvação da Aula do 
Commercio, ou souberem linguas cslrangciras. 

Artigo 88. Os Empregados habilitados, na fôrma do Ar
tigo antecedente , serão gradualmc~ttc promovidos dos lugares 
de menor para os do maior vencimento até os de Secretario, 
Escrivão c Oficial inclusivamcnte, c 'podcrüo se-lo tambem ·para 
os da Contad6Jria de Marinha, pela fôrma prcscripta no ArLigo 
34. do Regulamento da mesma Contadoria. 

Artigo 89. O accesso dos Empmgados, que tiverem o mes
mo vencimento, será regulado pela antiguidade, se forem iguaes 
em merecimento e aptidão profissional; no caso, porêm, de des· 
igualdade preferirá o tnais apto. 

As Commissúes não prejudkrio o direito ~i acccs.so. 
Artigo 90. l\a primeira organisa<,:ão poderá o Governo cOn

servar os Empregados que actualmenlc servem, ou nomenr ou
tros, sem dcpendencia de concurso, inclusiva mente os Com
missarios c Escrivães <la Armada, que forem rcconhecidmnentc 
habcis. 

Artigo 9J. Os Intendentes, o Ajudante, o Pagador, os 
Secreta rios, os Oiliciacs, os Escrivães, os seus Ajudantes, os 
AlmoxariJCs, os Fieis e os Porteiros, serão nomeados por .De
creto Imperial; sendo este o Titulo pelo qual deverão pagar os 
compcten_tes direitos, ·sel,lo c emolumentos. 

Os An.1anuenses, o Ajudante do Porteiro,_ os Continuas c 
os Guardas serUo nomc_ados por Portaria do :Ministro da Mari
,nha ,· a qual lhes servirá de Titulo para pagamento dos direi
tos c emolumentos. 

Todos estes Empregados poderão ser livremente demittidos, 
quando o bem do serviço assim o exigir. 

Artigo D2. O Pagador prestará no Thcsouro Naciona_l fian
ça idonea e abonada na iürma da Lei; c os Almoxarifes presta
rão tambcm fiança idonca c abonada, mas do ·valor de 1 O por 
1, da som ma dos vencimentos que perceberem annualm.ente. 
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Artigo 93. Aos Emprcg:Hlos da Pagadoria c anccndação 
de Fazenda da .:\larinha, que obtiYerem licenças, ainda que seja 
por motiro de molestia, far-se-ha sempre hum desconto do ven
cimento que perceberem. 

Este desconio será da 0." parte do vencimento, até trcs 
mezcs de liCença, da terça parle, por mais de tres nté seis mc
zes ; e de metade por mais de seis mezes a16 hum anuo; cessan
do d'!!hi por diante todo o vencimento. 

O tempo (1as licenças reformadas ou de novo concedidas 
dentro de hum anno, scrú junto ao das antecedentes, para fazer-se 
o desconto da ::3." parte, ou da metade do vencimento, desde o 
primeiro dià que exceder o prazo de 3 ou seis mezes. 

Nenhum EmprPgado poderá obter licença antes de haver 
entrado :~o cffcctivo cxcrcicio do seu cargo. 

Artigo üf:.. Os Empregados da Pagadoria e das diiTerentcs 
.Estações da arrecadaç-ão de Fazenda da Marinha só poderão 
ser aposentados no caso de se acharem inhabilitados para o des
empenho dos :::cus deveres, por avançadi.l idade, ou molest_ia. 

§ 1. o Será aposentado com o ordenado por inteiro o Em
pregado que contar trinta ou mais annos de servi~'o; c com or
denado proporcional aos annos, o que t.i"vr:r menos de trinta c 
mais de dez; leyanclo-se-lhcs em conta o tempo de serviço -pres
tado em outros empregos cstipendiudos pelo Thcsouro. 

§ 2. 0 Nenhum Empregado senl aposentado tendo menos de 
dez anuas de serviç.o. 

§ 3. o O Empregado será aposentado no ultimo lugar que 
servir, com tanto que tenha tres annos de effectiYo excrcicio 
n'clle, e em quanto os não completar só o poderá ser. com o or
denado do- lugar que tiver nntcriormente occupado, conforme 
as disposi~~ões do paragrapho 1.'? 

% !,., o Não se contará para a· aposentadoria, o tempo em que 
o Empregado faltar ao serviço sem motivo justificado, ou por 
licenças. 

§ 5. o Nenhum ErnprC'gado podení perceber ordenados de 
duas aposentadorias. O aposentado em qualquer outra HeparLi
~~âo, que servindo na Pugadoria, ou nas differentcs Estações de 
arrecadação de :Fazenda da Marinha, adquirir direito a nova apo
sentadoria, conforme as disposições doS §§ 1. o c 3. o, poderá 
obte-1a, cessando de todo o Yencimento da primeira. 

Artigo 95. Os tralmlhos das Intendencias, Pagadoria, e 
mais Estações de arrecadação, duraruo seis horas em todos os 
dias, que não forem Domingo, dias santos de guarda, ou de 
festividade nacioual, salvos os casos urgentes ou extraordinarios, 
em que os In tendentes c Inspectores poderão prolongar o ser
viço, ou determinar que cllc se faça Gm dia ferhldO. 

Artigo 96. H verá nas Intendencias da Marinha, na Pa
gadoria , nas Secções do Almoxarifado c nas casas de deposito 
hum livro denominado- de presença,- no qual todos os En1-
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pregados assignarão diariamente os seus nomes pm· extenso, its 
horas marcadas para entrada c sabida, sendo guardado nas In
lendencias pelo Secretario, na Pagadoria pelo Pagador, c nas 
outras Estações pelos Escrivães. 

Contar-sc-ha h uma falta, ao que não comparecer para assi
gnar-sc no livro de presença, durante o primeiro quarto de 
hora, ou que se ausentar antes do tempo e srm licença. Estas 
fhltas c todas as qne commettcr qualquer Empregado, durante 
o mez, sem motivo jnstificado, cí. juizo do Intendente, ou do 
Inspector, serão communicadas na Cót'Lc, ao Thesouro Nacional, 
c nas Provincins, ás Thcsourarias, para se lhe fazer nos venci
mentos o desconto· cotrespondcnte aos dias que filltar. 

Artigo 97. Os J~mprt>gadüs da Pagadoria, c os da arreca
pação de F<.lzendu da l\'Iarinha, que forem nomeados para al
guma Commissão, continuarão n perceber os ordenados dos lu
gares que tPmporariamente deixarem , até_ entrarem no exerci
cio dos que forem sorrir; e desde que cessar esse serviço até 
vo,Itarem aos seus empregos; com tanto que o fação· nos pra
zos marcados pelo Governo. E tanto n'estc caso, como no de 
serem despachados ou removidos de umas para outras Provin
cias, perceberão uma. njuda de custo para as dcspezas de trans
porte, que será reguladu segundo as distancias, as ~ifiiculda
des das viagens, categorias, c circumstancias dos mesmos Em
pregados. 

Artigo 98. Nenhum Empregado das IntendeneiclS, Paga
daria c mais Estações de Fazenda da :Marinha poderá ser pro
curador de partes em negocias que directa ou indirectamente·, 
activa ou passiYamcnte pertenção ou digão respeito á Fazenda 
Nacional; nem por si, ou por interposta pessoa tomani parte 
em qualquer contraclo da mesma Fazenda , sob pena de ser 
demittido. 

Da prohibição da procuradoriaexceptuão-sc os negocios de 
interesse de ascendentes ou descendentes, irmãos ou cunhados 
tlos Empregados, em os quaes de-vão ser considerados suspeitos. 

Al'tigo 99. Os Intendentes, e Inspectorcs como Chefes das 
arrccadaçõPs de Fazenda nas Provincias em que servirem, pode
rão advertir c rcprehewJer, particular ou publicamente, c mes
mo suspender por tempo que não exceda <i oito dias, os Em
pregados que acharem em negligencia ou falta; dando conta ao 
l\'linistro da Marinha na COrte, e aos Presidentes nas Provincias 
quándo entenderem que devem ser corrigidos mais severamente. 

O .Empregado, suspenso por este motivo, perderá todo o 
vencimento, rm quanto durar a suspensão. 

No caso de desobcdiencia formal poderão os Intendentes ou 
Inspectores, com certidão do Continuo, ou de quem suas ve
zes fizer, autoar o Empregado insubordinado, rernettendo o au
to ao Juiz competente, para lhe mandar formar culpa, na fór .. 
ma do Codigo elo Processo Criminal. 
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Artigo 100. O .Ministro da Marinha poderá_ impor admi
nistrativamente a pena de suspensão até 3 mczes, com privação 
cle todo, ou parte do ordenado, ouvido o Empregado. 

Artigo 101. Nenhum Empregado da Pagadoria e da ar
rceadação de Fazenda da Marinha entrará no exercicio do lugJr 
para que for nomeado, s·em prestar nas mãos do seu Chefe , ju
ramento de hem servir, Sob pena de nullidade dos actos que pra
ticar, alêm das declaradas no Codigo Criminal. 

Esta solcmnidadc constituirá o acto de sua posse, e d'ahi 
datará o seu diro-ito á percepção do vencimento que lhe com
pgtir. 

Artigo 102. Os Empregados das Intendencias e Repartições 
annexas, tanto da Córtc como das Provindas, perceberão os 
voncimentos marcados na tabella annexa a este Regulamento. 

Artigo 103. Fit:ão extinctns as graduaç.ões militares aos Em
pregado~ das Intandencias, Jlagadoria c mais Estações da arri
eadação de Fazenda 'tl.:i l.\'Iarinha; continuando poróm a gozar 
das que já tôcm aqucllc.s .Empregados á quem forão concedidas 
em virtude do Decreto de 10 f}e Dezembro de 18!&-6. 

Artigo i0!1.. O GoYcrno nomeará Commissõcs (Jo pessoas 
culcndiclas, ás quacs encarregará de organisar os segúinte5 tra
balho);: 

§ 1. o Tabcllas das quebras que devão abonar-se aos Emprc
gJdos da Marinha incumbidos da arrecadação, distribuição c 
eonsumo flc gcncros quaesquer susceptivcis de quebras. 

§ 2.~ Tabcllas d~1s quantidades de matcrias primas, que dc
"\,ão ser consumidas na construcção das diversas obras ou repa
ros feitos nas Oficinas dos Arscnacs. 

§· 3. o Tabclla dos prcç.os quo dcvão ficar custando ao Estado 
as obras mencionadas no § antecedente. 
~ 4-. 0 Tabellu do:;; objectos que dcvao constituir o armamen

to de qualquer Navio, conforme a sua lotação, e dos sobrcsa
lenl06 que devão ter para um tempo certo e dclcrminado. 

§ 5. 0 Tabellas da duração que devão ter, senão todos, pc
lo menos o maior numero dos oQjectos de consumo da Armada. 

§ (i.o Tabellas das rações diarias. 
Artigo 105. Todos os oQjcdos fornecidos para o consumo 

da Armada deverão~-ser entregues com designação da qualidade, 
quantidade, medida ou dimensão, e de quacsquer outras cir
r,umstancias que possão servir para serem conhecidos c distin
guidos quando forem recebidos como imiteis; de modo que n'es
sa occasião ~cja possivcl verificar, se os ditos objcctos, como taes 
restituidos, são os mesmos que forão entregues c não outros. 

Artigo 106. O Governo poderá nomear mais um Ajudante 
para a Intendencia da Côrtc, c crear este lugar nas Provincias 
onde houver Repartições de arrecadação, sujeitas ~l Intenden
tes Inspcctorcs, se a expcriencia dcrnonsfrar a sua neces
sidade. 
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Artigo 107. Ficão derogadas todas as disposições em c0n
trmio relativas ás funcções das Intendcncias, Pagadoria e Almo
xarifados, c seu systema de escripturação, contidas nos Decre
tos de J1 e 13 de Janeiro c 5 de ~!aio de 1831>, e 19 de !\!aio 
de 1846. 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 do Junho de 1856. 

João Mauricio Wanderley. 



'11ubeli.Ba «ios wenciluentos ~ '!ue 11le~'e!Hl.fl. i.bea~ce~ 

bc1• os En:DJ&~"e~adol§l ,}.a.§ J!nten«iencias 

e ReJla.rtições alinaex_as ... 

Ordenados. Gralificatões. 1fotal. 
COII1'ic. 

-·--------

' Intendente ........ , .. 3.000$000 800#000 3.800#000 

Ajudante ....•.. : ..... 2.000#000 8001~000 2.800fl000 

• Secretario ............ !.GOOHOOO 400~000 2.000#000 

•• Officiaes .............. U00$000 400#000 1.000#000 • • .. 
Amanucnses .......... GOO~OOO 200#000 800#000 • • ~ 

800#000 1.000#000 • Porteiro .............. 200SOUO 
~ 

Ajudante ............ 600!000 200$000 8008000 

Continuas ........... 400$000 200#000 ooosooo 

. I EscdvUes ..•...•.•.... 1,200#000 400HOOO 1. 600#000 

·" -::t:~ Ajudantes ............ 000#000 200#000 soosooo 
~~.:= 

··~ â"l 
Almoxarifcs .... , ...•. 1. 200#000 800#000 2.000#000 . .. 

;.o!~~ Fieis .....••...•...... 000#000 200#000 800#000 ••• 
~~ \ Guardas .• -...•..•.... 4oo0ooo 200MOOO 000#000 

b 

~ 
Pagador ........•..... 1.600#000 400SOOO 2.000#000 .. 

~~ Fiel ..••.......•.•.... 800#000 200#000 1.0005000 
~t·;: ,.. Porteiro, Continuo ... 400#000 200#000 000#000 

BAiiiA. 

Intendente ... , .•..... 2.400~000 coosooo 3.000#000 

-~ 
Secretario ..... ...... 1. 200#000 400HOOO 1. 000#000 ' 

• Officiaes .....•..••... 800#000 ~toosooo 1.200!000 • .. 
Amanucnscs .......... 400SOOO • 200SOOO 600!000 • ~ • Porteiro ......•....... 400fl000 200#000 600HOOO .. 

\ 
' Continuo . 3001000 JOOflOOO 100$000 . . ' . . . . . . . 



Oi'denados. Gratificações. Tola!. I ~~-\.Jili.\.. . ·. 

------ ---- ------I 

• i Escrir;Jcs ......... ·, ... 1. 000#000 400#000 1.4000000 I 
"' I .-\judantcs 600#000 200HOOO I 
<l . . . . . . . . . . . 800#000 
'E: • I 

A!nioxai·ifcs •..•...... 1.000#000 600SOOO 1.Goosooo 

" • Fieis •• _ .•.••• -•..•• ~ •.••. 400HOOO 200#000 600Hooo .5 .. \ Gn'ànlas ..... .-........ 300NOOO 100#000 
.'00#000 I 

•· Pll~U.~,\~liHUCO 

E PAR1i. 

e I 
Escriyãcs .•...••.....• 800!000 1±00$000 1. 200#000 

"' AjudantC's ........... 400SOOO ~00#000 600#000 <i 
·~ • ' Almoxarifcs ..•...•... 800#000 600#000 1.400#000 

" I 
. 

1i Fieis ..••.........•... 30osooo 2008000 500#000 

I 
;; Guardas .•..•......... 300SOOO 100SOOO 400SOOO 

Observ~u;ões. 

t.a O Pagador lerá, a\Cm dos seus vencimentos, 400#000 réis para que
bras. 

:2.a Os Inspeetorcs dos Arscnacs de Pernambuco c Pará, em quanto fo
rem Chefes de arrcc.adação de Fazenda nas ditas Provindas, vencerão como 
taes uma gratificação de 100$000 réis mensacs. 

Palacio do Rio de Janeiro cru 16 de Junho de 1856. 

Jodo illuurido Wanderley. 
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COLLECÇ;\0 DAS LEIS DO I,\IPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 25.' 

DECRETO N." 1.770- de 18 de Junho de 1856. 

Eleva a quatro o numero dos Fieis do Pagador !J,a Segun
da Pagadoria do Thesouro. Nacional. 

Vistas as disposições da Lei N.' 563 de 4 de Julho de 
1850, e do Art. 37 do Decreto N.' 736 de 20 de Novem
bro do mesmo anno; c Attendendo á representaçno do Pa
gador da Segunda Pagado ria do Thesouro Nacional: Hei por 
bem Elevar a quatro o numero dos Fieis do referido Pagador. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador 
do Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d' Estado dos Negocio, da l"azenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do Rio· de Janeiro em dezoito de 
Junho de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesimo quinto 
ela Independcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Paraná. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TG;!O 19. PARTE 2.' SECÇÃO 26.' 

DECRETO N.' 1.771-de 19 de Junho de 1856. 

A utorisa a imcm-poração e approva os Estatutos da Com
panhia-- Refinação e Distillação - organisada nesta Côr
te para refinar assucar , distillar, e preparar carvão 
animal. 

AUendendo ao que Me requereo Pedro Pereira de 
Andrade , Hei por bem Autorisar a incorporação da Compa
nhia-Il.efinação c Distil!ação-organisada nesta Côrte para 
refinar assucar, distil!ar e preparar carvão animal na fabri
ca estabelecida em Nicterohy, na rna da Praia numero 45, 
de que he proprietario o mesmo Pedro Pereira de Andrade; 
c bem assim Approvar os Estatutos da referida Companhia, 
que com este baixão. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado ·dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezenove de Junho de mil oitocentos cin
coenta e seis, trigesimo quinto da Independencia e do Im· 
per i o. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz P ed-rcim do Coutto Fer-raz. 
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Estatutos 1la ~oanpanbia tle-Relina~lílo e !lllis
tiilaç'âo- esilll}eleeitla no :Rio 1le Janeit•o. 

Art. 1. o l(ica incorporada no Rio de Janeiro h uma 
Companhia anonyma com a denominação de Companhia de
Refinação e Distillação- a qual tem por !im a refinação 
de assucar, a distillação em geral, c o fabrico de carvão 
animal, tudo .em grande escala, com os apiJarclhos mais 
modernos e que concorrão para o aperfeiçoamento deste 
ramo de industria. 

Art. 2. • O fundo capital da Companhia será de du
~zentos e quarenta contos, representados por duas mil e 
quatrocentas acções de cem mil réis cada h uma, que pode
rão ser transferíveis á vontade do portador. 

Art. 3.' A Companhia durará pelo tempo de dez ao
nos, contados do dia da sua installação, e findo este prazo, 
poderá ser ellc prorogado pelo tempo que se resolver em 
Asscmbléu geral dos Accionistas, com maioria absoluta de 
votos que representem mais de metade do fundo capital. 

Art. lt. o Logo que se achem &uhscriptas duas terças 
partes das acçõcs, julgar-sc-ha n Compnnhin constituida, 
c se poderá pedir ao Governo Imperial a approva~ão des
tes Estatutos 

Art. 5.' Para estabelecimento da Companhia cede 
Pedro Pereira de Andrade, a sua fabrica, si ta na rua da 
Praia numero 4.5 em Nicterohy, com todos os seus per
tences, dependcncias, edificios, contractos, & c., receben
do elle a quantia llc setenta contos de réis, valor conven .. 
cio nado e conforme o iuventario, devendo eifcctuar-sc este 
pagamento em cinco prestações iguaes, immediatamente 
que se realisem as LU, 2.a, 3.a, 4-.a e 5.a entradas. 

Art. 6." A primeira entrada com que tem de con
correr os Accionistas será de quinze mil réis por acção, 
realisaveis na caixa da Companhia, quinze dias depois dos 
annuncios feitos para esse fim. As subscquentes entradas 
serão marcadas pela Directoria conforme as precisões da 
Companhia, e entrar·uo sempre na caixa no mesmo prazo 
de quinze dias depois dos annuncios. O Socio que sem 
causa justificada deixar de cumprir esta disposição perderá 
em beneficio da Companhia, o valor da entrada ou en
tradas que tiver feito, e se poderá distribuir suas acções 
por quem as solicite. 
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Da Asscmbléa gemi. 

Art. 7. o J·ulgar-se-ha constituida a Assembléa gerai 
dos Accionistas, achando-se reunidos socios que represen
tem mais de metatle do fundo da Companhia; porêm só 
terão voto deliberativo os socios que possuirem cinco ou 
mais acções, averbadas no livro das transfcrencias huin 
mez antes da convocacão c reunião da Assembléa. 

<l ordem da vota"çuo será de hum voto por cada cinco 
acções, e ussim até cincoenta; e d'ahi lJara cima qualqueL' 
que seja o numero de acções não dará Uircito a mais de 
vinte votos. Quando a votação tirer caracter pessoal será 
feita por escrulinio secreto. 

Art. 8. o O soei o que por qualquer razão se achar 
impedido de comparecer, poderá ser representado por pro-. 
curação conferida a outro socio. 

Art. 9. 0 São altribuições da Assembléa geral. 
§ 1.' Nomear a Dircctoria e os Gerentes. 
§ 2. o Nomear a Commissão para examinar os Balanços 

e Relatorios apresentados pela Dircctoria. 
§ 3.' Decidir sobre tudo que for concernente aos in

teresses da Companhia 
Art. 10. Na primeira reunião dos Accionislas, osSo

cios presentes nomearão d'entre si quem a deva presidir; 
e bem assim nomearão hum Secretario, e dous Escrutado
res para verificarem os votos dados para Directores. 

Art. 11. Antes de se proceder á nomeação ·da ·Di
rectoria , será taxada pela Assembléa geral a gratificação 
que deverá perceber cada Director , podendo essa gratifi
cação ser alterada, nas seguintes reuniões, segundo o pro
gresso da Companhia. 

Art. 12. Para haver sessão em A.ssembléa geral, h e 
necessario que se reunão tantos Socios, quantos represen
tem a maioria absoluta de votos. Se convocados huma vez 
se não reunirem, terão lugar na reunião seguinte as deli
berações da Sociedade com o numero que comparecer, in
serindo-se esta condição nos respectivos annuncios e avi~ 
sos particulares, que só nesta segunda hypothesc se farão. 

Da Administração da Companhia. 

Art. 13. Haverá huma Directoria nomeada pela As
sembléa geral, composta de trcs Membros dos quaes o 
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mais votado será o rresidente, servindo de Secretario o 
terceiro em votos, e os irnmediatos üearão Supplenlcs e 
substituirão os Directores nas suas faltas ou impedimentos; 
cada hum dos Direclores será obrigado a ter, c a con
servar vinte acções em quanto servir este cargo. 

Art. 14. llum dos Directorcs, ou Gerenic commer
cial, segundo a Directoria determinar, guardará a -Caixa da 
Sociedade, na qual não será conservado mais do que o di
nhero preciso para as dcspczas miudas, sendo o excedente 
mandado em humus dus casus bancarias da Côrte em coutu 
corrente de juros, e por esta feitos os pagamentos. 

Art. 15. A Dircctoria servirá dunmte hum anno, 
vencendo a gratificação que pela Assembléa geral lhe fur 
marcada, c poderá ser reeleita. 

§ 1.' He da competencia da Dircctoria organisar, de 
accordo com os Gerentes, os Regulamentos inkrnos tDnlo 
para os Empregados, como para as Gerencias, marcando 
ordenados, para os que ainda os não tiverem estipuludos, 
ou .que não tenhão contractos. 

§ 2.' Convocar a Assembléa geral todas as vezes que 
julgar necessario, c rigorosamente no fim de .Janeiro de 
cada hum anno, a fim de apresentar o Jlalanço e Relatorio 
do estado da Companhia. 

§ 3.' Nomear c dcmittir o Guarda-livros, c inspeccio
nar que a escripturaçJo seja feita com rcgularjdade, c 
esteja sempre em dia. 

§ lo.' Suspendbr o Gerente commercial nomeado, quan
do elle não cumpra os seus deveres, devendo nomea~· in
terinamente hum outro que o substitua, dando de tudo 
conta á Assembléa geral para esta decidir como entender. 

§ 5.' Marcar os dividendos que semestralmente se de
verem fazer, calculando o 1.' c 2.' pelo estado da Compa
nhia, e os seguintes na proporção dos lucros verificados, 
devendo dei1:ar em caixa sempre huma reserva , pelo me
nos de dez por cento dos lucros, para se poder occorrer 
de prompto a qualquer eventualidade. 

Art. 16. Haverão dous Gerentes, hum privativo para 
tudo qne pertencer ás operações c objectos da Fabrica, e 
outro encarregado das transacções commerciaes , exames dos 
depositos, & c. , tanto hum como outro Gerente ficao 
sujeitos ao que a seu respeito dispuzcr o Regulamento; e 
he de sua competencia privativ<! admittir e demillir os 
Empregados que lhe devão ser subordinados, em cuja elas-
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se nilo entra o Guárda-livros, que só he sujeito a Dire
ctoria, conforme o § 3." do Art. 15. 

Art. 17. l'ião obstante ser da comnetencia da Assem
bléa gaal a nomeação dos Gerentes , sêgundo o § 1. o do 
Art. 10, fica desde já reconhecido Gerente da Fabrica Pe
dro Pereira de Andrade, que exercerá este cargo por qua~ 
tro annos , sem que neste tempo possa ser despedido se
não por impedimento physico, ou moral de duração pro
longada, ou malversação provada. No fim dos quatro annos 
serú, ou não reconduzido conforme decidir a Assembléa 
geral. 

Art. 18. Ao supracitado Gerente da Fabrica fica estipu
lado o ordenado annunl de tres contos e seiscentos mil 
róis, e terá direito mais a h uma porcenta:l!:em razonvel, á 
discrição da Directoria, tirada dos lucros líquidos da Com
panhia, quando estes excederem de doze por cento ao 
anno. 

Art. 19. O Gerente commercial terá em compensação 
de sua agencia a commissão que pela Directoria lhe for 
arbitrada conforme as circumstancias. 

Art. 20. Os Gerentes são obrigados a ter, e conser 
var em deposito na caixa da Companhia vinte acções, que 
não serão tranferiveis, senão depois que deixarem o cargo. 

Art. 21. Para elevar a Fabrica, garante da prosperi
dade da Companhia, ao maior engrandecimento possível , 
logo que se achem realisadas as entradas sufficientes, a 
Dircctoria mandará buscar á Europa os appurelhos, e uten
sis que forem precisos, e bem aSsim furá construir arma
zcos, ou melhorar os que existem. 

Art. 22. O Gerente Pedro Pereira de Andrade fica 
autorisado a requerer ao Governo Imperial a necessaria ap
provaçilo destes Estatutos, e a faze-los registrar no Tribu
nal do Commercio , pois que os abaixo assignados os dilo 
por approvados, e só sujeitos ás alterações que o Governo 
determinar, ou as que a experiencia mostrar deverem ter 
na parte administrativa da Companhia. 

Rio de Janeiro 27 de lUarço de 1856. -Seguem as 
assignaturas. 



( 292) 

COLLECÇ;\0 DAS LEIS DO UJPERIO DO BRASIL. 

1856. 

PARTE 2. a 

DECRETO N." 1.772- de 28 de Junho de de 1856. 

Autorisa a Companhia de carris de ferro da Cidade á Boa
vúta, na Tifttca, a empregar o vapor ou outro q'ualquer 
motor, que o iguale ou exceda. 

Attendendo ao que Me requcreo Thomaz Cochrane, e 
outros accionistas da Companhia de carris de ferro da Cidade 
á Boa-vista, na Tijuca, de conformidade com o que fora con
tractado com a Dírectorin da Companhia da Estrada de ferro 
de D. Pedro 2.Q: Hei por bem que a clita Companhia de carris 
do ferro possa empregar nos mesmos, fóra dos limites desta 
Cidade, qualquer motor alêm do proposto 1 como se-ja o ''apor, 
ou outro que o iguale ou exceda. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, l\finis
tro c Secretario d'Eslado dos Negocias do lmpcrio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do lUo de Janeiro em 
vinte oito de Junho de mil oitocentos cincocnta e seis, tri
gesimo quinto da Independencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua I\Iagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇ;\.0 DAS LEIS DO IMPElUO DO BRASIL. 

1856. 

TOo!O 19. PARTE 2.a SECÇÃO 28." 

DECRETO N.' 1.773~de 2 de Julho de 1856. 

Determina como ha de ser .1ubstit1<ido o Juiz de Direito espe
cial do Cornmenio da Côrte. 

Hei por bem Decretar o seguinte, ficando nesta parte 
derogado o Artigo vinte e hum do Decreto numero mil qui
nhentos noventa c sete, do primeiro de lVIaio de mil oito
centos cincoenta e cinco. ,.._ 

Art. 1. • O Jniz de Direito especial do Commercio da 
Côrtc será substituído em seus impedimentos, primeiro, pelo 
.Tuiz Municipal da 1." Vara; segundo, pelo da 2."; e terceiro, 
pelo da 3.' 

Art. 2.' Esta substituição prefere a todas as outras, 
e não pódc. ser exerdda cumulativamente, nem com a ju
risdicção de Juiz Municipal, nem com qualquer outra sub
stituição. 

Art. 3.• Impedido o Juiz de Direito especial do Com
mercio c os ,fuizcs Municipaes das tres Varas, será aquelle 
substituído pelos Supplcntes destes 11 a mesma ordem , isto 
he, primeiro, pelos_ da 1." Vara, segundo, pelos da 2.a, 
terceiro, pelos da 3." 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dous de Julho de mil oilocentos cincoenta c seis, tri
gesimo quinto da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José 1'/wmaz Nabuco de Armv·o. 
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DECRETOS N.' 1.771;- de 2 de Julho de 1856. 

Dá Regulamento para a Casa de detenção estabelecida pro
visoriamente na Casa de Correcção da Côrte. 

Hei por bem, Usando da attribuiçUo que Me confere o 
Art. 102, § 12 da Constituiçuo, Decretar que ua Casa de 
detençuo estabelecida provisoriamente na Casa de CorrecçUo 
da Côrte se observe o ltcgulamcnto que com este baixa, as
signado por José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do 
Hio de ,Taneiro em dous de .1ulho de mil oitocentos cin~ 
coenta e seis, trigesimo quinto da Independencia c do Im
perio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Regulamento t•ar•a a Casa de <letençiio es
tabelecida t•rovisoria•nente na Casa tle 

Cm•recção da Côrte. 

SECÇÃO I. 

Da prisão e suas divisões. 

Art. i.' Em quanto não for construido o edificio desti
nado para a Casa de detençuo, servirá para esse fim a parte 
do primeiro raio de Casa da Correcção qne se acha desoccu
pada, constando das mansardas e pavimento terreo. 

Art. 2. o As mulheres, escravos c menores serão reco
lhidos em prisões separadas, guardadas as convenientes di
visões. 

Art. 3." Os presos da Casa de detenção serão assim 
classificados : 

§ 1.' Os que tiverem sido presos por infracção de Pos
turas municipaes, Hegulamentos policiaes, infracçUo de con
tracto, dividas civis ou commerçiaes, ou que sendo subditos_ 
estrangeiros tiverem sido detentos á requisiçúo dos respectivos 
Consules. 
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§ 2." Os presos indiciados de qualquer crime. 
Si 3. u Os pronunciados por crimes afiançavcis. 
;3) ·.4.. o Os pronuneiados por crimes inafianç.aveis, eom 

C\Ccpç.Jo dos do paragrapho seguinte. 
§ 5. 0 Os pronunciados por crimes em que possa ter lugar 

a pena de morte, galés perpetuas, prisão com trabalho por 
mais de dez annos. 

§ 6.' Os condemnados a qualquer pena, cujos processos 
pendem de recurso que suspende a execução d;;r sentença. 

§ 7." Os que por infracçao deste 1\egulamento, rixosos 
ou por máos costumes , forem pelo Chefe de Policia man
dados conservar em separado, guardadas quanto for possível 
-as divisões anteriores. 

§ 8/ Os-que padecerem de molcstias contagiosas, ou rc
. pugnantes, cuja companhia seja nociva aos outros. 

Art. 4-." Os presos, que se acharem nas condições dos 
§§ 1.' até ao !1.' do Artigo anterior, serão aposentados nas 
mansardas, c os outros no pavimento terr0o. Além destas 
divisões haverão as que forem convenientes, tendo-se em 
vista a posição social, costumes e circumstancias individuaes. 

Art. 5.' Nas mansardas serão designadas salas para o 
expediente da prisão , para entrevista dos presos cóm- seus 
advog.adoS~ parentes, oU pess-oas· associadas ein seus_ n'egoc_iOs, 
para os presos que estiverem imcommunicaveis, c tambcrri 
para os intcrrog·atorios a que tem de responder perante o 
.Juiz, podendo esta ultima ser em baixo, se houver para 
isso a ncccssaria accommodação. 

SECÇÃO Ji.. 

Da d;recção da C asa de detenção c seus empregados. 

Art. 6." A dirccção da Casa .de detcnçuo provisoTia fica 
encarregada ao Dir&ttor da mesma Casa de Correcção, u quem 
competirão as attribuições e vantagens conceditlas p·elo 1lc
gulamento n.' 120 de 31 de Janeiro de 1842; ellc podera 
ter hum Ajudante c hum Escrevente; que serão os mesnios 
que servi 5o na prisão do Aljnbc, ou outros quaesquer que 
forem de sua conliança, por elle propostos e nomeados pelo 
Chefe de Policia. 

Art. 7. o Os Empregados designados na 2. a parte do 
Artigo anleccdcntc servirflo sob as ordens do Director da Casa 
de Corrccção, 
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SECÇÃO UI. 

Dos livros c s1w escriptmw'ilo. 

Art. 8. o Haverá na Casa de detençáo os seguintes livros: 
§ 1. o De entradas e sahidas, sendo hum dos homens e 

outro das mulheres, e outro dos escravos, nos quaes se es~ 
creverão o nome, sobrenome, e signaes caracterist.icos do 
preso, sua filiação, naturalidade, idade, estado, profissao, 
dia e lugar em que foi preso, e o de sua entrada na prisão, 
culpa, nome das testemunhas que preseneiárão o facto (á 
vista da nota constitucional), Jqiz que decretou a prisao, e 
por quem conduzido , e em seguida a declaração de ser ou 
náo sustentado á custa do Estado. Nesse mesmo livro na 
margem fronteira se escreverão o dia da sentença de pro
nuncia ou não pronuncia, de condcmnaçáo ou de absolviçJo, 
a natureza da pena em que foi condemnado, o Alvará ·de 
soltura, ou qualquer mudança na situação do preso , como 
os signaes que adquirio na prisão, sua entrada para a enfer
maria, e regresso da mesma, obito, as penas correccionaes 
que soffreo , e quaesquer outras observações ácerca do seu 
comportamento. 

§ 2. o De oLitos, no qual se fará assento do dia em que 
m.orreo o preso, com as declarações eXigidas no Art. 31. 

§ 3. o De inventario, no qual se fará menção dos oLjectos 
pertencentes aos presos, que por virtude deste Regulamento 
serão no acto da entrada arrecadados para lhes ser entregues 
na occasiuo da sahida. · 

§ 4. o De conta corrente dos presos pobres sustentados á 
custa do Estado, no qual serão lançados todos os objectos 
fornecidos 3os mesmos para vestuario e outras necessidades, 
e o valor do sala rio cóm que (os que trabalharem) entra
rem para amortizar essas despezas, ou para formar seu pe
culio particular. 

§ 5.' De hum indice alphabetico em que estejão lança
dos os nomes de todos os presos com referencia aos livros 
acima designados, a fim de facilitar o uso dos mesmos livros. 
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SECÇ;\0 IV. 

Da entrada dos presos na Casa de detenção, sua classifica
ção, trabalho e ngúnen. 

Arl. 9. 0 Nenhum preso scrú recolhido na Casa de de
tenção sem ser acompanhado de huma ordem eseripta da 
Autoridade que o prendeo, na qual deelare o nome do preso, 
motivo da prisão, lugar e hora em que esta teve lugar; 
serão sómente recebidos sem ordem cscripta os que tiverem 
sido presos em flagrante por qualquer patrulha rondante ou 
pessoa do povo; mas neste caso o conductor he obrigado a 
fazer as mesmas declarações, provando ou demonstrando a 
impoS>ibilidade que teve de levar o preso á presença da 
Autoridade competente, na forma prcscripta pelo Art. 131 
do Codigo do Processo Criminal. 

Art. 10. A' vista do crime em que he indiciado, c 
da condição do preso, será elle classificado para ir tomar 
o aposento que lhe competir, sendo nesse acto despojado 
de todos os objectos de valor que comsigo trouxer, os quaes, 
depois de arrolados em sua presença, ficarão anecadados c 
sob a guarda do Ajudante, para lhe serem re<tituidos na 
occasião da sabida, ou entregues á pessoo que ellc designar. 

Art. 11. Os presos que não forem sustentados á custa 
do Estado, receberão de fóra as suas comidas , que serão 
examinadas pelo Director, ou por outro empregado de sua 
escolha, e só poderão ter entrada de manha das nove ás 
nove e meia, e de tarde das duas e meia ás tres, em cujas 
horas receberão lambem a roupa de uso e de cama, sendo 
obrigados a mudarem aquella duas vezes, e esta huma por 
semana. 

Art. 12. O preso que por pobre houver de ser sus
tentado á custa do Estado, receberá logo á sua entrada a 
vestimenta da casa, deixando na arrecadação a roupa com 
que entrou, para lhe ser entregue no acto da sabida, sen
do-lhe positivamente prohibido receber de fóra qualquer 
objecto de comida ou vestuario. A tabella n.O 1 marca o 
numero de peças de roupa de uso e de cama, e o termo 
de sua duração. 

Art. 13. A tabella n." 2 junta a este Hegulamento 
marca a ração de cada preso pobre: aquellcs, porém, que 
quizerem trabalhar receberão a ração marcada na tabella 
n.O 3, igual á dos condemnados da Penitenciaria, sendo a 
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despeza deste augmento deduzida do produclo do seu tra
balho. 

Art. 1!". Os estrangeiros reclusos á rcquisiç~o de seus 
respectivos Consules receberão (salva a disposição do Art. 11) 
a ração marcada na tabella n.' 3, c os escravos a da ta
bclla n.' !~, que hc a mesma do calabouço da Casa de Cor
recção. 

Art. 15. Os presos pobres que quizcrem trabalhar serão 
admittidos nas officinas de trabalho do Estabelecimento, ou 
em -lugar separaUo, se for mais conveniente, vencendo- o 
jornal que será marcado pelo Director. Do producto desse 
jornal_, dcduzitla a despmm do augmento de sua ração na 
fórma prescript_a na segunda parte do Artigo antecedente. 
o rei~to lhe pertencerá, c será entregue -no açtO' de sahir 
da p1_·isão. 

Art. 16. A nenhum pr·eso será pcrmittido ter escravo 
ou criado de portas a dentro da prisão, e mesmo dentro do 
1\stabelecimento só será admissivel com. permiS>ão do Chefe 
de Policia, ou do lJirector da Cosa de Correcção. 

Art. 17. Os presos poderão ter entrevista com mem· 
l~ros de sua familin, ou pessoas de amizade, duas vezes por 
~icmana das oito ás nove horas. da. manhã; essa cntrcvbta 
será na presença do lJircctor, ou. ue qualquer outro empre
gauo por ellc designado; mas a presença destes funcciona
rios não embaraçará que elles faltem em segredo sobre seus 
negocias, excepto havendo rccommendação de estarem incom
Plunicaveis. 

Art. 18. Poderão igualmente os presos receber · tres 
vezc? por semana, e a qualquer hoça.do dia,. seus. Advogados 
c Procuradores, com as cautelas previstas no Artigo ante
cedente, c extraordinariamente com licença do Director. 

Art. 19. Os presos de cada classe convcrsürao entre 
si até horas de silencio, sem nunca perturbarem o.soccgo 
das outras prisões, nem a ordem que deve ser muntjda ·no 
Estabelecimento. Dado o signal de silencio cada huw sere-
colherá á sua cama. · 

Art. 20. São expressamente prohibi(los na Casa de de~ 
tençno os ,jogos de cartas, dados ou outros semel.hantes; e 
npcnas tolcmdo o xadrez c o das damas; c esses- mesmo& 
scrüo prohibidos se no Director constar que delles ahusão os 
vrcsos. 

Art. 2!. Hc prohibibo na Casa de detenção a entrada 
de ohjed.l)s que ig·ua}muntc o silo na rcnitcnciaria. 



( 299 ) 

Art. 22. Aos prc.sos que se sustentarem á sua custa, 
poderá o Director pcrmiltir huma raç.ão de vinho que nãO 
exceda de meia garrafa, cassündo a permissD.o quando della 
h<'-tja abuso. 

Art. 23. O fornecimento ·dos presos, tanto de alimento 
e vestuarios, como de medicamentos e -dieta no caso de 
enfermidade, será feita pela mesma fórma e süb os mesmos 
contractos porque he feito aos condcmnados da Peniten
ciaria. MUs as contas de.stas ~cspczas serão, como até agora, 
tiradas mensalmente e' rcmettidas até o dia 5 de mez subse-
qu.entc á Secretaria- da Policia para, por intermedio do .Mi
llisterio da Jusli~:a, serem pagns pelo Thesouro no respectivo 
fornecedot·. 

Art. 2L Adoecendo o preso será, ainda que o n5o re
queira, remettido para a enfermaria, qlJO ·po1~ em quanto hC 
a da Penitenciaria. l~ssa remessa .será feita Com guia con
tendo o nome do preso, e a declara~·ão de ser ou uão susw 
tentado á custa ·do Estado. 

Art. 25. Se o preso mandado para a enfermaria for 
pessoa abastada, isto h e, que se · sustente á sua custa, 
ou se for escravo, as despezas de mediramentos e dieta corre-· 
rJo por conta propria, ou de seus· senhores; ellas serão aver
badas no livro de entradas e sahidas, em frente ao assento do 
preso, para serem pagas na occasião da soltura, sêm o qUe 
não terão cumprimento os respectivos Alvarás. 

Art. 26. As sommas recebidas pelo Director na confor
midade do Artigo antecedente serão por elle recolhidas ao 
Thcsouro, que lhe passará titnlo de descarga, dandn disto 
o mesmo Director parte ao Chefe de Policia. · 

Art. 27. Se no acto da apresentação do Alvará de· 
soltura o preso abastado, ou escravo, se achar na enferma.,. 
ria, o Dircctor apresentará a conta da despe~a já averbada 
para ser paga, se aquelle ou o dono não preferirem, .e o 
Medico não exigir que o doente continue até completo res
tabelecimento na enfermaria, do que se fará menção no 
dorso do mandado. 

Art. 28. As contas de despeza de fornecimento serão 
assignutlas pelo Director da Casa de detenção, c as da en-
fermaria rubricadas pelo l\-'Iedico -da casa. ,_ ' 

Art. 29. O i\ledico da Casa de detenção, que eonti-· 
uuará a ser o mesmo do Aljubc, visitará u enfermaria pelo 
menos hurna vez por dia, c a prisão nunca menos· de 'tres 
por semana. Suas ordens, pela qnc cc~peita ao tratamento, 
scrao cxactamcnlc. cnmpridn~. 
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Art. 30. O mesmo lV!cdico deverá assistir, pelo menos 
h uma vez por semana, á distribuição da comida para ob
servar se os gcneros súo de boa ou má qualidade, parti
cipando ao Director e ao Chefe de Policia as faltas que en
contrar. 

Art. 31. Morrendo algum preso na enfermaria, ou 
na prisão, immediatamente o Director da Casa participará ao 
Chefe de Polida, e este mandará que o Delegado ou Sub
delegado de Policia alli compareça com seu Escrivão "para fner 
e lança•· no livro de obilos o competente auto, no qual se 
declararão o nome do morto, o dia e hora do seu falleci
mcnto, causa presumível da morte, Medico que o tratou, 
&c., cujo anto será assignado pela mesma Autoridade Po 
licial, pelo Director da Casa, pelo Medico e pelo guarda 
da prisão a que pertenceo o finado. 

Art. 32. A nota constitucional, os Alvarás de soltura 
e quasquer outras ordens ou sentenças relativamente aos 
presos, serão previamente apresentadas ao Director da Casa, 
a fim de que, tendo dellas conhecimento, possa fazer as 
competentes notas no livro das entradas. 

Art. 33. Os presos recolhidos durante a noite serão 
recebidos em ·lugar separado, para serem classificados no 
dià seguinte, á vista da parte' da Autoridade que os prenrleo. 

SECÇÃO V. 

Da hygiene. 

Art. 3&. As mesmas medidas de hygiene e asseio es
tabelecida para os condemn<rdos da Penitenciaria serão ap
plicadas aos presos da Casa de detenção; elles tomarão ba
nho e terão a barba rapada pelo menos h uma vez por se
mana, e o cabe li o cortado mensalmente. 

SECÇAO VI. 

Disposições geraes. 

Art. 35. Os presos que infringirem o presente Regu
lamento, ou não se comportarem na prisão com a dceencia 
c moderaç.Jo ncccssaria, ficarão sujeitos ás penas correccio
naes que lhes serão impostas pelo Director. 

Essas penas são : 



§ 1." 
§ 2." 
§ 3." 
§ 1<." 
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Advertcncia em separado. 
lleprchensno em publico. 
~ludunça de prisão (Art. 3', § 12). 
Prisão solitaria. 

§ 5." Idem e jejum, sendo este por tempo que nilo pre-
judique á saude, conforme o juizo dos Medicos. 

Ar! 36. Ficão inteiramente abolidos os castigos corpo
rücs para os presos que não forem escravos, bem como o uso 
de golilha, grilhões·, & c. 

Art. 37. A guarda da prisão será feita externamente 
por uma guarda militai', e internamente por seis guardas 
semellwntcs aos que já existem na Penitenciaria, para esse 
fim nomeados pelo Dircctor, mediante as vantagens que 
aqucllcs percebem. 

Art. 38. No principio de cada mez dará o Director ao 
Chefe de Policia huma relação nominal dos presos existen
tes na Casa de detenção, com declaração dos que se achão 
sentenciados du nào,- dia da prisão, Juiz que 4 decretou, 
c estado do processo se souber. 

Art. 39. Alêm da relução nominal, continu;ll'á a dar á 
mesma Autoridade parte diaria das entradas e sahidas do 
dia antecedente, com declaração da Autoridade que decre
tou a prisão ou soltura. 

Art. lí.Q. O Director· providenciará sobre o sustento dos 
presos que, não sendo pobres, quizcrcm ser fornecidos pelo 
Estabelecimento, pagando clles as despezas respectivas. 

Art. 4.J. Vendo o Director que hum preso da Casa de 
detenção se conserva por oito <lias sem que se tenha <lado 
começo ao seu processo, fará aviso desta circumstancia ao 
Chefe de Policia, declarando o Juiz que decretou a prisão, 
ou aquelle a cuja disposição se acha o preso. 

Art. li·2. Serão applicaveis ao regimem economico e dis· 
ciplinar da Casa de detenção as mesmas regras e disposições 
estabelecidas fiO Hegulamcnto da Penitenciaria, que sobre 
representação do Director c parecer do Chefe de Policia 
forem applicadas pelo Governo, não sendo incompatiyeis 
com a condição do preso meramente detento. 

Art. 4.3 O Director tla Casa de detenção examinará na 
pratica se o presente Hegulamento merece ser alterado em 
alguma de suas disposições, c disso informará ao Chefede 
Policia, fazendo por essa occasião as observações que jul
gar convcn1entes. 

Palacio do Hio de Janeiro em 2 de Julho de 1856.~ 
José Thomaz 1\'abuco de Araujo. 



I 302 l 

DECRETO N.' 1.775- de 2 de Julho de 18:í6. 

Dá Regulamento para o sctv·iço da exlincção dos ince1ul1'os. 

Hei por hem Decretar o seguinte : 

SECÇAO L 

Do serviço da exl·incçào de incendios. 

Art. 1. o O scrviç.o da cxtincçfto de ioccnilios sení feito 
por bombeil'os, sob o commando de hum Dircctor, ·com au
'xilio das Autoridades policiaes, c coadjuvação da força pu
blica, na fórma designatla no presente Regulamento. 

SECÇÃO I!. 

Dos bombeiros e sua organisação. 

Art. 2. o l~m quanto não for definitivamente creado hum 
'Corpo de bombeiros- com organisação conveniente, será o 
trabalho da cxtincçuo de incendios executado por operarios 
dos Arscnacs de guerra e marinha, das Obras publicas e da 
:casa de correcção , alistados, exercitados e commandados 
na fórma abaixo indicada. 

Art. 3.' Em cada hnma das Repartições mencionadas 
:no Artigo antecedente, será crcada ou ·organisuda huma sec
'ção de bombeiros, composta dos operarias que forem mais 
1igeis·, robustos e moralisados, preferidos os mais amestrados 
etn qualquer dos ollicios de machinismo ou construcção. 

Art. ~-.' · As quatro secções assim creadas comporão o 
Cot]Yo provisorio de bo.mbeiros, para cujo commando será 
nomeado hum Ollicial superior do Corpo de Engenheiros, 
que será o Director geral do serviço dos mesmos, vencendo 
por isso a gratificação que lhe for marcada no Decreto dé 
s-ua nom·caçi1o. 

Art. 5.' Para coadjuvar o Director geral e substitui"lo 
'em scu.impedimento, nomcarú o G-overno outro Oflieinl, que 
poderá ser tirado dn cJnssü dos subalternos do ·corpo de Enge
nheiros com o titulo de Ajudante do Director, c gratificação 
·màrcada na fôrma do Artigo antecedente. 

Art. 6.' Alêm do Director geral e do seu Ajudante, 
hav0nl hum Inslruétor geral, especialmente encarregado do 
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ensino do Corpo, c em cada secçUo hum Jnslructor pal'cial 
para o mesmo fim, c hum Com mandante pura Jirigi-Ja; 
podendo estes dons empregos estar reunidos na mesma pcs-
soa. 

Art. 7.' As secções serão divididas em tantas turmas 
quautas forem as especialidades do serviço , e cada h uma 
dellas subordinada a hum chefe nomeado pelo respectivo 
Commandante. 

Art. 8.' Os Instructores, Commandàntes de secção c 
Chefes de turma poderão ser nomeados d"entre os emprega
dos civis ou militares de cada h uma das Re11mtições a que 
pertencer a secção. 

Art. 9.' O Dircclor geral, seu Ajudante e o Instru
ctor geral , serão nomeados pela Secretaria d' Estado dos 
Negocias da Justiça, a cargo da qual corre o serviço da ex
tincção dos incendios. 

Os Commandantes e Instructores parciaes de secçuo serão 
nomeados pelas respectivas Secretarias a que pertencerem 
essas secções , os primeiros sob pr·oposta do Di rector, c os 
ultimas do Instructor geral. 

Art. 10. Igualmente correrão a cargo do iilinisterio a
que pertencer a secção, todas as despezas com ella feitas 
para o serviço de bombeiros , ou seja com o ensino e far
damento das praças , ou com a compra, conservação c re
paro do material neccssario para uso della. 

Art. 11. Cada secção terá para os casos de incendio 
pelo menos huma bomba com todos os instrumentos e appa
relhos necessarios ao serviço, e o pessoal correspondente, 
exercitado nos diversos misteres, de maneii·a que possa 
trabalhar independente do auxilio de outra. 

Art. 12. Os hotnbciros usarão de hum uniforme, que 
será simples, adaptado ao serviço, e distincto para cada 
secção. 

O Directór geral, em acto de serviço, usará de hnm 
pennacho vermelho c de h uma fucha a tir·acollo, amarella 
no centro e vermelha dos lados; o Ajudante, quando não 
fizer as vezes do Director, de outra f acha ; metade amarei! a 
e metade vermelha; os Com mandantes, de· hum cinto largo, 
vermelho; e os Chefes de turmas, de angulos vermelhos 
no braço. 

Art. 13. Ao Director geral no commando e economia 
do Corpo compete: 

§ 1.' Propor o numero e distribuiç~o da força de cada 



I 304 ) 

secção ( Art. 7. o), designando os misteres a que se devem 
applicar os operarias, segundo a sua aptidão. · 

§ 2.' lnspeccionar o ensino dos bombeiros, determi
nando que fação exercício por secção, on reunidos. 

§ 3.' Propor o Regulamento interno do Corpo, indicando 
o numero de livros, e methodo de sua escriptU!'iJ~ão, e 
dar as instrucções necessarin.s sobre o modo porque deve
rão os bombeiros desempenhar seus deveres em caso de 
incendio. 

Art. 14-. Ao Ajudante compete: 
§ 1.' Substituir o Director geral em todos os seus im

pedimentos. 
§ 2.(} Ter a seu cargo os livros do alistamento dos 

bombeiros , com ns notas e alterações que oc.corrcrem em 
cada uma dns respectivas secções. 

§ 3.' Inventariar o material e inspeccionar a sua con
servação. 

Art. 15. Ao Instruc\or geral compele: 
§ 1. o Dar ensino· aos bombeiros nos diversos misteres 

deste serviço, fazendo-os aprender a gymnastica, a mano
bra das bombas, e o uso e emprego de todos os appare
lhos que nos casos de inccndio se applicão, ou para extin
guir o fogo e atalhar seu progresso, ou para salvar as vidas 
c os objectos ameaç,ados, devendo para este fim excrcila
los por secções, ou em Corpo, em ataques simulados de 
incendio , nas diversas maneiras porque este se manifesta, 
em cditlcios elevados, em lugares planos, c naS construcções 
subtcrraneas. 

§ 2. o Propor os jnstructores parciacs., para que o servit~o 
seja uniforme. 

§ 3.0 Indicar o materi_al necessario para uso dos bom
beiros de cada se.cçao, tanto nos ex:mcicios, corno em efTe
ctivc serviço, represcntundo á Ueparlição competcute, por 
intCrm~dio do Director geral, sobre a necessidade de acqui
si:ç.ao de novo, ou reparo do existente. 

Art. 16. Aos Instructores purciaes compete: 
§ 1. o Instruir os bombeiros de sua respectiva sccçJo sob 

a dfrecção e plano do Insfructor geral. 
§ 2. o Representar por intcrmedio do Instructor geral 

( Art 15 § 3. o), o mnlcdal c tudo o mDis quanto for ne
cessario para o ensino c aproveitamento de seus aprendizes. 

Árt. 17. Ao Commandanle de secção compele: 
§ I. o Nomear c demillir os Chefes do turma. 



§ 2. 0 Propor d'enlrc os opcrnrios de sua repartíçao os 
que tiverem ns precisas disposições para o serviço de bom
beiro, segundo o numero marcado pelo Ministro respectivo. 

§ 3. o Providenciar para que os operarias úlistados não 
fnlterú ao ensino e exercicio .desla profissão, representando 
contra os que forem omissos , desobedientes ou ineptos. 

§ 4. o Com mandar os bombeiros de sua secção em a elos 
do m:crcicio ou nos casos de incendio, executando e faZen
do executar as ordens que receber do Director geral e do 
seu Ajudante. 

§ 5.' Te1· sob sua guarda e direcção o material per
tencente á secção. 

Art. 18. No llegulamento interno de cada secção serão 
mai-cadas as attribuições dos Chefes de turma, as gratifica
ções dos bombeiros nos dias de effectivo trabalho, c as 
corrccçõcs pelas faltas que commetterem. 

SECÇIO III. 

Das Autoridades policiaes e da fotça publica. 

Arl. 19. A interverwao das Autoridades policiacs noR 
casos de incendio terá por fim : 

§ 1." Manter o socego publico e dar garantias á proprie
dade. 

§ 2. o Fazer arrecadar e ]JÔr em boa guarda os objcctos 
salvados do iocendio. 

§ 3. o Transportar os feridos. 
§ 4. 0 Permittir, de accorclo com o Director, aos visinhos 

a mudança de seus trastes, no caso--de correr perigo a con
servação delles nas casas coritiguas ás incendia~as. 

§ 5. 0 Mandar re~har as tavernas e todas as- casas de bC
bi~as espirituosas proximas ao ·lugar do inccndio. 

§ 6." Fazer executar os§§ tG, 17, 18, 19 c 20 do Tit. 
10 das·l'ostnras da lllm." Camara Municipal, as quacs vão 
annexas a este llegulamcnto. 

§ 7.' Auxiliar o trabalho dos bombeiros , fornecendo-lhes 
opcrarios , agua, transportes,. instrumentos e quaesquer 
meios que requisitarem para exlincção do iaccndio. 

§ 8. o Ordenar, de accordo com o Director geral dos 
bomhciros , ou quem suas vezes fizer,. a demolição de todo 
oU parte do edifício incendiado, ou de qualquer outro que 
corra perigo de o_ ser. 
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§ 9." Tomar conhecimento dos motivos do incendio, a 
fim de proceder na fórma das Leis contra os que de mú fé o 
tiverem causado. 

Art. 20. A força publica que se apresentar no lugar 
do inccndio fic.ará sob as ordens das Autoridades polici<lCs, 
para emprega-la da maneira que mais conveniente for ao 
serviço, e de accordo com o Dircctor, quando a providencia 
policial puder influir sobre a extincção de inccndio. 

SECÇÃO IV. 

Dos s1gnaes de incendio, ou toque de fogo. 

Art 21. O signal de fogo em qualquer das Freguczias 
da Cidade será indicado: 

1." Por tiros de peça de artilharia de grosso calibre dis
parados do Morro do Caslello. 

2. 0 l)clo toque do sino grande da igreja de S. Francisco 
de Paula. 

3. 0 Pelo toque do sino maior da lVíairiz da Fregnczia em 
que se manifestar o incendio. 

Art. 22. Se for de dia, o Morro do Castcllo dará o 
signal de fogo disparando trcs tiros de veçn com intcrvallo 
{le cinco minutos de hum a outro, e iç:mdo no mastro , 
que para este flm será levantado, a bandeira encarnada, 
que continuará içada por todo o tempo que durar o incen
dio.. Se for de noite, disparará o mesmo numero de tiros 
com o mesmo intervallo, e collocará no tope do di lo mas 
tro humá lanterna encarnada, que se conservará acesa em
quanto durar o incendio. 

Art. 2:3. Manifestado o inccndio, ·o sino grande da 
Igreja de S. Francisco de Paula fará immcdialamente aviso dan
do o toque de fogo; este toque constará do numero de panca
das seguidas correspondente ao numero de ·Cada Freguezia, 
segundo vai adiante indicado, repetindo-se este toque com 
intervallo de hum minuto. Assim para indicar o fogo na 
lfreguezia n. 0 1, o toque será de huma badalada rep.ctida, 
clara c distinctamcnte, de minuto em minuto; na .Fregue
zia ll. 0 2, de duas badaladas seguidas, repetidas de minuto 
em .minuto, c assim por diante. 

Art. 21-. O mesmo loque de fogo será repetido no 
maior sino {]a Igreja matriz em enja Fregnczia se manifes~ 
tar o inc.cndio. 
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Art. 25. Os signaes do Custello ficarão a cargo de 
hum dos empregados do Tclegrapho; os da Igreja de S. 
Francisco de raula, de hum ·sineiro designado pela Policia, 
c os das Matrizes, a cargo dos seus respeclh'os sacristães; 
ou sineiros. O primeiro e o segundo veneerão pelo Cofre 
da Policia huma gratificação especial por este serviço, e todos 
serão responsavcis pelas omissões, abuso~ e faltas que. com
mettcrem no desempenho de suas funcçõcs. 

Art. 26. As Frcguezias ficão numerudas pela fôrma 
seguinte: 

Sacramento .................. N.' 1. 
S . .Tosé ..................... N.' 2. 
Candelaria ................... N. o a. 
Santa Rita .................. N.' 4. 
Sant'Anna ................... N. 0 5. 
Engcnlv~ Velho •.•........... N. 0 6. 
Santo Antonio ............... N. o 7. 
Gloria ...................... N.' 8. 
Lagoa ...................... N.o 9. 

Art. 27. H e expressamente prohibido o toque de fogo 
em , qualquer Igreja que não seja da Freguezia em que se 
tenha manifestado o incendio. 

·Art. 28. Fica designada para ponto central do serviço 
de incendio a Secretaria da Policia, e para postos parciaes 
os Arsenaes de guerra c marinha, a Repartição das obras 
publicas, Casa de correqão, e outros pontos que forem con
venientes. 

Art. 29. Qualquer pessoa que primeiro souber que se 
manifestou o inccndio, ou seja na casa de sua residencia, 
ou em casa estranha, ou em qualquer edificio publico, de
verá ir ou mandar perante a Autoridade, posto de bomba, 
ou corpo de guarda mais proximo , dar parte desta occlir
rcneia, indicando a Freguezia ) a rua c a casa ou edificio em 
que o incendio se tiver manifestado. 

Art. 30. A pessoa que primeiro der noticia de hum 
inccndio, ou seja de dia ou seja de noite, terá direito a h uma 
gratificação correspondente á importaneia do aviso. 

Art. 31. Os Commandantes das guardas, rondas ou 
patrulhas que tirercm conhecimento de hum incendio, serão 
obrigados, sob pena de responsnhilitlade, a avisar imme
diatamentc á Igreja de S. Franei:-;co de. Paula, ou á l\'latrii 
da Frcguezia, á Secretaria da Policia, ou ô secção c posto 
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mais proximo, indicando a rua , casa ou edificio em que o 
fogo se manifestou. 

Art. 32. O empregado de policia que se achar de ser
viço na respectiva ~ct:retaria, logo que receber aviso de in
cendio, mandará fazer o signal de incendio no l\lorro do 
Castello , na Igreja de S. Francbco de Paula e Matriz da 
Frcguczia, e expedirá commUuict:ç:<io ao Dircctór geral de 
bombeiros, ao Chefe de Policia, ao Delegado e ás secções. O 
empregado do postO mais proximo procederá como o empre
guüo de policia, transmittiudo lop:o o aviso ao Castcllo, á 
Igreja de S. Francisco de Paula, á Matriz, ao Chefe de Po
licin , Dirertor geral, Delegado c á rcspctiva secçJo. 

Art. 33. Ao signal de inccndio cada bombeiro se re
colherá ao seu respectivo posto. 

O Commandante da secção, acompanhado dos bombei
ros, e com as bombas e apparclhos respectivos do uso da secrão, 
seguirá promptamenLe para o lugar do incendio. 

O mesmo praticarão o Dircctor geral, Ajudante c mais 
empregados do Corpo de bombeiros. 

Art. 3.í. Ahi se apresentarão tamhcm, com a mesma 
promptidão, o Delegado, Subdelegado de Policia e Inspecto
rcs dcquarteirâo com os seus distinctivos, assim como o Es
crivão c Olficiaes da policia. 

Art. 35. A Companhia de pedestres, Corpo municipal 
permanente, ou qualquer oulro de primeira linha da guar
niçfio da Cidade, ouvindo· o toque de fogo, enviará sem 
demora hum a gunrda commandada por hum Official, ou in
ferior, para manter o soccgn, e executar 'as ordens que 
Jhe forem daU<lS pela Autoridade policial que estiver presente 
ao incendiai Art. 20 ). 

Art. 36. No caso de inccn:lio, as ordens concernentes 
á policia serão dadas pela Autoridade policial mais graduada 
que estiver presente, e o trabalho da extineção do fogo di
rigido pela Autoridade mais grudnada do Corpo de bombei
ros, na seguinte escala: o Direclor geral, o Ajudante, o 
Commandante da secção { na concurrencia de mais de huma, 
aquelle que tiver patente militar mais graduada, ou que pri
meiro chegar, sendo de patente igual), o Instructor geral ou o 
Instruclor parcial de maior patente, ou o que primeiro 
ehegar, sendo de igual palcnle. Se porém no conilicto do 
trabalho sobrevier caso urgente, tanto em relação ao serviço 
de policia, como da cxlinc~,·ao do fogo, em que seja ncces
sario que as Aüloridadcs suhullcrnus dt~m qualquer provi-
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dencia, po!]cr[lo faze-lo, fHH~ticipando Jogo ao Superior a 
oce.turencia que u motivou. 

SECÇÃO V. 

Do modo jJOr que os empreqados do Corpo áe bombeiros 
deõempenharão seus deveres nos casos de incendio. 

Art. a7. O serviço da ·extinc<,.~ão de ince.ndios será 
dirigido só c exclusivamente pelo mais graduado empregado 
do Corpo de bombeiros qne estiver presente (Art. 36), 
embora compareça qualquer outra patente superior que não 
seja do corpo, a qual todavia eile consultará, se julgar con
veniente; o serviç.o será executado sómenle por praças de 
bombeiros, excepto quando o Dircctor julgar utíl adrhittir, 
como auxiliares, pcssous estranhas. 

Art. 38. Se no acto do serviço comparecerem bom
beiros e~:tra1tciros, ficarão tamhem 1í disposi('.ão do Dircct.ór, 
que os requisitará ao Cornmandantc rcspecth·o-, e os em
pregará c-omo for conveniente. 

Art. ·a9. Chegado ao lugar do incendio, o primeiro 
cuidado do Dircclor de bombeiros será reconhecer o estado 
do fogo, salvar as pessoas qnc estiverem em perigo, pro
ver-se de nguü su!ncientc, providenciar sobre scn supprimen
to, collocar as bambos nos lugares mais apropriados, e 
ordenar o ataque contra o fóco principal do incendio, sem 
desprezar os meios de salvar os objcctos mais valiosos ou 
importantes con"tidos no cdificio ameuçado. 

Art. 4.0. Quando for precisa qualqner demolição, ella 
será determinada com prévia intelligencia e accürdo da Au
toridade policial que se achar presente, excepto quando o 
ca~o for tão urgente que nfio -possa admittir demora; mas 
tanto neste, como no caso de não haver nccorclo entre a 
Autoridatlc policial c oDirector dos bombeiros, poderá este 
proceder a demolição , sob sua responsabilidade, dando cir
cumstanciacta conta no Ministerio da Justiçu. 

SECÇIO VI. 

Dúposiçües geraes. 

Art. H. A Autoridade policial presente ao inccndio 
terá por primeiro encargo mDndur separar as pessoas estranhas, 
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a lim de que não sepo os bombeiros perturbados no trabalho 
da cxtincç-ão do fogo, 

Art. !1.2. As pessoas em cujas casas se manifestar o 
incendio são obrigadas a franqueur as portas ás Autoridades 
policiaes e á força publica, c no caso de recusa serão as 
ditas portas arrombadas, por ordem da Autoridade policial, 
do que se lavrará auto especial. Assim se praticará quando 
for necessario entrar nas casa~ contiguas ás incendiadas; c 
os moradores daqucllas se recusarem. 

Art. 1;3. Os donos ou conductores de vehiculos de 
conduq,ão são obr;gados, CJ!l caso de -incendio, a prestar 
não só os ditos vehiculos, como os animaes. 

Art. 41;. Se faltarem os utensilios necessarios perten
centes aos Arsenaes, para demolir os edificios, são os mestres 
de obras obrigados a fornece-los. 

Art. 45. Se o incendio occorrer á noite, as ca,as 
onde se venderem archotes, velas, e quaesquer misteres 
necessarios para o serviço dos inccndios, fornece-los-hão á 
requisição da Autoridade policial. 

Art. 46. Os aguadeiros apresentar-se-hão immediata
mente com as suas pipas cheias d' agua, no lugar do in
cendio. 

Art. ~·7. Na Repartição da policia pagar-se-hão, pelos 
preços correntes, á vista dos cartões passados pela Autori
dade policial, os objectos q•1e se tiverem comprado para a 
cxtincção do inccndio; e os alugueis dos vehiculos e ani
macs que para aquelle fim' transporte dos, feridos' conduc
ção das bombas e mais prompta transmissão das ordens , 
tiverem sido empregados. 

Art. 4'8. Extincto o incendio, se lavrará em seguida 
hum termo de tudo quanto houver occorrido, desde o prin
cipio até o fim· delle, declarando-se a hora em que começou 
a atear-se, em que lugar do edificio; se por defeito de 
construcçiío ; se por descuido, accidente ou imprudencia de 
alguma pessoa da casa ; que soccorros forão prestados ; que 
Autoridades e patentes militares e3liveriío presentes. 

Art. !>9. No mesmo termo se fará menção de quaes
qucr amca\iUS de incendio, verbaes ou escriplas , que possa 
ter haVido, com indicnçJo dos autores e dos motivos; assim 
como de todils as outras circumstancias que tendão a estabe
lecer a criminalidade dos indiciados. l~stc termo será' cscri
pto pelo Escrivão da Policia, assiguado pelo Chefe de Poli
cia c Director dos bombeiros. 
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Art. 50. .As pesquizas que se tornarem necessarias , em 
virtude do Artigo antecedente, poderão fazer-se posterior
mente nos dias subsequentes ao incendio. 

Art. 51. O Director get·al dos bombcit·os, ou quem 
suas vezes _fizer na .cXtincção do incendio, apresentará, por 
intermcdio do Chefe de Policia, ao Governo Imperial, a re
lação das .pessoas que, por sua bt'av.ura, pericla e.dedica
\~ào, mais se tiverem distingu~do no serviço do inccndio. 

Art. 52. Aos infractores das disposições do. presente 
llegnlamento será imposta .a pena de d_eso bediencia ou_ aquella 
que no caso conber. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, ~o Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dous de Julho de mil oitocentos cincoenta e seis, 
trigcsimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

PosttU'otS da 111m. Camaa•a. illuulcit>al, a tfUC 
~"" refm•e .o§ ü.' tlo lb·t. :Ull tio Decreto •lesta 
•laia, que dá Begudemeuto I'"'' a o sm•viço 
tla extincção de ince:ndiio,!h · 

SECC;\.0 2.', TITULO 10. 

§ 16. Quando haja incendio, será obrigado cada visinho 
do quarteirão em que clle for, e dos quatro dos lados, a 
mandar immcdiatamonte hum escravo, com hum barril de 
agua, a apagar o incendio , os quaes se apresentarao a 
qualquer dos Inspectores dos tres quarteirões, que tomarão 
a rol o nome do escravo e do senhor. Findo o incendio , 

-o Fiscal respectivo receberá dos Inspectores dos quarteirões 
os rócs que tiverem feito, e os que por cllcs constar que 
não mandárão hum escravo , será o multados em 4 ;ti> 000, 
salvo mostrando que tiverJo. justo impedimento para assim 
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fazerem-, e neste caso póde o mesmo Fiscal deixar de os 
autoar, informando-se da verdade da excusa. 

§ 17. Logo que for publico o incendio, estando as 
ruas ás escuras , deverão todas as janellas illumina rem-se 
desde o lugar onde principiar o concurso destinado a apa
gar o fogo, sob pena de 4;j\JOOO. 

§ 18. A Camara terá depositadas nas casas de guardas 
dos chafarizes das Freguezias bombas d'agua, para que 
facilmente cheguem em soccorro nos incendios. 
' § 19. Os proprietarios das casas que tiverem poços nas 
immediações dos inccndios, serão obrigados a franquear a 
entrada para se tirar agua, exigindo dos Juizes de paz 
c Inspectores de quarteirão as medidas e precauções ne
cessarias para não serem prejudicados. Se os proprictarios 
se sujeitarem a que os seus mesmos escravos enchão os 
barris para os entregarem á porta, ser-lhes-ha permitlido, 
não sendo menos de tres. Os infractores serão multados em 
20;jjlOOO. 

§ 20. As pessoas que vendem agua em pipas ou em 
barris, conduzidas em carroças ou carros, serão obrigados 
a conservarem-os de noite cbeios d'agua, a fim de acudi
rem com promptidão a qualquer incendio. 

O encarregado das bombas da Camara, que terá huma 
relaçúo de todas as carroças e carros empregados em seme
lhante negocio, mandará avisar aos donos dos que não en
contrar no inr.endio, remetterá huma nota dos que faltarem 
ao respectivo Hscal, para fazer lavrar os competentes autos; 
Os infractores serão multados em 20:tr000. Igual quantia 
será paga pelo cofre da Camara ao dono do carro ou carroça 
d'agua que o encarregado das bombas da Camara decla
rar ter-se apresentado em primeiro lugar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Julho de 1856.
!osé Thomaz Nabuco àe Araujo. 
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DECRETO N.' 1.776-de 2 de Julho de 1856. 

Determina que os Auditores· de Guerra e Marinha se 
substituão mu,tuamente. 

Hei por bem Determinar que os Auditores. de Guerra 
scjuo substituidos nos seus impedimentos pelos de Marinha, 
e estes por aquel!es nos mesmos casos, 

O Marquez de .Caxias , do Meu Conselho , Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocias da Guerra, o tenha assim 
entendido c expeça os despachos .necessarios. Palacio do 
llio de Janeiro em dous de Julho de mil oitocentos cin:: 
coenta e seis, trigesimo quinto da lndependencia c do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

llarquez de Caxias. 
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COLLECÇiO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO ÜJ. PARTE. 2.a SECÇÃO 29.• 

DECRETO N. 0 1.717- de 9 de Julho de 1856. 

'Approva os Estatutos da Companhia de carris de ferro da 
. Cidade á Boa- Vista , na 1'ijuca. 

Attcndendo ao que Me requereo a Companhia de ·carris 
de ferro da Cidade á Boa-Vista, na Tijuca, e de conformidade 
com o Parecer da Secção' dQs Ncgodos do IinPcdo do Collselho 
d'Estado, exarado em Consulta de 7 do corrente mez: Hei 
por bem Approvar os Estatutos, que com este baixão, or
ganisados para a dita Companhia, cuja incorporação foi au
torisada por Decreto N. 0 1.742 de 2\J de :Março deste armo. 

Luiz Pedreira do Coutto I•'crraz, do ~Icu Conselho, i.\Ii
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmpcrio, assim 
o tenha entendido c faça executar. J>alacio do Rio de Janeiro 
em nove de Julho de mil oitocentos cincoenta e seis, tri
gesimo quinto da lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz. 

Estat .. tns <la C<>nllJU>nhtia •lle .,,. .. ,.;,. <le fe••••o 
da Cii<i•ule ait !IBoa-Vista, na 'l';j .. ea. 

CAPITULO I. 

Do titulo, fim c obrigações da Companhia. 

Art. 1. o A Companhia denominar-se-lia- Companhia de 
carris de ferro, da Cidade á Boa-Vü::ta, na Tijuca-. 

§ i..Q Seu fim he levar ao inteiro complemento e execuçUo 
o contracto feito pelo Dr. Thomaz Cochranc com o Governo, 
conforme o Decreto de 29 de Março de 1856 N. o 1. 7@, c suas 
condições. 
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§ 2. 6 Pá.ra- cs·sc c!Tôità a Companhia aceita os cn"cárgOs C 
condi<,~õcs_ estipuladas com o Emprezario, .Dr. Thomaz Ccclmmc, 
c fica pOL' isso obrigada a satisfazer todús as condições desse 
contracto como tambem as que se achão estipuladas no Dccre:.. 
to que conccdco o privilegio_, rassan.do ipso j'acto para a Com
panhia todos os direitos, micargos c regalias estabelecidas no 
referido Decreto do Governo. 

CAPITULO II. 

Do capitaL da Companhia .. 

Art. 2.' O capital da Companhia hc de 1.500 contos, di-
vididos em .accõcs de 200t-OOU cada htima. · 

§ t.o Deste ·capital serão cmittidas sómcntc 6.500 acções, 
ficando as mil· restantes para serem .cmittidas quando o Con
selho de Dit·ccção· julgar conveniente construir os ramacs da 
refCI_'ida eStrada. 

LUJITU'LO lU. 

Dos direitos e obrigaÇões dos Accionistas. 

Art. 3.0
' Todo o Accionista hc obrigado -a realisar a 

quota correspondente ao numero de suas acções , no prazo 
marcado, a contar do dia do 1. 0 annundo até-15 dias 
depois. 

~ 1. o O Acc:onista que, dentro do prazo marcado, nãQ 
rcalisar a sua quota, perderá· ipso- facto todDs seu~ direitos 
relativos ás acçücs c a quaesquer quantias, que em virtude 
dellas tivm· anteriormente realisado, sem lhe restar direito 
algum a qualquer reclamação a respeito. 

§. 2.0 As acçõcs assim_ perdidas para os Accioni_stas c adqui
ridas para a co-mpanhia pnderão .ser nova e mtcgralmcnte 
,Cmittidas ao par,- ou a premio, se ellas o derem no mercado, 
quando c pela maneira que o Conselho de Dirccção julgat' 
conveniente. 

Art. 4.. 0 As apoliccs da Companhia são- transmissíveis á 
vontade dos Accionistas, a quem cllas pertencerem; hc toda...: 
via prohibido t~·ansfcri-las por endosso, e escrever ncllas 
quacsquer declarações, ~,.'\:c. A transfcrcncia deve, para que 
seja villida, ser feita no respectivo livro de inscripçUo das 
apolices. ·· · 

§ 1. Aquelk, a quem for transferida legalmente huma 
acção, fica por esse facto subrogado em todos· os dir~itos .. c 
obrigaçõeS do antecedente proprictario da mesma acç.ão ~ e 
como elle goza de tOdas as regalias e privilc.giós inhcrentcs 
á sua qualidade, não podendo todavia.· votar na Assembléa dos 
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Accionistas, se por ventura não tiver intermediado da transfc
rcncia á reunião da Assembléa quinze dias pelo menos. 

§ 2. o Nenhum Accionista poderá votar em Assembléa. geral, 
senão possuindo pelo menos cinco acçõcs ; os que porêm pos
suircm menos, poderão, por combinação entre si, dcle;sar 
seus direitos á hum_ dcllcs para prefazcr o numero ncccssario 
para a votação, não podendo nunca exceder ao numero de 
votos pcrmittido ao maior Accionista. 

CAPITULO IV. 

Da Assembléa geral dos Accionistas. 

Art. ~.o A Asscmbléa geral da Companhia cnmptic-sc 
da reunião de todos os Accionistas ou possuidores legitimas 
de acções da Companhia, comparecendo por si, ou por seus 
procuradores, dcvididamente nomeados, ou de tantos Accio
nistas quantos prefação o computo de 2. 000 acções pelos 
menos. 

Art. 6. 0 A Assembléa geral he dirigida em seus trabalhos 
pelo l)residcntc do Conselho de Dirccção, servindo de Secre
tario o mesmo do referido Conselho de Direcção, c em sua 
falta, o que for pelo Presidente designado na occasião. 

Art. 7. 0 A Assembléa geral reunir-sc-ha ordinariamente 
todos os annos, no rnez de Abril , e extraordinariamente 
quando o Conselho de Direcção o convocar, no dia e hora 
que for annunciado pelo Conselho de Direcç,ão, e suas altri
buiçiles são : 

§ 1.' Nomear o Conselho de Direcçuo, ficando por esse 
facto conferidos todos os poderes necessarios para a dirccção 
da empresa , satisfação de todos os contractos havidos, não 
só com o Governo, em conformidade do privilegio conce~ 
di do, como para o Empresario e o Gerente da empresa, de 
maneira a não se considerar restricto nenhum poder a respeito. 

§ 2." Nomear a Commissão de exame de contas, apresen
tadas .pelo Gerente, e resolver as· questões que se suscitarem 
a respeito, e bem assim resolver os conflictos, que tenhão 
podido apparecer entre o Gerente e o Conselho de Direcção. 

§ 3.• Conhecer e resolver sobre as causas e motivos poi· 
que tenha o Conselho suspendido o Gerente , no caso de tcÍ' 
este recorrido da deliberação do referido Conselho, para com
petentemente promover a responsabilidade de qualquer que 
tiver incorrido nclla. 

Art. 8." NaS sessões cXÚaórdinarías da Assernbléa geral 
não se poderá tratar nem discutir senão o objecto ou ob.:. 
icctos para o qual clla foi convocada. 
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CAPITULO V. 

Do Conselho de Direcção. 

Art. 9. o O Conselho de Direcção compor-sc-ha d~ tres 
1\Jcmbros, eleitos pela Assembléa geral, ,á maioria relath'a de 
votos. 'O mais votado será o Presidente_ do Conselho, suas 
attribui~~'ões são : 

§ 1. • Convocar a Assembléa ordinaria e extraordinariamente, 
conforme o que se acha dcterrninaóo nestes Estatutos. 

§ 2. 0 Aconselhar o Gerente na melhor direcção dos negocios 
da empresa, applicação das dcspczas e arrecadação dos fun
dos, c em quacsquer outros objectos relativos á empresa, 
quando o Gerente achar conveniente ouvir o Conselho. 
~ 3. 0 Tomar mensalmente contas ao Gerente sobre o balan~ 

cote que clle apresentar, e alêm disto, quando lhe aprouver. 
§ 4.. o Approvar a pessoa que o Gerente lhe propuzer para 

servir em seus impedimentos tcmporarios. 
§ 5. 0 Suspcnd.m· o Gerente até a reunião da Assembléa 

geral, se o julgar incapnz ou mnlvcrsador. 
§ 6. o Satisfazer religiosamente todas as condições do contracto 

para com o Emprcsario, e para com o Gerente. Estabelecer 
a:; ordenados do nteJmo Gerente, e marcar-lhe huma quantia 
para as despczas do cscriptorio ou escripturação. 

§ 7.° Compete ao Conselho fazer o calculo dos dividendos, 
c marcar a epocha do seu pagamento, annunciando previa
mente. 

Art. 10. O Conselho fará suas sessões quando julgar con
veniente, ou qunndo o Gerente o exigir. Sua duração h c de 
trcs annos, no 11m dos quaes poderá ser reeleito no todo ou 
em parte. 

CAPITULO VI. 

Do Gerente. 

Art. 11. Pa1·a a boa administração c manejo dos negocias 
da Companhia, haverá hum Gerente com poderes gel'a-es c cs
pcciaes para praticar todos os actos da administração, opera
ÇÕ;}S e expediente da Companhia, conforme entender e for re~ 
solvido pelo Conselho de Dirccção. 

Art. 12. O Gerente será nomeado pelo Empresa rio, em 
quanto durarem os trabalhos da factura da estrada, depcn~, 
dendo tal nomcaç.ão da approvação do Conselho de Direcção, 
à quem o dito Gerente prestará contas e informações circums~ 
tanciadas de todas as occurrencias. Findos os trabalhos da os
irada, será tal nomeação- da attribuiçâo do Conselho, sujeitan
do-a á approvação da Asscmbléa geral, sobre cuja adopção ou 
rejeição, não havcrà discussão, c só votação. secreta. 
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Art. 1_3, Suas nltiribuçõcs·são: 
§ 1. (,) Promover, cuidar c zelar todos os interesses c negados 

da Companhia, S\-HlS operações, manejo c admjnistraçâo, ter 
a seu c.;q;o o expediente e escriptumção da Companhia, ar
i·ccadar suns rondas e entrega-las ao .Banco escolhido pelo Con
selho -de Direcção, á disposição do mesmo Conselho. 

§ 2. 0 Ex:c(:utar todas as resoluções do Conselho de Direcção, 
nJo lhe sendo pcrmiltido senão recorrer das que lhe parecer 
incon-venientes e prcjudiciacs aos interesses da Companhia para 
a Asscrnbléa geral dclla. 

§ 3. 0 Requisitar ao Conselho para conrocm· a Asscmbléa 
geral, e convor.;a-la quando o Conselho o não. faça em quinze 
dias depois da requisição. 

§ 4-.t'· Apresentar ao Conselho de Dil'ccção mensalmente hum 
balancete da dcspeza e receita da empresa, c á Asscmbléa ge
ral, em sua sessão ordinaria, as contas da gestão e rendimentos 
da empresa, acompanhados com suu respectivo rclatorio. 

§ 5. o Fazer a transfcrencia das acções da Companhia á· re
quisição do respectivo Accionista, ou por ordem legal dos 
Trihunaes. 

Art. il-. O Gm·cntc vencerá os ordenados que lhe forem 
marcados pelo Conselho de Dirccção, c mais h uma quanlia 
certa para as despezas do cscriptorio c cscripturação. 

C.\PI1Tt0 VIL 

Do fundo de reserva. 

Art. 15.. 1. 0 Logo que os lucros livres cxccdão de 10 por 
cento do capital realisado, SCI'á esse excedente levado a fun<lo 
de reserva·; mas quando este completar a quantia de 200 
contos, o exccdcntu será dividido pelos Accionistas. -2.0 da 
terceira parte das prcst;;tções que forem perdidas.- 3.0 dos 
premias que se obtiver das acçõcs posteriormente emitidas 
pela Companhia, tanto das que forem perdidas em virtude do 
Art. 3. o ~ 1. o, como das que ficarem reservadas para serem 
cmittida_s convenientemente. 

CAP.fl'L'LO YIII. 

Disposições geracs. 

Art. iG. Na Asscmbléa geral terão voto todos os Arcío
nistas que fol'ern possuido1·es de cinco acções pelo menos, o 
a.\•oLação far-se-ha em razão de hum voto por cada 5 t~cçôes~ 
até o numero de vinte _,·otos, contados sobre cada lote de 5 
acçüeS; de sorte que., aquellc qnc tiycr mais dC 100 ac:çõcs, 
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n~o tenha mais do que os ''inte -votos, sr-ja qual for o maior 
numero de suas acçõcs. 

Art. 17. Aqucllcs que tiverem menos de· cinco acçõcs 
poderão delegar seus poderes á hum Accionista que prefaça 
com essa delegação cinco ou mais acçõcs, c então lhe será 
licito votal'. 

Art. 18 Os Accionistas podem ser representados por si 
ou por outros, munidos de seus poderes legitimas; mas não 
podem delegar seus poderes senão a outros Accionistas. 

Art. 19. Não póde ser Membro do· Conselho de Dirccç\io 
Accionista que não seja possuidor de Yintc nc~:õe'S pelo menos, 
cujas acçües não serão transferidas em quanto durarem as 
funccõcs de 1\Icmbro do Conselho. 

;\rt. 20. As entradas serão feitas em qualquer dos Ban
cos, c nellc serão depositados todos os rendimentos liquidas 1 

que mensalmente produzir a empresa. 
Art; 21. PelQ fallecimcnto de qualquer' Accíonista passão 

os seus direitos á seus herdeiros legitimamente reconhecidos. 
Art. 22: Para alterar-se qualquer disposição dos presentes 

Estatutos, deve a proposta ser apresentada em huma sesSão 
da Asscrnbléa geral, e só crn hum a segunda reunião da' mes
ma Assembléa poderá ser votada. 

Art. 21. As prestações que forem pedidas na fôrma do 
Art 3. 0 § 1. 0

, serão divididas em tres partes, das quacs en
trará h uma para o fundo de reserva, c as outras duas serão 
accurnuladas ao dividendo, para serem divididas entre os so
cios, em razão- de suas acçõcs, 

Art. 24.. No acto da insLallaÇ,ão do Conselho Director, o 
Empresario ])r. Cochrane entregará ao mesmo Conselho auto
risação da Directoria da Compnnhia da estrada de ferro de D. 
Pedro 2. o pal·a poder constmir estações e arrecadar taxas, 
qualquer que seja o rrwto1· empregado, sem que por essa per
missuo a Companhia de carris de ferro da Tijuca tenha res
ponsabilidade alguma, não só agora como de futuro para com 
a de D. Pedro ll, nem para com cllc nr. Cochrane. 

lHo de Janeiro em 30 de Junho de 1856. 
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ImCRllTO N" J .778- de ~) de .Talho de 1856. 

A11torisa a 'incorporação c approta os Estal'lllos (ia Com
pauhia-Abundancia- que tern por fim estabelecer pes
carias nos mares ent·re o Rio de Janeiro e os Abrolhos. 

Attcndendo ao que i\Ie requerco José Pinto Duarte da 
Costa Pereira, e de conformidade com a Minha immcdiata 
Hcsolução de 28 do mez proximo findo, tomada sobre pare
cer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho <!'Es
tado, exarado em Consulta de 9 de Janeiro antecedente: 
!lei por bem Autorisar a incorporação da Companhia ~Abnn
dancia- que tem por fim cstnbclecer pe~carins nos mares 
cnlre o Rio de Janeiro e os Abrolhos; e Approvar os Es
atulos da mesma Companhia qne com este haixão. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do iileu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio, ns
sifn o tenha entendido e façn executar. Pulacio do Rio de 
Janeiro em noyc <lc Julho de mil oitocentos cincoenta c 
sei::? trigosimo quinto da Indepcndencia c (lo Imperio. 

Com a Rubrica de ~ua Mugestadc o Imperador. 

Luiz Pedreh'a do Coutto FerTaz. 

Da Companhia. 

Art. 1.' Organisar-sc-ha nesta Cidade de S. Sebastião 
do Rio de Janeiro hum a Sociedade anonyma, com o titulo 
de Companhia- Abundancia- cujo fim h e exercer a indus
tria da pesca, c da salga do peixe, nos mares que ficão 
entre o Rio de Janeiro e os Abrolhos. 

Art. 2." O fundo social de,ta Companhia será ele cem 
contos de réis, divididos em mil acçõcs de cem mil réis na1a 
h uma , transferivcis por endosso nas mesmas acções. 

Art. 3.' Alêm das acções de que trata o precedente 
Artigo poderá a Companhia emittir mais até quinhentas ac
ç.ões, se isso for reclamado pelas necessidades do negocio. 

Art. /í .. ' O pagamento das acções suhscriptas será feito 
ao inrorporante e !'residente da Companhia, .José Pinto 
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Duarte tla Costa Pereira, em cinco pr~staçõcs iguaes, c com 
intcrvallo, pelo menos, de trinta dias, devendo a primcíra 
prestação realisar-se quinze dias depois de approvados pelo 
Governo os presentes Estatutos. 

Art. 5.' Os recibos das prestações serão passados nas 
proprias acçõcs. 

Art. 6 ' O Accionisla que deixar de realisar alguma 
das presla(:ões, perderú o direito ás que já tiver realisado, 
as quaes reverterão para o fundo de reserva da Companhia, 
salvo casos m:traordinarios de. for~m mnior, evidentemente 
provados. 

Art. 7. 0 São Accionislas da C')tnpanhia os que sub
screverem os presentes Estatutos.· 

Da Administração. 

Art. § 0 A Companhia será representada e arlminis" 
tnHia por José Pinto Duarte da Costa Pereira, por tempo de 
cinco annos. -Findo este tempo se procederá a nova elei~\üo, 
podendo o mesmo ser reeleito. -Ficao-lhe outorgados ple
nos c illimitados poderes, sem r0serva alguma, e até os 
pollcres em causa propria. 

Art. 9.' O Presidente poderá escolher entre os Ac
cionistas quem nas suas faltas o substitua, a quem dará pro
curação. 

Art. I O Da mesma fôrma escolherá os Gerentes e em-
pregados que julgar neccssarios, e lhes marcará a gratifica· 
çuo correspondente ao trabalho que tiverem, c demittindo
os li 'fTemente quando julgar conveniente. 

Art. 11. Haverá lambem hum Conselho de tres Mem
bros, eleitos na primeira reunião de Accionistas, cujas func
ções durarão por tempo de hum anno; podendo ser reelei
tos os seus Membros findo este prazo. 

Arl. 12. O Presidente reunirá e ouvirá o Conselho , 
sempre que o julgar neeessario a bem da empreza. 

Art. 13. O Presidente da Companhia poderá ser desti
tuído pelo concurso de tantos votos dados em Assemhléa 
dos Accionistas, quantos representem mais de metade do 
enpital socinl. 
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Da Assembléa dos Accionistas. 

Arl. 14.. A Assemblén dos Accionislas será convocucla 
pelo Presidente da Companhia toda a vez que entender con
veniente, por meio de annuneios publicados com antecedcn
cia de cinco dias pelo menos: haverá porém huma rcuniJo 
no fim. de cada anno social, para ouvir o relalorio da 
administração ; e receber o balancete das operações da 
Companhia. Esse relatorio c balancete serão submeltidos a 
hum a Commissão de tres Membros, nomeada pela Asscm
bléa ; e o parecer que for por ella apresentado será sujei to 
á sua deliberação. 

Art. 15. A Assembléa dos Accionistas estará reunida, 
quando reconhecida a anticipação dos annuncios de convo
cação, e acharem-se presentes Accionistas que representem 
mais da metade das acções cmillidas. 

Art. 16. Não se reunindo numero sufficiente de Ac
cionistas, far-se-ha nova convocação, declarando-se expres
samente que nessa reuniflo, qualquer numero que compa
reça será sufiicicnte para constituir-se a Asscmbléa. 

Art. 17. A Asscmbléa scró presidida pelo Presidente 
du Companhia, que nomeará em cada Sessão hum Secre
tario para redigir a Acta , e verificar as votações. 

Art. 18. Os votos serão contados na razão ue hum 
por cinco acçôcs; porêm nenhum Accionista poderá ter mais 
de dez votos, qualquer que seja o numero de acções que 
possua, ou que, como procurador, represente collcctiva
mentc. 

Do dividendo, e do fundo de reserva. 

ArL 19. Os dividendos se farão semestralmente, a 
saber: o dividendo correspondente ao primeiro semestre do 
anno, na razão dos lucros estimados em face do balancete 
semestral, extrahido da escripturaçao da Companhia; c o 
dividendo do 2. 0 semestre, ou do fim do anno, dos lucros 
liquides, verificados pelo balanço geral que tem de ser 
presente á Assembléu dos Accionistas. Por lucros liquidas 
enlender-se-ha o saldo a favor da Companhia, que demons
trar a conta de lucros c perdas, depois de deduzidos todos 
os gastos, c hum abatimento de dez por cento cada anno, 
para o fundo de res;erva; c bem assim dez por cento de 
commissão ao Presidente da Companhia, como remunera
ção de seu trabalho, e re~pon:5ahilidade, 
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Do ~m da Companhia. 

Art. 20. A Companhia durará dez annos, c findos 
estes será dissolvida, liquidando-se os seus haveres e dis
tribuindo-se proporcionalmente pelas acções. Todavia a As
scmbléa dos Accionistas poderá renova-la se por maioria de 
votos entender que assim convêm, precedendo nova ap
J>rovação do Governo, em conformidade do Codigo. 

Art. 21. Antes desse prazo . poder:\ a Companhia ser 
dissolvida, entrando em immcdiata liquidação, se em As
sem biCa dos Accionistas assim se resolver por numero de 
votos, que representem dous terços do capital social, e lam
bem dous terços dos Accionistas, individualmente contados, 
tendo em vista o Art. 336 do mesmo Codigo do Commercio. 

!1.io de Janeiro f4. de Maio de 1855. 
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COLLECÇÃO DAS LElS DO üll'ElUO DO BllASIL. 

1856. 

Tmro 19. PARTE 2. a SECÇÃO 30." 

DECRETO N.' 1779-de 12 de Julho de 185fi. 

Eleva a seis Companhias o Batalhao de Infantaria do serviço 
activo da Guarda Nacional do Município de Itú, di! Pro
víncia de S. Paulo, e a tres as da Secção de Batalhão do 
serviço da reserva da mesma (;zwrda. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
S. Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unieo Fica elevada a seis Companhias o Batalhão de 
Infantaria do serviço activo da Guarda Nacional do Muni
cípio do Itú, da Província de S. Paulo, c a tres a Secção do 
llatalh:lo do seniço da reserva da mesma Guarda. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estudo dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do 1\io de Ja
neiro em doze de Julho de mil oitocentos cincocnta c 
seis, trigesimo quinto da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mcgas!ade o Imperador. 

Josr' Thomaz Navuco de Army·o. 
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DEC!\ETO N.' 1.780-de 12 de .Tnlho de 185G. 

Eleva a Batalhão a Secção de Batalhão da Guarda Na
cioual 2\'.' 2 da Província de S. Paalo. 

Attendendo <I Proposta do Presidente da Província de 
S. Paulo , Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. Fica elevado á Batalhão de h Companhiag 
do serviço aclivo, com o n.' 36, a Secção de Batalhão de 
Infantaria da Guarda Nacional n. o 2, da Provincia de S. Paulo. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do llio de Ja
neiro em doze de Julho de mil oitocentos cincocnta e seis, 
trigcsimo quinto da Indepenclcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador . 

.José 17wmaz 2Vabuco de Aratljo 
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COLLECÇ,\.0 DAS LEIS DO IMPERlO DO BRASil, 

1856. 

TO>IO 19. SECÇIO 31.' 

DECRETO N.' 1.781- de il> de Julho de 1856. 

Promulga o Tratado de amizade, eommercio c navegação en-
tre o Impcrio do Brasil e a Confederação Argentina. ~ 

Tendo-se concluído e assignado na Cidade do Paraná , 
aos 7 dias do mez de Março do 11resente anuo, hum Tratado 
de amizade, commcrcio e navegação entre o Imperio e a 
Confederação Argentina; c achando-se este acto mutuamente 
ratificado, c trocadas as ratificações em 2& de Junho pro
ximo passado; Hei por bem que o dito Tratado seja obser
vado e cumprido tão inteiramente como nelle se contêm. 

José Maria da Silva Paranhos, do Meu Conselho, Minis
tro c Secretario ll'Estado dos Negocias Estrangeiros, o tenha 
assim entendido, c expeça para este fim os despachos nc
cessarios. Palacio do l\io de Janeiro, aos quatorze dias do 
mcz de Julho de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesimo 
quinto da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 

Tratado de amizade, commercio c navegação entre o Brasil e 
a Confederação At-gentina, a que se refere o Decreto 

supra. 

Nós, o lmpcrador Constitucional c Defensor Perp<loo do 
Brasil, &c.; Fazemos saber a todos os que a presente Carla 
de confirmação, approvação c ratificação virem, que aos sete 
dias do ·mez de Março do corrente armo de mil oitoc,mtos 
cincocnta c seis se concluio c assignou na Cidade do Paraná, 
Capital da Confederação Argentina, ]lclos respectivos Pleni" 
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potcnciarios que se achavão munidos · dos competentes pode
res, hum Tratado de amizade , commercio c navegação entre 
o Imperio do Brasil e aquella Confederação, cujo teor e fôrma 
hc como se segue : 

Em nome da Santi.ssima e indivisivel 1'1-indade. 

Sua Magestade o Imperador do Brusil e o Presidente da 
Confederação Argentina, dcséjando firmar em bases-solidas e 
duradouras as relações de par. e amizade que subsistem entre 
as duas Nações, e ·promover os interesses communs do seu 
commercio c navegação por meio de hum Tratado que regule 
as ditas relações e interesses sobre as bases estabelecidas na 
Convenção preliminar de paz d·e 27 de Agosto de 1828, e nos 
Convenios de29 de Maio e21 de Novembro de 1851, nomeá
rão para este fim por seus Plenipotenciarios, a saber: 

Sua Magestade o Imperador do Brasil ao Illm. e Exm. Sr. 
Visconde de Abaeté, do Seu Conselho e do d'Estado, Gentil
homem da Sua Imperial C amara; Senador do Imperio, Di
gnitario da Ordem Imperial do Cruzeiro, c Grã-cruz das 
ordens de Christo do \lrasil e de Nossa Senhora da Concei
ção de Villa-Viçosa de Portugal ; 

E o Presidente da Confederação Argentina ao Illm. e Exm. 
Sr. Dr. D. João Maria Gutierrez, Ministro e Secretario de 
Estado de Governo da Confederação na ltepartição de rela
ções exteriores ; Os quaes , depois de terem trocado os se.us 
plenos poderes respectivos , que forão achados em boa c 
devida fórrna, conviérão n'os artigos seguintes : 

Art. 1.' Haverá perfeita paz e firme e sincera amic 
zadc entre S. M. o Imperador do Brasil e Seus successores 
c subditos, e a Confedcraçao Argentina e seus cidadãos, 
em todas as suas possesõcs ·e territorios respectivos. 

Art. 2.' Cada hum a das Altas partes contractantes· se 
eompromel(e a não apoiar directa ·nem indirectamcnte a se
gregação de porçao alguma dos territorios da outra, nem a 
creação nelles de Governos independentes em desconhecimen
to da ·autoridade soberana e legitima respectiva. 

Art. 3.' As duas Altas partes contractantes eonfirmão 
e ratificão a declaração contida no Art .1.' da ConvençãG 
preliminar de paz celebrada entre o Brasil e a ltepliblica 
Argentina aos 27 dias do mez de Agosto de 1828 ·, assim 
como confirmao e ratiHcão a obrigação de defender a inde
peHdeneia c integridade da ltepublica Oriental do Uruguay, 
de conformidade com o Art. 3." da mesma Convenção pre-
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liminar, c scgnmlo estipularem ulteriormente com o Gu~ 
ventO da dita 1\cpublica. 

Art. '•·' Considcrar-se-ha atacada a indcpendcncia c 
integridade do Estado Oriental do Uruguay, nos casos que 
nlleriormcnlc se accordarcm em concurrencia com o seu 
Governo, ·'c desde logo, c designadamente, no caso de con
quista declarada, e quando alguma Nação estnmgeira pre
tender mudai· a fórma do seu governo, ou designai·, ou 
impôr a pessoa ou pessoas que hajão de governa-lo. 

Art. 5.' As duas Altas partes contractantes confirmao 
e. ratificao a declaraçáo e reconhecimento da inucpendcncia 
da llepublica do raraguay, nos termos em que o fizcrão o 
Encarregado das relações exteriores e Dircctor Provisorio da 
Confederação Argentina, por meio do seu Encarregado de 
negocios em missão especial junto ao Governo do Paraguay 
aos 17 de Julho de 1852, e Sua Magestade o Imperador 
do Brasil por acto de 1-1- de Setembro de 184.4., feito c 
assignado pelo Encarregado de negocias imperial junto ao 
Governo daquella Hepublica. 

Art. 6.' As duas Altas partes contractantes, desejando 
pôr o commercio e navegação de seus respectivos paizes 
sobre a base de huma perfeita igualdade e benevola reci
procidade, convêm mutuamente em que os Agentes diplomati
·cos e consulares, os subditos e cidadãos de cada huma dcllas, 
seus navios e os produclos naturaes ou manufacturados dos 
dous Estados, gozem reciprocamente no outro dos mesmos 
direitos, franquezas e immunidades já concedidas, ou que 
forem no futuro concedidas á Nação mais favorecida; gra
tuitamente, se a concessão em favor da outra Nação for 
gTa tuita , e ':COm a mesma com})ensação , se u conecssão 
for condicional. 

Art. 7.' Para melhor intelligencia do Artigo prece
dente, convêm ambas as Altas partos contractantes em con
siderar como navios brasileiros ou urgenlinos aquelles que 
forem possuidos, tripolados e navegados segundo as Leis dos 
respectivos paizes. 

Art. 8.' Os Brasileiros estabelecidos ou residentes no 
terrilorio argentino, e reciprocamente os Argentinos esta
belecidos ou residentes no territorio brasileiro, estarao isen
tos de todo o serviço militar obrigatorio de qualquer genero 
que seja, e de todo o emprestimo !orçado, imposto ou 
reCfUisição militar. 

Art. 9.' Cada huma das Altas partes contractantes se 
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ohl'iga igualmente a uüo receber scienlc c volunlariamcntc 
nos seus .Estudos, c a nilo empregar em serviço ~cu aos 
citladfíos c subdilos da outra que tiverem desertado do ser
viço militar de mar ou de terra, devemlo ser apprchendi
dos c devolvidos os soldados e marinheiros de guerra, deser
tores, se forem reclamados pelos Cousules ou Vice-consules 
respectivos. 

Arl. 10. Se succedcr que uma das Altas partes con
traclantes esteja em guerra com hum a terceira, nesse caso 
observarão ambas entre si os seguintes principias: 

t.o Que a hanUciru neutra cobre o navio c as pessoas, 
com a cxcepção dos officiaes c soldados em serviço efl'eclivo 
do inimigo. · 

2. o Que a bandeira neutra cobre a carga, com exccpçao 
dos artigos de contrabando de guerra. · 

Fica entendido c ajustado que este principio uno scr
applicavcl ás Potencias que o não reconhecerem e obser
varem, e consequcntcmentc que a propriedade de inimi
g.1S que pcrlenção a esses Governos não será livre pela bandei
ra daquella das duas Altas partes contraclanles quo se con
servar neutra. 

3. 0 Que a bandeira inimiga faz inimiga a carga do lleu~ 
tro , a menos que lenha sido emborcada antes da declara
ção da guerra, ou antes que se tivesse noticia da decla, 
ra<iiiO do porto d'onde sarpou o navio. 

Fica entenditlo igualmente que se a bandeira neutra 
não proteger à propriedade do inimigo, por achar-se este 
comprehendido na clausula do principio segundo, serão li
vres os gcneros ou mercadorias do neutro que estiverem 
embarcados em navio da bandeira daquelle inimigo, com 
cxcepção do contrabando de guerra. 

4. o que os cidadãos do paiz neutro podem navegar livre
mente com seus navios, sahindo de qualquer porto para ou
tro pertencente ao inimigo de h uma ou de outra parte, 
ficando expressamente prohihido molesta-los de qualquer mo
do nessa navcgaçãD. 

5.' Que qualquer navio de huma das.Altas partes con
tractantcs que se encontre navegando para hum porto blo
queado pela outra não será detido nem confiscado senão de
pois de notificação especial do bloqueio, intimada c regis
trada pelo Chefe das forças bloqueadoras, ou por algum Ofli· 
c.ial sob o seu com mando, no passaporte do dito navio. 

H. o Que ucm hum a nem outra das Partes contractantcs 
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permitlirá que pcrmnncção on se vcndão em seus portos as 
presas marilimas feitas á outra por algum Estado com quem 
estiver eín guerra. 

Art. 11. Para não haver duvida sobre quaes sejão. os 
objectos ou artigos chamados de contrabando de guerra , se 
declaríío como tacs: 1. o, a artilharia, morteiros, obuzcs, pe
dreiros, mosquetes, reilcs, bacamartes, carabinas, espin
gardas, pistolas, piques, espadas, sabres, lanças, venabu
los, alabardas, granadas, foguetes incendiarios, bombas, 
polvora, mechas, balas e todas as demais co usas pertencen
tes ao uso destas~ armas; 2. 0

, escudos, capacetes, .peitos de 
aço , saias de malha , boldriés, uniformes e roUpa militar 
feita; 3;', boldriés de cavallaria e cavallos, sellins, sellas, 
lombilhos e qualquer outra cousa pertencente á arma de ca
vallaria; 4.', toda a qualidade de instrumentos de ferro, aço, 
latão e de quaesquer outros materiaes manufacturados, pre
parados ou formados expressamente para uso de guerra por 
mar ou por terra. 

Art. 12. Quando alguma das Altas partes contractan
tcs estiver em guerra com outro Estado, nenhum cidadão da 
outra aceitará commissões ou cartas de marca para o fim de 
ajudar a cóoperar hostilmente com o inimigo daquella, sob 
pena de ser tratado por ambas como pirata. 

Art. 13. Nenhuma da• Altas partes contractantes ad
mittirá em scçs portos piratas ou ladrões de mar, obrigan
do'se a persegui. los por todos os meios a seu alcance e com 
todo o rigor das Leis , assim como lambem aos complices do 
mesmo crime, e a todos aquelles que occultarem os bens 
assim roubados, e a _devolver navios e cargas a seus donos 
legítimos, cidadãos de qualquer das Altas partes contractantes, 
ou a seus procuradores, e , em falta destes, aos seus respe
ctivos Agentes consulares. 

Art. U.. As embarca_ções .brasileiras e argentinas, tan
to mercantes cómo de guerra', poderão navegar os rios Pa
raná , Uruguay, e Paraguay , na· parte em que estes rios 
pertencem ao Brasil c á Confederação Argentina, com su
jeição unicamente aos llcgulamentos fiscaes e de policia, nos 
quaes ambas as Altas partes contractantes se obrigão a ada
ptar como bases aquellas disposições que mais efficazmentc 
eOnLribuão para o desenvolvimento da navegação em favor 
da qual se cstahclcccm os ditos Regulamentos. 

Art. 15. Conscquentcmcnte as ditas embarcações poc 
dcrão cn~rar, permanecer , carregar c descarregar nos lu· 
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gares c portos do Brasil e da Confederação Argentina que 
pura esse tim forem habilitados nos sobreditos rios. 

Art. 16. Ambas as Altas partes contractantes, desejan
do proporcionar tato o genero de facilidades á navegação flu
vial commum, compromettcm.-se reciprocamente a colloca"r e 
mantl'r ns halisas e signaes que forem precisos para essa mes
ma navegaçáo na parte que a cada huma corresponder. 

Art. 17. Estabelecer-se-ha nos sobreditos rios, tanto por 
parte do Brnsil, como da Confederação Argentina, ht;~m syste-, 
ma uniforme de arrecadação dos respectivos direitos de Alfan
dega , porto, pilotagem , policia e pharol. 

Art. 18. Heconhecendo .as Altas partes contractantes que 
a Ilha de Martim Garcia póde por sua posição embaraçar e 
impedir ·a livre navegação dos affiuentes do Rio da Prata em 
que silo illteressados todos .os ribeirinhos, e os· signata
rios dos Tratados de 10 de Jnlho de 1853, reconhecem 
igualmente a conveniencia da neutralidade da mencionada 
Ilha em tempo de gnerra, quer entre os Estados do Prata, 
quer entre hum destes e qualquer outra Potencia, em nU
lidade commum, e como garantia da navegaçao dos mesmos 
rios, c per tanto concordão: 

1 . " Em oppor-se por todos os meios a que a posse da 
Ilha de Martim Garcia deixe de pertencer a hum dos E~ta
dos do Prata interessados na sua livre navegação. 

2." Em procurar obter daquelle a quem pertença a pos
se da mencionada Ilha , que se .obrigue a não servir-se del
la para impedir a livre navegação dos outros ribeirinhos e 
signatarios dos Tratados de 10 de Julho de 1853, e que con
sinta na neutralidade da mesma Ilha em tempo de guerra ; 
assim como em que se !ormem os estabelecimentos ncces
sarios para segurança da navegação interior de todos os Es
tados ribeirinhos e das Nações comprehendidas nos Tratados 
de 1 O de Jnlho de 1853. 

Art. 19. Se succedesse (o que Deos não permitia) que 
a guerra rebentasse entre qualqner dos Estados do Rio da Pra
ta , ou dos seus confluentes , as duas Altas partes contractan
tcs obrigão-se a manter livre a navegação dos rios Paraná, 
Uruguay c Paraguay, na parte que lhes pertence, não poden
do haver outra excepção a este principio senão a respeito dos 
artigos de contrabando de guerra, c dos portos e lugares 
dos mesmos rios que forem bloqueados conforme os princí
pios do direito <las gentes; ficando sempre salvo e livre 
o transito geral com snjciçilo aos Regulamentos de que falia 
o Art. H. 



Art. 20. Ambas as Altas partes con!ractantcs se ohri
giío a convidur, e a empregar lodos os meios a seu alcance 
para que a Hcpublicu do Parnguay adhira ás cstipnla<.:.õcs que 
precedem, concernentes á livre navegação fluvial, de confor~ 
midade com o .Artigo adclicional á Conven~~ao preliminar de 
paz de 27 de Agosto de 1828, c com o Art. H. do Convc
nio de 21 de Novembro de 1851 , celebrado entre o Brasil 
c os Governos de Entre-1\ios c Corrientes. 

Art. 21. A troca das ratiíicações do presente Tratado 
será feita na cidade do l'araná dentro do vrazo de seis mc
zes contados da sua data, ou antes se for possível. 

Em testemunho do que, nós abaixo assignados, Plenipo
lcnciarios de S. M. o Imverador do Bmsil, e do \'residente 
da Confedcraçao Argentina, em virlt:de dos nossos plenos 
poderes, assigmímos o presente Tratado com os nossos pu
nhos, e lhe fizemos JlÔr o Sello das nossas armas. 

Jl'eito na CiUade do Paraná, nos 7 dias do mcz de Mar
ço do anno do Nascimcnlo de Nosso Senhor Jcsu-Christo 
de 1856. - ( L. S. ) Visconde de Abaeté.- ( L. S. ). Juan 
Maria Gutierrez. 

E sendo-Nos presente o mesmo Tratado, cujo teor fica 
acima inserido , c bem visto , consideralio e examinado por 
Nós tudo o que nclle se conl6m, o Approvamos, H a li ficamos 
e f:onflrmamos assim no todo corno em cada hum de s'ens 
artigos c estipulações, e pela presente o Damos por llrme 
c valioso para haver de produzir o seu devido efl'cito, Pro
mcttcndo em fé e palavra Imperial Observa-lo c Cumpri-lo 
inviolavelmente_, c Faze-lo cumprir e obsr.rvar por qualquer 
modo que possa ser. Em testemunho e firmeza do que, Fi
zemos passar a presente Carta por Nós assignada, passada 
com o Scllo grande das armas do Imporia , c referendada pc
lo Nosso iilinislro e Secretario d'Estado abaixo assignado. 

Dada no Pa1acio do I\io de .Janeiro, aos vinte c no
ve dias. do mez de Abril do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesu-Chri~lo ue mil oitocentos cincoenta c seis. 

PlmRO, Imperador. Com Guarda. 

José illaria da Sil'l'a Paranlws. 
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DT\CRETO N." 1.782- de 1lf de Julho de 1856. 

Pr01nulga o Tratado de amizade, nauegaçiio e c01nmercia 
entre o lmperio do Brasil e a Republica do Pamguay. 

Tendo-se c~ncluido e nssignado nesta Córte, aos 6 
de Abril do presente anno, hnm Tratado de amizade, na· 
vegnçilo c commcrcio entre o Imperio c a 1\cpublica do 
Paraguay; c achando-se este acto mutuamente ractificado, 
c trocadas as ratificações em 13 de Jnnho proximo pns· 
sado; Hei por bmh Ordenar que o dito Tratndo seja ob· 
scrvado c cumprido tão inteiramente como nellc · se con· 
têm . 

. José Maria da Silva l'aranhos, do Mcn Conselho, Minis .. 
tro e Secretario ll'Estado dos Negocias Estrangeiros, o te
nha assim entendido c expeça para este fim os despachos 
necessarios. Pnlacio do Rio de Janeiro, aos quntorze dias 
do mcz de Julho de mil oitocentos cincocnta c seis, !ri· 
gesimo quinto da lndcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica do Sua Mngcstade o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 

Tratado de amizade , navegação e commercio , celebrado 
entre o Brasil e a Republica do Paraguay, a que se 

refere o Decreto s~tpra. 

Nós, o Imperaolor Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Brasil, & c. ; Fazemos snber a todos os que a presen· 
te Carta de confirmação , approvnção c ratificação virem, 
que aos seis dias do mez de Abril do corrente anno , se 
conclnio c nssignou nesta Côrtc do Rio de .Janeiro, entre 
Nós c o Presidente da 1\cpublica do l'nraguay, pelos res
pectivos lllenipotenciarios, munidos dos neecssarios plen'os 
poderes , hum Tratado de amizade, navcgaçáo e commer· 
cio do teor seguinte: · 

Em nome da Santissimct e indivisivel Trindade. 

Sun Magcstatlc o Imperador do Brasil c S. Ex. o Sr. 
Presidente da Rcpublica do Paraguay, desejando firmar em 
bases soliclas e (lurarlouras as relações de paz c amizade 



que existem entre as duas Nações, c regular a sua navega
çfio e commercio reciproco por meio de hum Tratado ada
ptado ás suas circumstancias de paizes limitrophes c ribeiri-

. nhos, nomeáráo para esse fim por seus Plenipotenciarios , 
a saber : 

Sua Magestade o Imperador do Brasil a S. Ex. o Sr. 
Dr. José Maria da Silva Paranhos, do Conselho de Sua Ma
gestade o Imperador do Brasil , Commendador da Imperial 
Ordem da Rosa, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios Estrangeiros ; 

E S. Ex. o Sr. Presidente da Republica do Paraguay 
a S. Ex. o Sr. José Berges; 

Os quacs, depois de terem trocado os seus plenos po
deres respectivos, que forão achados em boa e devida fórma, 
convicrão nos Artigos seguintes: 

Art. 1." Haverá paz perfeita, firme e sincera amiza
de entre Sua l\'lagcstade o Imperador do Brasil e Seus 
successores e subditos, e a Itepublica do Paraguay e seus 
cidadãos , em todas as suas possessões e territorios respe
ctivos 

As Altas partes eontractantes velarão em que esta ami
zade .e boa intelligencia sejão mantidas constante e per
petuamente. 

Art. 2.' O Brasil concede aos navios mercantes da 
Repnblica do Paraguay a livre navegação dos rios Para
ná e Paragnay , naquellas partes em que hc ribeirinho , 
e a Repnblica do Paraguay concede , nos mesmos termos; 
ao Brasil o direito de navegação livre na parte· daquelles 
doús rios em que he ribeirinha ; de modo que a navega
ção dos ditos rios, na parte 'em qne cada hnma das dnas 
Nações he ribeirinha, fica sendo eommum a ambas. 

Art. 3.' Os subditos e os cidadãos das Altas partes 
contractantes poderão entrar e sahir livre e seguramente 
com seus navios e carregamentos em todos os portos 
e lugares que se acharem habilitados para o commercio 
estrangeiro nos tcrritorios pertencentes a cada huma das 
Altas partes eontractantes poderão permanecer e residir 
em qualquer parte dos ditos lcrrilorios, alugar casas c 
armazens ) commCI'ciar em toda a classe de productos, ma~ 
nufacluras e mercadorias que sejão de legitimo trafico, 
sujeitando-se ás Lei~, usos e costumes estabelecidos no paiz. 

No que respeita á policia dos portos, carga e descarga 
dos navios, armazenagem e segurança das mercadorias, 
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gozarilo dos mesnios direitos, franquezas c privilegias de 
que gozao ou gozarem os uacionaes. 

Art. fLo Fica entendido que se não comprehcnde nos 
disposições precedentes a navegação dos rios interiores que 
desaguão no Paraná ou no Paraguay, que em ambas DS 

margens pertenção á soberania de huma das duns Nações; 
resen'ando-se as duas Altas partes contractantantes seu pleno 
e inteiro direito de crceptuar essa navegaçao para u ban
deira nacional. 

Outrosim, fica exceptuado o commercio de porto á 
porto da mesma Naç.ão, consistindo em generos do paiz , 
ou estrangeiros já despachados para consumo, cujo com'" 
mercio não se poderá fazer senão em cmbarcaçõeo nacio
naes, sendo com tudo livre aos cidadãos e subditos de am
bas as Altas partes contractantes carregar suaS mercadorias 
nas ditas embarcações , pagando huns e outros os mesmos 
direitos. 

Art. 5.' Nenhuma das Altas partes contractantes im
porá direitos de transito, nem outros sob qualquer deno
minação que seja , sobre as embarcações da outra que na
vegarem pelos rios Paraná e Paraguay, com destino de hum 
porto da Nação a que pertencem para outro da mesma Na
çao ou de hum porto da Naçao a que pertencem para ou
tro de terceira, c v1:ce-versa. 

Art. 6.' Fica entendido que cada h uma das duas Al
tas partes contractanles se reserva o direito de adoptar por 
meio de Regulamentos fiscaes e policiaes a:' medidas conve
nientes para evitar o contrabando c prover á sua segurança, 
obrigando-se ambas a sustentar como bases de taes Regula
mentos as que forem mais favoraveis ao melhor e mais am~ 
pio desenvolvimento da navegaçuo para a qual forem esta
belecidos. 

Art. 7.' As embarcações de cada huma das duas Al
tas partes contractantes, quando se dirijiio de hum porto 
da Nação a que pertencem para rutro da mesma Naçáo, ou 
de terceira, poderão tocar com o seu carregumento em hum 
porto da outra parte contractante, ahi Jlcnminecer, descar
regar e vender todo ou parte do seu carregamento, receber 
nova carga on seguir com o 1:csto da que trouxe para o 
porto do seu destino , sem que paguem pelas mercadorias 
que tenhão descarregado outros nem mais altos direitos do 
que os que se cobrão ou cobrarem pelas mercadorias intro
duzidas ou exportadas directamentc pela Nação mais favore
cida. 
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Art. 8. 0 Nos portos da HepuLJica do Paraguay, ondu 
chegarem naríos brasileiros para eommerciar, não serão es
tes obrigados a pagar, a titulo de tonelagem, ancoradouro, 
pilot<lgem , ou salvnmcnto em. caso de avaria , ou de nau
fragio, outros nem mais altos direitos do que sJo ou forem 
no futuro impostos sobre as embarcações paraguayas; e re
ciprocamente, nos portos do Brasil, as embarcações para
guayas não serüo ohrigaJas u pagar, sob os mesmos t.itulos, 
maiores direitos do que os que pngâo ou pagarem as em
barcações brasileiras. 

Art. 9. 0 Os brasileiros no Paragnny, e os paraguayos 
no Brasil, terão inteira liberdade para manejar seus proprios 
negocias, podendo faie-lo por si ou por seus agentes e 
caixeiros, como melhor entcmlerem. 

Art. 10. Os subdilos on cidadüos de cada huma das 
Altas partes contrnetantes gozarão em .todos os terr i lo rios 
da outra de completa e perfeita protccçâo quanto ás suas 
pessoas e propriedades. Elles teri'lo livre c facil accc:;so aos 
Tribunacs pura reclamarem c defenderem seus direitos; se 
poderão dispor de suas propriedades por venda , troca , 
doaçJo, testamento ou por outra qualq11er maneira, sem 
que se lhes opponha obstuculo ou impedimento algum, 
gozando a este respeito dos mesmos direitos, e privilegias 
que tem ou tiverem os proprios subditos ou cidadãos do 
paiz em que se acharem. 

Serão isentos de todo o serviço mililar obriga to rio, 
de qualquer genero que seja, e de todo o emprestimo for" 
çado, impostos, ou requisições militares. 

No caso de fallccimenlo ab intestato, o respectivo Con" 
sul geral, Consul ou Vicc-consul, exercitilrá o direito de 
administrar a propriedade que o fallecirlo tiver deixado, 
~r beneficio doS legítimos herdeiros c dos credores á he
rança, tanto quanto o aclmittirem as Leis do ·paiz em que 
tiver lugar o fallecimento. 

Art. 11. As duas Altas partes contractantes, desejando 
ilssentar as relações de amizade , commercio e navega~·ao 
de seus respectivos paizes sobre a base de huma perfeita 
igualdade e benevola reciprocidade, convicrâo em que os Agen
tes diplomaticos, c consulares, os subdilos ou cidadãos de 
cada huma dellas , seus respectivos navios, c os productos 
naturaes ou manufacturados dos dons Estados , gozarão re
ciprocamente no outro dos mesmos direitos, franquezas e 
immunidadcs já concedidos, ou que o forem para o futu-
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!'O, ;i Nação mais fuvorecilla, se11Jo gratuita a concessUo, 
se o for ou liver sido para essa Nação, c ficando estipula
da a mesma compensaçfio, se a concessão for condicional. 

Art. 12. Para melhor inte!ligencia do Artigo prece~ 
dente~ as duas A lius partes contractantes convêm em con
siderar navios brasileiros ou pnrnguayos os que forem pos
suidos, tripoludos e navegados segundo as Leis dos res
í'E:ctivos pnizcs. 

Art. 13. Se acontecer que huma das Altas partes 
contl·actantcs se ache em guerra_ com hum a terceira Po:-
tencia , os suhditos ou cidadãos da outra que se conservar 
neutra, poderiw continuar seu commercio e navegaçào com 
e~se Estallo, exccptuados os portos ou Cidades que se acha
rem bloqueados ou sitiados por mar. ou por teiTa: mas 
em nenhum caso será permitlido o commercio dos artigos 
reputados de contrabando de guerra. 

Art. U. Para que não haja duvida sobre quaes sejAo 
os objectos ou artigos chamados de e..ontrabando de' guerra . 
.se dcclarão tncs: I. o, cnnhões, morteiros, obuzes , pedrei
ros, mosquetes, refles, carabinas, espingardas, pistolàs, 
piques, espadas, sabres, lanças, dardos , alabardas, granaw 
das , foguetes, bombas, poivora , mechas, balas , e todus 
ns outras co usas pertencentes ao uso desta's armas; 2. 0

, es
cudos , capacetes, peitos de aço, saias de malha, boldriés, 
e roupa feita de uniforme e para uso militar; 3. •, boldriés 
de cavallaria, cavallos, scllins, sellas, lombilhos, e quaes
quer pertences desta arma; !j .. o, e geralmente toda a qua
lidade de instrumentos de ferro, aço, latão e de quaesquer 
ontros materiacs manufacturados, preparados ou formados 
designa<iamenle para fazer a guerra por mar ou por terra. 

Art. 15. No referido estado de guerra entre alguma 
das Altas partes contractantes c h uma terceira Potencia, 
nenhum subdilo ou cidadão da outra acceitará commissão 
ou carta de marca para o fim de ajudar ou cooperar hos
tilmente com· o seu inimigo, sob pena de ser tratado co
mo pirata. 

Art. 16. ;'lenhuma das Altas partes contractantcs ad
mittirá em seus portos piratas ou ladrões de mar, obri
g·ando-sc a persegui-los por todos os meios ao seu alcance, 
e com todo o rigor da.s Leis, assim como aos que forem 
convcucidos do complicidadc desse crime, ou occultarcm 
os benS assim roubados, e a dcvohcr navios c cargas a 
sons legitimo~ do:~os , snhditos ou eidadüos de qualquer 
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das Altas partes contraclantes, ou a seus procuradores, e 
em falta destes, aos respectivos agentes consulares. 

Art. 17. Se houver alguma desintelligencia, quebra 
de amizade, ou rompimento entre as <luas Altas partes contra
ctantcs (o que Deos na o permitia) os subditos ou cidadáos de 
cada huma das mesmas Altas partes contraclantes, residentes 
dentro dos territorios da outra, poderao ahi ficar para arranjo 
de seus negocios, c para continuar no seu commercio ou oc
cupação no pleno gozo de sua liberdade e propriedade, em
quanto se comportarem pacificamente, e não commettcrem 
offensa contra as Leis. Seus bens de qualquer classe que sejão, 
quer estejão debaixo de sua propria guarda , ou confiadoS 
a particulares ou ao Estado, nu o seruo sujeitos a embargos 
ou sequestro , nem a nenhuma outra carga ou exacção se
não aquellas que possão recahir em propriedades semelhantes 
pertencentes aos subditos ou cidadãos nacionaes. 

No caso porém de que o sen comportamento dê motivos 
de suspeita, poderão ser mandados sahir do paiz, conceden
do-se-lhes tempo sulllciente para seus arranjos, e a facul
dade de levarem seus bens c propriedades e de disporem 
delles por qualquer meio legal. Outrosim receberão hum 
salvo-conducto para que possão livremente e com segurança 
embarcar no porto que clles mesmos escolherem. 

Art. 18. As duas Altas partes contractantes convém em 
regular o transito dos seus navios de guerra nas aguas dos 
rios Paraná .e Paraguay, que lhes pertencem , nos seguintes 
termos: 

S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, em attenç~o a 
que o Brasil he hum Estado ribeirinho, concede que, inde
pendentemente de prévio aviso e consentimento, até dous 
navios de guerra brasileiros, de vela ou vapor, juntos ou 
separadamente, possão subir e descer livremente, sempre 
que assim convenha ao Governo Imperial, pelos rios Para
guay e Paraná, na parte pertencente á Republica, bem 
como entrar em todos os portos desta abertos ás bandeiras 
estrangeiras; com tanto, porêm, que nenhum dos ditos 
navios tenha maior arqueação que a de seiscentas toneladas, 
nem maior armamento que o de oito bocas de fogo. 

E reciprocamente, Sua Magestadc o Imperador do Brasil 
concede , soh as mesmas condições, que até dous navios de 
guerra paraguayos possâo chegar aos portos do Brasil abertos 
ás bandeiras estrnngeiras nos rios Paraguay e Paraná. 

rica entendido: 1.", que nu sobredita I"estricçiio se não 
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comprchcnúcm ás navios do guerra brasi!eifos que forem 
como pnquetes aos portos da Repnblicn , conforme o pu
derem fazer os de qualquer outra Nt~ç.üo; 2. 0

, que os navios 
de guerra brasileiros e os paraguayos gozarão respectiva
mente, nos sobredito.s portos Ouviaes, das honras, franque
zas e isenções que são de uso geral; 3.<>, que os navios 
de guerra paraguayos poderão enlrnr em todos os portos ma
ritimos do Imperio abertos ao cornmercio estrangeiro, c 
nelles gozarão das mesmas honras, franquezas e isenções 
que se concederem aos de qualquer outra Nação. 

Art. 19. O simples e livre transito pelas agnas dos 
rios Par<1gnay e Paraná, de que !ratão os Arts. 2 e 18 do 
presente Trat<1do, será permanente; todas as outras estipn· 
!ações só mente serão vigentes por 6 annos, contados do dia 
da troca. das ratificações, em que o mesmo Tratado come
çará a ter pleno e inteiro effeito. 

Art. 20. A troca das rntificações do preser.te Tratado 
será feita na Cidade, da Assumpçilo dentro do prazo de 80 
dias, ou antes se for possivel, contados do dia da sua 
data. 

Em testemunho do que, nós os P!enipotenciarios de Sua 
Magestadc o Imperador do Brasil, c da Hcpublica do Pa
rnguay , em virtude de nossos plenos poderes, assignámos 
este Tratado e lhe fizemos pôr o Scllo de nossas armas. 

Feito na Cidade do R i o de Janeiro, aos seis dias do 
mez de Abril do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu
Chri>to de mil oitocentos cincocnta c seis. 

(L. do S.)- José llf aria da Silva Paranho•. 

(L. do S.) -José lJerges. 

E sendo· Nos presente o mesmo Tratado, cujo teor fica 
acima transcripto, e bem visto, considerado e examinado por 
Nós tudo quanto nelle se contém, o A pprovamos, Ratifica
mos e Confirmamos, assim no todo como em cada hum dos 
seus artigos e estipulações, e pelo presente o Damos por fir
me c valioso para produzir o seu devido cfieito, Promettendo 
em fé e palavra Imperial, Observa-lo e Cumpri-lo inviolavcl· 
mente, e Faze· lo cumprir e observar por qualquer modo que 
possa ser. 

Em testemunho c firmeza do que, Fizemos passar a pre 
sente Carta por Nós assignatla, passada com o Scllo grande 



( 340 ) 

das Armas do lmpcrio, c referendada pelo Nosso i\'linistro c 
Sccrcrario U'Eslado abaixo as.-.ignado. 

Dada no Palac:io do Hio de J-aneiro, nos oito dias do mez 
de Abril do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu
Christo de mil oitocentos cineoenta c seis. 

PEDRO, lmperauor Com Guarda. 

Jose frlaria da Silra Paranlws. 

llEClli':TO N.' 1.783- de 1ft de Julho de 1856. 

l~ronwlga a Convcnç1io relativa ao nfuste de li-mites entre o 
lmpcrio do .Brasil c a Republica do Parayuay. 

Tendo-se conclui do e assignado nesta Côrte, aos 6 do 
Abril do presente ano o, h uma Convenção relativa ao aju~te 
de limites entre o Irnpcrio c a Hepublica do Paraguay; e 
achando-se este a c to mu luamen te r a ti ficado, e trocadas <1s 
ratificações em 13 do Junho proximo passado; Hei por bem 
Ordenar que a dita Convenção seja observada e cumprida tão 
iuteirl).rncnte como nellu se conl~m. 

José Maria da Silvo Paranhos, do "leu Conselho, Mi
nistro_ c Secretario (l'Estado dos Negocias Estrangeiros, o le
nha assim entendido, c expeça pa.ra este fim os despacho:; 
ncccssnrios. Palacio <lo llin de .Janeiro aos quatorze ·dias do mez 
de .Julho de mil oitocentos cincoenta c seis, trigesimo quinto 
da Independcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 
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Convenção relativa ao ajuste de limites celebrado entre o 
Btasil e a Republica do i'araguay a que se •·efere o 

Decreto supr-a. 

Nós, o [mperador Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Bn1sil, & c. ; Fuzemos saber a todos os que a prcsenle 
Carta de confirmação, approvaçuo e -ratificuçúo virem, que 
aos 6 dias do mez de Abril do corrente anno se concluio 
e assignou nesta Côrte do lHo de J~nciro; catre Nós e o 
Presidente da llepublica do Puraguay, pelos respectivos Ple
Hipotenciarios, munidos de plenos poderes, h uma Convcn
çfw fixando o prazo e a fórma em que deve ter lugar· o 
ajuste definitivo de limites entre os dous Paizes, cujo teor 
he o seguinte: · 

Em nome da Santissima e Indivisível Trindade. 

Considerando Sua Mugestade o Imperador do Brasil e 
S. Ex. o Sr. Presidente da Republica do Paraguay, que nUo 
he actualmente possivel ajustar e concluir hum Tratado de
finitivo sobre o reconhecimento de suas respectivas frontei
ras, como tanto desejao e interessa a ambos os Paizes ; c 
esperando que as novas e mais estreitas e arnigaveis rela
ções em que vão entrar as duas Naç.ões e seus Governos, 
pelo Tratado de amizade, navegação e commercio celebrado 
nesta data, removerão as difficuldades que ora obstao ao 
dito accordo; Concordárao em diffe'ri-lo para h uma epoca 
mais opportuna, por meio de h uma Convenção em que se 
fixem o prazo e os termos desse adiamento. 

Para esse fim os Seus respectivos l'lenipotenciarios, a 
saber: 

Por parte de Sua Magestade o Imperador do Brasil, 
S. Ex. o Sr. Dr. José Maria da Silva l'aranhos, do Conse
lho de Sua Magestade ·o Imperador, Commendador da Im
perial Ordem da Rosa, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocias Estrangeiros ; 

E por parte de Sua Ex. o Sr. Presidente da Republica 
do Paraguay, S. Ex. o Sr. José Berges; convierão nos Arti
gos seguintes: 

Art. 1.' Sua Magestade o Imperador do Brasil, e S. 
Ex. o Sr. Presidente da Hepublica do Paraguay se obrigão 
a nomear, logo que as circumstancias o .pcrmiltão, e dentro 
do prazo de seis annos, contados da data desta Convenção, 



( 3';:! ) 

seus Plenipotcnciarios, a fim de cx.aminarem de no,·o e ajus
tarem definitivamente a linha tlivisoria dos dous Paizcs. 

Art. 2. c Fica cntenllido que em quanto se na o cele
brar o accordo detluilivo do que trn!a o Artigo antecedeu te, 
as duas Altas partes contracluntes rcspeitar5o c farão respeitar 
reciprocamente o seu uti possidetú actun!. 

Art. 3.' A troca Jus ratificações rle<ta Convenção se 
fará na Assumpção dentro do prazo de 80 dias, contados da 
sua data, ou untes s~ for po:-:sivel. 

Em testemunho do que, nós os Plenipotcnciarios abaixo 
assignados, em virtude de nossos plenos poderes, msigná~ 
mos a presente Convenção, c lhe fizemos pôr o Scllo de 
nossas armas. 

Feita na Cidade do Rio de Janeiro aos seis dias do 
mez de Abril do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesu-Christo de mil oitocentos cincocnta e seis. 

(L. do S.) - José Maria da Silva Paranhos. 

(L. do S.) - José Berges. 

E sendo~ Nos pre~cnte a mesma Convenção, cujo teor 
fica acima inserido, e Pem visto, considerado e examinado 
por Nós tudo quanto nella se contém, a Approvamos, Bati
ficamos e Confirmamos, assim no todo como em cada um 
de seus artigos e estipulações, c pela presente a Damos por 
firme e valiosa para produzir o seu devido effeito, Promet
tendo em fé c palavra Imperial Observa-Ia e Cumpri-la invio
lavelmente, e Faze la cumprir e observar por qualquer modo 
que possa se1·. 

Em testemunho c firmeza do que, Fizemos -passar a 
presente Carla por Nós assignada, passada com o Sello grande 
das armas do Impcrio , e referendada pelo Nosso Ministro e 
Secretario d' Estado dos Negocies Estrangeiros abaixo assignado. 

Dada no l'alacio do l\io de Janeiro aos oito dias do mez 
de Abril do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos cincoenta e seis. 

PEDRO, Imperador Com Guarda. 

José A'Iaria da Silva Paranhos. 
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DECRETO N.' 1.73'•- de H do Julho do 1856. 

Concede a Josd drt Maia privilegio por doze annos para 
fabricar, i·mporlar c vender machúws de descaroçar al~ 
godão, segLtndo o ·modelo que apresentou de sua invenção. 

Attendendo ao que Me requerco José da Maia, e de 
conformidade com a Minha immcdiata Resolução de 14 do 
mcz fio do, tomada sob parecer da Secção dos Negocias do 
hnperio do Conselho ·ct'Estado; exarado em Consulta de 
11 do dito mez: Uei por bem Conceder ao referido José 
da Maia privilegio por doze annos para fabricar, importar c 
vender machinns de dcscnroçar algodfío, segundo o modelo 
que apresenlou de sua invenção. 

Luiz Pedreira do Coutto li'crraz, do Meu Conselho , 
1\Iinistro c Secretario d)Est<:Hlo dos Negocias do Impcrio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pulacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Julho de mil oitocentos cin
coenta c seis, trigcsimo quinto da Indcpendencia c do Im
-pcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do CouUo Ferraz. 
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COLLECÇIO DAS LEIS DO HIPERIO DO BRASIL. 

1856. 

-rm10 19. PARTE 2."- SECÇÃO 32.' 

DECRETO N.' 1.785 ~ de !6 ue Julho de 1856. 

Autorisa a incorpomção e approva os Estatutos da- Com
panhia Nacional de Naoegação de S. Christovão e 

Ponta do C,y·ú- para esta Cidade. 

Attendendo ao que Me representou Alexandre \Vagner, 
Gerente da- Companhia ~acionai de Navegação de S Christo
·yão c Ponta do Cajú- para esta Cidade, c de conformidade 
com â Minha immediata Resolução do 12 do corrente mcz, 
tomada sob parecer da Secção dos Negocias do Impcrio do 
Conselho d' Estado, exarado em Consulta de 25 de Junho pro
ximo passado: Hei por bem Autorisar a incorporação da dita 
Companhia, e Approvur os respectivos l~statutos que com este 
baix.ão. 

Luiz Pedreira do Coulto 'Ferraz, do Meu Conselho, I\Ii
nistro e Secretario <l'.Estado dos Negocies do lmpcrio, assim 
o tenha eutcnclido e fae.1 cxccutue. Pulado do lHo de Janei
ro em dczcscis de JulhÜ de mil oitocentos cincocnta e seis, 
trigesimo quinto da Indepcndcncia c do Impcrio. 

Com a Huhrica de Sua :Magcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Contto Ferraz. 

l~,f§ltatutorg d.a ComB_nanhia tle- i~M:rave;;ação a 
vaa><w <ie §, IDb.••n,stovr.o e IDajóo. 

CAPITULO I. 

Da Companhia. 

Art. 1.' A Companhia denominar-sc-ha -Companhia de 
Navegação a vapor de S. Christovão c Cajú-, c seu princi
pal c immediato objecto hc a navegação a vapor entre a Córtc 
c os bairros dos citados nomes, podendo desde jâ estabelecer 
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mnis huma linha de navegação entre o Saco do Alferes c S. 
Christov[lo, c para o futuro quaesqucr outras que pclü Ge
rente c Con';elho Direct.or forem julgndas de rcconhecitlo in
teresse para a Companhia, dando disto conta á Asscrnbléa ge
ral dos Accionistas. 

Art. 2.' A Companhia durará pelo tempo de 20 mmos, 
a contar do dia de sua incorporação, e findo este prazo será 
deliberado em Asscmbléa geral a sua prorogação ou dissolução. 

Art. 3.' O fim da Companhia he o transporte de passa
geiros, mercadorias, ou quacsqucr gcneros, entre os pontos 
designados no Art. t.o, c aos preços que forem estipulados 
pelo Gerente c Conselho llircctor, de que se formará ohuma 
tabclla. 

CAPITULO I!. 

Do capital da Companhia. 

Art. 4.' O capital da Companhia será de cem contos de 
réis, dividido em 500 acções de 200~000 cada huma. 

Art. 5. 0 Este capital '[)Odcrá ser augmentado por meio de 
nova emissão de accõcs do mesmo valor, quando se tenha de 
levar a elfeilo a na,'egaçUo das linh<ts que de futuro forem es
tabelecidas. 

Art. 6.0 A's ac\:Õcs que novamente se emiUircm terão 
prefereneia os que já forem Accionistas da Companhia, e a 
distribuiç5.o será feita na proporç.ão das que possuir cada hum 
dclles. 

Art. 7. 0 São transferíveis as acçtícs por meio de lança
mento feito no respectivo livro da Companhia, que devenl 
ser assignado pelo proprictario, ou por quem este legalmente 
autorisar, c o novo Accionista só poderá votar nas Assembléas 
gcracs depois de decorridos 30 dias depois dcsla averbação. 

Art. 8.<) O capital será recolhido a hum dos Bancos ou 
casas bancarias da Córtc, e realis<J.do na fórma seguinte; dez 
por cento ou 20.;7l000 por eada acção no acto da subscripção. 
e depois em prestações nunca menores de 10, nem maiores de 
20 por cento do valor elas mesmas acçõcs, dentro dos prazos 
que forem designados pelo Gerente da Companhia, consultado 
previamente o Conselho Direetor, não sondo nunca menores 
que 15 dias os interstícios do huma o. outra chamada. 

Arl. !),<) O Accionista que não eiTectuar as suas entradas 
com a pontualidade prcscripta no Artigo antecedente, perdcr~i 
o direito que lhe d<J.vâo as acções de que era possuidor, c as 
prestações que anteriormente houver rculisaclo, reverterão em 
beneficio da Companhia. Exccptuão-se porêm os Casos extraor
dinarios de força m::tior; evidentemente pro-vados perante a 
AdminisLraç.ão da CompanhiJ. dentro do prazo de sois mczcs. 
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Art. 10. Em confonnidudc do ArL 2!)8 elo Co(HtP Com
marcial, os ACcionisLas não são responsavcis por mais elo va
lor rcali~3do das acçõcs que possuircm. 

CAPITULO III. 

Dos Accionútas. 

Art. 11. Silo Accionistas da Companhia as pessoas na
cionaes ou cs trangeiras qnc legalmente possui rem acções, quer 
como originarias propriotnrios, quer como ccssionarios, tendo, 
neste ultimo caso, satisfeito a formaUdadc requerida pelo 
Art. 7.' 

Art. 12. Os Accionistas de duas ou mais acç.ücs podem 
votar para os cargos da Direcção da Companhia , porêm só 
poderão ser votados para Gerente ou l\:Icmhros do Ccns(•\ho 
Dircctor os que possuircm cinco ou mais acçõcs. ' 

C,\PITULO fV. 

Da Assembléa geral. 

Art. 13. A .Asscmbléa geral compor-se-lia dos Accioni.stas 
da Companhia, sem cxccpçflo, c serú convocada no primri!'o 
mcz de cada smnestro pelo Gerente, precedendo annuueios nos 
jornacs diarios com antecedcncia, pelo menos, de 3 dias, para 
ser-lhe apresentados o relatorio e o bal::mc;o geral das opera
ções da Companhia c parecer da Com missão Directora, de 
que tralão o § 5.' do Art. 21 e§ 5.' do Art. 22. 

Art. J4.. A. Assernhlóa geral serú presidida pelo mais vo
tado i\'Icmbro do Conselho Director, o na sua falta pelos dous 
irnmcdiatos na ordem da ''otar,~ão , c o Presidente nomeará 
hum Secretario para redigir a Actu c verificar as votações que 
houverem. 

Art. 15. Constituit·-sc-ha a Assembléa geral estando re
presentados pelos Accionistas presentes, por si ou corno pro
curadores de outrem, a maioria absoluta das acções da Com
panhia, c quando não se possa constituir por delicit'ncia de 
numero, será novamente convocada para outro dia, annun
cianclo-se com a necessaria antecedcncia , declarando-se qu~ 
se constituil'ú com o numero do Accionistas que se reunir, o 
que assim se fará, c suas decisões serão obrigalorias de todos. 

Art. t6, Os votos serão contados na razão de hum por 
cada duas ac{'õcs, até o numero de dez yotos, maximo' que 
padcrú representar qualquer Accionista, por si ou como pro· 
curador de outrem. Os Accionislas de huma acção c os que 
o forem por cessão de terceiro o ainda não IJOuvcrcm det:or-
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tido os 3D dias depois do lançamento da transferentúl, como 
ddcrmiun o Art. 7. u, poderão assistir {!s discussões, mas nüo 
tomarüo parlc nas votações. 

Art. 17 Só poderei por outro votar o Accionista que por 
si estiver no gozo desse direito, o deverá deelarar o numero 
das acçücs proprüts e as do Acdonista representado. 

Art. 18. As votaç,õcs da Asscmbléa geral se farão por 
escrutinio secreto. A maioria absolutJ dos votos presentes de 
cide as questões, e no caso de empate o Prcsülentc terá o vo
to de qualidade. 

CAPITULO V. 

Da Administração da Companhia. 

Art. 1!J. A Companhia scrü representada pela Assembléa 
dos .Aeeionist;_:s, c administrada por hum Gerenlc sob a ins
pecção de lmm ·conselho de Dirccção, composto de tres Ac
cionistas. O aetnal Gerente da Companhia he o Sr. Alexandre 
\'Va,~·ncr como scn cneorporador, c sua gcrcncia durará pelo 
tmnpo de· trcs annos, a contar· do dia em que c lia legalmente 
for incorporada ; ílndos os quaes a Asscmhlóa geral o pode
rú rcclep;er ou nomear outro para o substituir, c assim de 
trcs em Lres annos. 

Art. 20. O Conselho de Dirccç.ão será nomeado na pri
meira Asscrnbléa geral, observando-se o disposto no Art. 18, 
c servirá gratuitamente, tamhcrn pelo espaç.o de trcs annos; 
findo este praw poderá ser reeleito ou substituido por outro 
annualmentc. 

Art. 21. Ao Gerente compele: 
§ 1.0 Administrar livremente a Companhia, segundo o 

Art. 19, com poderes para ob1·ar como melhor entender em 
beneficio da mesma, salvo na compra de vapores, construc
ção de pontes .c algum outro caso de maior monta, que de
verá ser com a approvação do Conselho-Direclor, c bem as
sim nos mais que requer estes Estatutos. 

§ 2. o Nomear c dcmittir os Empregados, e marcar seus 
''cncimcnlos. 

§ 3. o Determinar c regular a escripturação que deverá ser 
feita com toda a clareza c sob sua responsabilidade. 
~ 4 . .., Fazer regulamentos adequados á boa administração e 

fiscalisação da Companhia , c assignar os contractos e a cor
rcspondcncia da mesma. 
~ 5. o Apresentar á Assembléa geral dos Accionistas, no fim 

de cada semestre·' o balanç,o da receita c despeza durante 
esse pcrioclo, acompanhado de lHllll relataria sobre o estado 
da Companhia. 
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ArL 22. Ao Conselho Dircctor compete: 
§ 1. o Aconsclbar o Gerente na direcção de todos os nego~ 

eios dll Companhia. 
§ 2. o Inspcceionar c fiscalisar tudo quanto julgar neccssa

rio aos iniercsses da mesma, para o que lhe será franqueada 
toda a escripturação. 

§ 3. o Substituir o Gerente nos seus impedimentos, c no 
caso de fallecirncnlo, alé a t.a reunião da Assembléa geral, 
em a qual, dada esta ultima hypothcse, será n·omeado novo 
Gerente. 

§ r, .. o Convocar as Asscrnbléas geraes extraordinarias, sem
pre que o julgar conveniente, ou seja para -substituição do 
Gerente, easo a sua gestão não marche a bem dos interesses 
da Companhia, ou pnra qualquer outro fim, ou quando lhe 
for requerido por Accionistas que representem metade do ca
pital da Carnpanhia. Estas convocações extraordinarias se fa
rão pelos jornacs diarios, com a antcccdcncia de oito dias, 
pelo menos. 

§ 5. 0 Apresentar á Asscmhlóa geral o seu parecer por os
cripta , úcerca do rclatorio c contns que lhe deverá apresentar 
o Gerente, para semelhante tim. · 

Art. 2:3. Nas Assemblóas extraordinarias só se tratará 
do objecto para que forem convocadas. 

CAPITULO VI. 

Dos dividendos c fundo de reserva. 

Art. 21;.. Os diddcndos da Companhia se farão semes
tralmente elos lucros liquidas em face do I~alanço 8"CI'al. 

Art. 2:s. Por lucros liquidas entender-se-lw o saldo a 
favor da Companhia que demonstrar a conta de Lucros c 
Perdas, depois ele deduzidos lodos os gastos e o abatimento de 
10 por 0

/ 0 ea1 cada anno sobre o valor dos Vappres, púra fa
zer face ú renovação pela deterioração dos mesmos, c hem 
assim mais !S por "/o para fundo de reserva, em quanto este· 
não representar 50 por o/o de capital da Companhia. 

CAI'ITULO YII. 

D-isposições gemes. 

Arl. 26. Na primeira Assemblóa geral se marcará a gra
tificnçfto do Gercnie, ficando a seu cargo as despczas do es
criptorio e do expediente. 

Art. 27. Pelo fallocimcnto de qualquer Accionista passa 
a seus lcgitimos herdeiros as acçücs e dividendos que lhe per-
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lcneião, bem como o direito do votar e sOl' votâdo, guar
dadas as disposições dos Arts. 7, 12 e 16: 

Art. 28. As delibera~~õcs para propor ao Governo qual
quer altcra!)ão nos presentes Estatutos só poderão sei' toma
das em Asscn1bléa geral para este fim expressamente convo
cada, na qual S(~ ache representada a maioria absoluta do 
fundo da Sociedade, e por dous ten;,:os pelo menos dos vo
tos presentes. 

Art. 29. No caso de ser resolvida a dissolução desta 
Companhia, findo o prazo estipulado para sua duraçao, será 
clla feita segundo as disposições do Codigo Co mmcrcial. 

CAPITULO \'UI. 

Disposição transitaria. 

Art. 30. O Gerente devera solicitar do Governo Impe
rial n approvação dos· presentes Estatutos. 

lHo de Janeiro 30 de l\'Iaio de 1853.-(Scgucm-sc as as
signaturils). 

DECLIETO N.' 1.786-de 16 de Julho de 1856. 

Apjwova o plmw e plantas das Obras qae tem de executar 
a Companhia Refonnadura, a fim de abrir e alargar a 

nta do Cano. 

Tendo-Me sido presente o plano e plantas das obras 
que tem de executar a Companhia Heformadora, a fim de 
abrir e alargar a rua do Cano desta Cidade, de conformi
dade com o disposto no Art. 1 . ' da Lei n. o 806 de 23 
de Setembro de 1854·, e bem assim o parecer da Illustrissima 
C amara Municipal sobre os ditos plano e plantas, que, nos 
termos dos Artigos t.o c 2.' do Decreto n.' 1.563 de 21; 
de Fevereiro de 1855, lhe forão apresentados pela Directoria 
da mesma Companhia, c com as quaes ella se conformou 
depois de cumpridas as disposições dos Artigos 3.' e 4 .. o do 
citado Decreto; e finalmente a informação da C:ommissão 
de 1\ngenheiros, á quem Mandei ouvir sobre estes trabalhos: 
Hei por bem Approvar os referidos plano c plantas, que 
com este baixüo. 
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Luiz I)edrcira do Coutto Ferraz, do Aicu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estado dos Negocios do Impcrio , 
o tenha assim entendido c fvç.a executar. Pulacio do 1\io do 
Janeiro em dezcseis de Julho de mil oitocentos cincocnta 
c seis, trigcsimo quinto da Indcpendcncia e do Impcrio. 

Com a l\ubrico ele Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Cm<llo F crraz. 

llECl.\ETO N. 0 1.787- de 16 de Julho de 1S5G. 

Divide a P·rovincia do A nwzonas, formando hum só dis
tricto eleitoral, em Collegios, c designa os lugares e edi
ficios em que se devem Tcunir os Eleit-ores de cada hum 
districto, de conformidade com as disposições do Decreto 
N." 8'•2 de 19 de Setembro de 1855. 

Allendcnclo <Ís disposições do Decreto N.' 842 de 1\l 
de Setembro de 1855, e Tendo ouvido o Presidente da Pro
vincia do Amazonas , Hei por bem Decretar: 

Art. 1. o A l)rovincia do Amazonas fôrma hum só dis
tricto eleitoral. 

O districlo eleitoral lerá por cabeça a Cidade da Barra 
tlo Rio Negro e se comporá do quatro Collegios, que se 
reunirão: o 1.' na i\Iatriz da dita Cidade, .o 2." na Matriz 
da Villa de Barcellos, o 3." na Matriz da Villa de Manés, c 
o !, . ' na ~!atriz da Cidade de Tcfle. 

O j .° Collcgio comprehendcrú as purochias da Cidade 
da Barra do Rio Negro, de Tauapcçassú, Ayruo , Serpa , 
c Silves. 

O 2.' Collegio será formado das parochias de Barcellos, 
i\Ioreira, Carvoeiro , Moura, Thomar, Santa Isabel , Carmo, 
S. Gabriel, c Marabitanas. 

O 3. o Collegio comprehenderá as paro chias de Mau és, 
Villa Bella da Imperatriz., Anderá, Canumá , e Borba. 

O 4-. o Collegio constará das parochias de Tefle, S. João 
do Príncipe, Nogueiru, Alvcl\os, Alvarães, , :Fonte Boa,.. 
Amaturá, S. Paulo de O li vença, c Tabalinga. 
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Art. 2. o Proccdcr·se-lm no dislrido á eleição de hum 
Depnlado Geral e de hum Supp!cnte, observando·se as dis
posições dos §§ 1 O, 11 c 12 do Art. i.' do citado Decreto. 

Art. ::~." (Jnando se honrcr de proceder á eleição 
dos ~lcrnhros da Asscrnbléa Proyindal os Eleitores do 1.' 
Collcgio nomeara o 8 Membros da Asscmbléa Provincial e 4-
Supplcntcs; os do 2.' nomearão 2 Membros c 2 Supplen
tcs; os do 3.' nomearão 6 Membros e 3 Supplimtes; os 
do JÍ .. " nomearão lt- Membros c 2 Supplentes; devendo cç:tda 
hum dos Eleitores eleger primeiramente os !Hernbros da 
,\ssemLléa l'rovincial qnc tocarem ao respectivo Collegio 
em escrutínio de lista, c logo depois os Supplentcs. 

Os qne obtiverem maioria absolutf.l de votos no t.o 
esrrntinio seruo declarados Membros da Assembléa Provincial. 

Art. !L o Se nenhum conseguir maioria absoluta de 
votos ou se nem todos a obtiverem, formaní a Mesa d'en
trc os mais votados huma lista quadrupla do numero dos 
\iembros que faltar eleger, e proceder-se-ha imrnediata
mcntc a scgunclo escrutinio, não podendo os Eleitores vo
tar scni'i.o nos nomes comprchendidos na dita lista, e 
em tantos quantos faltarem. 

Art. 5." Se no 2. 0 cscrntinio a cleiç.ão senúo comple
tar, por não terem todos o:; qnc faltarem obtido rnaiOt·ia 
absoluta de votos, far-se-ha nova lista dos mais votados 
em numero duplo dos que foi" mister eleger, e proceder
Se· h a á terceiro escrutinio, e aos mais que forem necessa
rios, nos quacs os votos dos Eleitores não poderão reca
hir, senilo nos candidatos cornprehendidos na lista dupla 
dos que fallarern. 

Se no ultimo cscrntinio, a que se honver ele proce
der, faltar eleger unicamente hum dos Membros da Assem
bléa ·Provincial, e houver CTTlpatc, proccder-se-ha na fôr
ma do final do § 6.' elo Art. 1." do llec!"eto n.' 8'•2 já citado. 

Art. 6.' Concluída a cleiçilo dos Membros da tlssem
bléa Provincial, proceder-sc-ha pelo mesma fúrma á de todos 
os Supplentes que deverem dar os respectivos Collegios, ou 
a do que faltar, se se der a hypothese do final do Ar
tigo antecedente. 

Aos ditos Membros e Supplcntes serão dados os respe
ctivos Diplomas pelos Collegios, que os devem eleger na 
fôrma do§ 8.' do Art. 1.' do Decreto n." 8'12 de 19 de 
Setembro de 1855. 

Art. 7." A presente divisão do districto não pôde ser, 
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alterada, senão em virtude de Lei Geral, na fórma do § .;., ' do 
Art. 1.' do supramcncionado Decreto. 

As novas parochias, que forem crcadas pela Assembléa 
Provincial pertencerão aos districtos que comprebenderem as 
parochias de que forem desmembradas. Os votantes, porêm, 
daquellas parochias, que forem creadas em territorios des
membrados de parochias pertencentes a mais de hum distri
cto , continuarão a votar e a ser votados nas paro c h ias á que 
ora pertencem, até que por Lei Geral se designe o districto, 
á que as. novas parochias assim creadas de vão pertencer. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, illi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido c taça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezaseis de Julho de mil oitocentos cincocnta e 
seis, trigesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sna Magestade o Imperador. 

Lttiz Pedreira do Coutto Ferraz 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO Bl\AS!L. 

'1'01!0 19. SECÇÃO 33. '. 

DECRETO N." 1.788- de 19 de Julho de 1856. 

Proroga até o fim de .Setembro o prazo para o lançamento 
da de cima ttrbana, c do imposto sobre loJas, 

no corrente armo. 

Attendendo ao que representou o Administrador interi
no da lteccbedoria do Municipio da Côrte sobre os embara
ços em que se tem achado para terminar até o fim do cor
rente mez o lançamento Ja decima urbana, e do imposto 
sobre lojas, na fôrma do Art. 2." do Decreto N." 1.752 de 
26 de Abril ultimo: Hei por bem prorogar o referido prazo, 
no corrente anno, até o fim de Setembro; devendo 110r 
conseguinte (ct· lugar as reclamações, de que trata o Art. 
7." do mesmo Decreto, até o dia 15 de Outubro, e a co
brança do primeiro semestre do imposto sobre lojas em 
Outubro e Novembro. 

O iHarquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario d' Estudo dos Negocios da Fazenda, c Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendi
do c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezenove 
de Julho de mil oitocentos cincoonta e seis, trigcs.imo quin
to da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador . 

.Marquez de Paraná. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO Hll'.ERIO DO BlUS!L 

1856. 

'l'OMO 19. l'ÚtTE 2."' SECI,) .. o 3J. ~ 

DECRETO N.' 1.789- de 22 de Julho de 1856. 

Divide a Provincia de Piauhy em Districtos eleitoraes, e 
deúgna os Z.ugares e ed-ificio$, e·m que devem. reu~w··~IJ 
os Eleitores de cada hum dos Districtos, de con[onm
dade com as disposições do Decreto n.' 8.1d de !9 de 
Setembro de 1855. 

Attcndendo ás disposições do Decreto n.' 84:?. de 19 
de Setembro de 1855, c Tendo ouvido o Presidente da 
Província de Piauhy; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. 0 A Província de I>iauhy fica dividida em trcs 
districtos cleitoraes. 

§ 1.' O primeiro districto terá por cabeça a Cidade de 
Thercsina, e se comporá de Uous Collegios, que se reuni
rão : o 1.' na Matrit da dita Cidade, c o 2.' na da Cidaclc 
da l'arnahyba. 

O t.o Collcgio comprehcnderá as Frcguezias dt~ N. S. 
do Amparo da Cidade de Thcresina, N. S. da Conceição 
das Barras, Santo Antonio de Campo Maior, e N. S. dos 
llemedios da União; c o 2. • Collegiu as de N. S. da Gru
•;a da Cidndc da ParnahyLa, N. S. do Carmo de Pirac.uruca, 
N.'S. da Conceição dos iilatões ( Pedro 2." ) , e S. Gon
çalo da Jlalalha. 

§ 2.' O ~cgundo dblriclo tem por cabeça a Cidade de 
Ocirns, e se comporá de dous Collegios, que ~c rcunin1o: 
o 1.' ua l\latriz da dita Cidade, e o 2.' na da Vil! a do 
Princi pc Imperial. 

O i. o Collcgio comprehcnderá ns Frcguezias de N. S 
da Victoria de Oeiras, N. S. dos Hcmcdios dos Picoti. 
S. João do Piauhy, N. S. do O' c Conceição de Yo.lcnça, 
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N. S. das Mcrc~z de Jaicoz; e o 2.° Collcgio as do Senhor 
do Bom-Fim do Principc Imperial, Sanl'.inna do Pclo-signal, 
e N. S. do Desterro de Mm·vão . 

.§ 3.o O terceiro districto terá por cabeça a Villa de Para
naguá, e se comporá de trcs Collegios, que se reunirão: 
o 1.' na Matriz da dita Villa, o 2. 0 na de S. Gonçalo de 
Amarantc, e o a.o na de S. Raymundo Nonato. 

O 1. '' Collegio comprchcnderá as Freguczias de N. S. 
do Livramento de Paraoaguá , c do Senhor Bom Je:ms da Gur
gueia; o 2. o Collcgio as de S. Gon('alo d' Amarantc, e de 
S. Antonio de Jenunenha; o 3." a de S llaymnndo Nona
to das Confusões. 

Art. 2. o A presente divi>áo de districtos na o pôde ser 
alterada senão em virtude de Lei Geral, na fôrma do § 4.' 
do Art. l.• do D,·creto n.o 81~2 de 19 de Setembro de 1855. 

At; noval.l parochias que furem erradas pela Assembléa 
J>roviucial pertencerao aos districto~ cleitoraes que c_omprc
hcnderem as parochias de qne forem desmembradas. Os vo
tantes porêm duq uellas que forem creudas em territorios des
membrados de parochias pertencentes a mais de hum dis
tricto, continuorflo a votar e a ser votados nas parochias 
a que ora pertencem , alé que por Lei Geral se designe o 
districto a que [IS novas parochius a::;sim creadas deverão 
pertencer. 

Art. 3. o Ern cada hum dos dislrictos acima mencio
nados proceder-se-ha á eleição de hum Ocpu!ado Geral, e 
de hum Supplente pela fôrma designada nos §:\) 10, 11 e 
12 do Art. f.o do referido Decreto. 

Art. 4. o Quando se houver de proceder á eleição Pro 
vincial , cada hum dos ditos Ires districtos dará oito Mern 
bros da Assembléa Provincial , e quatro Supplentcs; deven
do porêm os Eleitores de cada burn dos Collcgios volar en1 
doze nomes, sem designuçUo de )Jembros nem de Supplcn· 
tes ~ e procedendo-se em tudo o mais como se ucha dis
posto nos §:\) 10 c 11 do referido Decreto. 

Art. 5.' A Camara Municipal da cabeça de cada hum 
destes trcs districtos procede ri> pela fúrma indicada no§ 12 
do Art. 1.' do citado Decreto, c declarará Membros da 
Asscmbléa Provincial pelo districto respectivo os oito can
didatos mais votados, c Suppleutes os quatro immcUintos 
em votos, e:-.:pediudo-lhes diplomas, c procedendo, ern ca
sos de empate, na fôrma dos Arts. 88 e 1 !:i da Lei de 19 
de Agosto de 1846. 
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Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio do IUo 
<le Janeiro em 22 de .Jnl!w de 1856, trigcsimo quinto da 
Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcsta,Je o Impcra<lor. 

Luiz Pedreira do Cuutlo Ferra:;. 

DECHETO N. • 1.790 de 22 de Julho de 185G. 

Dieide a Pro"OÚtcia do Grão Pará em districlos e!eüoraes, 
e designa os lugares e edificios em que se devent Te·anir 
os Eleitores de cada hnrn dos distn'clos, de conf'ormúlade 
com as disposições do Decreto N. • 8" 2 de 19 de Selem
bro de 1855. 

Atlendendo ús disposições do Decreto N.• 81;2 de 19 
rle Setembro de 1855, c Tcudo omido o Presidente da 
Provincia do Grão Purá, Hei vor hem Decretar: 

Art. t .0 A Provinda do Grão Parú fica dividida em 
tres districtos eleitor;:ws do modo seguinte: 

§ 1.' O primeiro districlo terá por cabeça a Cidade de 
Hc!cm , c se componí de dons Collegios, que se reunirão:
o 1. o na Igreja da Sé, e o 2. o na .Matriz da Villa de Bra
gança. 

O 1." Collcgio comprehemlcní as. parochias da Sé, Santa 
Anna de Cnmpina, SS. Trindatle, Bc.mfica, Tnhangapy, 
Barcarena, Beja, Mojú, Acaní , Bujarú, S. Domingos úa 
Boa Vista , Capim , Vigia, Collares, S. Caetano, Curnç.á, 
Cintra, c Salinas. 

O 2. o Collcgio será formado das parochias de Bragauç.a, 
Viseo , Ou rem, Irituia, e S. Miguel da Cachoeira. 

§ 2." O segundo districto terá por cabeça a Cidade de 
Cametá, c se comporá de trcs Collegios que se reunirão:
o 1." na Matriz da referida Cidade, o 2.• na Matriz da 
Vil la de Igarapé-mirim, c o 3." na Matriz da Villa da Ca
choeira. 

O 1." Collcgio comprchendcrá as parochias de Cametá, 
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Santa Thcresa de Cnrnç,á, Nossa Senhora do Carmo do To
cantins, Nossa Senhora da Conceição de Mocajnba, · Baião, 
c Oeiras. 

O 2. o Collegio será formado das parochias de Igara
pé-mirim, Abaeté, c Cairary. 

O 3.' Collegio constará das parochias da Cachoeira, 
Ponta de Pedras, Monsarás, Monforte, Sourc, Sal \'aterra, 
Chaves, c Muaná. 

§ 3.' O terceiro districto terá por cabeça a Cidade de 
Santa rem, c se ·comporá de tres Collegios que se reunirão: 
o 1.' na Matriz da dita Cidade, o 2. o na Matriz da Villa 
de Gurupa, e o 3." na Nutriz da Villa de Maca pá. 

O 1." Collegio comprchenderá as parochias da Cidade 
de Santarcm, :Mont'alegre, Prainha, Obidos, Faro, J urity, 
Alter do Cbã(l, Alenquer, Francu, Boim, c Pinhel. 

O 2." Collegio constará das parochias de Gurupá, Por
te! , llrévcs, Villarinho do Monte, Almeirim, Esposcnde, 
Arraiolos, Porto de Moz, Vciros, Pombal, e Souse!. 

O terceiro Collegio será formado das parochias de Ma
capá, e 1\'lasagao. 

Art. 2." A presente divisao de districtos não póde ser 
alterada senão em virtude de te i Geral na fôrma do § ij .. o 

do Art. 1.' do Decreto N.' 842 de 19 de Setembro de 1855. 
As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa 

Provincial, pertencerão aos districtos que comprehenderem 
as parochias de que forem desmembradas .. Os votantes po" 
rêm daquellas que forem crcadas em territorios desmem
brados de parochias pertencentes a mais de hum districto, 
continuarão a votar e a ser votados nas pai'Ochias a que 
ora pertencem, até que por Lei geral se designe o districto 
a que as novas paro chias assim creadas deverão pertencer. 

Art. 3.' Todos os tres districtos acima mencionados 
procederão ás eleições de Deputados Geraes pela fórmaindi
cada nos §§ 10, 11 e 12 do Art. 1.' do citado Decreto 
N.' 84·2 de 19 de Setembro de 1855. 

Art. lo.' Cada hum dos referidos' districtos dará 10 
Membros da Assembléa Provincial, e 5 Supplentes; quando 
porém se tiver de proceder á eleição, os Eleitores de cada 
hum dos Collegios de que elles se compoem , votarão em 
quinze cidadãos sem designação de Membros da Assembléa 
ou de Supplentes, procedendo em tudo o mais como se 
acha estabelecido nos mencionados §§ 10 e 11 do Art. 1.' 
do referido Decreto, e devendo a Camara Municipal da ca-
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beça de cada hum dos ditos dislrictos proccrlcr pela fórmn 
indicada no § 12, e declarar ~!ombros da Asscmblén Pro
vincial pelo rcspeclivo distl'icto os dez mais votados, e Sup
plentcs os cinco imrncdiatos em votos, expedindo~ lhes di
plomas, c procedendo, em caso de empate, na fôrma dos 
Arts. 88 e 115 rla Lei de 19 de Agosto de 181.6. 

Luiz Pedreira. do Coutto Ferraz, do ;\f eu Conselho. 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios fl0 lmpcrio, as~im 
o tenha cntentlido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte c dons de Julho de mil oitocentos cincoenta 
e seis, trigcsimo quinto da Inrlcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a nilbricn de Sua :\Iagcstndc o Imperador. 

Lu-i: Pedreira do Coullo Ferra:. 
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COLLECÇ;\.0 DAS LEIS DO IMPELUO DO BRASIL, 

1856. 

Tm!O 19. PARTE 2. a S&CÇÃO 3;).' 

DECRETO N.' 1.í91- de 26 de Julho de 1856. 

Divide a Provincia de Goyaz em districtos clâtoraes, c de
signa os lugares e edificios em que se devem reunir os elei
tores de cada hum dos districtos, de conformidade com as 
dispos·ições d<J Decreto n. o 8@ de 19 de Setembro de 1 855. 

A \tendendo ás disposições do Decreto n. 0 842 de 19 de 
Setembro de 1855, e Tendo ouvido o Presidente da Pro
víncia de Goyaz, Hei por bem Decretar: 

Art-. t.o A Província de Goyaz fica dividida em dous 
districtos eleitoraes, do modo seguinte : 

§ i. o O primeiro districto terá por cabeça a Cidade de 
Goyaz, e se comporá de tres Collcgios, que se reunirão; 
o 1 ' na Matriz da mesma Cidade, o 2.' na da Viila do 
Bom-fim, e o 3.0 na da Villa de Catalão. 

O primeiro Collegio comprehenderá as l<'reguezias de 
Sant'Anna de Goyaz, N. S. do Rosario da Barra, N. S. do 
Pilar do Ouro fino, S. José de Mossamedcs, N. S. do Ro
sario do Rio Claro , Divino Espírito Santo de Torres do llio 
Bonito, N. S. d'Abbadia do Curralinho, S. Francisco de 
Assis d'Anicuns, N. S. das Dores do Rio Verde, Santa Rita, 
e N. S. da Penha de Jaraguá; 

O segundo Collegio cómpreheuderá as Frcguezias do 
Senhor do Bomfim, N. S. da Conceição de Campinas, N. 
S. do Rosario da Meia Ponte, N. S. da Penha de Corumbá, 
Santa Luzia, N. S. da Conceição da Villa Formosa, N. S. 
da Conceição de Santa Cruz, N. S. do Carmo da Villa Bella 
de Paranahiba, N. S. d'Abbadia de Pouso Alto e Santa Rita 
do Paranahiba; 

O terceiro Collegio comprehenderá as Freguezias de 
N. S. Madre de Deos do Catalão, c Divino Espírito Santo 
do Vai-vem. 

§ 2.' O segundo districto terá por cabeça a Villa de Caval
canti, e se comporá de quatro Collegios, quG se reunirão : 
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o t.o na l\Iatriz da mesma YHJa, o 2. 0 na da Villa do Pilar, 
o 3,' na da Villa da Natividade, e o !; .. ' na da Villa da 
Boa-Vista. 

O primeiro C.o1legio cornprchcndcrú as Freguezias de 
Sant'Anna de Cavalcanti, R. Felix, N. S. do Rosario de 
Flores, Santa Rosa, Sant'Anna da Posse, N. S. dos Heme
dios d'Arrayas, S. Antonio do Morro do Chapéo, S. Maria 
de Tagualinga c S. Domingos. 

O segundo Collegio comprehenderá as Freguezias de 
N. S. do Pilar, S. José do Tocantins , N. S. da Conceição 
de Trahiras, N. S da Conceição de Crixás, e Santo Antonio 
do Amaro Leite. 

O terceiro Collegio comprchcnderá as Freguczias_de N. 
S. da Natividade, Sant'Anna da Chapada, S. Miguel e Al
mas, N. S. da Conceição do Norte, S. João da Palma, 
Divino Espirito Santo do Peixe, S. José do Duro, N. S. 
do Carmo e N. S. das Mercês do Porto Imperial. 

O quarto Collegio comprehenderá sómente a Freguc
zia de N. S. da Consolação da Boa-Vista do Tocantins. 

Art. 2.' A presente divisao de districtos não pó de ser 
alterada senão em virtude de Lei Geral, na fórma do § 
t..' do Art. 1." do Decreto n.' 8l!2 de 19 de Setembro de 
1855. 

As novas Frcguezias, que forem creadas pela Asscm
bléa l)rovincial , pertencerão aos districtos elcitotaes que 
compt·ehenderem as paro chias de que forem desmembradas. 
Os votantes por6m daquellas que forem creadas em terrri
torios desmembrados de parochias pertencentes a mais de 
hum districto eleitoral , eontinuarão a votar e a ser vota
dos nas parochias a que ora, pertencem, até que por Lei 
Geral se designe o districto a que as novas parochias, as
sim creadas, deverão pertencer. 

Ar L 3.' Em cada hum dos dons districtos acima men
cionados proceder-se-ha á eleição de hum Deputado Geral 
e de hum Supplcnte pela fórma designada nos §§ 1 O, 11 
c 12 do Art 1.' do referido Decreto. 

Art. !; .. " Quando se houver de proceder á eleição l'ro
vincial, cada hum dos dons ditos districtos nomeará onze 
Membros da Assembléa Provincial e seis Supplentes. Os Elei
tores porém de cada hum dos respectivos Collcgios votarão 
em dezesetc nomes, sem designação de Membros nem de 
Supplentes, e se procederá em tndo o mais como se acha 
disposto nos citados §§ 10 e 11 do referido Art. 1.' 
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Arl:. 5.0 As Camnras ?dunicipacs dus cabeç-as dos so~ 
JJI·editos dislrictos procederão pela fórma indicada no § 12 
do mcncionaflo Art. 1. o 1 c· declararão Membros da Assem
bléa Provincinl por cada hum dos mesmos districtos os onze 
candidatos mais votados, c Supplcntcs os seis imrnediatos 
em votos ; expedindo-lhes diplomas, c procedendo, nos ca
sos de empate, na fôrma dos Artigos 88 e 115 da Lei de 
19 de Agosto de iSHi. 

Luiz Pedreira do Cuullo Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio, nssim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Uio de Ja· 
neiro em vinte seis de Julho de mil oitocentos cincoenta c 
seis, tdgesimo quinto da lndcpcndcncia c do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua Magestadc o ImperadO!'. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, 

DECHllTO N.' 1.792-de 26 de Julho de 1856. 

l}idde a Prov·incia ele Pernarnbuco em distr·ictos eleitoraes, 
e des1:gna os lugares e edi(iàos em que devem rewnú·-se 
os Eleitores de cada hum dos d·istn'ctos , de conformidade 
com as disposiç<ies do Decreto n. o 8';2 de 19 de Setem
bro de 1855. 

Attendcndo ás disposi,õcs do Decreto n." 8!;-2 de 19 
de Setembro de 1855, c Tendo ouvido o l'residentc da 
Província de Pernambnco , Hei por bem Decretar : 

Art. 1.' A Provincia de Pernambuco fica dividida em 
treze districtos cleitoraes, do modo seguinte: 

§ 1. o O primeiro districto terá por cabeça a Cidade do 
Recife , c comprehended as parochias de S. Pedro Gon
çalves do Recife, Santo Antonio e S. José, formando hum 
só Collegio, que se reunirá na l\'latriz da referida paro
chia de Santo Antonio. 

§ 2." O segundo districlo terá por cabeça a mesma Ci
dade, c comprehenderá as parochias da Boa-Vista , Nossa 
Senhora da Paz dos Affogados, Nossa Senhora da Saujc do 
Poço da Panella, c Nossa Senhora do Rosario da Varzea, 
formando hum só Collegio ~ que Se reunirá na l\'latriz da 
Boa-Vista. 

§ 3." O terceiro districlo terá por cabeça a Cidade de 
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Olinda ,. c cotnprchcntlerú as parochias de S. Salrador d:í 
Sé, de S. Pedro Martyr, de Nossa Senhora dos Prazeres 
de l\Iaranguapc, de Santo Cosme e Damião da Yilia de Igua
rassú, e de Nossa Senhora da Conceiçã·o da Jlha de Itama
racá, formando hum só Collcgio, que se reunirá na Sé da 
mesma Cidade. 

§ lt.' O quarto districto terá por cabeça a Villa do Páo 
d'Aiho, e comprehcnderá as parochias do Divino llspirito 
Santo do Páo d' Alho , de Nossa Senhora da Gloria do Goytá , 
de S. Lourenço da Matta, e de Nossa Senhora da Luz, for
mando hum só Collcgio , que se reunirá na Matriz da mes
ma Villa. 

§ 5.' O quinto districto terá por cabeça a Cidade de 
Goyana, e comprehenderá as parochias de Nossa Senhora 
do Rosario de Goyana , de Nossa Senhora do Desterro de 
Itambé, de S. Lourenço de Tijuco-Papo, e de Nossa Senhora 
da Conceição de Nazareth, formando hum s6 Collegio , que 
se reunirá na Matriz da mesma Cidade. 

§ 6.' O sexto districto terá por cabeça a Villa do Li
moeiro , e comprehenderá as parochias de Nossa Senhora 
da Apresentação do Limoeiro, de Sant'Anna do Bom Jar
dim, de Santo Amaro de Taquaritinga _. e de Santo An
tonio de Tracunhaem, formando hum só Collegio , que se 
reunirá na Matriz da mesma ViJJa, 

§ 7." O setimo districto terá por cabeça a Cidade da 
Yictoria, e comprehenderá as parochias de Santo Antão 
da Victoria, de Nossa Senhora da Conceição da Villa da 
J\scada , de Santo Amaro de Jaboatão , e de Nossa Senhora 
do Rosario de Moribeca, fo1·mando hum só Collcgio , que se 
reunirá na Matriz da mesma Cidade. 

§ 8.' O oitavo districto terá por cabeça a Villa de 
Càb<>, e comprchcnderá as parochias de Santo Antonio da 
Villa do Cabo, de S. Miguel de Ipojuca, e ile Nossa Se· 
nhora da Conceição de Serinhacm, formando hum só Col
legio, qUe se reunirá na Matriz da mesma ViU a. 
, § 9." O nono dis\ricto terá por cabeça a Cidade do Rio 

Formoso , e comprehcnderá as parochias de Nossa Senhora 
da Conceição do Rio Formoso, de Nossa Senhora da Puri
ficação c de S. Gonçalo de Una, de S. Miguel da Villa de 
Bm·eiros , c de S. José d' Agua-l'reta, formando hum só 
Collcgio, que se reunirá na 1\Iatriz da mesma Cidade. 

§ 1 O. O decimo districto terá por cabeça a Villa do 
Bonito . c comprchcndcrá as parochia5 de Nossa Senhora 
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da Con~eição do Bonito, de Nossa Senhora do O' do Alti
nho , de S. José do Sertão dos Bezerros, e de Nossa Senho
ra das Dores da Villa de Carnani, formando hum só Col
legio, que se reunirá na :Matriz da mesma Villa. 

§ 11. O decimo primeiro districto terá por cabeça a 
Vil! a de Garanhuns, e comprchcnderá as paro chias de Santo 
Antonio da Villa de Garanhuns, de Jesus , Maria José de Papa
caça, do Bom Jesus dos Affiictos da Villa de S. Bento, de Nossa 
Senhora da Conceição d' Aguas,-Ilellas, e S. Felix da Vil! a 
do Buique, form<l)ldo hum só Collegio, que se reunirá na 
Matriz da mesma Vil! a. 

§ 12. O decimo segundo districto terit por cabeça a 
Villa do Brejo , e se comporá de dons Collegios, que se 
reunirão: o 1.0 na Matriz da mesma Villa, c o 2. 0 na da 
Villa de Flôres. 

O primeiro Collegio comprchcnderá as parochias de 
S. .José da Villa do Brejo da Madre de Deos, e de Nossa 
Senhora das Montanhas de Cimbrcs; c o segundo Collegio 
as de Nossa Senhora da Conceição de Pajerú de Flôres, de 
S. José da Villa de Ingazeiras, de Nossa Senhora da Con
ceição da Lagoa de baixo, e de Nossa Senhora da Penha 
de Villa Bella. 

§ t:{. O decimo terceiro dlstriclo lerá por cabeça a 
Vil! a da Boa-Vista, e se comporá de tres Collegios, que 
se reunirão: o 1. 0 na Matriz da mesma Villa; o 2. 0 

na da Villa de Ouricury; e o 3. 0 na da Villa Tacaratú. 
O primeiro Collegio comprchendcrá as parochias da 

Doa-Vista e Cabrobó; o segundo Collegio as de S Sebastião 
de Ouricury, do Senhor Dom Jesus do Exú, c de Santo Anto
nio do Salgueiro; e o terceiro Co1legio as de Nossa Se
nhora da Saude da Villa de Tacaratú, e d<J Senhor Bom 
Jesus da Fazenda Grande. 

Art. 2. o A presente divisão de districtos não pôde 
ser alterada senão em virtude de Lei Geral, na fôrma do 
§ 4. o do Art. 1.' do Decreto n." 8~·:! de 19 de Setem
bro de '1855. 

As novas parochias, que forem creadas pela Assem
bléa Provincial, pertencerão aos districtos que comprehen
dcrem as parochias de que forem desmembradas. Os vo
tantes por0m daquellas que forem creadas em territorios 
desmembrados de parochias pertencentes a mais de hum 
districto, continuarão a votar c a ser votados nas paro
chias a que ora pertencem, até que por Lei Geral se de-
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signc o districto cleilural a que as noras parocldas, assim 
creadas, deverão pertencer. 

Art. 3. o Em caCla hum dos onze r>rimeiros districtos 
acima mencionados proceder-sc-hn ü eleição de hum De
putado geral e de hum Supplente, observando-se as dispo
sições dos§§ 5.', 6.', 7." e 8.' do Art. i." do citado Decreto. 

No 12.0 e no 13. 0 districto w procederá tmnbem, 
em cada hum, á eleição de hum Deputado geral e de hum 
Supplentc, porênt pela forma indicada nos §§ 10, 11 c 12 
do referido Art. 1. o 

Art. 4 .. o Quando se houver de proceder á eleição Pro
vincial, cada hum dos onze primeiros dislrictos nomeará 
tres Membros da Assembléa l)rovinciul, c dous Suppleutcs, 
elegendo primeiramente os trcs Membros em escrutinio 
de lista , c depois os dous Supplcntcs. Os que obtive
rem maioria absoluta de votos no primeiro escrulinio sc
rao declarados Membros da Asscmbléa ProvinciaL 

A r~ 5. o Se nenhum conseguir maioria absoluta ou 
se nem todos a obtiverem, formoní a Mesa, d'enlrc os 
mais votados, h uma lista quadrnpla do numero de Memd 
bras que faltar eleger, e procedcr-se-lw immcdiatamcnte 
a scguudo escrut.inio, nâp podendo os I~leitores votar :-;ed 
não nos nomes comprehemlidos na dita li~tu, e em tan
tos quantos faltarem. 

Art. 6. o Se no segundo escrulinio a eleição se uão 
completar , por não terem todos os que faltnrcm obtido 
maioria absoluta de rotos, far-sc-ha nova lista dos mais 
votados em numero duplo dos que for mister eleger, c 
procedcr-se-ha a terceiro escrutínio, e aos mais que fo
l'em nccessarios, nos quucs os votos dos Eleitores n&o po
derão rceahir senão nos candidatos comprehemlidos na lis
ta dupla dos que faltarem. 

Se no ultimo escrutinio a que se houver de procc
det·, faltar eleger sómcntc hum dos Membros da AssQm
hléa Provincial, c th·er lugar empate, se procederá na fór
ma do final do § 6.' do Art. 1." do referido Dectcto. 

Art. 7." Concluída a eleição dos Membros da Asscm
hléa Provincial, proceder-se-ha pela mesma fórma á de 
todos os Suppleotes, ou iÍ do que faltar, se se der a hy
pothese do final do Artigo antecedente. Aos ditos Membros 
c Supplcntcs serão dados os respectivos diplomas na fór
tna elo § 8." do referido Art. 1.' 

Arl. 8.(} Nos districtos 12.~ c 13. 0
, qucmclo se proceder 
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á eleição Provincial, os Eleitores ue cada hum <los Colle
gios de que cllcs se compõe, votarão em cinco nomes, 
sem dcsignaçilo de l'llcmbros nem de Supplentes; e proce
der-se-ha em tudo o mais como se acha estabelecido nos 
citados §§ 10 e 11 do Art. 1." do sobredito Decreto. 

As Camaras Municipacs das cabeças desses dons uistri
ctos procederão pela fórma indicada no § 12 do mesmo Ar
tigo, c declarmão Membros da Assembléa Provincial pelos 
respectivos districtos os tres Candidatos mais votados, e Sup
plentcs os dous immedialos em votos, expedindo-lhes di
plomas, c procedendo, em caso de empate, na fórma dos 
Artigos 88 e 115 da Lei de 19 de Agosto de 184.6. 

Luiz Pedreira do Cout\o Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocias do Imperío, assim 
o tenha entenuido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte seis de Julho de mil oitocentos cincoenta 
c seis, trigcsimo quinto da Indcpendcncia c do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sna Magestade o Imperador. 

Luiz Ped>·eim do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO I~lPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 19. PARTE 2. <~. SECÇÃO 313.' 

DECRETO N.' 1.793- de 30 de Julho de 1850. 

Divide a P·rovinc-ia de S. Pedro em districtos e Collcgios 
cleitoraes, e designa os lugares e edifícios para 

a •·eunião dos Eleitores de cada hum. 

Attendendo ús disposições do Decreto N.' 81•2 de 19 de 
Setembro de 1855 , e Tendo ouvido o Presidente da Provincia 
de S; Pedro, Hei por bem Decretar: 

Art. t.o A Provincia de S. Pedro fica dividida em seis 
districtos eleitoracs do modo seguinte: 

§ 1.' O 1.' districlo terá por cabeça a Cidade de Porto Ale
gre, c comprehenderá as parochias de Nossa Senhora da Madre 
de Deos, de Nossa Senhora do Hosario, de Nossa Senhora de 
Belêm, de Nossa Senhora da Conéeição do Viamâo, de Nossa 
Senhora dos Anjos da Aldêa, de Santo Antonio da Patrulha, 
de Nossa Senhora da Conceiç.ão do Arroyo da Serra, de S. l•'ran
cisco de Paula de cima da Serra, de S. Domingos das Torres, 
de Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria, de Sant' Anna do Hio 
dos Sinos, de S. José do Hortencio, de S. Leopoldo, de Nossa 
Senhora das Dores de Camacuam, e de S. João Baptista de Ca
macuam , formando hum só Collegio, que se reunirá na 1\latriz 
da Cidade de Porto Alegre. . 

§i 2.' O 2.' districto terá por cabeça a Cidade do Rio 
Grande, c comprehenderá as parochias de S. Pedro do Rio 
Grande, de Nossa Senhora da Conceição de Taim, de Nossa Se
nhora das Necessidades do Povo Novo, de S. Francisco de Paula 
de Pelotas, de Nossa Senhora da Conceição do Serro da Buena, 
de Nossa Senhora da Conceição do Boqueiriío, de S. José do 
Norte, de Nossa Senhora da Conceição do Estreito, c de S. Luiz 
de Mostardas, formando hum só Collegio, que se reunirá na 
.Matriz da Cidade de S. Pedro do Rio Grande. 

§ 3.0 O 3. o districto terá por cabeça a Villa de Pir·atinim, 
e comprehenderá as parochias de Nossa Senhora da Conceição de 
Piratinim, de Nossa Senhora da Conceiç,ão de Cangussú, de Nossa 
Senhora do Hosario do Serrito de Cangussú, de S. Sebastião de 
Bagé, do l~spirito Santo do Jaguarão, de S. João Baptista do 
l-Ierral c de Nossa Senhora da Graça do Arroyo Grande, for-
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mando hum só CDHcgio, quo se reunirá na :Matriz da Vllla de 
Piratinim. 

§ r,.' .O ~.' districto lerá por cabeça a Villa de Caçapava, 
c comprehcndcrá as parochius de Nossa Senhora da Assumpção 
de Caçapava, de Sant' Anna da Jloa. Vista, de Santo Antonio de 
l.avras, de Nossa Senhora da Conceiçüo de S. Se pé, de Santa 
Barbaru da l~ncruzilhada, de S. José' do J>atrocinio~ de .. S. Ga
briel, de Sant' Anna do Livramento, de S. João da Cachoeira c 
de Santa Maria da Boca do ·Monte, formando hum só Collegio, 
que -s·e reunirá na :Matriz da Yilla de Caçapava. 

§ 5." O 5. 0 districto terá por cabeça aVilta de Alegrete~ e 
se .. comporá de dous Collcgios: : 

O primeiro CoHegio comprehcndcrá as ·parochias ·de Nos~a 
Senhora da A pparccida de Alegrete , de Sant' Ánna dó Uruguay , 
de S. 11'rancisco, de S. Borja, e de S. Patricio de Itaqui, e se 
reunirá na Matriz da Villa de Alegrete. 

O segundo Collegio comprehendcrá as parochias do Espirito 
Santo da Cruz Alta, c de S .. Martinho, c se reunirá na Matriz 
do Espirito Santo da Cruz Alta. 

§ ü.' O G.' distric!o terá por cabeça a Cidade do Rio 
Pardo, c comprehcnderá as parochias de Nossa Senhora do Ro
sario do Rio Pardo , de Nossa Senhora da Conceição da Apparc
cida do Passo Fundo, de S. José do Taquary, de Santo Amaro, 
do Senhor Bom Jesus do Triumpho, e de S. Jeronírno, formando· 
hum só Collegio, que se reunirá n·a Matriz da Cidade do lHo Pardo. 

Art. 2. o A presente divisão de districtos não póde ser 81· 
terada senão em vil'tudc de Lei Geral na fónna -do % 4. o do 
Art. 1.' do Decreto n.' 842 de 19 de Setembro de 1855. 

As novas parochias que forem crcadas pela Assembléa Pro
vincial pertencerão aos districtos que comprchcndercln a:s pa
i'ochias de que f.orcm desmembradas. Os votantes porêm da
quellas que forem m·cadas em territorios desmembrados de pa
rochias pertencentes a mais de hum districto continuarão a votar 
e a ser votados nas -parochias a que ora pertencem, até que 
por Lei Geral se designe o districto a que as novas parochias 
assim creadas deverão pet'tencer. 

Art. 3. 0 Em cada hum dos districtos 1.0
, 2. 0

, 3. 0
, 4. 0 c 

~.o proceder-se-ha á eleição de hum Deputado Geral e de hum 
Supplente, observadas ns disposições dos §§5.0

, 6. 0
, 7. 0 eK0 

do Art. 1.' do citado Decreto. · 
No 5.' dis!ricto proccder-se-ha á eleição de hum Depu

tado Geral e de hum Silpplente pela fórma· indicada nos §§ 
10, 11 e 12 do referido Art. 1.' 

Art. 4.' Quando se houver de proceder á eleição Pro
''incial, os districtos 1.0

, 2. 0
, 3. 0

, 4.0 e 6. 0 nomearão c·ada hum 
cinco !Vlem]lros da Assembléa Prov,incial e tres Supplentcs, ele
gendo primeiramente os cinco Mel!l],-os em escrutinio de lista 
e depois os tres Supplcntes. 
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Os que obtiverem maioria abSoluta de votos no primeiro 
escrutinio serão declarados :Membros da Assembléa Provincial. 

Art. 5.-0 Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se 
nem todos a obtiverem, formará a Mesa d'cntre os mais vo
tados huma lista quadrupla do numero de Membros que faltar 
~Jeger, e procedcr-se-ha immediatamonte a segundo escrutinio, 
não podendo O$ Eleitores votar senão nos nomes comprehen
didos na dita lista , e votando em tantos quantos faltarem. 

Art. 6.0 Se no segundo cscrutinio a eleição se não· com":' 
plotar , por não terem todos os que faltarem obtido maioria 
absoluta de votos, far-se-ha nova lista dos mais votados em 
numero duplo dos que, for mister eleger, e proccder-se-ha 
a terceiro escrutinio, e mesmo a outms. que scjão nccessa
rios , nos quucs os votos dos Eleitores não poderão rllcahir 
senão nos candidatos comprcbcndidos na lista dupla dos que 
faltarem. 

Se no ultimo es'crutinio a que se houver de proceder fal
tar eleger sómente hum dos 'Membros da Assernbléa Prqvin
cial, e tiver lügar empate, se procederá na--fórrria do final 
-do § 6.' do Artigo 1.' do referido Decreto. 

Art. 7. Q Concluida a clciçiw dos Membros da Assembl6a 
Provintüal , proceQ_cr-sc-ha pela mesma fórma á de todos os 
Supplentcs, ou á do C[Ué faltar, se se der a bypothesc do 
final do Artigo antecedente. 

Aos dito> Membros Supplontes serão dados os respcciivos 
-diplomas na fórma do § 8.' do referido Art. 1.' 

Art. 8.(1 No quinto districto, quando se procedGr á elei
ção Provincial , os Eleitores de eada hum dos quatro Collegios, 
de que_ ellc se compõe, -votarão em oito cidadãos sem designa
ção de Membros da Assembléa ou de Supplentes, procedendo 
em tudo o mais como se acha estabelecido nos §§ 10 
e 11 do Art. 1.' do referido Decreto, e devendo a Camara 
~lunicipal da cabeça do districto proceder pela fórma indicada 
no § 12, c declarar i\Iembros da Assembléa Provincial pelo 
quinto districto os cinco mais votados, e, Supplentes os tres 
immediatos em votos, Cl'.pcdindo os diplomas , e procedendo , 
em caso de empate, na fórma dos A1'\s. 88 e 115 da Lei de 
i9 de Agosto do 1846. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio, assim o 
tenha. entendido c faça executar. Palacio do IUo de Janeiro em 
trinta de Julho de mil oitocentos c cincocnta e seis, trigcsi
mo quinto da I_ndepcndenciu c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua i\lagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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l>ECRETO 1.794 ,.--.de 30 de !olho de 1856. 

Dt'vide a Província do Espírito Santo em Collegios eleiloraes, 
e designa os lugares e edificios da reunião dos Eleitores de 

cada Collegio. 

Attendendo ás disposiçõos do Decreto n.' 81,2 de 19 de Se
tembro de 1855, c Tendo ouvido. o Presidente da Província 
do Espirito Santo, Hei por bem Decretar: 

Art. 1.0 A Provincia do Espirito Santo formará ·hum só. 
districto eleitoral. · 

O districto eleitoral terá por cabeça a Cidade da Victoria, 
o se comporá de quatro Collegios , que_ se re~mirão: o 1..0 na 
Capella dos extinctos Jesnitas annexa ao Palacio da Presiden
cia na dita Cidade; o 2. o no Convento dos ex ti netos Jesuítas 
da Vil! a de Nova Almeida; o 3.' na Matriz da Cidade de S. Ma
theus; c o 4-. (I no Convento dos ex ti netos Jesuitris da Villa de 
Bcnevente. 

O i.' Collegio comprehenderá as parochias da Cidade da 
Victoria, do Espirito Santo, Vianna, Queimado, Carapina e 
Cariaeica. 

O 2.' Collegio será rormado du_s porochias da Serra, Nova 
Almeida, S. Cruz e Linhares. 

O 3.' Collogio se comporá das parochias do S. Matheus, e 
narra do S. Matheus. 

O 4. o Collegio comprellenderá as parochias de Benev~nte, 
ltapcmirim e Guurapary. 

APt. 2.' Proceder-Se"ha no districto á eleição de hum · 
Deputado Gorai c de hnm Supplen\c, observando-se as dispo
sições dos §§ 10, 11 e 12 do Art.. 1.' do citado Decreto. 

Art. 3. o Quando se houver de proceder á eleição dos 
Membros da Assembléa Provincial i os Eleitores do 1.' Colle
gio nomearão sete Membros da dita Assembléa e quatro Sup
plcntcs; os do 2. 0 seis Membros e trcs Supplcntcs; os do 3.0 

quatro Membros c dons Supplentos; os do 4.' tres Membros 
e dois Snpplentes; devendo cada hum dos ditos Eleitores 
eleger primeiramente , o numero de Membros da Assernbléa 
Provincial que tocar ao respectivo Collegio em escrutinio de 
lista, e logo depois o dos Supplentos. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro 
escrutinio serão declarados Membros da Assembléa Provincial. 

Art. 4.." Se nenhum conseguir maioria absoluta de votos, 
ou se nem todos a obtiverem, formará a :Mesa d'entre. os mais 
votados hnma lista quadrupla do numero de Membros que 
faltar eloger, o proceder-se-ha immediatarncnte a segundo 
~crutinio, não podendo os ElGitores votar senão nos nomes 
eompr'Chendidos na dita lista, e c~ tantos quantos faltarem. 
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Art.- 5. 0 Se no segundo GSCI'Utinio a. eleicão se não com.: 
plotar, por não terem todos os que faltarem ó:btido maioria ab
solUta- de vo~os, f&r-sc-ha nova lista dos mnis votados em nu ... 
mero duplo dos que for mister eleger' c proccdcr-sc-ha a tel'
ceiro cscrutinio, e aos mais que forem nccéssarios, nos qnaes 
os votos dos Eleitores ni'ío poderão recahir senão nos candidatos 
comprehendidos na lista dupla dos que faltarem. 

Se no ultimo cscrutinio, a que se houver de p:rocedct, fal
tar eleger unicannente hum dos l\'Icmbros da ASsembléa -Vro
·vincial ,_ e houver cm1Jate, proccdcr-se-ha na fórma do Jlnal do 
§ 6.' do Decreto n.' 81•2 já citado. 

Art. 6.' Concluida a eleicão dos Membros daAssembléa 
Provincial, proceder-se-ha peÍa i'nesma f()rrna á_ dà todos os 
Supplentes que deverem dar. os respectivos CoUegios, ou .á do 
que faltar , se se der a hypothese do final do Artigo antece
dente. 

Aos ditos Membros e Supp!entcs serão dados os respeCtivos 
diplomas pelos Collegjos que os devem eleger,. na fónna do § 
8. 0 do art. t.o do Decreto n. 0 84-2 de i9 de SetembrO de .185lS. 

Art. 7. o A presente divisão de districtos não .pôde ser 
alterada senão em virtude de Lei Gcn.1l 7 na fórma do-§ 4. 0 do 
Art. 1.0 do supramcncionado Decreto. . 

As novas parochias-, que forem ercadns prila Assenbléa Pro
yincial,_ pertencerão aos districtos que comprehenderem as pa
rochias de que forem desmembradas. Os votantes porêm da
quellas parochias que forem creadas em territorios .desmembra
dos de -parochias pertencentes a mais de um districto~ continua
rão a votar e a ser votados nas parochias a que ora pertencem , 
até que por Lei Geral se designe o districto a que as novas pa
rochias, assim. creadas, deverão pertencer 

Luiz Pedreira do CouUo Ferraz, do 1\'Icu Conselho, i\Ii
nistro e Secretario d'Estado d-os Negocias do Impcfio, assim o 
tenha entendido o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
.trinta àe Julho de mil oitocentos cincoenta c seis, trigcsimo 
quinto da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Ped,-eira do Couao Ferra;r,. 
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DECRETO N.' 1.79:> -de 30 de Julho de 18:>6. 

Divide a Provincia da Parahyba ·em districtos eldtoraes, ~ 
dest'gna os lugares e edificios, em que .se devem reunir os Elei
tores de cada hum dos distr-ictos, de conformidade com as dis
posições do Decreto n. 8'2 de 19 de Setembro de 1855. 

Attendendo ás disposições do Decreto n: 0 842 de ·19 de 
Setembro de 1855, c Tendo ouvido o Presidente da Província 
da Parahyba·, Hei por bem Decretar: 

Art. 1.. 0 A Provincia da Parahyba fica dividida erri cinco 
distrietos eleitoracs, do modo seguinte : 

§ 1. o O primeiro districto terá por cabeça a Cidade da Pa
rahyba, c coniprehenderá as parochias da mesma Cidade, do 
l.ivf.amento, de Santa Rita, de Alhandra, da Taquara, da 
Jacoca, de i\Jamangoapc, c da Bahia da Traição, formando um 
só Collegio, que· ·se reunirá na Matri_z ·da dita t:idade. 

§ 2. 0 O scgurW.o districto terá por cabeça a Villà _do Pilar, 
e comprehenderâ as parochias do Pilar, de Taipú, do- Ingá, 
c da Indcpendencia, formando um só Collegio, que se reunirá ·na 
Matriz da referida Villa. 

§ 3.' O terceiro districto terá por cabeça a Cidade da Arêa, 
e comprehendcrá as parochias d' Arêa, d' A lagoa-nova, de l~a
nanciras, de Araruna, c de Cuieté, formando hum só Collegio, 
que se reunirá na Matriz da dita Cidade. · 

§ 4. 0 O quarto districto terá por cabeça a Villa da Cam
pina Grande, e comprehenderá as paroéhias da Campina, de 
S. João, de Cabaceiras, e de Natuba, formando hum só Col
legio, que se reunirá na 1\Iatriz- da refçrida Villa. 

§ 5. 0 O quinto districto terá por cabeça a Villa de Pombal, 
e· comprchenderá as p,arochias· de Pombal, de Patos, .de Ca
tolé, de SOusa, e do Piancó , formando hum só Collegio, que 
se reunirá na Matriz da dita Villa. · 

Art. 2. 0 A presente divisão de districtos não póde ser 
alterada senão em virtude d~ I,ci Geral, na fórma do § 4. 0 

do Art. 1.' do Decreto n. 0 8o2 de 19 de Setembro de 1855. 
As novas parochias, que forem crCadaS p"ela -Assernbléa 

Provincial, pertencerão aos districtos que comprehenderem as 
parochias de que forem desmembradas. 

Os votantes, porêm, daquellas que forem creadas em ter
ritorios desmembrados de parochias pertencentes a mais de 
hum districto, continuarão a votar e a ser votados nas parochias 
a que ora perLcnQem , até que por Lei Geral se designe o 
districto a que as novas parochias , assim creadas, deverão 
pertencer. · 

Art. 3. o Nos referi elos districtos procode!"-se-ha ;í eleição 
de hum Deputado Geral, e de hum Supplente, em cada hum, 
oh>ervadas as dispooiçõe• dos §§ 5. 0

, 6.', '1. 0 e 8.' do Art. i.' 
do ei+o.do Deorcio. 
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Art.. 4.Q Quando se ho.uver de proceder á cleiçrto ·Provin
cial, cada hum dos referidos districtos nomeará scis Membros da 
Assembléa Provincial, c trcs ·supplcntes, el-egendo primeira
mente os seis l\Icmbros em cserutinio de lista, e depois os. trcs 
Supplentcs. 

Os que obtiverem maioria absoluta de yotos no primeiro 
cscrutinio serão declarados l\Iembros da Asscmbléa Provincial. 

Art. 5. o Se ncnhurh conseguir maioria absoluta, ou se 
nem todos a obtiverem, formará a Mesa, d'cnlrc o-s mais votados, 
hmna lista quadrupla do numero de Membros-que faltar Clcgcr, 
e proccder-se-ha immcdiatamentc a segundo escrutinio, não 
podendo eis Eleitores votar senão noS nomes comprehcndidos na 
dita-lista, c vOtando em tantos quantos- faltarem. 

Art. 6. o Se no segundo cscrutinio a eleição se não com
pletar por não terem todos os que faltarem obtido maioria 
absoluta de votos, far-se-ha nova lista dos mais votados em nu
mero duplo dos que for mister eleger, e prqceder-sc-ha a ter
ceiro cscrutinio, c mesmo a outros que sejão neccssarios, nos 
quacs os voto:5 dos Eleitores não poderão rccahir senão nos can
didatos comprchcndidos na lista dupla dos que faltarem. 

Se no ultimo cscrutinio, a que se houver de -proceder, faltar 
eleger somente hum dos Membros da Asscmbléa Provincial, c 
tiver lugar empate, se procederá na fórma do final do§ 6.0 do 
Art. 1.' do referido Decreto. 

Art. 7.' Concluida a eleição dos Uembros da Assembléa 
Pmvincial, proccder-sc-ha pela mesma fórma á de todos os Sup
plentes , ou á do que faltar, se se der a hypothcsc do ·fin<il 
do Artigo antecedente. 

Aos ditos )fembros c Supplentes scl·ão dados os respectivos 
diplomas, na fórma do ~ 8. 0 do referido Art. 1. 0 

Luiz Pedreira do Contto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocias do Imperío, assim o 
tenha entendido c faça executar. 'Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Julho de 1856, trigcsimo quinto da Indcpcndcncia c 
do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO Ili!PERIO DO BRASIL. 

1S56. 

TO}!O 19. PARTE 2.' SECÇÃO 37.' 

DECRETO N.' 1.796-do 1.' de Agosto de 1856. 

'f)ivide a Provincia das Alagoas em districtos el!Jitoraes, e 
designa os l1tgares e edificios em que devem reunir-se os 
Eleitores de cada hum dos districtos, de conformidade com 
as disposições do Decreto N.' 81!2 de 19 de Setembro de 1855. 

Attew:lendo ás disposições do Decreto n.' 842 de 19 do 
Setembro de 18r)5, e Tendo· ouvido o Presidente da Provincia 
das Alagoas, Hei por bem Decretar : 

Art. 1.' A Provincia das Alagoas fica dividida em cinc() 
districtos clcitorac~ ' do modo seguinte: 

§ 1.' O primeiro districto terá por cabeça a Cidade de Ma
ceyó, ~ comprehenderá as -parochias de Pioca, .Maceyó, Santa 
Luzia do Noite c Alagoas, formando hum só COllegio, que 
se reunirá na Matriz da dita Cidade. 

§ 2.' O segundo districto terá por cabeça a Villa de Porto 
Calvo, c se comporá das parochias de Porto das 1)edras., 
S. Bento, Porto Calvo e Camaragibe, formando hum só Cdl
lcgio, que se reunirá na Matriz da mencionada Villa_. 

§ 3.' O terceiro districto lerá por cabeça a Villa da Assem
bléa, c comprchenderá as parochias de Atalaia,_ Assembléa , 
Pilar e Imperatriz, formando hum só Collcgio, que se reunirá 
na Matriz da referida Villa. · 

§ 1.,' O quarto districLo terá por cabeça a Villa de S. 1\Ii
guel, c se comporá das parochias de Poxim, S. Miguel, Anadia 
e Palmeira, formando hum só CoUegio ~ quo se reunirá na 
Matriz da dilli villa. 

§ 5.' O quinto districto terá por cabeça a Cidade do Pe
nedo, e se comporá de dous Collegios, que se reunirão: o 1."' 
na Matriz da mesma Cjdado, -e ó 2. o na da Villa do l1ão d' Assucar. 

O primeiro Collcgio com prchcnderá as parochias do Penedo, 
'Collcgio e Porto da Folha ; 

O segundo Collegio constará das parochias do Pão d' As
sucar, Matta Grande e Sunt'Anna. 

Art. 2. o A presente divisão de _distl'ictos não póde ser 
alterada f~Jnão em virtude de Lei Geral,. na fórma do ~ 4-. o 

do Art. 1.' do Decreto n.' &r.-2 de 19 de Setembro de 1855. 
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As novas parochias que forem croodas pela Assembléa Pro-
vincial pertencerão aos districtos que comprehenden~m us pa-
rochias de que forem desmembradas. · 

Os votantes, porêm, daquellas que forem crcadas em terri
torios desmembrados de parochias pertencentes a mais de hum 
districto, col:'l.tinuarão a votar c a sol' votados nas parochias 
a que ora pertencem, até que por Lei Geral S.e. designe o 
dislricto a que_ as novas parochias, assim crcadas, deverão 
pertencer. 

A.t:t. 3. 0 Em cada hum dos districtos 1.<', 2.0
, 3. 0 e /J-,

0 

proceder-se-ha á eleição de hum Deputado Geral e de hum 
Supplente, observadas as disposições dos§§ 5.', 6.', 7.'. e 8.' 
do Art. 1.' do citado Decreto. 

No 5. 0 districto proceder-se-ita tarnbern á eleição de hum 
Deputado Geral e de hum Supplente , pela fórma indicada nos 
§§ 10, 11 e 12 do referido Art .. 1.' . . . . 

Ai-t. 4.' Quando se houver de proceder á eleição Provin-. 
cial, cada hum dos districtos 1.0

, 2.0
, 3. 0 e f~-.o nomeara 

seis Membros da Assembléa Provincial c tres Supplentes, 
elegendo primeiramente os seis Membros em escrutinio de lista 
e depois os tres Supplentes. -

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro 
escrutínio serão declarados :Membros d<t Assembléa Provincial. 

Art. 5. o Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se 
nem todos a obtiverem, formará a Mesa, d'entre os mais 
votados, huma lista quadrupla do numero de Membros que 
faltar eleger, e proceder-se·· h a immcdiatamente a segundo 
escrutinio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes 
comprehet}didos na dita lista 1 e votando em- tantos quantos 
faltarem. 

Art. 6. o Se no segundo escrutinio a eleição se não com
pletar por não terem todos os que faltarem obtido maioria 
absoluta de votos, far-se-ha nova lista dos mais votados em 
'numero duplo dos que for mister eleger, e procedci'-se-ha a 
terceiro escrutinio c mesmo a outros que sejão necessarios, 
nos quaes os votos dos eleitores não poderão recahir senão nos 
candidatos comprelte,ndiUos na lista dupla dos que faltarem. 

Se no ultimo escrutinio, a que se. houvel' .. de proced€r, 
faltar eleger somente hum dos l\1embro5 da .Assembléa Pro
vincial, c tiver lugar empate, se procederá na fórma do final 
do § 6.• do Art. 1.' do referido Decreto. 

Art. 7. • Concluida a eleiÇão dos Membros da Assembléa 
Provincial proceder-se-ha pela mesma fórma á de todos os 
Supplentes, ou á do que faltar, se se der a hypothese do 
final do Artigo antecedente. 

Aos ditos l\Iombros e Supplentes serão dados os re•pecti
vos diplomas na fórma do ~ 8.' do reforido Artigo 1.' 

Art. 8.' No quinto districto quando se pt·ócede1· á clei·· 
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ção PJ'ovincial , os Eleitores de cada hum dos· dous Col1cgios, 
de que cllc se compõe, votarão em .novo cidadãos sem desi
gnação de r.,.:IernlJros da Asscmbléa, ou de Supplentes, obser
vando em tudo o mais o que se acha estabelecido nos cita
dos §§ 1 O c J1 do Art. 1." do referido Decreto, e devendo 
a Camara ·Municipal da cabeça do districto proceder pela 
fôrma indicada no § 12, c declarar Membros da Assembléa 
I1 rovinci<:)l pelo 5. 0 districto os seis mais votados, e Supplentes 
os trcs immediatos em votos, expedindo-lhes diplomas c pro
cedendo, em caso de empate, na fónna dos Artigos 88 c 
ll5 da Lei de J H de Agosto de 1846. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estudo dos Ne'gocios do Impcrio, assim 
o Lenha entendido c faç.a executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em o primeiro de Agosto de mil oitocentos cincoenia e seis, 
trigesimo quinlo da lndcpcndcncb c do ,Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstudc o Imperador. 

Luiz Pedreim do Coutto Ferraz. 

JlllCil.ETO 'i." 1.797-do 1." de Agosto de 1856. 

Divide a Provincia de Santa Catharina, formando hum só 
districto eleitoral, em Col/egios, e designa os lugares e 
edificios, em q'ue se devem 'l'eu.nir os Eleitores de cada 
hum destes, de conformidade com as disposições do De
creto n." 84-2 de 19 de Setembro de 1855. 

Attendcndo ús disposições do Decreto n. 0 Sld de .19. de 
Setembro de 1855, c Tendo ouvido o Presidente da Provin
cia de Santa Catharina, Hei por bem Decretar: · 

Art. 1. <! A Província de Santa Catharina formará hum 
só Uistricto eleitoral. 

O districto eleitoral terá por cabeça à Cidade do Desterro, 
e se comporá de tres Collegios que se reunir~ o:-o 1.. o no Paço 
d' Assembléa Provincial, o 2. 0 no Paço da Camara Municipal 
da Vil.la da Laguúa, e o 3. 0 no Paço da Camara Municipal 
da Cidade de S. Francisco. 

O ·1. o Collegio cornprehendcrá as pm~ochias de Nossa· Se
nhora do Desterro, SS. Trindade, Nossa Senhora da Concei
ção da Lagoa, Nossa Senhora da Lapa do Ilibeirão, Nossa 
Senhora das Necessidades de Santo Antonio, S. Francisco 
de Paula de Canavieiras, S. João Baptista do Rio Vcrri:lc-
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lho', ,S. José, S. Amaro, S. Pedro d' Alcanlara, Nossa Senhora 
do Rosario da Enseada de Brito, S. Joaquim da Garopaba, 
S. Miguel , e S. João Baptista do Tijuco Grande. 

O 2 o Collegio constará das parochias de Santo Antonio 
dos Anjos da Laguna, Araranguá, S. João de Imaruhy, Santa 
Anna de ::\Iirim, Nossa Senhora da Piedade do Tubarão, Nossa 
Senhora dos Prazeres de Lages, e S. João de Campos Novos. 

O 3.<> Collegio comprehenderá as parochias de Nossa 
Senhora da Penha de ltapocorohy, Nossa Senhora da Graça 
de S. l""'rancisco, Sahy, Paraty, Bom Jesus dos Affiictos de 
Porto Bello, S. Sebastião da l?oz de Tijucas, SS. Sacramento 
de Itajahy, e Cambriú. 

Art. 2. o Proceder-se-ha no districto á eleição de hum 
Deputado Geral , e de hum Supplente , observando-se as dis
posições dos §§ LO, 11 c 12 do Art. i." do citado Decreto. 

Art. 3. o Quando se houver de proceder á eleição dos 
Membros da Assemblea Provincial, os Eleitores do 1.° Collegio 
nomearão nove Membros da Assembléa Provincial, c cinco 
Supplentes; os do 2.° Collegio nomearão seis I\'lcmbros c trcs 
Supplcntcs; e os do 3. (J nomearão cinco :Membros e tres Sup
plentes; devendo cada hum dos Eleitores eleger primeiramente 
os Membros da Assembléa Provincial, que tocarem ao res
pectivo Collegio em cscrutinio de lista, e logo depois os Sup
plentes. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro 
escrutínio serão declarados Membros da Assembléa Provincial. 

Art. 4. 0 Se nenhum conseguir maioria absoluta de votos, 
ou se nem todos a obtiverem, formará a :Mesa, d'enlre os 
mais votados, h uma lista quadrupla do numero dos lVlembros 
que faltar eleger, e proceder-sc-ha immediatarnente a segundo 
escrutinio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes 
comprehendidos na dila lista? c em tantos quantos faltarem. 

Art. 5. 0 Se, no segundo escrutinio a eleição se não 
completar, por não terem todos os que faltarem obtido 
maioria absoluta de votos , far-se- h a nova lista dos mais 
votados em numero duplo dos que for mister eleger, e pro
ceder-se-ha a terceiro cscrutinio c aos maís que forem nc
cessarios, nos quaes os votos dos Eleitores não poderão rc
cahir senão nos candidatos comprehendidos na lista dupla dos 
que faltarem. 

Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, 
faltar eleger unicamente bum dos Membros da Assembléa 
Provincial, e houver empate, procedcr-sc-ha na fórma do 
final do§ 6. 0 do Art. 1.' do citado Decreto p. 0 81>2 de 19 
de Setembro de 1855. 

A!"t. 6. o Conch.1ida a eleiçUo dos :Membros da Assernbléa 
Provincial, proceder-se-ha pela mesma f"órma á de todos os 
Supplentes, que deverem dar os respectivos Collegios, ou a 
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do que falta1·, se se der a hypothese do final do Artigo 
antecedente. 

Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respe
ctivos diplomas pelos Collcgios que os devem eleger, na fór
ma do § 8.' do Art. V do referido Decreto n.' 842. 

Art. 7.' A presente divisão de districtos não póde ser 
alterada senão em viliude de Lei Geral, na fórma do § i>.' 
do Art. 1.' do sobredito Decreto n.' 81<2. 

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa 
Provincial, pertencerão aos districtos que comprehenderem as 
Parochias de que forem desmembradas. Os votantes , porêm , 
daquellas parochias que forem crcad.as em tcl'ritorios desmem
brados de parochias pertencentes a mais de hum distl'icto,. 
continuarão a votar e a ser votados nas parochías · a que 
ora pertencem , até que por Lei Geral se designe o districto 
a que as novas parochias, assim creadas, deverão pertencer. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do lU o de J anei
re em o primeiro de AgoSto de mil oitocentos cincoentà e 
seis, trigesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rub1ica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui~ Pedreira do CouUo Ferra~. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO HJPERIO DO BRASIL. 

'1856. 

'1'0>10 19. PARTE 2.a SECÇi.O 38.' 

DECRETO N.' 1.798 --de 7 de Agosto de 1856. 

Eleva a vinte o numero dos .Correto·res de fundos pubricos 
da Praça da Capital do lmperio, e a quinze o dos 

Corretores de mercadorias. 

Hei por bem, sobre Consulta do Tribunal do Commcr
ciu tla Capital do Imperio, Decretar, que o numero dos 
Corretores dos fundos publicos desta Praça ilquc elevado a 
vinte, e o dos Corretores de mercadorias a quinze; ficando 
para este fim revogado o Decreto numero mil quinhentos 
setenta c tres de sete de Março do armo proxirno preterito, 
que elevara o num em daquelles a quatorze, e o destes a 
doze ... 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias àa Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do l\io de Ja
neiro em sete de AgOsto de mil oitocentos cincoenta e seis, 
trigesimo quinto da lndepcndcncia e do Irnperio. 

Com a llubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Armry'o. 

DECI\ETO N.' 1.799- de 7 de Agosto de 1856. 

Declara que deve ser mant-ido o costume de, nas Audienct·as, 
falla•·em os Advogados de seus assentos, e por sua 

antiguidade. 

Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial 
Resolução de vinte seis do mez proximo passado, tomada 
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sobre Consulta da Secção de Justi,a do Conselho d'Estado , 
Decretar que seja mantido o costume, não dcrogado pelo 
Artigo sessenta do Codigo do Processo, de, nas Audiencius, 
fallarem os Advogados de seus assentos, c por sua antigui
dade. 

José Thomaz Nabnco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justi,a, assim 
o tenha entendido e laça executar. Palacio do lUo de Ja
neiro em sete de Agosto de mil oitocentos cineoenta e seis, 
trigesimo quinto da Indcpendencía e do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua lilagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.' 1.800-de 7 de Agosto de 1856. 

211arca os dias ern que os Tribunaes do Commenio devem 
fazer, d'ora em diante, as suas Sessões ordinarias, 

Hei por bem Decretar que as Sessões orrlinarias rios Tri
bnnaes do Commercio do Irnperio tcnhão lugar, d'ora em 
diante, ás segundas e quintas-feiras de cada semana, e, ·quando 
estes dias forem de guarda, ou feriados, nos imrnediata
mente subsequentes, em que se não der igual impedimento; 
ficando para este fim revogado o Decreto numero mil seis
centos e vinte seis de dons de Agosto do armo proximo pre
terito, que designou as quartas-feiras, e sabbados para taes 
Sessões. 

José Thomaz Nabnco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacio do l\io de Ja
neiro em sete de Agosto de mil oitoc·entos cincocnta e seis, 
trigesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua lilagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.' 1.801 - de 7 de Agosto de 1856. 

Divide a Provincia de Minas Geracs em districtos elcitoraes, 
e designa os lugares e edifícios, em que devem •·eunir-se os 
Eleitores de cada hum dos districtos, em conformidade das 
disposições do Decreto N." 8'>2 de 19 de Setembro de 1855. 

Attendendo ás disposições do Decreto n.o 842 de 19 de 
Setembro de 1855 , e ás informações do Presidente da Pro
víncia de Minas Geraes, Hei por bem Decretar: 

Art. 1.u A Provincia de Minas Geraes fica dividida em 
vinte districtos elcitoraes do modo seguinte: 

§ 1. o O primeiro districto tem por cabeça a Cidade do 
Ouro Preto, e comprehende as Freguezias de Ouro Preto, 
Antonio Dias, S. Bartholomeu, Casa Branca, Cachoeira do 
Campo, Ouro Branco, I\io de Pedras, Catas Altas da No
rwega, ltabira do Campo, ltaverava , Congonhas do Campo, 
Queluz, Suassuhy, Brumado de Suassuhy, Capella Nova, 
Piedade dos Gentes, e Bomfim, formando hum Collegio, 
que se reunirá na casa da Camara Municipal da Capital. 

§ 2. o O segundo districto tem por cabeça a Cidade de 
Pitangui, e comprehende as Freguezias de Pitangui, Pata
fufio, Bom Despacho, Sanl'Anna de S. João acima, S. Gonçalo 
do Pará, l\'Iatheus Leme, Santa Quiteria , Dores do Indaiá, 
Morada-nova, Taboleiro Grande e Sete Lagoas, formando 
hum Collegio, que se reunirá na Matriz da Cidade de Pitangui. 
~ 3.' O terceiro districto tem por cabeça a Cidade de 

Sabará, c comprchende as Frcguezias de Sabará, Uaposos, 
Congonhas do Sabará, Caeté, Lapa, Curral d'ElRei , Capella 
Nova do Betirn, Piedade da Paraopeba, Santa Luzia, San
tissimo Sacramento da Barra de J equitibá , Santo Antonio do 
Rio acima , Lagoa Santa, Contagem , Matosinhos, Uoças-novas, 
S. João Baptista do Morro Grande e Trahiras, formando hum 
Collegio , que se reunirá na Matriz da Cidade de Sabará. 

§ 4. 0 O quarto districto tem por cabeça a Cidade de Ita
bira, e comprchende as Freguezias da Itabira, S. José da 
Lagoa, S. Gonçalo do Rio abaixo, S. Miguel do Piracicaba, 
Santa Barbara , S. Domingos do Prata, Morro de Gaspar 
Soares , Sant' Anna de Cocaes , Catas Altas de Mato-dentro, 
Sant' Anna dos li' erros , Antonio Dias aba i?' O, Taquarussú, 
Sant' Anna do Alfié, Joanezia e Cuicté, formando hum Collegio, 
que se reunirá na Matriz da Cidade de ltabira. 

§ 5. o O quinto districto tem por cabeça a Cidade do Serro, 
c comprehende as Freguezias de Serro , Conceição , S. Miguel 
e Almas de Correntes, S. Sebastião de Correntes, S. José de 
Jacury, SantD Antonio de Peçanha e Rio Vermelho, formando 
hum Collcgio, que se reunirá na Matriz da Cidade do Serro. 
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§ 6." O sexto districto tem por cabeça a Cidade Diaman
tina, c comprchendc as Frcguezias da Diamantina, lHo-manso, 
Gouvêa, S. Gonçalo do lHo Preto, Curimatahy, N. Senhora 
da Penha, São João Baptista de Minas Novas, e Curvelo, 
formando hum Collcgio , que se reunirá na Matriz da Cidade 
Diamantina. 

§ 7 ." O sctimo dislricto tem por cabeça a Cidade de Minas 
Novas, dividido em dous Collegios, a saber: 

O primeiro Collegio, comprchcndendo as Freguezias de 
Minas Novas, Santa Cruz da Chapada, N. Senhora da -Piedade, 
Conceição da Agua-suja, S. Domingos, Santo Antonio do 
Calháo, Santo Antonio da Itinga e S. Sebastião do Salto-grande, 
reunir-se-1m na l\lalriz da Cidade de Minas ·Novas; 

O segundo Collcgio, comprehendendo as Freguezias do 
Rio Pardo c de Santo Antonio das Salinas, reunir-se-ha na 
lllatriz da Villa do Rio Pardo. 

§ 8. • O oi ta v o districlo tem por cabeça a Villa de Montes 
Claros de Formigas, dividido em tres Collcgios, a sabêr: 

O primeiro Collegio, comprehendendo as Freguezias de 
Montes Claros, Bomfim , Santíssimo Coração de Jesus, Con
tendas e Bom Successo da Barra do Rio das Velhas, reunir
se-ha na Matriz da Villa de Montes Claros; 

O segundo Colle~gio, comprehcndcndo as li'rcguezias de 
Grão l\iogol, Itacarnbira e S. José de Gu'rutuha, reunir-sc-ha 
na MalJ·iz da Villa de Grão Mogol. 

O terceiro Collegio comprcltendendo as Freguezias da Ja
num·ia, l\'Iorrinhos da Januaria, e S. Homão, reunir-se-ha 
na i\latriz da Villa Januaria. 

§ 9." O novo districto tem por cabeça a Cidade de Pa
racatú, dividido em dous Collegios, a saber: 

O primeiro Collegio, comprcilcndendo as Freguozias de 
Paracatú, Sant'Anna dos Alegres, e Morrinhos de Paracatú, 
reunir-se-ha na Matriz da Cidade de Paracatú; 

O segundo Collogio , comprehendendo as Freguezias do " 
Patrocínio, Santo Antonio dos Patos , e Bagngem , reunir
se-lia na Matriz da Villa do Patrocinio. 

§ 10. O decimo districto tem por cabeça a Cidade da 
Uberaba, e com prehende as Freguezias da Uberaba , N. Senhora 
das Dores do Campo l"ormoso, Araxá, Sant' Anna da Barra 
do Rio das Velhas, Prato, S. ~~rancisçp das Chagas do Campo 
Grande, JJesemboque , S. Francisco das Chagas de Monte 
Alegre, e S. Francisco de Sales, formando hum Collegio, 
que se reunirá na Matriz da Cidade da Ubcraba. 

§ 11. O dccimo primeiro districto tem por cabeça a 
Villa de Caldas, e comprehendc as Frcguezias de Caldas, 
CampesLrc, Cabo Verde, S. Joaquim, S. Sebastião da Ven
tania, Carmo do Rio Claro, Passos, Jacuhy, 8. Sebastião 
do Paraiso, e Dores do Aterrado , fOrmando hum Collegio, 
que se reunirá na Matriz da Villa de Caldas. 
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§ 12. O dccimo segundo districlo tem por cabeça a 
Cidade de Pouso-Alegre, c comprchcnde as Freguezias de 
Pouso-Alegre, Santa HHa da Boa-1/ista da Capituba, Sanla 
Anna de Supucahy, Campo :i\listico, S. Caetano da V urgem
Grande, S. José do Paraiso, Ouro Fino, Cambuhy, Jagua
ry, e S. José de 'foledo, formando hum Collegio, que se 
reunirá na l\Iatriz da Cicbdc de Pouso-Alegre. 

§ 13. O dccimo terceiro distrielo tem por cabeça a Cida
de de Bacpcndy, c comprclwndc as Freguczias de Baepen
dy, Pouso Alto, Ayuruocn, A lagoa, -S. Vicente Fcrrcr, Con
ceição do H.io Verde, Cnpivary, Carmo, S. Thomé das Lettras, 
Serranos, Christina, Conceição do Turvo, Livramento do Bom 
.Jardim, S. Sebastião da· Capit.uba, , HcJjubú, e Soledade de 
Ilajubá, formando hum Collcgio, que se reunirá na Matriz 
da Cidade de Baepcmly. 
· ~ 14-. O decimo qcarto dislxicto tem por cabeça a Cidade 
da Campanha, e comprchcnde as Frcguczias da Campanha, 
Espirito Santo da l\íutuca, 1\guas Virtuosas, Tres Coraç-ões do 
llio Verde, S. Gonçalo, Espirito Santo da Yarginha, San
ta Catharina, Tres Pontas, §. João Ncpomuccno, Espírito 
Santo doS Coqueiros, Douradinho, Lavras, Carmo da Esca
nunuça, Dores da Boa Esperan~:a, e S. José e .Dores d'Al
fenas, formando hum Collcgio, que Se reunirá na Matriz 
da Cidade da Campanha. 

§ 15. O decimo quinto districto tem por cabeça a Villa 
Nova da Formiga, c comprchcnde as Fregueúas da I?or
miga, Tamanduá, Campo Bcllo, Saulo Antonio do lVIontc, 
Piunhy, Espirito Santo da Hapeccrica, Sant'Anna de Ram
buhy, Itatiaiossú, c N. Senhora da Luz do Aterrado, for
mando hum Collegio , que se reunirá na Matriz da Villa de 
]<ormjga. 

§ 16. O dccimo sexto districto tem pot cabeça a Cidade de 
S. João d' E l-Rei, e comprchcnde as Freguczias de S. João de 
El-Rci, S. José d" EI-Rei, Santa Rita do 1\io-abaixo, S. Miguel 
do Cajurú, Lage, Conceiçâo da Bana, S. Thiago, Nossa Se
nhora de N<narelh, Carrancas, Dom Successo, Rio do Peixe, 
Passatempo, S. Antonio do Amparo, Oliveira, c Bom Jesus 
dos Perdões, formando hum Collcgio, que se reunirá na Ma
triz da Cidade de S. João d' RI-Rei. 

§ 17. O decimo setimo districto tem por cabeça a Cidade 
de Barbncena, e cornprohr.ndc as Frcguczias de Bj)rbacena) 
Prados, Lagoa Dourada, S. Rita de lbilipoca, Chapeo d'Uvas, 
1\:Iercês da Pomba, Pomba, Conceição da lbitipoca, S. An
tonio do Parahibuna, Simão Pcl'cira, Presidia do Rio Preto, 
c S. José do Rio Preto, formando hum Collcgio, que se reu
nirá na Matriz de Barbacena. 
~ 18 .. O decimo oitavo districto tem por cabeça a Vílla 

Lcopoldina, e comprehende as Freguezias da Lcopoldina, Meia 
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P,tt;tea, ;\LHln' dt~ D,_'os do AngU, S. Josó da Paral1yha, Mar 
dD Hespanhrt , Conceição ·do Hio Novo, S. Paulo de 1\luria
lló e eu ratos da Piedade, Boa- Vista, 1Uo Pardo, S. Antonio 
<lo Aventureiro c l~spirito Santo, formando hum Collegio, qun 
se rcunüú na Matriz da Yilla Lcopoldina. 

§ iH. O dccimo nono districto tem por cabeça a YiHa de 
S . .lanuario do Ubú, c comprehcndc as Frcguezia.s de S . .lanua
rio, S. João Bnplisia do Presidia, ])ores do -Turvo, Santa 
lUta do Tut·vo, S. Sebastião dos Affiictos, Sant'Anna doSa
pé, Piranga, Espera, S. José do Clwpoló, Gloria do Muría
hC c 'l'ombns <lo Canmgola, -formnncto· hum Collegio, que se 
reunir;\ na Matriz da Villa do Ubá. 
~ 20. O vigesimo dislricto tem pol' cnbc\a a Cidade de 

i'Hariimna, () comprchundc ilS Freguezias da se da mesma Cida
de, S. ScbasliJo, 1\nlonio J>crei~·a, Sumidouro, Camargos, 
S. Caetano, Cachoeira do nrumado, Inflcionado, l<'orquitil, 
Barra Longa, Garra do Bacaiháo, Ponte No,' a, Saude, Paulo 
Moreira, Anta, Abre-Campo c Santa Cruz, formando hum 
CoHegio, que se reuBirú na Sé de Mariauna. 

Art. ~.u A presente divisno de districtos não pódc ser 
alterada senão pot• Lei <_;era\ nu fôrma do § 4. u do Decreto 
de 19 de Setembro r]c 185:). 

As novas Frcgtwzias que forem crco:tdas pela Asscmbléa 
Provincial pertencerão aos districtos elcitoracs a que perten
cerem as Frcguczins de que forem desmembradas.· Os vohm
tcs, pol·ôm, daqucllas que forem crcadas em tenitorios dc.s
mPmbt'ados do parochias pcrtcnccn tos a mais ele hunl clistri
clo, continna1·ão a votar c a ser votados nas parochias a 
que ora pertencem , até que por Lei Geral se designe o dis
triclo a que as novas parochias, -assim crcadas, deverão per
tencer. 

Arl. 3. 0 Em cada hum dos districtos, acima •mcncionil
Llos proccder-se-ha ú elc·ição de hum Deput3do Gernl e de 
hum Supplcntc, observadas -as disposições dos ~§ 5. 0

, 6. 0
, 

7. 0 c B. 0 do Art. L" do Decreto 11. 0 8/1-2 de 19 de Setembro de 
1855; e\:C(~pto no 7 .o, 8. 0 o 9. 0 districtos, onde essa eleição 
su fnrá na fôrma dos ~§ 10, tt e 12 do referido Art. 1.' 

Art. /1 .• u Cu da hum dos districtos acima referidos, exce
pto o 7. 0

, 8. 0 c 9. 0
, nomeará dons Membros da Assembléa 

Provincial, c dous Supplenles, elegendo primeiramente os dous 
Membros em cscrutinio de lisla c depois os Supplentcs. Os que 
obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro cscrutinio 
S(~rào dcclm·ados l\Iembros da Asscmbléa Provincial. 

Art. 5. 0 Se ninguern ohliycr rnaioriu absoluta de votos, 
ou se nem todos a obtiverem, formará a i\Icsa, d'entrc os que 
tiverem obtido mais votos, uma lista quadrupla do numero de 
Membros que faltar eleger, c proceder-se-h a irnrncdiatamen-
1~ a sf•gundo r.scrutinio, no qual os Eleitores nfi.o voderão vo-· 
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lar .-;enilo nos no:Hes comprollrndidos na dita lista, e em lan
los quaulos faltarem. 

:\rt. 6. 0 Se no segundo cscrutinio a eleição se não com
plf'iar por não terem todos os que ll\ltarem obHdo mnioria 
absoluta de votos, far-sc-lw nova lista dos mais ''otados em 
numero c\uplo dos que lúllar elf'gN, c proccdcr-se-ha a tcr
eciro cscru!~nio e mesmo a outros que srjâo necessarios; nos 
qmws os vot()s dos Eleitores n5o poderllo rccabir senão nos 
cidadJos cornprclwndidos na lista dupla dos que J'ultarcm. 

Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, 
filltar eleger sómentc hu(n dos Membros _da Asscmbléa Proyin
('.i()l , r. tiver lugar cmpntc, se proccdrrú na fôrma do final 
do ~ G. o do Art. 1. o do referido Decreto. , 

Art. '7. 0 conclqidn a eleição dos Membros da Assemhlea 
Provincial, proccdcr-s.e-ha pela mesma fórma {I dos seus Sup
plt'nlrs ou IÍ do quo falUH', se se der a hyp.olliese do final do 
Artigo ~mtccedcnte. Aos Membros e Supplentes ser5o dados os 
respl'(;tivos diplomas na fônn.a do§ 8. 0 elo Art. 1.<> do l)cneto. 
jit citado. 

Art. 8. 0 Quam)o se prnc('der it elci~·Jo Prmineial no 7.", 
t;.o e n.o djstrietos, os Eleitores de cada hum dos Collrgios de 
que elles se comrJorm, roUlriío ('lll quatro nomes sem rlesi
gnaçilo de l\Jcmbros nem de Supplcntes, c proceder;_! o em 
1 udo o mais como se ac1la determinado nos §§ 1 O e 11 do 
Art. J..o do referido Decreto; dcn:ndo a Caruara ~Iuuidpal·da 
q!lwça. (}c ruela Ulll dos ditos distrietos prorrder pela fórma 
índi.cada no § 12, c declarar ?.iembros da Asscmblóa I)rovin
.:ial pelo. rcsper·-tivo districto os dous calldidntos mais votados, 
'~ !Supp!cnlt's os dous irntHCdialos em yofos.; CXf~edindo-lhes di
pJorn4S c procedendo, em caso de empatt~, na fórma dos Arli
gos 88 e 115 da Lei de J\J de Agosto de 18q6. 

J~ui~ ~}edreira do Coulto Ferraz, do. :Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Ne-gocios do Impcrio, assim 
o tenl!J entendido c faça e.xbcutar. Pa!acio do Hio de Janei
ro em sete de Agosto de mil oitocentos cincoenta c seis, tri
p;rsimo quinto d.a lndcpcndencia c do lmperio. 

Com n Hubricn de Sua i\Juges!udn o. Imperador. 

J.m'z Pedre-ira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO niPER!O DO Bl\ASlL. 

1856. 

TO"O 19. PAllTE 2."" SECÇ;\l.:) 39. a 

DECI\ETO N.' 1.802-de 16 de Agosto de 18~6 

Dá nora organisação á Gnarda Nacional do Jliunicipio de 
Cascavel da Província do Ceará. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província do 
Cearú; Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Ficao creados no l\Innicipio de Cascavel da 
Província do Ceará, !3 subordinados ao Commando Superior 
da Capital da ú1esma Província, dons Batalhões de Infanta
ria , de seis Compnnhins cada hum, com n numc>façao de
triula, e trinta hum do sorviç,o activo, c hum a Secçao de 
Batalhao de duas Companhias. com a numeração tle oitava 
do :;crviço da reserva. 

·Art. '2. o Os referidos Coqlos tel'fio as súas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
viJJeia ua conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Aralijo, do Meu Conselho, Mi
nis.lro e Secretario d'Estado dos Negados dü Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez.cseis de Agosto de mil ·oitocentos ciflcoenta 
c seis, trigcsimo quinto da Indcpendcncia C do Jrnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua llh;gcstade o Imperador. 

José Tlwmaz Nabuco <le Araujo. 
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COLLE!:ÇIO DAS tE!S DO !Ml'ER!O JlO BRASIL. 

1856. 

1'.\g'[E 2. a 

DI:Cll.ETO N." 1.803- de 19 de Ago>lo de 185G. 

Dinúle a Prot'Útcia do .Maranhão em distr·ictos elcitoraes, e 
designa os l·uga·res e cdificios em, que se detJcm ?~eunir os 
ElM_l?res ~e cada hwn dos dúlriclos, de confur·t?lida~lc cmn 
as d.spo'!ções do Decreto !V." §';.2 de 19 de Setembro de 
1855. 

Attendendo ós disposições do Decreto N." 8ll2 de 19 de 
Setembro de 1855, e Tendo OllVido o Presidente da Provin
da do Maranhão, Jlei por bem Decretar: 

Art. t.o A 'Provinciu do Muranhno ficn dividida em seis 
districtos cleitoraes do modo seguinte: 

§ 1." O primeiro districto terá por cabeça a Cidade de 
Sáo Luiz do 1:\'laranhão, c comprehcmlcnl as 1\Jrochias de Nossa 
Senhora da Victoriu, de Nossa Senhora da Conceição, de Stío 
.Joaquim do Bacanga, de S. João Baptista de Vinhaes, de 
Nossa Senhora da Luz da Villa do Paço, de São José dos In
dios, de Nossa Senhora da Conceição do Icatú, de Süo Josó 
do Periú, de Nossa Senhora do Bosario, de Nossa Senhora· da 
Lapa c Pias do lugar de São Miguel, formando hum só Col
icgio que se reunirá no ·ruc.o da Camara Municipal da referida 
Cidade. 

§ 2. 0 O scgund·o clistrido lerá por cabeç.a a Cidade de Vian
na, e se cornponi das Parochias de Nossa Senhora dn Coneci<.·ú.o 
de ViJnna, de S. Denlo dos Pcrises, de S. Francisco Xavier 
tlc Monção, de S. Vicente Ferrcr de Cajapió c de S. iV!athias 
de Alcantara, formando hum só Col1cgio, que se reunirá no 
Paço da Camara Municipal da dita Cidade. 

§ 3." O terceiro dislricto terá por cabeça a Vi !la de Gul. 
marãcs, c será formado das Parochias de S. José de Guima
rflcs, de S. Joí.ío de Curmupú, de Santo Antonio c Alma~ , 
de ~anta Helena, de ~- Fn.mdseo Xavier de Tury-as~Í!, c de 
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S. Joüo de Cortes, formnndo hum só Collegio, qne se reunirá 
no Paço da Camara Municipal da dita Villa. 

§ fi .. o O quarto dislricto terá por cabeça a Villa de Ila
pieurú-mirim, c se comporá de dois Collegios, que se reuni
rão: o Lo no Paço da Camnra Municipal da mesma Yilla, 
c o 2. 0 no Paço da Camara Municipal da Villa-Viçosa da Tu
tova. 

· O 1.' Collegio comprchenderá as Parochias de Nossa Se
nhora das Dores de Itapicurú-mirim, de Santa Maria d'Ana:.. 
jaluba , de i'iossa Senhora de Nazareth do Mearim, de S. Se
bastião da Vargem Grande, de Nossa Senhora das ·Dores da 
Chapadinha, de S. Luiz Gonzaga do Allo-Mearim, e de Nossa 
Senhora da Piedade do C.oroatá. 

O 2." Collcgio constará das Parochias de S. Bernardo 
tia Parnahyha, de Nossa Senhora na Conceiçao da Tutoyu, c 
de Nossa Senhora da Conceiçao de Arayoscs. 

§ 5. o O quinto dbtricto terá por cabeça a Cidade de Ca
xias, e compre!Jenderú as Parochias de Nos·sa Senhora da 
Conceiçuo e Suo José de Caxias, de Suo Benedicto, de Nossa 
Senhora de Nazarcth da 'fresidella, de Santa H i ta do Codó, 
de NossaSenhora da Conceição do Brejo dos Anapurús, de 
Sant'Anna do llurity, c de Suo José dos Mattões, .formando 
hum só Col\egio, que se reunirú no Paço da Carnara Municipal 
da mesma Cidade. 

§ 6." O sexto districto terá por cabeça a Villa de Pastos 
Bon", e S(~ comporá de trcs Collegios, que se reunirão: o 1." 
110 Paço da Camara Municipal da referida Villa, o 2." na Matriz 
da Vi \la da Chapada, c o 3." na Matriz da Villa da Cat'olina. 

O 1." Collegio comprchcnderá as Parochias de São, Bento 
de Pastos Bons, de SJo Sebastião da Passagem Franca, e de 
São. Fclix de Balsas. 

O 2. o (ollegio scn\ formado das Parochias do Senhor do 
llomfim da Chapada, c de Santa Cmz da Barra da Corda. 

O 3.° Collcgio constará das Parochias de São Pcdro.d'Al
canlara da Carolina, c de Nossa Senhora de Nazarcth do 
1\iachão. 

Art. 2. 0 A presente divisao de districtos náo póde ser 
alterada se nuo em virtude da Lei Geral na fórma do § lL" 
do Artigo 1. o do Decreto N. o 81-2 de 19 de Setembro 
de 1855. 

As noYns pnrocliins que forem crcadas pela Asscmhéa Pro
'·incialpcrlcnccrilo aos dbtric.tos tllH~ comprchcudercm as paro
c~liLt~· de (lt!C forem tle;:;mcmhrada;;. ()j Yülanlc~ pmêm da-
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quellas que forem crcadas em tcrritorios desmembrados de pa
rochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a 
votar c a ser votados nas parochias, á que ora pertencem, até 
que por Lei Geral se designe o districto á que as novas paro' 
chias assim creadas devcroo pertencer. 

Art. 3.' "Nos districtos primeito, segundo,· terceiro 
c quinto procedcr-sc-ha ú eleição de hum Deputado Geral, 
c de hum Supplentc, observando-se as disposições dos §§ 
5.', (i.', 7.' e 8.' do Art. 1.' do citado Decreto .. · 

Nos districtos quarto c sexto, proccder-sc-ha lambem á 
eleiçfto de hum Deputado Geral, c de hum Supplente, pela 
fôrma indicada nos §§ 10.', 11.' e H!." do referido Art. 1.' 

Art. 4-.' Quando se houver de proceder á eleiçao Pro
vincial cada hum dos dislrictos primeiro, segundo, terceiro c 
quinto nome:m\ cinco Membros da Asscmbléa Provineial c tres 
Supplentcs, elegendo primeiramente os cinco Membros em es
crutinio de lista, e depois os Ires Snpplcntcs. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no p1imeiro 
cscrutinío scruo deciarados Mcrnbl'Os da Assembléa Ptovincial. 

Art. 5. o Se nenhum conseguir maioria absoluta; ou se 
nem todos a obtiverem, formarú a Mesa, li' entre os mais YO""' 

lados, huma lista quadrupla do numero de ~lembros que faltar 
eleger, c procedcr-sc-ha immediatamente a segundo cscru
tinio, nào podendo os Eleitores votar senão nos nomes com
prehendidos na dita lista, e votnmlo em tantos quantos fal
tarem. 

Art. G.o Se no segundo escruUnio a clciç.Bo se não com-· 
plotar, por nao terem todos os que faltarem obtido maim:ia 
nhsoluta de votos, far-sc-ha nova lista dos mais yotados em 
numero duplo dos que· for mister eleger, c proccdcr-sc-ha a 
terceiro cscmtinio , c aos mais que forem neccssarios, nos
quaes os votos dos Eleitores não poderão recahir senuo nos can
didatos comprchcndidos na lista dupla dos que faltarem. 

Se no ultimo escrutínio, a que se houver de proceder, 
tí!ltar eleger somente hum dos Membros da Assembléa l'ro
vincia1 , c tiver lugar empate, se procederá na fórma do final 
do§ 6.' do artigo 1.' do referido Decreto. 

Art. 7.' Concluída a eleição dos Membros da Assemllléa 
Provincial, proceder-se-1m pela mesma fôrma á de todos os Sup
plcutes, ou á do que faltar, se se der a hyppothese do final 
do Arligo nntcccdcntc. 

Aos ditos Membros c Supplcntcs serfw dado~ o::: rcspcdivof 
diplomas na Jorma do§ 8.' do referido Art. J ." 
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Art. 8. • Nos dbtrictos·- quarto e sexto, quando se pro
ceder á eleição Provincial, os 1\leitores de cada hum dos Colle
gios de que clles se compoem, votarão em oito nomes sem de
signação de Membros dv Assembléa ou de Supplentes, proce
dendo em tudo o mais como se acha estabelecido nos citados 
§§ 10 e 11 do Art.'1 • do referido Decreto, e devendo <lS Ca
maras Municipaes das cabeças dos respectivos districtos proce
der pela forma indicada no § 12, c declarar Membros da As
scmbléa Provincial por cada hum dos mesmos districtos os cinco 
mais votados, e Supplentes os tres immediatos em votos, expe
dind<l-lhcs diplomas, e procedendo, em caso de empate, nv fôrma 
dos Arts. 88 e 115 da Lei de 19 de Agosto de 18!;6. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocias do Impcrio, assim o 
tenha entendido, c faça executar. l'alacio do Rio de Janeiro 
em dezenove de Agosto de mil oitocentos e cincocnta e seis, tri
gcsimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Impcrauor. 

Lwz Pedreira do Coutto Ferra". 

DECRETO N.' 1.80~-dc 19 de Agosto de 185G. 

Aliem o Plano dos uniformes do Exercito, estabelecidó pe
lo Decreto n.' 1.029 de 7 de Agosto de 185'2, na parte 
Tclativa aos Corpos d' Estado 1llaior Gei1Cral, de Enge-. 
nheiro$, e do Estado Maior de La c 2.u Classe. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. o Fica suprrirriida n fard11 de grar.de uniforme 

de primeira gala dos OITiciacs do Corpo d'Estatlo Maior Gc
,neral, de que trata o Plano dos uniformes do Exercito ap
provado pelo Decreto n.' 1.029 de 7 de Agosto de 1852. 

Art. 2. o Passa a ser de grande uniforme a farda 
do pequeno uniforme de segunda gala aos ditos Officiaes, 
com todas as peças concernentes á farda supprimida. 

Art. 3.' O pequeno uniforme se comporá da sobre
casara de golla bol'(lada, e tlc todas as peças concernentes 
;:í farda de segunda gala a que se refere o Plano dos 
uniformes com cxccpçi'io ao talim, qne será todo de tran
selim ue fio de ouro. 
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Art. fJ .. u A es·pn,Ia de ambOs os· nilifornú~s "tCrá a 
bainha e as guarnições douradas c lanadas. 

Art. 5.° Ficao snpprimidns as bordaduras da golla, 
canhões, c apanhado das abas da farda de grande unifor
me dos Olliciacs dos Co•·pos de Engenheiros e d' Estado Maio•· 
de L' c 2.' Classe. A bordadura do apanhado das abas será 
substituída por huma casa figurada furmada pela união do 
dous galões Lic ouro lisos de cinco linhas de lu.rgnra, c 
huma e meia pollcgada de comprimento, conforme o mo
delo junto; a qual s1)rá assentada horisontalmenle sobre 
o mesmo, apanhado. Os castcllos, cspheras e estrcUns dis.:. 
tinctivo ·destes tres corpos, serão de metal dourado. em am
bos os uniformes. 

Art. G. o A espada de bainha e guarnições de aço do 
pequeno uniforme dos Officiaes dos Corpos do Estado l\Iaior 
de t.a c 2.a Cla"se. t1ca sendo tambem do grande unifor
me dos mesmos OiTiciaes, supprimindo-sc a que pertencia 
a este. 

Art. 7." Os OfOciacs dos quatro Corpos acima men
cionado~. poderão usar d(~ fardas e mais peças supprimidas 
ou modificadas pelo presente Decreto até que se inntili
sem. 

O Marqucz de Caxias, do i\lcu Conselho, Ministro " 
Secretario d'Estado dos Negocias da Guerra, o tenha assim 
entendido e fnça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezenove de Agosto de mil oilocentos cincocnta c seis, 
trigcsimo quinto da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a H.ulrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

il1arquez de Caxias. 
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COLLECÇÂO DAS Ll\IS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 1\). PAUTE 2'.1' SECÇÃO 41.' 

DECRETO N.' 1.805 -de 20 de Agosto de 1856. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do llfunicípio da 
Victoria da Província da Bahia. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provinda da 
Bahia; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.' Ficão creados no Municipio da Victoria dà 
Provinda da Bahia, huma Companhia de Cavallaria com a 
numeração de sexta, hum Batalhão de Infantaria de oito 
Companhias, com a numeração de noventa e nove do ser
viço activo , e h uma Companhia da reserva com a nume
ra~ao de quarta. 

Art. 2.' Os referidos Corpos ficarão avulsos , e terão 
as suas paradas nos lugares que lhes forem marcados pelo 
Presidente da Provincia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja· 
neiro em vinte de Agosto de mil oitocentos c!ncoenta e seis, 
trigesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a llubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomar, Nabuco de Armv·u. 
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lJ.ECI\ETO N. o 1.807 ( ' ) -de 20 de Agosto de 1856. 

Di·vide a Província do Ceará em districtos eleitoraes, e de
signa os lugares e edifiâos em que se devem reunir os Elei
tores de cada hum dos districtos, de conformidade com as 
disposições do Decreto n. 0 842 de 19 de Setembro de 1855. 

AUcndcndo ,;s disposições do Decreto N." 81,2 de 19 d.c 
Setembro de 1855, c Tendo ouvido o Presidente da Pro
vincia ·do Ceará, Hei por bem Decretar: 

Art. 1. o A Provincia do Ceará flca dividida em oito 
districtos eleitoracs do -modo seguinte : . 

§ 1. o O primeiro districto terá por cabeça a Cidade da 
Fortaleza, c comprehcndcrá as parochias da Fortalrza, de Ma
ranguapc, de· Aquinw:, c do Cascavel, formando hum só 
Colli~gio que se reunirá na 1\Jatriz da mesma Cidal.lc. 

§ 2. o O segundo districto terá por. cabeça a Cidade do 
Sobrdl, ·c se comporá das parochias elo Sobral, de Santa Qu:
teria, de Sant' Anna, c do Acaracú, .formando hum· só 'Collcgio, 
que se reunirá na Matriz da dita Cidade. 
. ~ 3. 0 O terceiro districlo terá pór cabeça a Cidade da 
Granja, c constará das parochias da G-,ranja, de Vllla Viçosa, 
c- do Ipú, formando hum só Collcgio, que- se reunirá na Matriz 
da mencionada Cidade. 

§ !, .. ' O quarto districto terú por cabeça a Villa de. 
Baturité, -e se comporá de 2 collcgio~, que se reunirão: o i." 
na 1\iatriz.da rel'erida =Villa, _e o 2_. 0 pp da Villa da lni.peratriz. 

O Lo CoHcgio constará das pnroqhius de Haluritée Canindé. 
O 2. o ·Collegio será- formudo das paro~lüas da lmpcratr:iz 

.c Santa Cruz. . . 
. § 5. o O quinto dislricto ü;ní por cabeça a CiCadc de Ara
Caty, C se compórô. de àous Collcgios, que se.rcuniraO: -o 'i. o ·na 
l\Iatriz da l·eferi-da Cidudc , c o 2. o na i\Iatriz da Villa de 
Qucxcramobim. · 

O 1.0 ·Collcgio constarú das parochias do Aracaty, c Jc S. 
Bernardo. 

02.° Collegio será formado das_parochias dcQucxcramobim, 
e do Riacho de Sangue. 
~ 6. 0 O sexta> districlo terá por cabeça a Vi lia de S. João 

do Principe,'c comprchendcrá as parochias de S. João do Princi
pe, de Arneiroz, de :Maria Pereira) do Saboeiro, c do Assaré, for
mando hum só Collcgio, que se reunirá na :Matriz da dita Villa. 

§ 7. 0 O setimo districto_ terá por cabeça a Cidade do ~có,··e 
constará das parochias de lcó, llereiro, Tcllw, c Lavras, forman
do· hum só Collcgio, que se reunirá na l\latriz da mesma Cidade. 

§ 8." O mtavo districto terá por cabeça a Cidudc do Crato, 

( ' ) Nuo houve acto de N .. ' 1.806. 
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c comprehendcrú as parochi::ts do Crato, Missão Velha, Bar
balila, Jardim, c l\Hlagres, formando hum só Collcgio, qucsC 
reunirá na Matriz da.rcfcrida Cidade. 

Art. 2. o A presente divisão de districtos não póde ser al
temda senão em virtude de Lei Geral, na fórma do § 4.' do 
Art. 1.' do Decreto n.' 8'>2 de 19 ile Setembro de 1835. 

As novas paro chias, que forem ornadas pela Asscmbléa Pro
vincial, pertencerão aos districtos que comprehendcrcm as paro
chias de que forem desmembradas. 

Os votantes, porêm, daqu,cllas que forem creadas em terri
torios desmembrados de parochias pertencentes a mais dc·hum 
districto, continuarão u votar c a ser votados nas parochias a que 
ora pertencem, até que por Lei Geral se de3igne o districto u 
que as novas parochias assim cread~t-? deverão pertencer. 

Art. 3. 0 Nos districtos Lo-, 2. 0
, 3/', 6.0, 7. 0 _e 8. 0

· pro
ceder-sc-ha á eleição de hum Deputado Geml e. de hum Sup
plentc, observadas as diSposições dos§§ 5. 0

1 6. 0
, 7.0 c 8. 0 do 

Art. 1.0 do citado- ·necreto. 
No lt,, 0 c no5. 0 dístt'ictos proccdcr-sc-ha á eleição de hum De

putado Geral e de hum Supplcntc pela fórma indicada nos §§ 
10, 11 c 12 do referido Art. i.' 

Art. ft,,<l Quando se houver de proceder á eleição Provin
çial, cada·hüm dos districtos 1.0

, 2. 0
, 3.\) 1 6.\), 7.\) c 8." 

nomeará quatro l\'fcmbros da Asscmbléa Provincial, c dons Sup
plentcs, elegendo primeiramente os quatro !\:lembras ctn cscrutinio 
de lista , c depois os dous Supplcntes. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos ~no primeiro 
cscrutinio serão declal'ados Membros da Assembléa Provincial. 

A ri. 5.·\) Se nenhu-m conseguir maioria absoluta, ou se 
riem todos_ a obtiverem, formarú a ·Mes:J. d'entre os mais votados 
h uma lista quadrup1a do numero de Membros que faltar eleger, 
e procedcr:-sc-ha immediatamentc a segundo Cscrutinio, não 
podendo os J~leit9res votar senão nos nomes comprehendiQ.os 
ua dita lista, e votando em tantos quantos faltarem. 

Art. 6.\) Se-no segundo cscrutinio a eleição se não com
pletar por não terem-todos os que faltarem obtido maioria abso
luta de votos, far-se-ha nova lista dos mais votados em numGro 
duplo dos que. for mister eleger, e procedcr-sc-ha a terceiro es
crutinio, -e mesmo a outros que sejão neccssarios, nos quaes 
os votos dos Eleitores não podcl'âo rccahir senão nos candi
datos comprchcndidos na lista dupla dos que faltarem. 

Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, faltar 
eleger soiDento· hum dos Membros da Assembléa Pl'ovincial,. e 
tiver lugar empate, se procederá na fórma do final do§ 6.\) do 
Art. 1.' do referido Decreto. . 

Art. 7.' Concluida a eleição dos i\Iernbros da Asscmbléa 
llrovincial proccdcr-se-ha pela mesma fónna a de todos os Sup
plentcs, ou á do que faltar, se se der a hypothese do final 
elo Arli,;o antecedente, 
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Aos ditos l\Icmb.-os c Supplcntcs serão dadosos respectivos 
diplomas na fórma do §, 8. o do referido Artigo 1. o 

Art. 8. o No 4. o e 5. o districtos, quando se proceder á eleição 
·Provincial, os Eleitores de cada hum dos dous Collegios de 
que elle se compõe, votarão em seis cidadãos, sem designnção 
de Membros da Asscmbléa ou de Supplenles; procedendo em 
tudo o mais como se acha estabelecido nos citados§,§ 10 c 1l 
do Artigo 1 .<• do referido Decreto, e devendo a Camara Mu
nicipal da cabeça do districto proceder pela fórrna indicada no 
§ 12, c declarar i\Iernbros" da Assernbléa Provincial pelo 4.' e 5. • 
districtos os quatro mais votados, e Supplcntcs os dous im
mediatos em votos, expedindo-lhes diplomas, e procedendo, em 
caso de empate, na fórma dos Artigos 88 c 115 da~Lci de 19 
de Agosto d& 18i6. · 
· Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
·nistro c Secretario d'Estado dos Negocias do Impcrio, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Agosto de mil oitocentos cincoenta e seis, 
trigesimo quinto da Indcpcndcncia e do Imporia. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

--~-

DECI\ETO N." 1.808-de 20 de Agosto de 1856. 

'Div-ide a ProJ;·incia do Rio Grande do Norte em disü·ictos elcito
raes , e designa os lugare.<; e edificios em que se devem ·'reunir m; 
Eleitores de cada lwm dos districtos, de cOnformidade com 
as disposições do Decreto n.• 842 de 19 de Setembro de 1855. 

Altondendo 'ís disposições do Decreto n." 81>2 de 19 de 
Setembro de 1855, e Tendo ·ouvido o Presidente da-ProVinda 
'do Rio Grande do Norte, Hei por bem Dccn~tar: 

Art. l. • A l'rovincia do !li o Grande do Norte fica divi
dida em dons districtos elciloraes, do mOdo seguinte: 

§ 1. o O primeiro districto terá por cabeça a Cidade do 
Natal, ·c comprehcndcrá as parochias _;da mesma Cidade, do 
S. Gonçalo, de Extramoz; de S. José, de Papary, de Ar<lz, 
de Villa Flor, de S. Bcnlo, de Goiariinha C de Touros, for
marido hum só Collegio, que se reunirá ·na Matriz da Cidade 
do Natal. · 

~·2.' O segundo districto terá por cabeça a Cidade do 
A~slÍ, e se comporá de-' dàus CollCgios, que se rcuni_rão o 
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i.' na 1\latriz da mesma Cidade, c o 2.' na Matriz da Cidade 
da Imperatriz. 

O 1. o Collegio comprchcndcrá as paroehias da Cidade do 
Assú, do Campo Grande, de Sant' Anna de l\lattos, de Angicos, 
de MadO, de l\Iossoró, do Principc c do Acary. 

O 2.' Colicgio constaní, das parochias da Cidade da Impe
ratriz, do Patú, de llorto Alegre, do Appody ·c do Páo dos Ferros. 

Art. 2. o A presente divisao de districtos' não púdc ser alte
rada senão em virtude de Lei Geral, na fórma do § ~-.0 do 
Art. 1.' do Decreto n.' 81,2 de 19 de Setembro de 1855. 

As novas parocbias que forem creadas pela Asscmbléa 
Provincial pertencer5o ac·s distrietos que comprchendercm as 
parochias de que forem desmembradas. Os ·votantes porem 
daqucllns que fOrem crcadas t'm tcrritorios desmembrados de 
parochias pertencentes a m3is de hum districto, continuarão a 
votar e a ser ''alados nas parochias a que ora pertencem , 
até que por Lei Geral se designe o districto a ·que as novas 
parochins, assim crcadas, deverão pertencer. 

Art. 3. o No primeiro districto procetlcr-sc-ha á eleição 
de hum Deputado Geral c de hum Supplente, observadas as dis
posições dos§§ 5.', 6.' e 7.' do Art. 1.' do citado Decreto. 

No segundo districto proccdcr-sc-ha tambem á eleição de 
hum Deputado Geral c de hum Supplentc, pela fórma indicada nos 
§§ 10, 11 c 12 do referido Art. 1.' 

Art. 4. 0 Quando se houver d0 proceder á eleição Pro
vincial, o-primeiro dislricto nomeará onze Membros da Asscrn
bléa Provincial c seis Supplcntcs, elegendo primeiramente os 
onze fi.Icmbros em escrutínio de lista, c depois· os seis Sup
p!cntes. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro 
cscrulinio serão. declarados Uembros da Assemblúa Provincial. 

Art. 5. 0 Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se 
nem todos a obtiverem, formará a Mesa, d'cnlrc os mais YO
tados, h uma lista quadrupla do numero de Membros que fal
tar eleger, c procedcr-sc-ha imrncdiatamcnte a segundo cscru
tinio , não podendo os Eleitores votar senão nos nomes com
prehcndidos na dita liSta, c votando em tantos quantos faltarem. 

Art. 6. o Se no segundo escrutinio a eleição se não com
pletar, por não terem todos os que faltarem obtido maioria 
absoluta de votos, far-sc-ha nova lista dos mais yotados em 
numero duplo dos que for mister eleger, e proccdcr~sc-ha a 
terceiro escrutin'io c aos mais que forem nccessarios, nos 
quaes os votos dos Eleitores não .Poderão recahir senão nos can
didatos comprehendidos na lista dupla dos que faltarem. 

Se no ultimo escrutínio, a que se houver de proceder J 

f<ütar eleger sómcntc hum dos Membros da Asscmbléa Pro
vincial, e tiver lugar empate, se procederá na fórma do final 
do (li G.' do Artigo !.' do referido Decreto. 



( 3QG ) 

Art. 7.° Conduida a eleição-dos Memhro3 dà ASScmblú.t 
Provincial, proccàcr-sc-ha pela mesma fórma á de todos os 
Supplentcs, ou á do que fallar, se se der a· hypothcse do 
tinal do Artigo antecedente. 

Aos ditos :Membros e Supplcntcs serão dados os diplomas 
na fôrma do § 8. 0 do referido Artigo 1.0 

Art. 8. 0 No segundo districto, quando se proecdcr á 
eleição Provincial, os E!eitorrs de cada hum dos dous Collc
gios de que ellc se compõe, votarão em dczcsctc Giàadãos sem 
dcsigndção de Membros da· Assemb!éa · Provincial ou de Sup
plcntes, procedendo em tudo o mais como se acha estabelecido 
nos citados §§ 10 c 11 do Art. 1." do referido Decreto, e 
devendo a Camara 1\'Iunidpal da cabe~:a do dist!'icto proceder 
pela fôrma indicacta·no § 12, e declarar 1\Iernbros du Asscm
bléa Provincial pelo ·segundo dislriclo os onze mais votados, C
Supplentes os seis immediatos em votos, cxpeàiado-lhes di
plomas e procedendo, em cnso de empate, na fórmados Arts. 
88 e 115 da Lei de 19 de Agosto ele 181,6. 

Luiz Pedt·cira' do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, Mi..'. 
nistro c Secretario d' Estado dos NegociaS do Imporia, assi1í1 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte de AgostO de mil oitocentos cincocnta e seis, . tri-;' 
gesimo quinto da Independencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 
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" 
COLLECÇÃO D.\S LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TO~lO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 42.' 

.,. = 
DECRETO N.' 1.809-de 23 de Agosto de 1856. 

;.lutorisa a incorporação e approva os Estatutos do .Campa· 
nhia da Estrada de Cantagallo. 

Attcndendo ao que Me requereo o Visconde de Bar
bacena, e sendo ouvida a Secç~o dos Negocias do Imperio 
do Conselho d'Estado: Hei por be·m Autorisar a incorpora
çáo da Companhia organisada nesta Côrte sob o titulo de 
Companhia -da Estrada de Cantagallo --, e Approvar os 
respectivos 1~statulos, que_ com este paixão.. . . 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estaclo dos Negocias· do Imperio , as
sim o tenha entendido c faça executar. I'alacio do Rio de 
Janeiro em vinte e tres de Agosto de mil oitocentos cin
cocnla e seis, trigesimo quinto da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

!E§t.-at .. to§ da - oe ..... J ..... ~.i.. E!>iNMia de Can
ta~mlloo _ 

Art. 1.' A Companhia organisada debaixo da deno
minaç~o de- Companhia Estrada de Cantagallo , -tem por 
objecto a rcalisaçõo do contraclo celebrado com o Governo 
Provincial do Rio de Janeiro para construcção dessa estrada 
coberta de pranchõcs. 

Art. 2." A durução da Companhia sed a dos mencio
nados privilegias, e por mais tempo se, findos os prazos 
cslipulados, entrar em novas convenções a respeito. 
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Art. 3. 0 O capital da Companhia será de Ires mil e 
seiscentos contos de réis, dividido em acções de duzentos 
mil réis ; podendo ser este fundo augmcntado por delibe
ração da Assembléa geral dos Accionistas. Logo qne estejão 
subscriptas quatorze mil acções terão andamento os traba· 
lhos. 

Art. !;. o As acções serilo rcalisadas em prestações , 
sendo a primeira de dez por cento; e as seguintes á ,me
dida que forem exigidas pela administração da Companhia, 
por annuncios publicados com antecedencia de quinze dias 
pelo menos. 

Art. 5. o O Accionista que nilo entrar pontualmente 
cOm a quantia correspondente ás acções que súbscreverem, 
será riscado da lista dos Accionistas, e perderá em bene
ficio da Associação as entradas que houver anteriormente 
verificado ; salvo os casos extraordinarios ou fGrça maior 
evidentemente provados perante a administração da Com· 
panhia. 

Art. 6. 0 Scráo Accionistas da Companhia os que sub· 
screverem os presentes Estatutos. Todo o Accionista póde 
dispor livremente de suas acções, com tanto que as trans· 
fercncias sejão devidamente registradas em livro competente, 
uo escriptorio da Companhia. 

Art. 7 ;o Os Accionistas só respondem pelo ''alo r de 
suas acções. 

Art. 8.' A totalidade dos Accionistas será representada 
pela Assembléa geral , que se julgará constituída sempre 
que, por convite da Directoria devidamente publicado, se 
reunãó Accionistas que representem hum terço do capital 
da Companhia; e quando acontcção não se poder delibe
rar por falta de numero, se fará nova convocação em que 
os votos presentes, qualquer que seja o seu numero, cons
tituem Assembléa geraL 

Art. 9. o A Assembléa geral se reunirá huma vez cada 
anno para lhe ser presente o relatorio explicativo da sua 
administração, que será submettido ao exame de h uma 
Commissão de tres Membros, então nomeada; e tantas mais 
vezes, quantas o julgue necessario a mesma administração; 
c bem assim convocará esta immediatamcntc huma Assem· 
bléa geral se lhe for exigido por Accionistas que represen
tem hum quinto do fundo da Sociedade. 

Art. 1 O. O Accionista de cinco acções terá hum voto; 
c assim por ([i ante, até completar dez votos; maximo que 
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pouerá ter qualquer Accionista por si, ou como procura
dor de outro. 

Art. 11. As votações da Assernbléa geral se farno sym
bolicamcntc. A maioria, da metade c mais hum, decide as 
questões, tendo o Presidente o voto de l\'linciva. 

Art. 12. A Companhia será administrada pelo Empre
sario na qualidade de Presidente, durante o prazo de cinco 
annos, sendo uuxiliudo por quatro Uirectorcs consultivos, 
servindo hum de' Vice-Presidente, outro de Secretario, e 
mais dous, dos quacs hum será escolhido pelo Pre~idente 
da Província, d'cntrc os Accionistas possuidores de cincocnta 
acçõcs ; os outros tre5 serão escOlhidos na reunião em que 
forem definitivamente approvados estes Estatutos. Em todos 
os objectos importantes deverá o Presidente da Companhia 
consultar a Directoria , c aproveitar-se de seus conselhos. 

Art. 13. Os membros da primeira administração no
meada cx:crccruo suas funcções durante o prazo de cinco 
annos; c dessa data em diante serão eleitos annualmente. 

Art. 14.. Compete ao Presidente da Companhia: 
i.' Solicitar ao Governo Imperial a upprovarão dos pre

sentes Estatutos. 
2. o Nomear, c dcmittir livremente os empregados. 
3.' Celebrar todos os contractos pura a rcalisação dos 

objectos a que se propõe a Co.mpanhia, assim no que toca 
a acquisição do pessoal, como de tudo quanto for mister 
para a execucâo dos coritractos tlc que depende a efl"ectivida
de dos privilcgios obtidos. 

~.' llegular o methodo de escripturação, que será feita 
com toda a clareza, c conscrrada rigorosamente em dia. 

5.° Fazer os Regulamentos necessarios pUra os emprega
dos da Companhia, que fará desde logo executar. 

6." Convocar a Assembléa geral da Companhia. 
7.' Hcpresentar a Companhia em todos os seus direitos 

c interesses, exercendo livre e geral administraç.âo com plenos 
poderes comprchcndidos c outorgados, sem reserva alguma. 

Art. 15. Ao Empresario, Presidente da Companhia, 
compete-lhe pelos seus trabalhos a quanlia de hum conto 
de réis mensal , durante os primeiros cinco annos da cons
trucçao da estrada. 

Art. 16. A 16m da reunião da Assembléa geral, de que 
trata o Art. 9.", o Presidente da Companhia a convocará quan
do tenhiio de ser abertas ao transito publico as secções da 
estrada , submcttendo á consideração da mesma os actos pru-



ticados; propondo as alterações nos presentes Estatutos que 
julgar uteis a hem da Sociedade, para serem sulJmeUidas á 
approvação do Governo; e bem assim os Hegulamentos que 
precisos forem para o bom desempenho do serviço á cargo 
da Companhia. , 

Art. 17. O dividendo semestral da Sociedade será de
terminado pela administração, tendo em vista a conservação 
de hum amplo fundo de reserva; núo podendo em caso al
gum o dividendo exceder a doze por cento ao anno , sem 
hum voto da Assemhléa geral que o autorise. 

Rio de Janeiro 9 de Maio de 1856. -Visconde de Bar
bacena e mais doze Accionistas. 

DECHETO N.' 1.810-de 23 de Agosto de 1856. 

Declara de 1.' Entrancia o Lugar de Auditor de Guerm 
do Exercito na Província do Rio Grande do Sul. 

Hei por bem Declarar de primeira Entrancia o Lugar 
de Auditor de Guerra do Exercito, creado na Provi ncia d" 
Hio Grande do Sul pelo Decreto numero oitocentos sessenta 
e sete de dezeseis deste mez. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do Meu Conselho, 
:llinistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça , 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio 
úc Janeiro em vinte tres de Agosto de mil oitocentos cin
coenta e seis, trigesimo quinto da Indepcndencia e do Im
perio. 

C"m a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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llllCl\ETO i'\.' 1.SU- de 23 de Agosfo de 185ü. 

Divide a Província de Sergipe e>n districtos eleitoraes e de
.signa os lugares e edificios ern que se devem reunir os Elei
tores de cada hum dos districtos, de con(01·midade com as 
disposições do Decreto n.' 81;2 de 19 de Setembro de 1855. 

Attcndendo üs disposições do Decreto n. o 842 de i9 de 
Setembro de 1855, e Tendo ouvido _o Presidente da Provincia 
de Sergipe, Hei por lJcm Decretar: 

Art. 1. o A Provincia do Sergipe ftca dividida ern quatro 
di.strictos clcitoracs do modo seguinte: 

§ i.' O primeiro distrielo terá por cabeça a Cidade do 
Aracaj!Í, c comprelwnderá as parochias do Aracajú, Laran
jeiras, I\-Iaroim, Santo Amaro, Uosario, Pé do Banco, Divina 
Pastora, c Capella, formando hum só Collegio que se reunirá 
no l\tço da Camara I\lunicipal da referida Cidade. 

§ 2." O segundo districto terá por cabeça a Cidade da 
Estancia , c sB comporá das parochias da Estancia, do La
garto, de Santa Luzia, do J~spirito Santo, de Campos do Rio 
Heal, de Itabaianinha c do Gerli, formando hum só Collegio, 
que se reunirá na Matriz da dita Cidado. 

§ 3." O terceiro districto terá. por cabeça a Vi !la. de Ita
baiana, e constan~ das paroc.hias de Itabaiana, de Itaporanga , 
de S. Christovão, de Simão Dias c do Campo do Brito, formando 
hum só Collcgio, que se reunirá na Matt·iz da referida Villa. 

§ <." O quarto dis\ric\o terá por cabeça.a Vil! a de Propriá 
e comprehcnderá as parochias de Propriá, Porto da Folha, 
Villa Nova, c Pacatuba, formando hum só Collcgio, que se 
reunirá na Matriz da dita Villa. 

Ar L 2. o A presente divisão de districtos não póde ser 
alterada senão em virtude de l.ei Geral na íOrma do § ft .• o do 
Art. 1." do Decreto n.' 842 de 19 de Setembro de 1855, 

As novas parochías que !"orem creadns pela Assembléa 
Provincial pertencerão aos districtos, que comprehendcrem as 
parochias de que forem desmembradas. Os votantes, porêm , 
daquellas que forem creadas em territorios desmembrados de pa
rochias pcrtccentes a mais de hum districto, continuarão a 
votar e a ser votados nas parochias a que ora pertencem , até 
que por Lei Geral se designe os districtos a que as novas pa
rochias, assim creadas, deverão pertencer. 

Art. 3. o Em cada hum dos referidos districtos pro-
cccler-se-ha á eleição de hum Deputado Geral c de hum Sup
plcnte, observadas as disposições do §§ 5.0

' 6. 0 e 7. 0 do 
Art. 1. u do eitado Decreto. 

Art. t, .. u Quando se houver de proceder á eleição Pro
vincial cada um dos ditos districtos nomeará seis .Membros da. 
Assemhléa Provincial c tres Supplentcs, elegendo primeil'i1:-> 
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mente os seis Membros em cscrutinio de lista, c depois os trcs 
Supplentcs. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro 
cscrutinio serão declarados Membros da Asscmbl{~a ProvinciaL 

Art. 5. 0 Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se 
nem todos a obth•crcm, formará a :Mesa d'cntrc os mais votados 
uma- lista quadrupla do numero de Membros que- faltar eleger, 
c proccdcr-sc-ha irnmediatarncntc a segundo cscrutinio, não 
podendo os Eleitores votar senlio nos nomes ·comprchcndidos na 
dita lista, c votando em tantos quantos faltarem. 

Art. 6. 0 Se no segundo escrutinio a eleição se não com
pletar , por n~o terem todos os que faltarem obtido maioria 
absoluta de votos, rar-sc-ha nova lista dos mais votados em 
numero duplo dos que for mister eleger, c proccdcr-sc-hn a. 
terceiro cscrutinio, c aos mais qud forem ncccssarios, nos quacs. 
os votos dos Eleitores não poderão rccahir senão nos candidatos 
comprchcndidos na lista dupla dos que faltarem. 

Se no ultimo escrutínio a que se houver de proceder, faltar 
eleger somente hum dos :Membros da Assembléa Provincial, c 
tiver lugar empate, se procederá na fórma do Hnal dq_ § G. o do 
Art. 1. o do referido ])ecrcto. 

Art. 7. o Coí:lcluida a eleição dos :Membros da Assembléa 
Provincial, proccdcr-se-ha pela mesma fórma á de todos os Sup
plcntcs , ou a do que faltar, se se der a hypothcsc do final 
do Artigo antecedente. 

Aos ditos Membros c Supplcntcs serão dados os respcctiyos 
diplomas na Jürma do § 8.' do referido Art. 1.' 

Luiz Pedreira do Coutto l<'crraz, do :Meu Conselho, :Ministro 
c Secretario d'Estado dos Negocias do Irnpcrio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio ào Rio de Janeiro crn vinte 
trcs de Agosto de mil oitocentos cincocnta c seis, trígcsimo 
quinto da lndcpcndencia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua i\fagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N ." 1.812- de 23 de Agosto de 1856. 

Contém inslrucç<!es para execução do Decreto n. o 81;2 de 
19 de sctcmúTo de 1855. 

Usando da altribuição que Me confere o Art. 102 :\i 12 
da Constituição do Imperio, c para execu~:ão do Decreto n. 0 8/1.2 
de 19 de Setembro do anno proxirno passGdo, Hei por bem 
Ordenar que se observem as instrueçi?ícs seguintes: 

Da formação 

CAPITULO 1. o 

das Juntas de qualificação, 
A sscmúleas parochiaes. 

e das JJ!Icsas das 

Art. Lo Os Juizes de paz mais votados dos districtos das 
matrizes, de que tratão os Arts. 2. 0 e 3. 0 da Lei n. 0 387 de 
19 de Agosto de 1.8M5, convocarão, para a formação das .Jun
tas de qualificação c das Mesas das Asscmbléas parochiacs, se
gundo a maneira indicada nos Arts. 4. 0 e 5. 0 da dita Lei, os 
Eleitores e supplcntcs de parochia que houverem nomeado os 
Deputados, e cuja eleição ,i á estiver reconhecida pelo ·Poder 
competente. 

Não serão convocados os Eleitores e supplentcs que se ti
verem mudado das respectivas parochias. 

Art. 2. o Nas parochias que ainda não tiverem Eleitores, 
ou em que estes se não acharem reconhecidos pelo Poder com
petente, por haverem sido creadas depois da ultima eleição, 
c bem assim naquellas que , por haverem os antigos Eleitores 
terminado as suas funcçõcs, em razJo de ter começado nova 
Legislatura, estiverem sem novos Eleitores por motivo de não 
terem sido eleitos , ou de não haver sido approvada a-res
pectiva eleição pelo Poder coínpetentc, o Presidente da Junta 
ou da l\Jcsa parochial convocará, em lugar de Eleitores c de 
supplentcs, os oito cidadUos que lhe ficarem immediatos em 
votos c residirem na parochia, sendo os qnatro primeiros para 
representarem n. turma dos Eleitores, c os outros quatro a dos 
supplentcs. 

Se não se acharem na lista dos votados para Juiz de- piá 
mais de quatro nomes alêm do do Presidente, convidará este 
hum cidadão, que tenha as qualidades de Eleitor, para repre
sentar a turma dos supplentes. 

Art. 3. o Nas novas parochias, em quanto se não tive F 
procedido á eleição dos respectivos Juizes de paz, competirá 
a pre5idcncia da Junta de qualificação ou da 1\t'Icsa parochial 
ao mais votado do districto a que pertencia o lugar em que 
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se achar a l\latriz das mesmas parochias , e no im pcdiniento 
ou falta deste, ao seu immediato em votos. 

Art. 4. n No dia aprazado, ás 9 horas da manhã, reuni
dos os Eleitores c supplentes, o Presidente tomará assento 
no topo da mesa, tendo á sua esquerda o Escrivao de paz , 
e collocando-se os Eleitores e supplentes em torno da mes
ma mesa. l 1'eita a leitura, na parte que respeitar ao acto, 
ordenada nos Arts. 8. 0

, 43 e 95 da I~ei n. 0 387 de 1.D de Agosto 
de !8!1.6, e a do presente Capitulo destas Instrucções, annun
ciurá o J>rcsidcnle que se vai proceder á elciçiio dos Membros da 
Junta, ou da Mesa parochial pela forma disposta no § 1. o do Art. 
1." do Decreto n. o 81,2 de 19 de Setembro de 1855. 

Art. 5. o Imrnediatarncnte o I) residente 1hrá ·a chamada 
dos Eleitores convocados, e o Escrivão irá lançando em uma lis
ta os nomes de todos os que não responderem. Cada um dos 
presentes entregará, pela ordem da chamada, uma cedula não as
signada, coulendo os nomes de dous cidadãos da parochia, 
que tenhão as qualidades de Eleitor, e serão recolhidas em uma 
urna á proporção que se forem recebendo não só estas cedulas, 
como as que apresentarem os Eleitores, que comparet;erem an
tes de dar-se começo á apuração , com tanto que seus nomes 
constem da referida lista. 

Art. 6. o Concluido o recebimento das cedulas, o Prt~si
dente ·contará, publicará, e fará escrever na acta o numero 
dellas, e immcdiatamente dará principio á sua leitura, to
mando o Escrivão os nomes dos votados e o numero de votos 
pela fórma estabelecida no Art. 54 da Lei n.' 387 de 19 de 
Agosto de 18lt.6, facilitando-se aos Eleitores c Supplentes a 
inspecção ocular na leitura das cedulas, ou na sua apuração, 
a fim de que possa qualquet· delles requerer que seja reparado 
algum engano. 

Art. 7.° Concluida a apuração, o Presidente declarará 
1\Jembros da J unla ou da l\'lesa parochial os dous cidadJos que 
obtiverem a pluralidade relativa de votos-: se mais de .dous 
a tiverem por empate, se decidii·á, em acto succcssivo, e pela 
sorte, qual d'entre estes deva ser preferido. 

Art. 8.0 Se não comparecer nenhum ,Eleitor, o Presiden
te convidará o seu immcdialo na ordem da votação pnra 
Juiz de paz, c se este não comparecer até o dia seguinte 
pelas 9 horas da manhã, será convidado o immcdiato, e 
assim por diante. O cidadão que comparecer nomeará os dous 
Membros da Junta ou da Mesa parochial, cuja eleição per
tencia aos Eleitores. 

Art. 9. 0 Eleitos os dous primeiros Membros da .Tonta 
ou da l\fesa parochial, se procederá immediutamcnte á elei
ção dos outros dous pelos supplentes , observando-se o que 
a tal respeito díspocm os Arts. 5. 0

, 6. 0 c 7. 0 

Art. 10.0 Se não comparecer nenhum supplcnte, convi-
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t.L.u·á o Presidente o 5. 0 votado na eleição de 1ui:z de paz 
do districto, e se este não comparecer até o dia seil._Jinte 
pelas 9 horas da manhã, convidnrá o 6. 0

, e assim por diante. 
O cidud.J.o que comparecer nomeará os dons ~Ie~rJbros da Jun
ta ou da i\lesa p<:trochial, cuja eleição pertencia aos -supplcntcs. 

Art. 11. Se o Presidente for Eleitor, votará na eleição 
dos Membros da Junta ou da Mesa paroch.ial com o.s mais 
Eleitores, .ou com os supplentes, se estiver inclujdo na lista 
destes. Não poderá porêm ser eleito Membro da Junta ou 
da J\'lesa parochial, reputando-se n,tJllos os yoto;; que nel
lc rccahircm. 

Art. 12. As questões que se s.uscitarcm áccrca da ele
gibilidade de qualquer cidadão par.a :Membro da Jp.ola on 
da Mesa parochial, serão decididas pçla pluralidade dos vo
tos da turma que houver concorrido para a sua eleição. 

A allegação poderá ser apresentada por qualquer cida
dão com lanto que seja feita por .escripto c immediatamcnte 
que se publicar o resultado da eleição, e só se pcrmittirá 
que tomem parte na discussão aqucHes que tiverem de de
cidir da questão. 

Reconhecida a não elegibilidade d.o .cldadã.o, s.e procedcrü 
logo á nova clejção. 

Ar.t. 13. As disposiçfíes un.tcrjorcs rel;:ttivas á eleição dos 
:Mcm bros da .Junta ou da l\:[esa paro.chial , são applicaveis 
ás tunnas de que trata o Artigo 2.0 

Art. i!J.. Se não comparecer nenhum dos cidadãos qtJC 
deverem representar os Eleitores c supplentes no caso do Art. 
2. o, o Presidente convidará d'entre os cidadãos que se seguirem 
áquelles em votos, e que puderem comparecer ·até o dia seguin
te pelas 9 horas da n.1anhã, os dous mais votados, d;::ndo prc
ferencia, no caso de igualdade de votação, aos que estiverem 
presentes, e se mais de dous se acharem nestas circumstanciasr 
se decidirá pela sorte .em acto successivo. Sendo a fa.lta de huma 
só turma, convidará hum cidadão sóm.ente. 

No caso de .. não haver, a,lêrn Ç.os oito cidadãos de que se 
tra.ta, nenhum yot;:Hlo :para Juiz de _paz, ou se nenhum com
.parecer, o Presidente convidará dons .cidadãos que tcnhão as 
qualidades de Ele.itor, ou hum só, se comparecer algum da
quellcs. 

Os cidadãos assim convidados, quer na 1. o. quer na 2. 11 hy
pothcse, elegerão os Membros da Junta ou da l\iesa parochial 
por parte das turm~s qu.c :re,presentarern. 

Art. 15. Os quatro cidadãos que forem eleitos comporão, 
com o Presidente, a· Junta.otJ,l\lcsa parochia.l, .e tomarão imrnedia
tamente assento de hum c de outro ·lado da. mesa. Os trabaJhos 
começarão pela imposição da multa do Art. ~26 § 5. 0 da Lei n. 0 

387 de 10 de Agosto de 184.6 aos I~leitorcs, snpplen,tcs c mais 
cidadãos que, sendo convocados, deh:arcm de comparecer sem 
moUro justificado. 
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Art. 16. O presidente da Junta ou da ~lesa parochial 
mandará lavntr pelo seu Escrivão huma acta circumstam:iada 
da formação dclla, fazendo-se menção dos nomes dos Eleitores , 
supplcntes, e mais cidndãos convocados que deixarem de compa
recer, de as multas que lhes forem impostas, bem como dos 
nomes das pcsso'as que os substituircm, e dos que comparecOrão 
e votúrão na eleiç.ão dos Membros da Junta ou Mesa paro
chiai, declarando-se_ por extenso o resultado da elei~ão c todas 
as mais circumstancias que occorrerem. A acta será cscripta no 
li\'l'o de que tralâo os Arts. 15, 43 e 96 da Lei n.o 387 de 
19 de Agosto de 181<6, e assignada pelo Presidente c Membros 
da Junta ou Mesa parochial, e por todos os I~leitorcs, supplcn
tcs e mais cidadãos que tiverem concorrido para a eleição das 
mesma Junta ou Mesa. 

Art. 17. No impedimento ou falta de qualquer dos Mem
bros da Junta ou da :Mesa parochial, de·pois de assignada a 
acta de que trata o Artigo precedente, a mesma Junta ou
~Iesa parochial, durante os seus trabalhos, nomeará quem os 
substitua com tanto que tenha as qualidades -de Eleitor. 

Se porêm o dito impedimento ou falla se der antes de assi
gnada a acta, proceder-se-ha á eleição do substituto pela mesma 
maneira estabelecida para a primeira eleição. 

O Presidente será substituido pelo seu immediato em -vo
tos na eleição para Juiz de paz, e quando estiverem impedi~ 
dos todos os Juizes do districto, serão convocados os do distri
cto mais visinho. 

CAPITULO !l. 

Da composição das 1tlcsas dos Collcgios eleitoraes. 

Art. 18. Feita a leitura de que trata o Art. 69 da Lei 
numero 387 de 19 de Agosto de 181·6, c do presente Capitu
lo destas Instrucç_õcs, e constitui da a Mesa interina do Col
legio·, se procederá á eleição de· dous Secretarias, c dous 
]~scrutadorcs, d'cntrc os Eleitores, por escrutinio secreto, 
e por ccdulus nâo assignadas, votando cada Eleitor em dous 
nomes somente. Os dous mais votados serão os Sccrctarios, 
c Escrutadorcs os. dous immediatos em yotos. No caso de em 
pate, .a sorte designará em acto successivo os que devão ser 
l)rcfcridos. 

Art. 19. Se o resultado da votação apresenbr menos de 
quatro nomes, procedcr~sc-ha a novo cscrutinio, votando cada 
:Eleitor em tantos nomes quantos forem precisos para comple
tm·~sc o numero dos :Membros da ~lesa do Collcgio, c ilcarüo 
elCI~os os que reunirem pluralidade: de votos, sendo porêm 
designados para l~scrutadores _, ainda quando tenhâo obtido 
maior numero de votos do-que os Secretarias. 
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Art. 20 Tomando assento na 1\Iesa os eleitos pura Sécre
tarios e Escrutadores, pas?ará o Collegio á nomem~ão de Presi
dente, c aos mais actOs de que trata o Art. 70 da Lri· n .0 387 
de 19 de Agosto de 184.6. Na Acta especial da installaçtio do 
Collcgio se fará mençfio dos nomes de todos os Elcit.on's que 
houverem obtido votos para Secretarias, e Escrutadores (los
de o rnaximo até- o mínimo. Esta Acta será ·assignada pelo 
Presidente interino do Collegio, e por todos os ~Membros 
da Mesa , c mais Eleitores que se tiverem achado presentes. 

Art. 21. Se durante os trabalhos tiver impedimento al
gum dos Membros da Mesa, set·á substituido' pela maneira se
guinte: o Presidente pelo Secretario que houver obtido maior 
numero de votos, c os outros Membros pelos immediatos em 
votos oo ultimo Escrutador. ·Se nenhnm houvêr na respectiva 
lista, o Presidente nomeará d'entre os Eleitores quem deva 
supprir a falta qne se der. 

CAPITULO IV. 

Da eleição de Deputado., á Assembléa Getal, e 1lfewbros das 
A ssembleas Legislativas Provinciaes. 

Art. 22. Na eleição de DepUtado á Assembléa Geral , e 
Membros das Assembléas Legislativas Provinciaes, se obser~ 
varão em cada hurna das Provincias do Impei'io as di!ipo
sições dos Decretos concernentes á di visão dos respectivos 
districtos eleitoraes, de conformidade cotp as regras prcscri
ptas nos Capítulos 1." c 3.' do Titulo 3." da Lei n." 387. de 
'19 de Agosto de 184.6 na parte em que niio· forão altera
das pelo Decreto n.' 8~2 de 19 de Setembro de 1855. 

Art. 23. Na eleição da Assernbléa Provincial continuará 
a ser remettida á mesma Assembléa, por intermcdio do seu 
Secretario, a aulhcn\ica que no Art. 79 da Lei n.'387 de 19 
de Agostq de 1846 se manda remctler ao ~linislro do lmperiv. 

CAPITULO IH. 

])a eleição de Senadore.<. 

Art. ~H. Para a eleição de Senadores os I~lcitores so reUni.:: 
rão nos Colkgios elcitoracs Cl'eados em virtudedo Decreto .n. 0 _8f!.2 
de 19 de Setembro de 1855, obsenando-se O·que a este respei
to dispoem os Capitulas 2." c 3.' do Tit. 3." da Lei tL.' $87 
de 19 de Agosto de 18~6, c Decreto n.' 565 de 10. !le Julho 
de 1850 com ns alterações seguintes: 

§ 1." A eleição dos Secrctal'ios e Escru\adorcs uo Collegio.elei~ 
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tc;ral se fdrá pela fórma disposta noo Arts: 18 o 19 das presen
tes Instrucções. 

§ 2.' A lista quo tem de entregar cada Eleitor, contendo ·o• 
nomes das pessoas em quem votar para Senador, não será as
signada. 

§ 3.0 Depois de lavrada e ass'ignada a Actà da eleição, de 
conformidade cpm o Art. 78 da Lei D. 0 387 de 19 de Agosto de 
1846, será no masmO acto transcripta 110 livro das notas do 
Tabellião do lugar, e assignada pela Mesa c Eleitores que o 
quizerem, sendo obrigado o dito Tabellião a dar logo tras
lado a quem o requerer. Desta Acta continuarão a ser ex
trahidas as tres copias de que trata o Art. 79 da dita Lei , 
e a remessa dellas nunca deixará de ser feita pelo Correio 
dontro do prazo e com todas as formalidades prescriptas no 
referido Artigo, ainda quando por duplicata hajão de chegar 
particularmente uo seu destino. 

CAPITULO V. 

Disposições geraes. 

Art. 25. As cedulus ou listas que contiverem os votos 
dos Eleitores para Membros das Asscmbléas Provinciaes , De
putados ou Senadores, serao escriptas em papel fornecido 
pelas l\Iesas dos Collegios eleitoraes. Este papel será de igual 
tamanho , e da mesma cOr e qualidade , e distribuido antes 
de proceder-se á chamada de que trata o Art. 72 da Lei n.' 
387 de 19 de Agosto de 18<!6. 

Art. 26. As Actas dos Collegios eleitoraes nas eleições de 
Deputados c de Membros das Assembléas Provinciaes deverão 
ser assign.adas na conformidade do Artigo 78 da Lei n. o 387 
de 19 de Agosto de 18<16, e transcriptas no livro das notas 
do Tabelliílo do lugar, na fórma c nos casos do ~ 10 do Art. 
1.• do Decreto n. o 842 de 19 de ~etembro de ül55. . 

Art. 27. Serão reputados nullos os votos que para Mem
bros das Asscmbléas Provinciacs , Deputados ou Senadores, re
cahirem no.5 Presidentes de Provincia, e seus Secretarias , Com
mandantes d'arrnas, c Generaes em chefe, Inspectores de Fa
-zenda G~ral e Provine'ial, Chefes, Delegados, e Subdelegados 
üe Policia, e Juizes de Direito e l\Iunícipacs nos Collegios elci
toraes do.!t districtos em que exercerem autoridade ou juris
dicção. 

Dos votos que forem reputados nullos pelos Collegios elci
tora~s se fará e~pressa menção na Acta da respectiva eleição. 

Art. 28. Nas eleições dos Membros das Assembléas Pro
vinciaes, Deputados ou senadores se observarão todas as dis
posições do Tít. 5. o da Lei numero 387 de 19 de Agosto de 
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18~:()", que lhes diss-erem respeito, e Qão se aCJharcnl revogadas 
pelo Decreto n.' 842 de 19 de Setembro de 1855. · 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz·, do 'l\'Icu Conselho , Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
ürn vinte e trcs· de AgoSto de mil oitocentos cincoenta e seis , 
trigesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto' Ferraz. 
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COLLI\CÇÃO D.\S LEIS DO IMl'ElUO DO BRASIL. 

1856. 

TOJ!O 19. PARTI~ 2. a 

llECRETQ N.' 1.813- de 27 de Agosto de 1856. 

Proroga até o dia 12 de Setembro proximo futuro a Ses
são da Assembléa Geral Legislativa. 

lf.ci por bem Pt'ot'ogar ató o dia doze do futuro mcz 
de Sutmubro a presente Stissão dq_ Assnmbléa Geral Legislativa. 

Luiz Pedreira do Cou.tto Ferraz, do· .Meu Conselho, t\li
nistro c Secretario d' Est(\do dos Negocios do· I~perio, assim 
o tenha entendido c fa~.a cxecp.tar. Palacio dÜ 1\io de Ja
neiro ·em vinte C sete de Agosto de mil oitocentos cin
coenta c seis, triges.imo quinto da II~dcpc~dcncia c do !tu
perto. 

Cor11 a Hut~rica d~ Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N.' l.Str.-dc 27 de Agosto de 1856. 

Divide a Província da Bahia em districtos eleitoraes, e de
signa os lugares e edificios em que devem reunir-se os Eleic 
tores de cada hum dos districtos, de conformidade com a< 
disposições do Decnto N.' 8!>2 de 19 de Setembro de 
1855. . . 

Altcndendo <is disposições do Decreto N.' 842 de 19 de 
Setembro de 1855, e Tendo ouvido o ·Presidente da Pfovin
cia da Bahia, Hei por bem Decretar : 

Art. 1.0 A P-rovinda da llaliia fica·dividida em quatorze 
~istrictos cleitoraes do modo seguinte:_ · 

§ 1. o O . primeiro districto terá por cabeça a parochia de 
S. Salvador na capital da l)rovinci"a; e comprchenderá a mesma e 
as de N. Senhora da Conceição da J?raia, de S. Pedro,_ de 1\ossq 
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·Senhora da Victoria, de Nossa Senhora das Brotas, de San1a 
Anna de Jtapoâ, do Espirito Santo de Abrantcs , de S. 
Pedro do Assú da Torre,_ e de Nossa Senhora do l\fontc da 
Yilla do Conde, formando hum só Collegio, que se rcunirú 
no Paço da Camara Municipal da Cidade de S. Salvador. 

§ 2.' O segundo districto tct•á por cabeça a parochia de 
S. Antonio alêm do Carmo na mesma Capital, e comprchendcrá 
a mesma parochía e as de Sant' Anna, da Hua do Paço, _de Nossa 
Senhora do Pilar, de N. Senhora da Penha de ltapagipe, de S. 
Bartholomeo de Pirajá, -d~ Sant' An·na de :Maré, de Nossa 
Senhora da Encarnação de Passé, de Noss~ SeQhora da Pie
dade de Matoim, de S. Miguel de Cotegip-e, de Nossa Senhora 
do O' de Paripe, da Madre de Deos do Boqueirão, de Nosso 
Senhor do Bomftm do Mato de S. João, e de s .. Bento do 
l\Jonte Gordo, formando hum só Collegio, que se reunirá no 
Convento dos Carmelitas da Cidade de S. Salvador. 

§ 3. 0 O tercei1'o districto terá por cabeça a Cidade da Ca, 
choeira, c cornprehende1·á ás paroehias de Nossa Senhora do 
Hosario da Cachoeira, da Conceição Nova da Feira, de S. 
l'cdro da .Muritiba , da Cruz das Almas , de S.· Thiago de 
Iguape, de Santo -Estevão de Jacuir~e, de Nossa Senhora do 
Desterro do Outeiro Redondo, de S. J)artholomeo de ~iara, 
gogipe, de S. Felippc das Roças, do Nossa Senhora da Con
ceição da Ta per~ , e de Nossa Senhora de Nazarcth da Pe.,. 
dra Branca, formando hum só Collegio, que se reunirá no 
Paço da Camara da Cidade da Cachoeira. 

§ 4. o O quarto districto terá por cabeça a Cidade de Santo 
Amaro, e cornprehcnderá as pal'ochias de Nossa Senhora da 
Purificação e Santo Amaro, de S. Pedro do Rio Fundo, de 
Noss_a Senhora da Ajuda do Bomjardim, de S. Domingos da 
Saubara , de S. Gonçalo da Villa de S. Francisco, de Santa 
Anna do Catú, de Nossa Senhora do Monte, de S. Sebastião 
das Cabeceiras ·~de P~ssé, e de Nossa Senhora do Soccorro ... 
formando hum só Collegio que se reunirá no Paço- da Ca~a..
ra Municipal da Cidade de S. Amaro. 

§ 5-o O quinto. district0 terá por cabeça a Cidade de Naza, 
reth e comprehenderá as parochias de Santo Amaro do Catú , 
de V era Cruz de ltaparica, do SS. Sacramento de ltaparica, e 
de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe, de S. Gonçalo o 
Senhor do Bom!im da Estiva, de Nossa Senhora da Madre de 
Dcos de Perajuhia, de Nossa Senhora de Nazareth, de Sant1l: 
Anna d' Aldei~, de S. Miguel da Lago, de Santo Antonio de 
Jesus, c do Bom Conselho da Amargosa, formando hum só 
Gollegio, que se reunirá no Paço da Camara .1\iunicipa\ da Ci-. 
dadc de Nazareth. 

§ 6.' O sexto districto terá por cabeça a Cidade de Valcn, 
ra ~ c co_mprehendcrá as parochias do Santissimo Coração de 
Jesus de Valença, de Nossa Senhora da_ Concei~ão do Guercn, 



( 4-12 ) 

de Santo Antonio de Jequeriçá, de S. Vicente Ferrcr, doEs~ 
pirito Santo da Velha Boipeba, de Nossa SenhOJ"a do Rosario 
do Cayní, de Nosso Senhor do Bomfim da Nova Boipeba , 
de Santo André de Santarem, de Nossa Senhora da Assumpção 
de Camamú, do. Nossa Senhora -das ,J)ores. de Igrapiuma; de 
Nossa Senhora das Candeias de Barcellos, de S. Sebastião de 
Marahú , c de S. Miguel da Barra do Rio de Contas , for
mando hum só _Collcgio, que se r.eunirá ·no 'Paço da Cama r a 
Municipal da Cidade de Valença. 

§ 7." O setimo districto terá por cabeça a Vi !la de Por-
to Seguro , e se com porá de quatro Collegios: _ 

O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de S. 
Jorge de !lheos, c de Nossa Senhora da Escada de OliV<>nça, 
e se reunirá na Matriz da Villa de S. Jorge de llheos; 

O segundo Collegio comptehenderá as porochias de Nos
sa Senhora da Penha de Porto Seguro, de S, João Ba
ptista de Trancoso , do Espírito Santo de Villa Verde , de 
Santa Cruz , de 8. Boaventura do Poxim de Canavieiras; e 
de Nossa Senhora do Carmo de Belmonte ,- e se reunirá na 
Matriz da Villa de Porto Seguro ; 

O tm•ceiro ,Collegio cornprehenderá as parochias de SantO 
Antonio de Caravellas, de S. Bernardo de Alcobaça , de Nos
sa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, de Nossa Senhora 
da Púrificação do Prado, e de S. José de Porto Alegre, e se 
reunirá na Matriz da Villa de Caravellas ; 

O quarto Collegio comprehenderá a parochia de Nossa 
Senhora da Victoria da Conquista, e se reunirá- na Matriz da 
respectiva Villa. 

§ 8.• O oitavo districto terá por cabeça a Villa da Feira de 
Sant' Anna, e comprehenderá as parochias de Sant' Anna da 
Feira, de Nossa Senhora da Conceição do Riachão de Jacui
pe, de .Nossa Senhora da Conceição .do Coité, de- Nossa Senho
ra do Rosario do Orobó, -de Sant'-Anna do Camisão, de· Nos
sa Senhora das Dóres de Mon\' Alegre, de São Gonçalo dos 
Campos, de Nossa Senhora do Resgate -das Umburanas, e de 
Nossa Senhora da Oliveira dos Campinhos, formando hum só 
Collegio, que se reunirá no Paço da Camara da Villa da Feira de 
Sant'Anna. 

§ 9.• O nono districto terá por cabeça a Villa da Purifi
cação, e comprehendcrá as parochiaS de Nossa Senhora da Pu
rificação dos Campos de lrará, de São João de Ouriçangas; do 
Santissimo Coração de Jesus do Pedrâo, de Sant' Anna da Ser• 
rinha, do Coração de Maria, de Santo Antonio das Alagoi
nhas, de Nossa Senhora dos Prazeres, do Espirito Santo de Inham- _ 
bupe, e de Nossa Senhora da Conceição do Apará, formando hum 
só Collegio, que se reunirá na Matriz .da Villa da Purificação. 

§ 10. O decimo distdcto le<á por cabeça a Villa do Tuca• 
no, c se comporá de trcs Collcgios : 
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O primeil'o Collcgio comprehenderá as parochias de S. 
Joao Baptista de Geremoabo, e do Bom conselho, e se reunirá 
na Matriz da Villa de Gcrcrnoabo; 

O segundo Couegio comprehcnderá as Patochias do Cora
ção de Jesus de Monte Santo,, de Sant'Anna do Tucano, de 
Santa Theresa do Pombal, de Noss·a Senhora do .Aní.paro, 
de Nossa Senhora de Nazareth de ltapicurú, de Nossa Senho
ra do Livramento do Ba-rracão, e de Nossa Senhora· da Con
cciçUo de Sousa, e se reunirá na Matriz da Villa do Tucano; 

O terceiro Collegio se comporá da paiochia de Nossn Se
nhora da Abbadia, e se reunir{! na Maüiz da mesma Villa. 

§ 11. O undecirno districto terá por cabeça a Vi lia de San
ta Isabel de Paraguassú, e se compo"rá. cte· tres Coiiegios: 

O primeiro Collegio comprehenderü as parochias de S. 
João llaplista do Paraguassú, e de S. Sebastião do Sincorá, 
e se reunirá no Paço da Camara :Municipal da Vi~la de Santa 
Isabel ; · · 

O segundo Collegio se comporá da parochia de Nossa Se
nhora da Graça de l\faracás, c se reunirá na Matriz da res
peeti vo Villa ; 

O terceiro Collegio comprehenderá as parochias de Nossa 
Senhora do Livramento do Uio de Contas, do Senhor Bom Je
sus do Rio de Contas, e de Nossa Senhora do Carmo do Mor
ro do Ii'ogo, e se reunirá no Paço da Carnara Municipal .da 
Villa do lHo de Contas. 

§ 12. O duodecimo districto terá por cabeça a Villa de 
Jacobina, e se comporá de tres Collegios: 

O primeiro Collegio comprehenderá as paro chias de San..:. 
to Antonio de Jacobina, de Nossa Senhora da Saudc, cto-san
tisssmo Coração de Jesus do Riachão, c de Nossa. Senhora 
da Gloria do Mono do Chapéo, e se reunirá no Paço da Ca
mara Municipal da Villa de Jacobina; 

O segundo Collegio comprehenderá as parochias do Se
nhor do Bornfim da Villa Nova, de S. Antonio da Freguezia 
Velha, e de S. Antonio dos Queimados, e se reunirá no Pa
ço da Camara Municipal da Villa Nova da Rainha; 

O terceiro Collegio comprehenderá as parochias de Nossa 
Senhora das Grotas do Joazeiro, de S. José ·cta Barra de Sento 
Sé, de Santo Antonio do Pambú; c de Santo Anlohio da 
Gloria, e se reunirá no P:1ç.o da Carnara Municipal da Villa 
de Joazciro. 

§ 13. O decirno terceiro districto terá por c beça a Villa 
de Caitclé, c se com porá de tres Collegios: 

O primeiro Collegio comp.rehendcrá us parochias de Nossa 
Senhora da Miíi dos Homens de Monte Alto, de Sant'Anna do 
Caitcté, de Nossa Senhora do Hosario do Gentio, e de Santo 
Antonio da Barra, c se reunirá no Paço da Camara .Municipal 
dn Villa de Cnitcté; 
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O segundo Collcgio comprchenderú as parochins de S. JoSé 
de Carinhaüha, c dB Nossa Senhora da Gloria do- ]tio das 
J~go:ls, c se reunirá na Matriz da Villa de Carinhanha. 

O terceiro Collegio cornprehendl"rá as parochias .de Nossa 
Senhora da Conceição de i\iacatlbas, de Nossa Senhora das 
nrotas, e de Santo Antonio de UrubU, c se reunirá na Matriz 
da vma de ~'lacaúbas. 

§ H·. O decimo qum·to districto terá por cabeça a Villa da 
llarra do Rio Grande; e comprehenderá as parochias de S. Fran
cisco das Chagas, do Senhor do Jlornfim do Chiquechique, de 
Sant' Anna do Campo Largo, de Sant' Anna do Angical, de 
Santa lUta do lHo Preto, e de Santo Antonio. do l)ilão Arcado, 
formando hum só Collegio, que se reunirá no Paço da Ca
mara Municipal da Villa da Barra do 1\io Grande. 

Art. 2. o A presente divisão de districtos não póde ser 
alterada senão em virtude de Lei Geral, na fórma do § 4 .. .., 
do Art. 1." do Decreto n.' 842 de 19 de Setembro de 1855. 

As novas parochias que forem cre:1das pela Assembléa Pro-
vincial perlencerão aos distr-ictos que comprehenderenl as pa
rochias de que forem desm.embradas. 

Os votantes, }Jorêm, daquellas que forem creadUs em tcr
ritorios desmembrados de paro chias pertenccntt'S . a mais de 
hum districto, continuaruo . a v o lar c a ser votados nas pa
rochias a que ora pertencem, até .que por Lei (ieral se de
signe o districto, a que as novas parochias, assim creadas, de
verão pertencer. 

Art. 3. 0 Em cada hum dos ·ctistrictos t.o, 2.'\. 3.<', la-. 0
, 

5, 0
, 6.0, 8. 0

, 9.0 e ift..o proeeder-SI..l--ha á eleição de hum 
Deputado e de hum Supplcnte, observadas as disposições dos 
§~ 5.', 6.0

, 7.' e 8.' do Art. L' do citado Decreto. 
Em cada hum dos districtos.7. 0

, 10. 0
, 11. 0

, 12. 0 e 13.0 pro
eeder~,e-ha tambcm á eleição de hum Heputado Geral e de 
hum Supplente pela fórma indicada nos §§ 10.', 11. 0 e 12." 
do referido Art. 1. o . 

Art. 4. o Quando se houver de proceder á eleição Pro
vincial cada hum dos districtos 1.0

, 2.0
• 3.0

, 4.0
, 5. 0

,' 6. 0
, 

8. 0
, 9. 0 e 14.0 nomeqrá trcs Membros da. Assembléa Provin

cial e dous Supplcntes, elegendo primeiramente os tres Mem
bros em cscrutinio de lista, c depois os dous Supplentes. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos nü primcil'o 
escrutinio serão declarados :Membros da Assembléa Provincial. 

Art. 5. 0 Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se 
nem todos a obtiverem, formará a Mesa d'cntre os mais -vo
tados huma lista quoorupla do numero de Membros que fal
tar eleger, e proceder--se-ha immediatamente a se_gundo escru
tinio, não podendo os Eleitores ''otar senão nos nomes com
prehendidos na dita lista, c votando em tantos quantos fal-
tarem. · 
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Art. G." Se no :;::gundo (\Sr,rutíilO a eleição se não com
pleta!', por não terem todos os que falturem ·obtido maio
r la absoluta de votos, far-se-ha nova· lista dos mais votados 
em nlUil(~J'O duplo dos que for mistrr elPger, e proceder-se
lia a tcrceim escrutinio, c mesmo a outros que scjão neces
sarios, uos quacs os rotos dos Eleitores nfío poderão recahir 
sen5o nos candidatos comprchcndidos na lista dupla dos que 
ra\tarcrn. 

Se 110 nllirn8 rscrutinio a que se houver de proceder 
faltar eleger somente hum dos l\Icmbros da Assemblóa Proviu
ela\, e tiver lugar empate, se procederá na fúrma do final 
do § G." do i\rt.. 1." do referido Deerelo. 

Art. 7." Conclnida a eleição· dos :\Iemhros da _\sscmbléa 
Provincial, proccder-se-ha pela mesma fúnna ú de todos os 
Supplentes, ou a do que faltar, se se der a hypotliesc do fi
nal do Artigo nntcccclrnt.c. 

Aos ditos Membros, c Supp18ntc-, setfio dados os respectivos 
diplomas na fúrma do§ 8. 0 do referido Art 1. 0 

Art. 8. 0 No:; districtos 7. 0
, 10. 0

, 11.\ 12. 0 c 13.0
, quan

do se proc~~dr,r á eleiç-ão Jlrovincial , os ]~leitores de cada 
hum dos Collcgios, de que clle se compocrn, votnTão em cin
co cidadàos SPm designação de Membros du Asscrnblúa ou de 
::-lnpplenlt's; procedendo em tudo o nwis como se acha nsla
hclccido nos citados §§ 10 c 11 do Art. 1.' do referido De
ereto, c devendo as Camaras l\lunicipacs das cabeças dos dis-
1rictos Jli'OCCdcr })Cla Jórrna indicada IlO § 12, C declarar 
!\lcrnbros da Asscmhléa Proyincial pelo segundo districto os 
trcs mais yotados, c Supplenles os dous irnmcdiat.os em vo
tos, expedindo-lhes diplomas, c procçdcndo, em caso de 
empate, na t'órma dos Artigos S8 c 115 da- Lei de 19 de Ag-os 4 

to de 18ó6. 
l.uiz Pedreira do Coutto Ferraz , do :Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario d'Estado <.los Negocios do Impcrio, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte c sele de ~\gosto de mil oitocentos cincocnta c seis, 
trigr-Sirno quinto da Indcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\l<JgcstadP o In1pcrador. 

Luiz Pedreira do Coullo Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LlliS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2. 11 SECÇÃO !;f..' 

DECRETO N.' 1.815-de 30 de Agosto de 1856. 

Dá nova orgonisação á Guarda Nacional dos 1!1unicipios de 
Urubú, 111acaubas, Monte Alto, e Carinhanha da 

Província da Bahia. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província da Ba
hia; Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.' Fica crendo nos Municípios de Urubú, Ma
caubas, Monte Alto, e Carinhanha da l'rovincia da Bahia, 
hum Commando Superior de Guardas Nacionaes, o qual com
prehenderá no Município de Urubú, hum Esquadrão· avulso 
com a designação de quatorze, hum Batalhão de Infantaria 
de oito Companhias com a designação de cem , do serviço 
activo, e h uma Companhia avulsa de reserva com a desi
gnação de quinta; em Macaubas, hum Esquadrão avulso com 
a numeração de quinze, hum Batalhão de Infantaria de 
oito Companhias com a numeração de cento e hum do ser
viço activo e huma Compnnhia da reserva com a numc
raçáo de sexta, em Monte Alto, hum Esquadrão avulso com 
a designação de dezeseis, hum Batalhão de Infantaria de 
oito Companhias, com a numernção de cento e dons do ser
viço activo, e huma Companhia avulsa da rcscrvn com a 
numeração de >etima; e em Carinhanha hum Batalhão de 
Infantaria de seis Companhias do serviço activo com a nu
meração de cento e tres , e huma Companhia avulsa da re
serva com a numeração de oitava. 

Art. 2.' Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia na conformidade da tei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
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o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja• 
neiro em trinta de Agosto de mil oitocentos cincoenta e seis, 
trigesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Ara'ifo 
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COLLECÇ.Í.O DAS LEIS DO L\IPEB!O DO ll!US!L 

1856. 

l'AUTE 2."' SECÇlO 1&3. a 

DECI\ETO N.' 1.816- de 6 de Setembro de 18::i6. 

Divide a Prov·incia do Paraná, formandO hum só dútricto 
eleilo1·al, em Collegios, e designa os i>1garcs e edificio.s, 
em que se devem 1·ewtir os Eleitores de ·cada hum dos 
mesmos Collegios, de conformidade com as disposições do 
Decreto n.' 8212 de 19 de Setembro de 1855. 

Attêndendo <ÍS disposições do Decreto n. () sr .. 2 d{~ _19 de 
Sdembro de 1855, e Tendo ouvido o Presidente da Provin
cia doParaná, Hei pO:' bem Dccretnr: 

Art. 1.0 A Provincia do Paraná formará hum só districto 
eleitoraL 

O districlo eleitoral teni por cabeça a Cidade de Coritiba, 
e se comporá de tres Collegios que se. reunirão: o 1. o na 
l\Iatriz da mesma Cidade; o 2. 0 na Matriz dJ Cidade de Pa
ranaguá; e o i!.o na .Matriz da Villa de Ctlstro. 

O 1.C} Collegio comprchenderá as parochias de Nossa Se~ 
nhora da I .. uz de Coritiba, Nossa Senhora da Piedade do 
Campo Largo, S. Jos{~ dos Pinllaes, SanttJ Antonio d;_t Lapa 
da Villa do Jlrincipc, S. Jono da Columna do lHo Negro, e 
Jguassú. 

O 2.C} Colicgio constará das parochias de Nossa Senhora 
do H.osario de Paranuguá, S. Luiz da Villa de Guaratubu, Nossa 
Senhora do Pilar de Antonina, Nossa. Senhora do Parto de 
l\Iorrctes, Porto de cima, e Guaraqueçava. 

O 3.° Collegio comprehenderâ as parocbias de Sant' Anna 
da Villa de Castro , Sant' Anna da Viila da Ponta Grossa , 
Nossa Senhora dos Remedios de Tibagy, Nossa Senhora da 
Conceição da Palmeira, Capclla dns Palmas, Guarapuava~ Ja
guariahivn, c Votuverava. 

Art. 2 o Proccder-se-ha no districto ú elciç,ão de hum 
Deputado Geral e de hum Supplente, observando-se as disposições 
dos ~§ 10, 11 c 12 do Art. L' do citado Decreto.· 

Art. 3." Quando se houver de proceder á clciçtlo dos 
Membros da Asscmbléa Provincial, os ]~leitores do 1.° Colle
gio nomearão 110\·c Membros clu Assembléa Provineial c cinco 
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~upplentes; os do 2.° Collcgio nomearao sele :Membros e qna·· 
tro Supplcntes; c os do terceiro Collcgio nomearão quatro 
Membros c dous Supplcntcs; devendo cada hum dOs Eleitores 
eleger primeiramente os Membros da Assembléa Provincial 
que toearem ao rcsrectivo Collcgio em escrutinio de lista, o 
logo depois os Supplcntes. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro -
escrulinio serão declarados Membros da Assembléa Provincial. 

Art. r._. o Se nenhum conseguir maioria absoluta de votos, 
ou se ncrn todos a obtiverem, formar;í a :Mesa, d'entrc os 
mais votados, huma lista quadrupla do numero dos :Membros, 
que faltar eleger, c procedcr-se-ha irnmediatamentc a segundo 
escrutinio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes 
1;omprehendidos na dita lista, e em tantos quantos faltarem. 

Art. 5. 0 Se no segundo escrutinio a cleiçao se não 
completar, por- não terem todos os que faltarem obtido 
maioria absolu1a de yqtos, far-sc-ba nova lista dos mais 
votados em numr.ro duplo dos que for mister eleger, c pro
ccdcr-sc-ha a terceiro cscrutinio e aos mais que forem ne
ce;;:mrios, nos quacs os votos dos ]~leitores não poderilo re
cair senão nos camlidalos comprehcndidos na lista dupla dos 
que fi.lltarem. 

Se no ullimo cscrulinio, a que se houver de proceder, 
faltar eleger unieamcntc hum dos Membros da Asscmbléa 
llrovincial, c houver empate, procedcr-sc-ha na fórma do 
final do :\) 6." do Art. 1." do citado Decreto n.' 8!>2 de 19 
de Setembro de 1855. 

Art. 6. • Concluída a eleição dos Membros da Asscmbléa 
Prorincial, proccder-se-ha pela mesma fórma á de todos os 
Supplentes, que deverem dar os respectivos Colleg:ios, ou á 
do que faltar , se se der a hypothcsc do final do Artigo 
antecedente. 

Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respe
etivus diplomas pelos Collcgios que os devem eleger, na fór
ma do § 8.' do Art. 1.' do referido Decreto n.' 8.>2. 

Art. 7. 0 A presente divisão de districtos não póde ser 
alterada senão em virtude de Lei Geral, na fórma do § t.._o 
do Art. 1.0 do sobredito Decreto n. 0 842. 

As novas parochias, que forem creadas pela Assernbléa 
PI'ovincial, pertencerão aos districtos que comprehcnderem as 
parochias de que forem desmembradas. Os votantes, porêm, 
daquellas parochias que forem creadas em territorios desmem
brados de parochias pertencentes a mais de hum districto, 
continuarão a votar e a ser votados nas parochias a que 
ora pertencem , até que por Lei Geral se designe o districto 
a que as novas paroctiias, assim creadas, deverão pertencer. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Impcrio, assim 
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o tc:1ha catendido c faça executar. Palacio do Rio de Janei
ro em seis de Sdcmbro de mil oitocentos cincoenta c seis, 
tdge3imo quinto da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a ltubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Co~ttto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO JlRASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 46.' 

DECRETO N.' 1.817 -de 10 de Sctemb:-o de 1856. 

Prot·oga novamente a Assembléa Geral Legislativa. 

Hei por bem Prorogar novamente a Asscmbléa Geral 
Legislativa até o dia vinte do corrente mcz. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, :Ministro. 
c Secretario d'Estado dos Negocias do Impcrio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 
dez de Setembro de mil e oitocentos cincocnta c seis, trigcsimo 
quinto da lndepcndencia e do Irnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Couuo Ferraz. 

DECRETO K.' 1.818- de 10 de Setembro de 1856. 

Crea mais duas cadeiras de Instrucção primaria do 1.' 
gráo para os sexos mascuHno e ferninino na Freguezia 

da Ilha do Governador. 

Attcndcndo ao que representou o Inspcctor Geral inte
rino da Inslrucçrro primaria c secundaria do I\'Iunicipio da Côrte, 
ouvido o Parecer do Conselho Dircctor, Héi por bem Crear 
mais duas cadeiras de Instrucção primaria do primeiro gráo 
na Freguezia da Ilha do Governador, sendo huma para o 
sexo masculino, e outra para o sexo feminino. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do :Meu Conselho, IHinistro 
e Secretario d'Estado dos Negocies do Imperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dez de Setembro de mil oitocentos cincocnta e seis, trigcsimo 
quinto da Jndependencia c do Jmperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Mages!ade o In,perador·. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLU:CÇÀO DAS LEIS DO HIPE!liO DO Bl\ASIL. 

1856. 

Tm!O 19. PARTE 2.a SECÇÃO !~7 .a 

DECRETO N." 1819-dc 13 de Setembro de 1856. 

Reune o Termo de Maria Pereira ao de S. João do l'rin
cipe, 1w Provincia do Ceará. 

Hei por hem Hcuuir o Termo de Maria Pereira ao de 
S. João do l'rinripc, na l'rovincia do Ceará. 

José Thomaz Nabuco ue Araujo, do Meu Conselho, i\li
nistro c Secretario <l'Estudo dos Negocios da Justi~·a, assim 
o tenha entendido e f<l('<l cxPcnfar. llaJacio do Hio de Ja
neiro em treze de Setembro de mil oiloceHlos ciBcoeli.li.l e 
sei~, trigesimo quinto da lndept'ndencia e do Impcrio. 

Com a l\uhrica de Sua Magestnde o Imperador . 

.José Tlwnw~ NaúHco de Armv'o. 

____ , __ 
DECRETO N." 1.820- de 13 de Setembro de 185G. 

Approva os Estatutos da Socicdad!J- Palestra Scienti(ica -,a 
gnal tem por fim occupar-se do estudo das sciencias phy
sicas e mathematicas, princ_1)Jalmente com appHcação ao 
Brasil. 

Attentlcndo ao que Me rcquerco o Conselheiro Candit!o 
Baptista de Oliveira, Hei por bem Approvar os Eotatutos da 
Sociedade -l'aleslra Scieulifica -, a qual tem por llm occu
par-se do estudo das Scic::Cias physicas c malhemalicas, 
principalmente com applicaçuo ao Brasil. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do }leu Conselho, Mi· 
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ni':;tro C ScC.rctariO d'Eslado dos Ncgocíos dO. Imperió, 'assim 
o tenha entendido c .faça e'ecutar. Palacio· do Rio de .Ta
JJciro em treze de Setembro dC mil oitocentos cincoenta c 
seis, trigesimo quinto da Indcpendcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmperadot·. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

l!~statutos tia Societlatlc - Palestt•a 
Scientifi.c-a. 

Art. 1.' A Palestra Scienliflca tem por fim o estudo 
das Sciencias physicas e mathematicas, principalmente com 
applicação ao Brasil. 

Art. 2.' Compor-se-1m de hum numero indeterminado 
de Soei os effcctivos, honorarios, e de Adjunclos correspon
dentes. 

Art. 3.' Para ser admittido Soei o effeclivo he mister, 
al6m de reconhecidos conhecimentos em qualquer dos ramos 
das Scicncias physicas ou matheniaticas, apresentar á Pales
tra algum trabalho de lavra propria sobre ohjecto de seus 
estudos. · 

Art. ~-.' Serão considerados Socios honorarios sómente 
os individuas respeitavcis e distinctos por setl saber, que 
houverem publicado t.-abalhos importan(Jls sobre as Sciencias 
de que se occnpa a l'alcstra. · 

Art. 5.' O titulo de Adjunc.tos concspondcntes será 
conferido áquellas pessoas que fizerem algum donativo de 
valor para a bibliotheca ou museo da Sociedade. 

Art. 6." O escripto enviado por qualquer candidato á 
admissUo de Socio effeclivo será suhmetUdo ao juizo d'e 
huma Commissiio, cujo parecer sobre o merecimento dos 
mesmos entrará em discussão para ser approv<}do o'u_rejei
tado, passando-se no' primeiro caso a votar por escrutinio 
secreto ácerca da entrada do candidato. 

Art. 7." ~inguem será admilli<lo a faze•· parte da So
ciedade obtendo trcs votos contrarios. 

Art. 8. 0 Para Sacio honorario .. ou Adjuncto eorrespon~ 
dente haverá tambem votação por escrutínio secreto, mas o 
proposto sómcntc será recusado por maioria absoluta de votos 
dos Membros presentes. NQ caso de empate, compete ao 
Presidente decidir. 
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Art. 9.' Toda a proposta para Socio ser4 assignada 
pelo 1\Wnos por (lous Membros, e neUa sen\ claramente es
pecificado o motivo da a<jmissao. 

Art. 1 O. A. Commi<São encarregada de julgar qualquer 
trabalho será comr.osta de tres Membros, e nomeada pelo 
Presidente da Sessao em que elle for apresentado. 

Art. 11. O parecer 6cerca de qualquer candidato ficará 
sobre a mesg por espaç.o de hun1 mez, para que os Mem
bros da Palestra, querendo, possão examina-lo. 

Art. 12. Igualmente !icará sobre a mesa a propo>ta 
para Socio honorario ou adjuncto correspondente, a fim de 
ser sujeita á votnção na seguinte reunião, salvo o caso de 
algmn Memllro. requerer urgencia motivada. 

Art. 13. Todo o Sacio etiectiyo contrahe ~ restricta 
obrigação de apresentar pelo menos hum trabalho annual
mentc, e na o o cumprindo será despedido da Palestra. 

Art. H. O tr·!lbalho )ido por qualquer Soció passará 
lambem pelo exame de huma Commissão especial, compe
tindo á Pi1lcstra, á vista do mesmo, decidir se convêm ou 
não ser impl'esw. 

A-rt. 15. He perrnitlido a qualquor pessoa estranha fa" 
ze•.· leitura perante a Palestra do algum trabalho com prévio 
conhecimento dos Secretarias. · 

Art. 16. No caso do trabalho sobredito ser bem aceito, 
ficará pe.rtenccndo á Sociedade, que o faní imprimir no seu 
Jornal, do qual durá vinte numeres ao autor. 

Art. 17. As sessões da Palestra terão lugar h uma vez 
mensalmente, nos dias ann.unciados, excepto quaitdo occor
rer algum motivo extraordinai'ÍU, á vist.a do qual o Presi
dente entenda UN·er convocar a reunião. 

Art. 18. As. sessões serão publicas, e annunciadas 
pelos Jo.rnaes com. tres dias de anteccdencia. 

At:t. 1\í. A 1\rlestra não tern Presi1lente certo, mas 
será presiuida en1 ca.da reunião pelo Sacio mais idoso, que 
regeri\ a. Sociedade até a sessau seguinte , em que passará a 
l'residencia a outro, c assim por diante até de novo lhe 
.tocar n SI_Hl vez. 

Art. 20. Terá p.orêm dons Secretarias que serão pcr
pctnos, hum. encarregado da corresp.ondencia exterior, e 
outro d,a interior, da expedição dos diplomas e das Actas. 

Art. 21. Haverá tumbem hurn Tbesoureiro eleito an
nualmentc, n eujo cnrgo fica tudo quanto diz re.:;_peito tÍ 
receita e despeza da Sociedade. 
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Art. 22. A eleição para os dous Sc-eretarios c, para o 
Thesoureiro será feita por cscrutinio s9creto, , e so serão 
considerados como taes obtendo a maio1·ia absoluta de votos 
dos Socios presentes. 

Art. 23. No impedimento de algum dos Secretarias 
ou do Thesoureiro, será nomeado pelo Presidente outro Soei o 
para servit· interinamente. 

Art. 24. As despezas da Sociedade serão feitas por 
cot.isação entre os Socios effectivos, a quem compete vota-Ias. 

Art. 25. A PaleStra publicará hiuh .TonJal, redigido 
pelos Secretarias, o qual não sahirá á luz em tempo deter-
minado, mas sim quando houver lnátería. · 

Art. 26. Os Socios clfectivos c hortorarios tem direito 
a hum exemplar das publicações· da Palestra. 

Art. 27. Alê!n de sua bibliothecà, composta dé obras 
rclali v as aos estudos de que se occupa . a Palestra , trutarlÍ 
esta lambem de organisar hum museo de prodttctos slimcn-
tc do llrasil. 

Art. 28. A Palestra resolverá sobre todós ós éasos niío 
previstos nos presentes 1\statutos. 

Art. 29. Depois de appróvados os àctuaes Estatuto,; 
só poderão sofl'rer alteração no fim de tres annos da fmlc 
dação da Sociedade, e para que ella se dê he nécessario 
ser votada por dous terços dós Socios' elfectivos. 

Art. 30. Os presentes Estatutos serão impressos; c hum 
exemplar subirá à presença do Governo Imperial. 

lHo de Janeiro 2S de Junho de 1856. ~ Conforme. -
Manoel Ferreira Lagos, Secretario. 
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COLL!c:CÇtiO DAS J"EIS DO BlPEl\!0 DO Bl\ASIL. 

i85G. 

TOMO 19. PAUTE 2.<~ SECÇlO q.s_.a 

DECitETO N.' t .821 -de 17 de Setembro de 18,')6. 

Creu li uma Secçüo de Batalhão de Art·ilharia, de duas Com~ 
panhias, na Captial da Provincia do Amazonas. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Provlncia do 
Amazonas; Hei· por hem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica credo no Múnicipio da Capital da Pro
víncia do Amazonas huma Secção de Batalhao de Artilharia 
dir Guarda Nacional, de duas Companhias, e com a nume
ração de primeira. A referida Secção de Batalhão terá a 
suti Jlarada no lugar que lhe for marcado pelo Presidente 
dn Provncia na conformidade da Lei. 

José Thom~z Nabuco de Araujó, do l\1eu Conselhó, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negoeios da Justiça, ussim 
o tenha entendido c faça executar. PalaciG do llio de Ja
neiro em dezesetc de Setembro de mil oitocentos cincocnta 
c seis, trigcsimo quinto da Indepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de A.rm!jo 
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DECl\ETO N.' 1.822 de 17 de Setembro de 1856. 

Divide !t Pmvincia de S. Pmtlo em d-istrictos eleitoracs, 
C designa OS l-ugares. e C!b:ficios, em qHe SC dct'Cm reu
nir os Eleitores de cad!t hum. dos districtos, de confor
midade cbm as dispÕsiçõcs río Decreto N.' 842. de l9 de 
Setembro de 1855. 

Allendendo ás disposições do Decreto N .' 81,2. de 19 
de Setembro do 1855, e Tendo ouvido o P1·esidentc d:t 
Provinciu de S. Paulo, Hei por bem Decretar. 

Art. J." A Provincia de S. l'aulo fica dividida em 
nove ilistrictos cleitoraes do modo seguinte : 

§ 1 . ' o· primeiro districto terá por cabeça a Cidade 
da suo Paulo' c comprchcudcrá tlS ]Wrochíus da· Sé' de 
Santa Isabel , do Senhor Bom Jesus do Arujá, de Sanla 
lphygenia, do Senhor Bom Jesus do Braz, da Expcctaçiio 
de Nossa Senhora do O', de Sant'Anna da Parnahyba,. de 
Nossa Senhora do Desterro. do .Juquery, de Nossa Senho
ra da Conceição de Guarulhos, da Penha de França , de 
Santo Amaro, de Nossa Senhora dos Prazeres de Itaparica, 
lle Nossa Senhora de Monserrate da Cotia , de Nossa~ Se
nhora da Conceição de São Bernardo, de Nossa S~nhora 
de Nazarcth , de Santo Antonio da Cachoeira, de S. João 
Baptista de Ali baia, de Nossa Senhora do Carmo do Cam
po Largo, de Nossa Senhora do· Desterro de Jundiahy, 
de Nossa Senhora de Bolem, de Nossa Senhora da Con
ceição de Bragança, c de Nossa Senhora da Ajuda de lta
quaquecetuba, formando hum só Collegio, que se reunirá 
no l'<wo da Camara Municipal da referida Cidade. 

§ 2.' O segundo districlo terá por cabeça a Yilla de 
Parahybuna, e comprehenderá as parochias de Santo Antonio 
do l'arahybuna, da Exallação da Santa Cruz da Cidade de 
Ubatuba, de Saulo Antonio de Caraguatatuba, de Nossa 
Senhora da Apparecida do Bairro alto, de Nossa Senhora 
da Conceição de Cunha, de São Luiz, de Santa Branca, 
do l)atrocinio de S. Jos6 da Paruitinga, c de Sant' Anna 
de Mogy das Cruzes, formando hum só Collcgio que se 
rcuuirá na .Matriz da referida .Yilla. 

§ 3.' O terceiro districlo terú por cabeça a Cidade tlc 
Taubaté c comprchcndcrú as parochia.s de S. Francisco 
da:i Chagas ele Tnubaté, de Santo Antonio de Gnaratin
guctú, de S. 13cuto de St~pucahy.:.mirim, de Nossa Senha-
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ra do Uom Soccorro de Pindomonhangaba , de Nossa Se
nhora da Ajuda de Caçapava, de S. José de Parahyba, e 
de Nossa Senhora da Conceição de Jncarehy, formand·o 
hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da referida 
Cidade. 

§ 4-.' O quarto dislricto terá por cabeça. a Vil! a de Arêas, 
c comprehenderá as paroch\as de Sant' Anna de Ar~as, do 
Bom Jesus do Livramento do Bananal, de São José de Barrei
l'os, de Nossa Sei! hora da Conceição de Silveiras, de São 
João Baptista de Queluz, de Nossa Senhora da Conceição do 
Embaú, de São Francisco (!e Paula dos Pinheiros, c deNossa 
Senhora da Piedade de Lorena, formando hum só Collegio, 
que se reunirá na i\'latl'iz da referida V~lla. 

§ 5.' O quinto dislricto lerá por cabeça a Cidade de Itú, 
e comprehenden\ as parochias de Nossa Senhora da Can
dclarra do llú , de Nossa Senhora das Dores de Una , d.e São 
!loque, de Nossa Senhora da Penha de Arassariguama , .de 
Nosssa Senhora Mãi dos Homens de Porto Feliz , de No~sa 
Senhora da Piedade da Cabreúva, de Nossa Senhora da Can
delaria de Intlaiatúba, de Nossa Senhora do Patrocínio de 
Capivary de eima, · da Santíssima Trindade de Pirapóra , de 
São João de Capivary de baixo , de Nossà Senhora da Piedade· 
de Sorocaba, de Nossa Senhora da Ponte de Sorócaba, e de 
Nossa Senhora düs Dores de Campo largo, formando hum só 
Collegio, que se reunirá na Matriz da referida Cidade. 

§ 6.' O sexto districto terá por cabeça a Cidade de Ha
pctihinga , c comprehendcni as parochias de- Nossa Se
nhora dos Prazeres de Itapctininga, de Nossa Senhora da 
Conceição de Tatuhy ,, .de Nossa Senhora das Dores de Botu
catú, ele Nossa Senhora das Dores de Sarapuhy, de São João· 
Baptista, de Itapeva da Faxina, de Nossa Senh01<à da C(}!l
ceiçãO · de Paranapanema , e de Santo Antonio de Apiahy, 
formando hum só Collcgio , que se reunirá na 1\'latriz da 
referida Cidade 

§ 7.' O setimo dislrielo terá por cabeça a Cidade de 
Santos, e se comporá de dous Collegios, que se reunirão' o L' 
na Matriz da Cidade de Iguape, e o 2.' na dá Cidade de Santos. 

O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de 
Nossa Senhora das Neves de Iguape, de Sant'Anna de lpórànga, 
rle Nossa Sc!lhora da Guia de Xiririca, de Santo Antonio de 
.Juquiá, e Jc S. João Buptisla de Cananéa; e o segundo Coi
Jegio constará das· parochias de Nossa ~cnhora do Hosario da 
Cidade de Snnto~, da Concdç.ilo de Hunliacrn) de ·sao Viccntc 7_ 
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de São Sehastiüo , de- su·o Franciseo, e tle ~ossa Senhora da 
Ajuda e Bom Successo da Villa Bella da Princeza. 

§ 8.' O oitavo· districto terá por cahcça a Villa do Rio 
Claro, e comprehenderá as parochias de S. João do Rio 
Claro, de Santo Antonio da Constituição , de Santa Barhara , 
de Nossa Senhora da Conceiçilo de Campinas, de Nossa Senhora 
do Soccorro , de Nossa Senhora do Belem do Descalvado, de 
Nossa Senhora das Dores da Limeira, de Nossa Senhora da 
Conceição de llaquery, de Nossa Senhora das Dores das Brotas, 
dO Bom JesUs de Pirassununga, de Silo Bento·de Arnraquát·a, 
c do Cm·ato do Jaboticabal, formando hum só Collcgio, que 
se reunirá na Matriz da referida Villa. 

§ 9.' O nono districto terá por cabeça a Cidade de Mogy
mil'im, e se componí _de dous Collegios, que se reunirão : 
o 1.' na Matriz da Cidade de Mogy-mirim, c o 2.' na da 
Cidade da Franca. 

O vrimeiro Collcgio comprchenderá as parochias de São 
.Tosé de Mogy-mirim, de Nossa Senhora do l\osario da Serra 
Negra, de Nossa Senhora da Penha do Rio do Peixe, de Nossa 
Senhora do Amparo, de Nossa Senhora da Concciçilo de Mogy
guassú, de São João da Boa Vista , de Nossa. Senhora das Dores 
da Casa Branca, e de S. Sebastião da Boa Vista; o 2.' Collegio 
constará das l'arochias de Nossa Senhora da Concciçilo · da 
Franca, de Nossa Senhora do Carmo da Franca, de Nossa Se
nhora da Concciçúo de C.acomde, de Suo Simão, de São Bento 
c Santa Cruz de Cayurú, do Bom Jesus da Canoa Verde de 
Batataes, e de Santa Rita do Paraíso. 

Art. 2.' A presente divisao de districtos nilo póde ser 
alterada senão em virtude de Lei Gera1, na fôrma dó § ~ .' 
do Art. 1.' do Decreto n.' 842 de 19 de. Setembro de 1855. 

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa 
Provincial , pertencerão aos Uistrictos qnc _ comprehenderem 
as parochias de que forem desmembradas. Os votantes, po_
rCm, daquellas que forem crcadas em terrilorios de~mem
brados de parochias pertencentes t\ mais de hum dis(riclo, 
conlinuarão a votnr c a ser votados nas parochias- a que 
ora pertencem, até que por I..ci Geral se dcsjgne o districto 
eleitoral ú que as novas parochias, assim creadas, deverão 
pertencer. 

Art. 3. 0 Em cada hum-dos .dislridos 1 '\ 2. 0
, 3. 0

, 4.0
, 

5.'\ 6. 0 c 8. 0 procedcr-sc-ha á eleiç~ão de hum Deputado 
Geral e de hum Supplente, observando-se ns rlisposiçiles dos 
§~S.', Ü.", 7.' c8.' do·lrt.1.' do citado llccrclo. 
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No 7. 0 c D.o tli.slriclos se procederá lnrnbcm, em cada 
hum, a eleição . de hum Deputado Geral e. de hum Sup
plenle, porêm pela fórma indicada nos §§ 10.', 11." e 
12." do referido Art. 1." · · 

. Art. ~ .. " Quançlo se houver de proce,Jer á cleiçJo. Pro
vin.cial cada hum dos districtos 1.0

, 2. 0
,· 3. 0

, ft .. o, 5. 0
, 6. 0 

e 8." nomeará cruatro Membros da Assembléa Pro,incial, 
c dons Supplcnles, elegendo primeiramente os quatro Mem
bros em escrutinio de lista, e depois os dous Supplentes. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no pri
meiro· escrutínio serão declarados Membros da Assembléa 
l)rovincial. ' 

Art. 5.0} Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou· 
se ,nem todos l1 obtivetem, formará a .Mesa, d'entre os mais 
votados, hurnà lista quadrupla dO numero de Membros que 
faltar eleger, c proceder-se-h a immediutamcntc a segundo 
escrutinio, não podendo os I~lcitores votar senão nos nomes 
comprehendidos na dita lista, e em tantos quantos faltarem. 

Art. 6. 0 Se no segundo escrutínio a eleição se não 
completar, por Ílúo terem todos os que. faltarem obtido 
maioria absoluta de votos, far-sc-ha nova lista dos mais vo
tados em numero duplo dos que for mister eleger' e. pro
ceder-sc-ha a terceiro escrutínio, e aos mais que forem 
necessarios, nos quaes os. _votos dos Eleitores não vodcrão 
recahir sênão nos candidatos comprehendidos na lista dupla 
dos que faltarem. 

Se no ultimo cscmlinio, a que se houver de proceder, 
faltar eleger sómente hum dos Membros da Assembléa Pro
vi-ncial, c tiver lugar empale, se, proccdcní na fórma do 
final do § 6." do Axt. 1.' do referido Decreto. 

Art. 7. '. Conclui da a eleiç<io dos Membros da Assem
bléa Provincial, .proceder-se-ha pela mesma fôrma á de 
todos os Supplcntes, ou á do que faltar, se se der ,a hy
pothese do final do Artigo antecedente. Aos ditos Membros 
c Supplentes serão dados os respectivos diplomas na fôrma 
Jo § 8." do referido Art. 1.' 

Art. 8. 1
' Nos districtos 7. 0 e 9. 0

, quando se proce
der á eleição Provincial, os Eleitores de cada hum dos 
Collcgios, de que elles se compõe, votarão em ser-, nomes, 
sem designação de Membros nem de Supplcntes; e proceder
se-h a em tudo o mais como se acha estabelecido nos ci~ 
lados §§ 1<1.". e 11." do Arl J ." do sobredito Decreto. 

As Camnras Munkipacs dos cabeç-as desses dons distri~ 
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elos pt·ocederão pela fúrma indicada no § 12 do mesmo 
Artigo, c declararão Membros da Asscmbléa Provincial pelos 
respectivos districtos os quatro candidatós mais votados, c Sup
plentcs os dons immediatos em votos, expedindo-lhes di
plomas, e procedendo, em caso de empate, na fôrma dos 
Artigos 88 e 115 da Lei de 19 de Agosto de J8li·6. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' E'tado dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em dezcsetc de Setembro de mil oitocentos cincoenta 
e seis, trigesimo quinto da lndependencia e do Impcrio. 

eom a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto F-erraz. 
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COLLECÇiO DAS LEIS DO IMPEIUO DO lli\ASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2.' SECÇIO 49.' 

DECI\ETO N." 1.823-de 24· de Setembro de 1856. 

Desliga do Batalhão de Infantaria da Gum·da Nacional do 
Município de Manés da Província do Amazonas, os 
Guardas qualificados em Vitla Bella da Imperatriz , e com 
elles crea hum a Companhia. avulsa de Infantaria do se.·
viço activo, c h uma Secção de Companhia da reserva , 
subordinadas ao Commando superior da Capital da mes
ma Provincia. 

Attenilcndo á Proposta do Presidente da Provincia do 
Amazonas; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1." Ficao desligados do Batalhão de Infantaria da 
Guarda Nacional do Municipio de Manés da Provincia do 
Amazonas, os Guardas qualificados em Villa BeiJa da Im
peratriz da mesma rrovincia. 

Art. 2." Fica Cl'cada no Municipio de Vi lia Bella da 
Imperatriz da l'rovincia do Amazonas huma Companhia 
avulsa de Infantaria do serviço activo, c huma Secção de 
Companhia da reserva , subordinadas ao Commando Supe
rior da Capital da referida Proviucia, tendo as suas para
das nos lugares que lhes forem marcados pelo Presidente 
da Provincia na conformidade ela Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Eslado dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha cdendido c faça executar. l'alacio do I\io 
de Janeiro em vinte e quatro de Setembro de mil oi!o
centos cincoenta e seis, trigesimo quinto da Indepcnden
cia e do Imperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José 11wmaz !Yabuco de Amufo. 
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DECRETO N.' 1.824 de-24. de Setembro dc1856. 

Creu huma cadeira de Instrucção primaria do p•·imeiro gráo 
para o sexo masculino da Freguezia da Guaratiba. 

Attendenuo ao que representou o Inspector Geral inte
rino da Instrucção primaria e secundada do Municipio da 
Côrte , ouvido o parecer do Conselho Director: Hei por bem 
Crear uma cadeira de Instrucção primaria do primeiro gráo 
para_ o sexo masculino da li'reguezia da Guaratiba. 

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e ·secretario d'Estado dos Negocies do Imperio, assim
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte quatro de Setembro de mil oitocentos e cin
coenta e seis, trigessimo quinto da Indcpendencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Mages!ade o Imperador. 

Luix Pedreira do Coutto Fetraz. 
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COLLECÇIO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1856. 

JlAUTE 2." SECÇÃO 50.' 

DECRETO N.' 1.825- de 27 de Setembro de 1856. 

Dá nova organisaçüo á Guarda Nacional do 11Jnnicipio da 
Barbalha e Povoaçüo de Missão Velha da Pt·o· 

vincia do Ceará. 

Attendendo á l'roposta do Presidente da Província do 
Ceará, Hei "por bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. Ficao creados no Município de Barbalha 
da Província do Ceará, e subordinados ao Commando Su
perior do Município do Crato da mesma Província, hum 
Batalhão de Infantaria de seis Companhias com a nume
ração de trinta e dous do serviço activo , e h uma Secção 
de Companhia com a numeracão de oito, do serviço da 
reserva, c na Povoação de Missão Velha h uma Secção 
de Batalhão de tres Companhias, com a numeração de 
terceira do serviço activo , ficando a ellas aggregadas as 
praças da reserva qualificadas na mesma Povoação. 

Estes Corpos terão suas paradas nos lugares que lhes 
forem marcados pelo Presidente da Província na confor
midade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça , 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte sete de Setembro de mil oitocentos 
cincoenta e seis, trigesimo quinto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a l\uhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José 1/wmaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPElUO DO Bl\ASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 51." 

DECRETO N." 1.826- do 1.' de Outubro de 1856. 

Eleva a quarenta Capcllães o pessoal do quadro da Re
partição Ecclesiastica do Exercito. 

Hei por bem Determinar, em virtude do paragrapho 
sexto do Artigo quinto da Lei numero oitocentos sessenta 
c dons de trinta de Julbo do corrente anno, que seja 
elevado a quarenta Capellãcs o pessoal do quadro da llc
partição Ecclesiastica do Exercito, fixado pelo Artigo sexto 
do Hegulamento que haixou com o Decreto numero sete
centos setenta c quatro de vinte c quatro de Dezembro de 
mil oitocentos e cincocnta; incluindo-se os dezcscis Capel
lãcs do augmento no numero daquellcs que· devem ter a 
graduação de Alferes, segundo a disposição do mencionado 
Artigo sexto do llegulamento citado. 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario <!'Estado 
dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido e faça 
executar com os despachos necessarios. Pala cio do llio de 
Janeiro em o primeiro de Outubro de mil oitocentos cin
coenta c seis, trigesimo quinto da Independcncia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade . o Imperador. 

Jtlarq•wz de Caxias. 
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DECRETO N.' 1.827- do i.' de Outubro de 1856. 

Determina que fique definitivamente fazendo parte do qua
dro do Exercito, o Corpo de Guarnição creado 

provisoriamente na Província do Amazonas. 

Hei por bem Determinar , nos termos do paragrapho 
quinto do Artigo quinto da Lei numero oitocentos e ses
senta c dous. de trinta de Julho do corrente anuo, que 
fique definitivamente fazendo parte integral do quadro do 
Exercito o Corpo de Guarnição, creado provisoriamente na 
Provincia do Amazonas pelo Decreto nuniero mil setecentos o 
quinze de doze de Janeiro deste mesmo anno, com a força 
e · organisação constantes do plano a que esse Decreto se 
refere. 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido e faç.a 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em o pdmeiro de Outubro de mil oitocentos cin
coenta. e seis, trigesimo quinto da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marqtwz de Caxias. 
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DECI\ETO N.' 1.828- do 1.' de Outubro de 1856. 

Divide a Província do Rio de .Janeiro ern districtos elei
toraes, e designa os lugares e edificios, em que se de

·vem 'teunt:r os Eleitores de cada hum elos districlos , de 
conformidade com as disposições do Decreto n." 8@ de 
19 de Setembro de 1855. 

Atlendendo ás disposições do Decreto n.' 842 de 19 de 
Setembro de 18;)5, c Tendo ouvido o Presidente da Pro
viucia do Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar: 

Art. 1.0 A Provincia do lHo de Janeiro fica dividida 
em doze districtos eleitoraes do modo seguinte: 

§ 1." O primeiro districto terá por cabeça a parochia 
do SS. Sacramento na Cidade do Rio de Janeiro, e com:
prehenderá a mesma parochia c as de Santo Antonio dos 
Pobres, de Santa Rita, de Nossa Senhora d'Ajuda da Ilha do 
Governador , e do Senhor Bom Jesus do Monte da Ilha de 
Paquetá, formando hum só Collegio, que se reunirá nO cdi
dificio da Escola :Militar. 

:§ 2.' O segundo districto terá por cabeça a parochia 
de Sant' Anna, na referida Cidade do IUo de Janeiro, c 
comprehenderá a mesma parochia, c as de S. Francisco 
Xavier do Engenho Velho , de S .. Thiago de Inhaúma , de 
Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, de Nossa Senhora do 
Desterro do Campo Grande, de S. Salvador do Mundo da Gua
ratiba , e do Cura to de Santa Cruz, formando hum só Col-
1egio, que se reunirá no Paço da Illustrissima Camara Mu
nicipal. 

§ 3. o o terceiro districto terá por cabeça a parochia de 
S. José na referida Cidade do Iüo de Janeiro, c com
prchenderá a mesma parochia, e as de Nossa Senhora 
da Candelaria, de Nossa Senhora da Gloria, de S. João Ba
ptista da Lagoa, c de Nossa Senhora do Lo reto de Jaca
rcpaguá, formando hum só Collegio, que se reunirá no edi
ficio da Faculdade de J\ledicina. 

§ "··' O quarto districto terá por cabeça a Cidade de S. 
Salvador de Campos dos Goytacazcs, c comprchenderá as 
parochias de S. Salvador de Campos, de Nessa Senhora das 
Neves, de Nossa Senhora da Conceição de 1\lacabú, de Nossa 
Senhora da Conceição de Carapebus, de Nossa Senhora do 
Desterro de Quissaman , de Santa lUta da Lagoa de cima, 
de S. Gonçalo, de S. Sebastião, de Santo Antonio dos 
Guarulhos, de Santo Antonio do Carangola, de S. João da 
Barra, e do Curato da Barra Secca, formando hum só CoHegio, 
que se reunirá no Paço da Camara l\funieipal da referida Ci
dade de Campos. 
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§ .!J. o O quir~to districto tcrú por cabeça a Villa de C~m
tagallo, c comprchendcrá as parochiDs do SS. Sacramento 
de Canlagallo, de Nossa Senhora do Carmo, -de S. Francisco 
de l\nüa, de Santa :Müria ~lagdalena, de Santa IlH-a do I\ió 
Negro, de S. Sebastião, de S. João Baptista de Nova :E'ri
burgo, de Nossa Senhora da Conceição de Paqucqucr, de S. 
Fidelis de Sigmaringa, de S. José de Lconissa da Aldêa da 
Pedra, de Santo Antonio de Padua, e· do Cura to de S. -João 
Baptista do Vallão dos Veados, formando hum só Collegio, 
que se reunirá na Matriz da Villa de Cantagallo. 

§ 6.' O sexto districto terá por cabeça a Cidade de Cabo Frio, 
c comprchcndcrá as parochias de Nossa Senhora da Assum~ 
pção de Cabo Frio, de Nossa Senhora de Nazareth de Saqua
rema, de S. Sebastião de Araruama, de Nossa Senhora da 
Lapa de Capivary, de Nossa Senhora do Amparo de Corrcn~ 
tczas, de Nossa Senhora da Conceição do l-tio Bohito, do 
Curato de NosSa Senhora da Conceição da Boa Esperança, 
de S. Pedro da Aldea, do Curato de S. Francisco de Paula, 
de Sacra }família da 13arra de S. João, e de S. João Baptista de 
Macahé, formando hum só Collegio, que se reunirá na l\latriz 
da referida Cidade de Cabo llrio. 

§ 7. a O sctinio distrieto terá por cabeça a Imperial Cidade de 
Nicterohy, c comprchendcrá as parochias de S. Sebastião de 
Nictcrohy, de Nossa Senhora da Varzea, de S. Lourenço, de São 
GoriÇ-alo, de Nossa Senhora da ConcciçUo dos Cordeiros, de S. Se
bastião de ltaipú, de Nossa Senhora do Amparo de l\laricá, 
de S. João Baptista de Itaborahy, c de Nossa Senhora do 
Desterro do Tamby, formando hum só Collcgio·, que se rc
unirú no Paço da Camara l\lunic.ipal da meSma Imperial Cidade. 

§ 8. 0 O oitavo districto terá por cabeça a Villa de i\lagé, 
e comprehendcrá as parochias de Nossa Senhora da Piedade 
de l\Tagé., de S. Nicoláo de Suruhy, de Nossa Senhora d' Ajuda 
de Guapemirim, de Nossa Senhora d' Apparedda, de Santo 
Antonio de Paquequcr, de Santo Antonio de S<'í de 1\Iacacú, 
de S. José da Boa Morte, da Scmtissima Trindade, de Nossa 
Senhora da Piedade de Inhomerim, de Nossa Senhora do 
Pilar, de Nossa Senhora da Guia de Pacopahyba, c de São 
Pedro d' Alcantara de Pctropolis, formando hum só Collcgio, 
que se reunirá na Matriz da referida Villa de fi'!t1gó. 

§ 9.' O nono districto terá por cabeça a Villn de Vas
_souras, c comprchcl'-dcrá as parochias de Nossa Senhora da 
Conceição de Vassouras, de Santa Cruz dos 'Mendes, de S. Pedro 
e S. Paulo da Parahyba do Sul, àc Santo Antonio da Encrusi
lhada, de Sant' Anna de Cebolas, de S. José do Rio Preto, de 
Nossa Senhora da Conceição da Bemposta, da Sacra Familia do 
Tinguú, de Nossa Senhora da Conceição do Paty do Alferes, de 
Nossa Senhora da. Gloria de Valcnça, de Santa Teresa, de Santo 
Antonio do Hio :Bonito, de Nossa Senhora da Piedade das 



( 439) 

lpyalns, e de Santa Isabel do Rio Prelo, formando hum só 
Collcgio, que se reunirá na l\Iatriz da referida Villa de Vassouras. 

~ to." O dccimo districto terá por cabc~.a a Vil! a da Jlarra 
Mansa, e comprehendcrá as parochias de S. :Sebastião da 
Darra l\lansa, de S. José do Turvo, de Nossa Senhora do 
Hosario dOs Quatis, dC S. Joaquim, dó Espirito Santo, do 
Nossa Scnhom do Amparo, de Sant'A.nna de Pit·ahy, de São 
João llaiJlista do ArroZal, de Nossa Scühora das Dores, de Nossa 
Senhora cta· Conceição de Hczende, do Senhor Uom Jesus do 
Hibcirão de Sant" Anna, de S. José de Campo Dello, de S. Vi
cente ]<'errei·, c do Cm·ato de Santo Antonio da Varzea Grande, 
forrnnndo hum só Collegio, que se cunirá na _Matriz da refe-
rida Vi lia da Barra i\lansa . 

§ 11.' O undecimo distl"icto ter à por cabeça a Villa de 
ltaguahy, c comprehendcrá as parochiàs de S. l'rancisco Xavier. 
de ltaguahy, de Nossa Senhora da Conceição do Bananal, de 
S. Pedro e S. Paulo do Ribeirão das Lages, de S. João Mar
tos, de S. José da Cacaria, de Nossa Senhora da ConceiÇão 
do Passa-Tres, de Nossa Senhora da Piedade de 'Iguassú, de 
Sant' Anna das Palmeiras, de Nossa Senhora da COnceição de 
Marapicú, de Santo Antonio de Jacotinga, c de S .. João do 
Mcrity, formando hum só Collcgio, que se reunirá na l\Iatriz 
da referida Villa de Itaguahy. 

§ 12. • O duodecimo districto lení por cabeça a Cidade de 
Angra dos Heis, c comprehenderá as parochias -de Nossa Se
nhora da Conceiç5o d' Angra dos H. eis, de Sunt' Anna da 
Ilha Grande de fóra, de Nossa Senlwra da Conceição da Ri
beira, de Nossa Senhora do Rosario de Mambucaba, de Nossa 
Senho:·a da Guia de Mangaratiba, de .Sant' Anna de ltacurussá, 
de Nossa Senhora dos -Rernedios de I)araty, de Nossa Senhora 
da Conceição de Paraty-mirim, de Nossa Senhora da Piedade 
do llio Claro, e de Santo Antonio de Capivary, formando 
hum só Collegio,. que se reunirá no Paço da Camara :Muq.icipal 
da referida Cidade de Angra dos Reis. 

Art.· 2. o A presente divisão de districtos não póde ser 
alterada senão em virtude de Lei Geral na fôrma do § 4.. o do 
Art. 1.' do Decreto n.• 812 de 19 de Setembro de 1~55. ·· 

As novas parochias que forem creadas pela Assembléa 
Provincial pertencerão aos districtos, que comprchtmderem as 
parochias de que forem desmembradas. Os votantes porêm 
daquellas que forem Cl·eadas em territorios desmembrados de pa
rochias pcrlencentes a mais de hum district.o, continuarão a 
votar c a ser votado5 nas parochias a que ora pertencem, até 
que por Lei Geral se designe os districtos a que as novas pa
rochias, assim crcadas, deverão pertencer. 

Art. 8.• Em oada hum dos doze districtos da Provincia do 
Rio de Janeiro pL"Oceder-sc-ha á eleição de hum Deputado Geral, 
c de hum Supplcn!e, observadas as disposiçues dos§§ 5.', 6.' 
7.' c 8.' do Art. 1.' de cilado Decreto. 



( ,\lo() ) 

Art. 4. 0 No: clei'çilo da Assembléa ProYincial não tomarão 
parte o-s l~leit.ores perlcn_ccntes ao 1. o, 2. o e 3. o districtos com
})rcllcndidos no Munici~io da Côrte. 

Art. 5.° Cada hum dos districtos comprehendidos entre 
os ~% 4-. 0 e t2. 0 deste Decreto nomeará 5 Membros da Asscmbléa 
Provincwl, e 3 Supplcntes, elege-ndo prirneir_amente os 5 Mem
bros em escrutinio de lista, e aepois os Supplentcs. 

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no prillleiro 
cscrut.inio scrao declarados li'Iernbros da Asscmbléa Provincial. 

Art. 6. 0 Se ninguem obtiver maioria absoluta, ou se nem 
todos a obtiverem, formará a Mesa, d'cntrc os que tivm;cm 
obtido mais votos, hmrta Ust~ quadrupla do numero de Membros 
que faltar eleger, c proccdcr-se-ha irnmediatamentc a se
gundo cscrutinio, no qual os Eleitores não poderão votar se
não nos nomes comprchcndidos na dita lista, votando ein 
tantos quantos faltarem. 

Art. 7 .a Se no- segundo escrutinio a eleição -se não com
pletar, por não terem todos os que faltarem obtido maioria ab
soluta de yotos, far-se-lw ·nova lista dos mais votados, em nu

.mero duplo dos que faltar eleger, c proceder~se-ha a 3.a cs
crutinio, e meSmo a.outros que scjão .necessarios, nos quaes 
os votos dos Eleitores não poderão recalür se não nos candidatos 
comprehcndidos na lista dupla dos que faltarcin. ' 

Art. 8.' Concluida a eleição dos Membros da Asscmbléa 
Provincial, proc(~dcr-sc-ha l)Cla mesma Uú·ma á dos Supplentcs. 

Aos ditos ?,'lembras c Supplcntcs serão dados os respectivos 
diplomas na fórma do § 8.' (!O Decreto n.' 842 de 1.9 de Se" 
tembro de 1855. · 

Luiz Pedreira do Co~tLo l{crraz, do Meu Conselho, l\'linistro 
e _Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim o tenha 
entendido, c faç,a executar. Palacio do Rio de Janeiro em o 
primeiro de Outubro de mil oitocentos cincocnta, c seis trigc
sirno quinto da Independcncia c do Impcrio. 

Com a l\nbricu de Sua Mugcstadc o Imperador • 

. Luiz,Pcdccira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO ÍÜS LEIS úO HIPE\\10 DO BRASIL. 

1855. 

T·O>IO 19. PAUTE 2. a SECÇ\0 52. • 

DECRETO N.' 1.829 ~de ,j. de Outubro de 1856. 

lf!anda observar novo Plano para os uniformes dos Officiaes 
do Corpo da Armada e Classes annexas. 

Hei por bem Approvar o novo Plimo para os unifor· 
mes dos O!liciaes do Corpo da Anna da c Classes anncxas, 
que com este baixa, assignado por João Mauricio Wanderley, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d' Estado dos Ne
gocias da Marinha, ficando sem effeito o Decreto n.' 259 
de 13 de Dezembro de 181,2. O Conselho Supremo Militar 
o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatro de Outubro de mil oitocentos cincoenta 
c seis, trigesimo quinto da II>dependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

João Hauricio Wanderley. 
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Plano, a que &e a•efm•e o Decweto cl'esta cl~tta, 
t•oí·a os unifot•mes.clos Officiaes do Cortto 

tla Armatla e tias Classes anuexas. 

C.OlWO DA ARMADA N,~C.IONAL E IMPERIAL 

I. 
OFflCIAES GE!\"ERAES. 

L' Uni[rmne ou de G.ala. 

Chapéo.-Am1ado de plumas brancas, como mostra a Fig." 
1; abas de 6 'f, pollegadtis de altura na parte 
posterior, 5 '/. na frente.; 5. ditas para C!> da 
canto; tope de contas verdes dispostas eírcular
mentc, com a estrella bordada a fio de ouro, 
lendo de dia metro 2 '14 pollegadas; presilha, 
formada de hum canoliio lustroso n.' 5 '/, do
brado e torcido, c de outro singelo do mes
mo numero, com um botão grande na volta 
do torcido, igual aos da abotoadura da farda;, 
borlas da, fórma da Fig.' 2 cobertas de galão 
de esteira de 1 'f, pollegada de largura , com 
cinco voltas de canotão igual ao da presilha. 

Farda.- De panno azul ferrete; - peito trespassado, tendo 
duas ordens de oito botões grandes cada huma, 
separadas huma da outra por 3 pollegadas de 
interva11o na parte inferior;- golla e canl1ões 
com as bordaduras como mostrão as Fig. as 3 
para o Almirante , !~ para o Vice-Almirante, 
5 para o Chefe de Esquad•·a, e 6 para o Chefe 
de Divisão; -portinholas nas abas com Ires 
botões grandes por baixo;- dous botões grandes 
na reição, hum a meio da prega de cada aba, 
outro no remate das vistas na extremidade de 
cada huma das mesmas, e Ires pequenos "" 
abertura de cada manga. 1 l:stampa 1.'). 

Jlotõe~.- Convexos, dourados, tendo dous círculos concen
tricos separados por hum espaço, no qual estaráo 
dispostas em relevo e circularmente vinte estrel
las; -na parte cen(l·~l haverá hum a ancora c9m 



( 41.3 ) 

amarra disposta verticalmente, c no espaço 
que lhe ficar superior huma coroa; todas as 
partes salientes serilo brunidas, sendo o fundo 
fusco;- diametro 1 pollegada vara os grandes, 
'f, para os pequenos. ( Fig.' 7). 

Dragonas -Duas dragonas de ouro com a pala de galão de 
fieira de 2 3/4 pollegadas de. largura; ( Fig.' 8) 
guarnecida a palmatoria com h uma roca de ouro 
fusco e lustroso de "/s de pollegada de dia
metro ; -os lados da pala, e a porte de dentro 
da palmatoria junto á roca ornados com hum 
bordado de ranotilho fusco e lustroso de 'j, 
pollegada de Jargura;-hum botão pequeno igual 
aos da abotoadura da farda a meio da lar
gura da pala c distante •j, pollegada do extremo 
interno;- franja de duns ordens de cano til o 
lustroso n.• 5 'f, solta e de 4 pollegadas de 
comprimento;-- hum cordão fusco e lustroso 
de '/.; de pollegada de diametro sobre o re
mate da franja Jogo abaixo da roca;- sobre a 
pala os distinctivos da patente bordados a fio 
de prata; representão as Fig.as 9 o do Almirante, 
1 O o do. Vicc-Aiminmtc, 11 o do Chefe de 
lêsquadra, e 12 o do Chefe de Divisão; -com
primento igual á largura do hombro; - pas
sadeira bordada a fio de ouro sobre panno 
azul ferrete. (Fig.' 13). 

Calça. - De panno azul ferrete, guarnecida nas cos
turas exteriores de galão de ouro de quatro 
cordões de i 'f, pollegada de largura. (Fig.' 
29). Será usada sobre botins ou sapatos abo
tinados. 

Gravata. ~Ou lenço de seda preta de maneira que n5o appa
reça o laço. 

1-'iador. - De cordão. de fio de ouro, de 12 pollegadas de 
comprimento, com a borla de fórma achata,Ja, 
e bordada de canotilho fusco c lustroso, como 
mostra a Fig.' i5, tendo i 'j,, pollegada de 
comprimento, e 1 '/s na sua maior largura; 
franja de canotão n.' 5 'f,, solta, de 2 polle
gadas de comprimento , rematada com requife 
de ouro fusco e lustroso. 

Tulim. - De galão de ouro de quatro cordões de 1 'f, po!c 
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lcgatla de largura, forrado de vclludo azul ; 
chapa dourada c circular de duas pollegadas de 
dia metro, tendo no centro huma ancora com 
amarra disposta vcrticalmen!é, e no espaço que 
lhe ficar supedor urna coroa entre dous ramos 
de fumo e café servindo de orla, tudo em 
relevo brunido sobre fundo fusco;- hum porta 
espada de corret do mesmo grilão para sus
pender o floreie, comó n\os!nlo as l'ig." 16 e 
17. Será usado por cimá da farda abotoada. 

Luvas. -De pellica branca. 
Floréte. _..:Como mOstra a Fig.ll 18;- punho solido de me

tal dourado, terminando na parte superior por 
huma Coroa Imperial, tendo a meio em relevo 
o dblico-P. 2.'~na frente, e do lado opposto 
o sol;~ guai·da em fórma de meia lua, tendo 
em rcle,1o no-centro htirnh ancora com amarra 
c coroa entre dous ramos de fumo e café, 
Circulada de huma serrilha, panillelà á folha c 
virada para baixo; àréo do mesmo metal di
rigido do punho á guarda, tendo a meio em 
relevo a figura da America de ambo< os lados;
folha achatada coi:n '/s de pollegada na sua 
maior largura;- bainha de couro preto en
vernizado com bocal e ponteira de metal dou
râdo, tendo esta !; 'f, pollegàdas , c aquclle 
3 '/.í , com hum botão no lado externo para 
prende-lo ao talim. 

"2.' Uniforme. 
Chapéo. ) 
r arda. j Iguaes aos do primeiro uniforme. (Estampa 1. '). 
Botões. 
Dragonas. _:.,.COmo as do pririleh'o uniforme, com a diiTe

rcnça rlc não terem bordadura nos lados da 
pala, e na parte de dentro da palmaloria junto 
á roca, c de . sei· esta ultima guarnecida pela 
parte interna de hui:n cordão ignal ao que ha 
no remaie da franja abaixo d'ella: os distin
divos sobré a pala devem ser de prata so
lida. (Fig.' 19). 

Calça. - De panno azul ferrete sem galão ou de brim bran· 



Gravata. 
Fiador. 
Talim.-
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co, conforme a estação. Serú usada sobre 
hotins ou sapatos abotinados. 

t Iguaes aos do primeiro uniforme. 

De como preto envernizado; corn~a dobrada da 
cintura de 1 '/, pollegada de largura;- duas 
guias duplas de couro pretó envernizado em 
fórma de cordão com '/s de dia~metro; -chapa 
dourada e circular de 2 pollegadas de diametro, 
tendo no centro uma ancora com amarra dis
posta verticalmente, e no espaço que lhe ficar 
superior huma coroa entre dous ramos de fumo 
c café servindo de orla, tudo em relevo bru
nido sobre fundo fusco;- os passadores e mais 
ferragens douradas como mostra a ).fig."' 20. 
Serú \lSado por cima da farda abotoada. 

Luvas. - De pellica branca. 
Espada. -Como mostra a Fig. 21; punho solido dourado, 

rematado com h uma cabeça de leão, e forrado 
na parte interna e nos lados adjacentes de 
lixa branca circulada de arame dourado;, guar
da de meio copo, tendo externamente huma 
ancora com amarra di'sposta ''erticalmcnte, e 
no espaço que. Hw ficar superior h uma. coroa, 
tudo em relevo brunido sobre fundo de dou
rado fusco, e lisa internamente; maior largura 
da folha 1 '/s de polleguda;-bainha de couro 
preto envernizado com bocal. de 4 pollegadas, 
braçadeira de 3 'f,, e ponteira de 7 '/, tudo 
de metal dourado;- h uma argola no bocal c 
outra na braçadeira para prende-la ao talim. 

3.' Uniforme. 

Chapéo.- Armado sem pLumas, igual ao do primeiro uni
forme , ou bonete de panno az\11 ferrete como 
mostra a Fig.a 22 ;-cir1ta e-om buma bordadura 
de 1 '/, polleg;Jda de largura (Fig." 11>), sobre 
esta na frente verticalmente posta huma ancora 
com amarra e coroa dentm de hum circulo de 
~ inle estrellas , tudo bordado a fio de ouro;
no lado esquerdo o tope pacional; corr~as de 
galão de hum cordão de •f, pollegada de lar-
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gnra, com _h uma pns,adeira de correr de metal 
dourado, em fórma de fivela, presa por dous 
botões pequenos iguaes aos da abotoadura da 
farda cobrindo a costura da pala. 

Sobrecasaca. -De panno azul ferrete; peito trespassado, ten
do duas ordens de oito botões grandes cada 
hnma, separadas huma da outra por 3 pollegadas 
de intervallo na parte inferior; -golla virada;
canhões com a bordadura da respectiva pa
tente; -pestana na algibeira de cada aba, com 
hum bolão grande no meio e outro no extre
mo inferior; - dous botões grandes na feição 
c tres pequenos na abertura de cada manga. 
(Estampa 1.'). 

Botões. - Jguaes aos marcados para o primClro e segundo 
uniforme. 

Calça. 
Gravata. 
Fiador. 
Taliní. 
l.uvas. 
Espada. 

Jguaes aos marcàdos para o scgun<lo uni
forme. 

11. 
OFFICIAES SUPERIORES E SUBA L TEll?iOS. 

i.' Uniforme ou de Gala. 

Chapéo.- Armado igual ao dos Officiaes Generaes, sem 
plumas, com o botao igual aos da abotoa
dura da farda respectiva, sendo as voltas das 
borlas para os Officiaes Subalternos de cano
tilho n.' '/,.. ( Fig.' 23 ). 

Farda.-Como a dos Officiaes Generaes, com a diffe
rença de não ter bordaduras na golla e ca
nhões , tendo em cada hum d' estes ultimos 
em seu lugar tres botões grandes na frente. 
(Fig.'2~ ). 

Bolões. -Convexos, dourados, tendo na peripheria hum 
circulo guarnecido por fórà de serrilha , e na 
parte central hurna ancora com amarra dis-
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posta verticalmente, e no espaço que lhe 11-
car superiqr huma coroa , tudo em relevo bru~ 
nido sobre fundo fusco: diametro huma pol
lcgada para os grandes, 'j, para os peque-
nos. (Fig."25 c 26 ). · 

Dragonas.- Para o Capitão de Mar e Guerra : 
Duas drago naS- de ouró iguaCs <Ís do segundo uni., 
forme dos Officiaes Generaes sem os distincli
vos do gráo, c com· bolúo sem cstrellas. ( Fig.' 
19). 

Para o Capitão de Fragata : 
Como as de Capitão de l\lar e Guerra, com 
a differença de ser a franja do hombro es
querdo de canotilho n.' '1:.· (Fig."' 19 c27). 

Para o Capitão Tenente: 
Como as do posto antecedente, com a diffe
rença de ser usada no hombro direito a de 
canotilho n.' •;4• ( Fig."' 19 e 27 ). 

Para o Primeiro Tenente: 
Como as de Capitão de Mar c Guerra com a 
differença de ser a franja em ambas de cano
tilho n.' 'h· ( Fig.' 27). 

Para o Segundo Tenente : 
Como as ·de Primeiro ·Tenente, porêm sem 
franja a do hombro esquerdo. ( Fig." 27 e 28 ). 

Calça.- De panno azul ferrete, guarnecida nas costuras 
exteriores de galão de ouro de quatro cor
dões de 1 'f, pollegada de largura para os Offi
ciaes superiores, e de dons cordões de hum a 
pollegada para os Officiaes subalternos. ( Fig." 
29 e 30). 

Gravata.-Ou lenço de seda preta, de maneira que não ap
pareça o laço. 

Fiador.- De cordão de fio de ouro de 12 pollegadas de 
comprimento; -borla de fórma de pera , tecida 
de fio de ouro, como mostra a Fig.' 31, fendo 
1 '/:, de pollegada de comprimento, e '/s no 
seu maior diametro; -franja de cano tão n.' 
5 'f, de 2. pollegadas de comprimento, re
matada com requife de ouro fusco e lustroso 
para os Offieiaes superiores ; e franja de ca
notilho n.' .'/4 para os Officiaes subalternos. 
( Fig.' 32). 
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Talim.- Igual ao do segundo uniforme dos Officiaes Ge
neracs. (Fig." 20). 

Espada.- Igual á do segundo uniforme dos Officiaes Gene
raes. ( Fig.' 21 ) . 

Luvas. - De pellica branca. (.Estampa 4-."). 

2.' Un.:f<mne. 

Ignal ao primeiro, com a diffcrcnça de ser a calça ou 
de brim branco, ou de panno azul ferrete sem galão, con
forme a estação. (Estampa 5.' ); 

3.• Uniforme. 

Bonete. -De panno azul ferrete, como mostra a Fig.'33, 
tendo um galão de ouro de quatro cordões. 
de 1' I, pollegada de largura para os Officiaes 
superiores, c de dons cordões de 1 pollegada 
de largura para os Officiaes subalternos; ( Fig. 
3!;) -sobre este na frente verticalmente posta 
buma ancora com amarra, e no espaço que lhe 
ficar superior uma coroa, tudo bordado a fio 
de ouro ( Fig. 35); tope nacional no lado es
querdo sobreogalão;-corrêas de couro enver
nizado preto, presas em dons botões peque
nos iguaes aos da abotoadura da farda, co
brindo acostura da pala. Os Officiaes superio
res poderão, ad libitum, usar d'este bonete ou 
de chapeo armado do primeiro uniforme. 

Sl)brecasaca.- Como a dos Offieiaes Generacs (Estampa 6. ');
nos canhões em lugar de bordadura tres ga
lões de ouro de dous cordões e 1 pollegada ue 
largura, separados por hum espaço de '/s de 
pollegada e dispostos circularmente para· oCa
pitão de Mar e Guerra;-dous galões do mesmo 
padrão e largura, igualmente collocados para 
o Capitão d,e Fragata ; um galão do mesmo 
padrão e largura, e outro de um cordão de 
'I, pollegada de largura , collocado da mesma 
fôrma, ficando o mais estreito pela pa1te infe
rior, para o Capitão Tenente;- hum só galão de 
dons cordões de 1 pollegada de largura , igua 1· 
mente collocado, para o Primeiro Tenente; 



Botões .. 
Calça. 
Gravata. 
Fiador. 
Talim. 
Espada. 
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tlous galões de hum cordão de '/, pollegada de 
largura, collocados da mesma fórma para o 
Segundo Tenente. 

Entre o extremo. inferior do canhão c o pri
meiro galão acima havera hum espaço de 1 •;4 
de pollegada, menos a de Capitão de Mar e 
Guerra, em que o intervallo acima será de 
'/s· (Estampa 7.'). 

\ 

l Tguaes aos marcados para o segundo uni
forme. 

Os Officiaes que servirem de Secretaries, ou 
de Ajudantes de ordens dos Commandantes de 
Divisão ou de Esquadra, usarão de cordões de 
ouro semelhantes aos adiante marcados n'este 
plano para os Guardas Marinhas, apropriados 
porêm para poderem servir com as dragonas. 
(Fig.' 36). 

UI. 
GUAHDAS i\IAIUNIIAS E ASPIRANTES. 

Chapeo.-

Farda. 
Botões. 
Calça. 
Gravata. 
Cordões.-

1.' Uniforme, ou de Gala. 

GUARDAS 1\IARINIL\.S. 

Armado como o dos Officiaes subalternos, mds 
sem borlas. (Estampa 6.' ). 

( Iguaes ás dos Officiaes subalternos. 

Serão usados no h ombro esquerdo- de fio de ou
ro da grossura de '/s de po!legada, formando 
tres voltas de grandeza dilferente, destinadas 
a ficarem pendentes ao lado do braço , de mo
do a suas concavidades olharem todas para 
cima, sendo a superior a menor e a infe-
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Talim. 
Luvas. 
Espada. 
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rior a maior, esta ultima de (6 pollegadas de 
comprimento e acompanhada por h uma trança 
feita do mesmo cordão , as duas pontas ca
bidas h uma de 16 pollegadas, e a outra de 17, 
ambas com Ires nós de cinco voltas, e termi
nadas ·em agulheta de metal dourado, preso 
tudo em cima do hombro por hum alamar do 
mesmo cordão de 4 •J, pollegadas de com
prido , fqrrado de panno azul ferrete, e com 
hum botão pequeno igual aos da abotoadura 
da farda no extremo interno ( Fig. 36 ), como 
usão presentemente os Aspirantes. 

Como o dos Officiaes subalternos, porêm sem 
franja. 

} Iguacs aos dos Officiaes subalternos. 

2.() Uniforme. 

Igual ao primeiro com a differcnça da calça ser de 
brim branco , ou de panno azul ferrete sem galão, con~ 
forme a cstaçiio. (Estampa 5.' ). 

3.' Uniforme. 

Bonc!c. -Igual ao dos Officiaes subalternos. 
Sobrecasaca. - Como a dos Officiaes subalternos (Estampa 

6. a), com hum só galão de hum cort.lão de '/ 2 

policgrida de largura , collocado circularmente 
em cada cnnhlio, na dislancia jú marcada. 

Botõe~. 
Calça. 
Gravata. 
Fiador. 
Talim. 
Espada. 

) 
\ 
' 

(Estampa 7.'). 

IguiJes uos do primeiro uniforme, sendo a cal~ 
çu, conforme a estaçâo, de brim branco, ou 
panno azul ferrete tiCm galJo. 
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ASPIRAli\TES. 

Uiú[orme. 

Bonete. - Igual ao dos Guardas Marinhas. 
Fardeta.- De panno azul ferrete; - peito trespassado, 

tendo duas ordens de oito botões pequenos 
cada huma, separadas huma da outra por Ires 
pollegadas de inlervallo na parte inferior;-golla 
virada;- huma estrella bordada a fio de ouro 
na parte externa de cada manga, 2 pollega
das abaixo de sua união com o corpo da far
deta;- Ires botões pequenos na abertura de 
cada manga, e outros Ires sobre a frente do 

Botões. 
Calça. 

canhão. 
lguacs aos dos Guardas Marinhas. 
De pa1mo azul ferrete sem galõo, ou de brim 
branco, conforme a estação. · 

Gravata. - Ou lenço de seda preta, de maneira que não 
appareça o laço. 

Talim.. - Como o dos Guardas Marinhas, diffcrindo na 
largura da corrêa da cintura , que será de 
'/s de pollegada, e nas guias, que serão de 
corrOas de largura de 5

/ 3 de pollegada. 
Espadim. - Como mostra a Fig.' 37; punho de madre

perola, terminando na parte superior com 
hum remate de metal dourado; os lados inter
no e externo forrados com huma )amina me
tallica lavrada e dourada; guarda formada por 
duas hastes do mesmo metal dourado, fazen
do cmz com o punho; -bainha de metal la
vrado dourado, com duas argolns, hurna no 
lugar do bocal c outra no da braçadeira; -
comprimento total 13 pollegadas; folha acha
tada. 



CLASSES ANNEXAS. 

IV. 
OJ<!o'lClAES DE CAPELLA. 

Uniforme. 

O Habito da respectiva Religião. 

Observação. 

Hc inteiramente prohibido aos Capellães o uso de ves
timentas seculares em quanto durar o seu embarque, a bor
do , ou em acto de serviço, ainda mesmo que sejão Pres
byteros do Habito de S. Pedro. 

v. 
OFFICIAES DE SAUDE. 

CIRURGIÕES. 

Uniforme. 

Primeiro, _segundo e terceiro igual aos dos Officiaes 
da Armada das patentes correspondentes, ·sendo porêm as 
fardas, sobrecasacas, galão do bonete e das divisas avivados 
de roxo. (Estampas 8.', 9.• c 10.' ). 

PIIARUACEUTICOS. 

Uniforme. 

Os mesmos que os dos Cirurgiões , devendo usar com 
o primeiro e segundo de duas dragonas de ouro iguaes ás 
dos Segundos Tenentes, trazendo porêm no hombro direito 
a que não tem franja ; c com o terceiro de divisas de Guar
da Marinha. (Estampas 8.', 9.' c 10.' ). 
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ENfERl\IEIROS. 

Uniforme. 

l1ardeta.- Como a dos Aspirantes, sem estrellas e avi
vadas de roxo. 

Bonetc. -Como o dos Aspirantes, sem galão na cin
ta, c em seu lugar h uma faxa roxa da mes
ma largura , sendo a ancora com amarra e 
coroa bordada de rctroz ou lã côr de ouro. 

VI. 
OFFICIAES DE FAZENDA DO NUMERO, 

Uniforme. 

Primeiro, segundo c terceiro igual ao dos Officiaes 
da Armada , sendo porêm as f~ r das, sobrecasacas , e o 
galão do boncte c das divisas avivado.s de ]lranco. ( Es
tampas 8.' c 11.' ). 

OFFICIAES DE FAZENDA EXTRANUl\IERARIOS. 

Uniforme. 

Terão apenas o terceiro dos da sua Classe duranté o 
tempo de embarqu~. As divisas serão as correspondentes 
ás do Commissario e Escrivão de Náo, para os que embar
carem em navios de mais de vinte peças, ou vapores de 
força superior á de trezentos cavallos; porêm os que em
barcarem em navios de dez a vinte peças, ou vapores de 
força superior á de cento c trinta cavallos , terão as de 
Commissario e Escrivão de Fragata: nos navios mcn.ores os 
Escrivães terão as de Guarda Marinha. 
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DESPENSEIROS. 

1. o Uni fonne. 

Sobrecasaca.- Como a da Classe de Fazenda, sem divisas. 
(Estampa 12.'). 

Bonete.- Como o da Classe de Fazenda, com galão do 
padrão e largura das divisas de Guarda Ma
rinha, sobre vivôs brancos. 

2. o Uniforme. 

Fardcta.- Como a dos Aspirantes, sem estrellas, e 
avivada de branco. (Estampa 12.' ). 

Bonete.- Igual ao do 1. o uniforme.· 

FIEIS DOS COMl\IISSARIOS. 

Uniforme. 

Fardeta.- Igual á dos Despenseiros. (Estampa 12.' ). 
Bonete.- Como o dos Despenseiros, sem galão, tendo 

em seu lugar huma faxa branca de 1 pollega
da de largura , sendo a ancora com .amarra 
e coroa bordada de retroz ou lã cór de ouro. 

VII. 
NAUTICA. 

PILOTOS DO NUMERO. 

Uniforme. 

Sobrecasaca. -Como a dos Officiaes da Armada, tendo o 
emblema de anco.ra com amarra e coroa bor
dada a fio de ouro na golla. (Estampa 13.' ). 



Bonete. 
.Botões. 
Gravata. 
Fiador. 
Talim. 
Espada. 
Calça.-
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l Como o; do• G """"' Mo rio>" 

De panno azul ferrete , ou de brim branco, 
conforme a estação. 

Observação. 

Hc permil!ido o uso da fardc!a para o serviço de bor
do com os mesmos distinctivos. 

PILOTOS EXTRANU!\IEB.ARIOS. 

Uniforme. 

Igual ao dos Pilotos do numero, do qual só poderão 
usar, em quanto durar a sua commissão. 

PRATICANTES DE N01\IEAÇÃ.0 OU ARVORADOS. 

Uniforme. 

Fardeta. - Igual á dos Aspirantes, sem estrellas , com 
ancora e coroa como a do bonete, bordada 
de cada lado da golla de retroz ou lã côr 
de ouro. (Estampa 13." ). 

Bonete.- Como o dos Aspirantes, sem galão, tendo 
o emblema de ancora com amarra e coroa 
bordada de retroz ou lã côr de ouro. 
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VIU. 

MACH!NA. 

I>IÚMEIROS i'IIACHlNISTAS. 

Uniforme. 

Sobrecasaca.- Como a dos Officiaes da Armada, avivada de 
verde, e sem divisas, tendo na golla, de 
ambos os lados, um cylindro com embolo 
e coroa. ( Fig t.O ). 

Bonete. -Como o dos Officiacs subalternos da Armada, 
e 6 galãO assente sobre vivos verdes. 
(Estampa 13 ). 

SEGUNDOS, TERCEIROS E QUARTOS MACliiNISTAS. 

Uniforme. 

Teráo o uniforme igual ao dos Primeiros Machinislas, 
com a differença porém de ser o galão do bonete da largu
ra das divisas de Guarda Mürinha, e do mesmo padrão, so
bre vivos verdes, (Estampa 13 ) -e o mesmo emblema sem 
coroa para o segundo de ambos os lados , para o terceiro 
somente do lado direito' e para o quart0 do lado esquerdo. 

FOGUISTAS. 

Uniforme. 

Corno o dos l<'icis dos Commissarios, sendo os vivos 
verdes, assim como a faxa do bonetc. 

CAIWOEinOS. 

Uniforme. 

Igual ao da Marinhagem. 

Observação. 

He permíttido aos Machinistas o uso da fardela aviva
da de verde para o serviço de bordo. 
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JIX. 

O FFICL\ ES DE APITO. 

lllESTllES DO I\'G:\IEIW DE No\0 E EXTUANUMERARIOS QUE SERYI

RE.!\1 CÜ:\[0 TAES A BORDO DAS NÂOS, l•'RAGATAS, E CORVETAS 

DE 1. a ORDEM, OU DE VAPORES DE l"ORÇA IGUAL OU SUI'E

J\!OR .Í. DE 300 CA VALLOS. 

Uniforme. 

Sobrecasaca.- Como a !los OITiciaes da Armada, sem divisas,. 
tendo na golla, de cada lado, ·duas ancoras de 
metal dourado <lispostas em cruz. (Estampa 1 3). 

llonele. -Como o dos Officiaes subalternos da Armada. 

MT~STRES })0 NUMERO DE FRAGATA, E DE NAVIOS DE MAIS DE DEZ 

PEÇAS, OU VAPOI\ES DA FORÇA DE 130 ATÉ 300 CAVALLOS 

J~XCLUSIVE. 

Uniforme. 

Sobrecasaca. -Como a dos Mestres do Numero de Náo , 
. tendo na golla, de ambos os lados, huma só 
ancora de metal dourado. (Estampa 13 ). 

lloncte. -Como o dos Mestres do Numero de Náo. 

CONTIL\l\IESTRES DO NU,\lEUO E EXTRANUMERAIUOS, 1\H:STRES EX

TRANu:\1ElURIOS EMBARCADOS EM NAVIOS MENORES. 

Sobrecasnci.l 

Bonete. 

Uniforme. 

-Como .a dos Mestres do Numero deNáo, ten
do sómenle no lado direito da g·olla huma 
ancora de metal dourado. (Estampa 13 ). 

--Como o dos Mestres do Numero de Náo , 
sendo o galão do padrão e largura das di
visas de Guarda Marinha. 
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GUARDIÃES DO NUMERO E EXTRANUl\IERARIOS. 

Uniforme. 

llardeta. - Como a dos Aspirantes , sem estrellas , com 
ancora de metal dourado sómente no la
do esquerdo da golla. (Estampa 13 ). 

Bonete.- Como o dos Aspirantes, sendo o galão da 
largura c padrão dus divisas de Guarda 
Marinha. 

X. 
ARTIFICES. 

l1IUIIrEin.OS CAHPINTEIROS E CALAFATES. 

Uniforme. 

Sobrecasaca.- Como a dos Mestres do Numero de Náo, sem 
ancoras na golla. 

Bonete. - Como o dos Mestres do Numero de Náo. 
(lês tampa 12). 

SEGUNDOS E TERCEIB.OS CARPINTEIROS, CALAFATES, SERRALHEI
ROS E TANOEIROS. 

Umfonne. 

Fa1·deta. -Como a dos Guardiães, sem ancora na golla 
(Estampa 12 ). 

Bonete.- Como o dos Guardiães. 

ESCHEVENTES E l\IESTREs n' ARMAS. 

Uniforme. 

O mesmo dos segundos e terceiros Carpinteiros, com 
. huma coroa bordada de retroz ou lã côr de ouro na golla, 
sendo a do Escrevente do lado direito, c a do Mestre d' Ar
mas do lado'csquerdo. (Estampa 12 ). 



( !i59 ) 

Observações. 

1.' Só mente os Offidacs Generaes poderão usar de cha
peo redondo, porêm com sobrecasaca sem divisas, c fóra 
de acto do serviço. 

2.' I! e pcrmitlido o uso de collete branco ou azul ferrete, 
tendo l10tões iguaes aos da abotoadura da manga da farda, 
com o segundo uniforme ou sobrecasaca, e fóra de acto 
do serviço. 

3.a O uso de chapeo armado, coberto de oleado, sómcntc 
he permittido com o terceiro uniforme, ou com o segundo 
em tempo de chuva. 

l>.' Os Officiaes de todas as Clarscs, exeeptuando a dos 
Generncs, para os quacs não foi marcndo fardeta, poderão 
usar d' esta , quando os navios , e'm que se acharem embar
cados, estiverem á vela, sendo a \'ivac1as nom as respectivas 
cores as dos que pertencerem ás Classes annexas. 

5.' As calças, de que devem usar aquellas Classes para 
que não farão designadas, serão de brim branco , ou pan
no azul ferrete, conforme a estação. 

6.' Os Officiaes de Apito, e os nomeados para serviço, 
ao qual pertença graduação superior, só poderão usar do 
uniforme respectivo , em quanto durar a sua commissão. 

7.' A medida adaptada n'este plano refere-se á escala 
íngleza. 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Outubro de 1856. 

João Mauricio Wanderley. 
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COLLECÇ;\0 DAS LEIS DO !MPE!\IO DO BllASIL. 

1856. 

TOJ!O 19. PARTE 2." SECÇÃO 53. a 

DECRETO N." 1.830-de 8 de Outubro de 1856. 

Exlingue as Junlas de Justiça Militar existentes nas Pro
víncias onde ha Relações e na do Pará. 

J~m virtude do paragrapho primeiro do Artigo quir1to 
da Lei numero oitocentos c sessenta e dous de trinta de 
Julho do corrente mmo, Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1." Ficâo extinclas as Juntas de Justiça Militar 
crendas pela tei de treze de Outubro de mil oitocentos c 
vinte e sete nas Capitacs das l'rovincias onde ha Relações, 
e a que foi estabelecida na ela l'rovincia elo l'ará pela Lei 
de 211- de Setembro de mil oitocentos vinte e nove. 

Art. 2. o Todos os. autos, registros c documentos re
lativos a processos julgados e por julgar pelas Juntas de 
Ju.;ti<,~a Militar mencionadas no Artigo primeiro, que exis
tirem nos respectivos archivos, serão remcttidos, por in
tcrmedio dos Presidentes das I'rorincias ao Conselho Supremo 
Militar de Justiça a fim de lerem o conveniente destino. 

Art. 3." Os processos de Conselho de Guerra que se 
formtlrcm nus Províncias comprchendidos na jurisdicç.fw das 
Juntas de Jusliço, serão d'ora em diante rcmcttidos á Se
cretaria d'Estado dos Negocios da Guerra, para serem suh
metlidos ao julgamento da Segunda lnsluncia; ob:;ervando
sc na remessa as disposições da Pro\'isão de cinco de Se
tembro de mil cdtocentos e quinze. 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, l'rcsidcnte 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido e faça 
executar com os Ucspachos neccssarios. Palacio do B.io de 
Janeiro em oito de Outubro uc mil oitocentos cincoenta 
c seis, trigesimo quinto da fndepcndcncia c do Imperio. 

Co!ll a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

ilial'quez de Caxias. 
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DECRETO N.' 1.831 -de 8 de Outubro de 18oG. 

Pr01·oga por oito mezes o prazo de duração do contracto 
celebrado com a Companhia Brasileira de Paqneles de 

vapor em 10 de Março de 1851. 

Attcndendo ao que Me rcp1·cscntou o Gerente da Co'm
panhia Brasileira de Paquetes de vapor: Hei por bem que o 

. contracto celebrado com a mesma Companhia em 10 de ~Março 
de 1831, e qn) devia espirar no ultimo de Dezembro pro
ximo futuro, tenha vigor por mais oito mczcs, que se fin
darão em trinta c hum de Agosto de mil oitocentos cincocnta 
c sete, salva a clausula do Art. 27 do novo controcto assignado 
em 2 de Janeit·o de 1855. 

Luiz Pedreira do Coutto Verrd.z, do 1\Icu Conselho, Mi
nistro c Secretario d' Estado dos Negocias do Impcrio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Jlalacio do Rio de Ja
neiro em oito de Outubro de mil oitocentos cincocnta e seis, 
trigcsimo quinto da Indcpcndcncia e do Impctio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador 

L11iz Pedreira do Contto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPER!O DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2. a SECÇÃO 5lf.' 

DECRETO N." 1.832 -de 18 de Outubro de 1856. 

A utorisa a abertut·a de hum credito supplementar de 
1.725:tJ)350 pm·a as despezas da Aula do Com

mercio, no exercicio de 1855-1856. 

Attendendo á insufficiencia do credito votado no § 36 
do Artigo 2.' da Lei n.' 779 de 6 de Setembro de 185~ para 
as dcspezas da Aula do Cornmcrcio, no cxercicio de 1855- 56: 
Hei por bem, Tendo duvido o Conselho de Ministros, e em 
conformidade do § 2.' do Art. 4." da Lei n." 589 de 9 de 
Setembro de 1850, Autorisar o Ministro c Secretario d'Estado 
dos Negocias .do Imperio a despender com aquelle serviço, 
no referido cxercicio, mais a quantia de hum eonto setecentos 
e vinte cinco rn'il trezentos e cincocnta réis; devendo esta 
medida ser levada em tempo opportuno ao conhecimento da 
Assembléa Geral Legislativa. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi 
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido. e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezoito de Outubro de mil oitocentos cincoenta e 
seis, trigesimo quinto da Independcncia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COUECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOO!O 19. PARTE 2.a SECÇÃO 55.a 

DECRETO N." 1.833- de 25 de Ontubro de 1856. 

Reg"/!' o modo por que deve ser feito nas Jofesas de Con
sulado do Jmperio c na de Rendas estabelecida no porto 
de A lbuqucrqt~e, da Província de Irlato Grosso , o despa
cho de generos de producção nacional , ou de mercadorias 
fá despachadas para conswnw , que tiverem de ser le~a
dos ao dito po1·to, e estabelece os casos em que o tmns
po;·te dos referidos generos e mercadorias pôde ser feito 
ent na·vios estrangeiros. 

Hei por bem , Tendo ouvido a Secção de Fazenda do 
ConscUw (rEstado, Ordenar que nos despachos de gcnercs 
de protlucção nacionill, de mercadorias já despachadas para 
r.onsumo, que tiverem de ser feitos na Mesa de Hcndas 
do porto de Allmqucl'quc, na Provincia de l\Into Grosso , 
e nns ~-!csus de Consulado e AHandegas do Irnpcrio com 
destino ao dito porto; e bem nssi_m qne no transporte dos 
referidos gcneros c mercadorias se observem as rcgrns se
guintes : 

Art. 1. 0 Quando em qualquer dos porlos do Impcrio, 
em que existem. Alfundegas, n&o se enco<1trcm em1)arca
ções nacionacs para carregarem com destino uo })Oito de 
Albuquerque geueros de producção e manufncturas do paiz, 
ou mercadorias estrangeiras já despachadas para consumo, 
poderá o seu transporte ser facultado a nn~·ios estrangeiros 
por aulorisaçuo especial do Governo Imperial na Côrte, e 
dos Presidentes nas rrovincius.. ' 

Art. 2. o Ntio se fará todavia de~pacho de generos ·na
cionaes com aqnel!c destino, sem que o despachante de
posite no Consulado,_ em dinheiro, a lmportancia dos rcs~ 
peclivos direitos de exportaçllo, ou os cauciOne com letras 
na fôrma prescripta no Art. 2!i.3 do Regulamento de 22 
de Junho de 1836, sendo perdido o deposito, ou cobra-
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das as le(l·as para a Hendas PubHcas, se no prazo de hum 
anuo não for justificada a descarga dos referidos generos 
com certificado da ]estação Fiscal de Albuquerque, salvos 
os casos previstos no § 4." do Art. 240 do cit<Jdo Regu
lamento. 

Art. 3." Aos navios estrangeiros que obtiverem a li
cença de que trata o Artigo 1 .", será lambem permil!ido 
o trazerem em retorno carregamentos dos .gcneros da Pro
víncia de Mato Grosso para as Alfandcgas do Imperio, su
jeitando-se o despachante ás clausulas do Artigo prece
dente. 

Art. 4·. o Se na falta de navios que naveguem dire
ctamcnte para o porto de Albuquerque, os generos e mer
cadorias acima mencionados _tiverem de ser levados a qual
quer das Alfandegas do Rio da Prata, a fim de serem dalli 
reexportados ou baldeados em outras embarca~ões para o 
dito porto, poderá ser concedida a exportação requerida nos 
termos desta hypothcse, observando-se as seguintes dispo~ 
sições: 

1.' O Administrador do Consulado, depois de organisado 
o manifesto , reunirá todos os despachos originaes , e preen
chidas as formalidades descriptas no Art. 312 do Hegula
mento de 22 de Junho, os entregará ao despachante fecha
dos com o Sello da Repartição , e com sobscripto ao Admi
nistrador da Mesa de Rendas de Albuquerque , a fim de ser
virem de guias á carga, quando alli houver de ser impor
tada , c fazer-se por ellas o despacho. 

2. • Não serão cobrados direitos de consumo dos gene
ros e mercadorias assim guiados , com tanto que a impor
tação se verifique no prazo de anno e meio, nos mesmos 
envoltorios e por conta do proprio individuo que os ex
portara. 

3.' Nos despachos de expor\llção desta ultima especie, 
o prazo para a annullação das letras passadas em caução dos 
direitos, ou para o levantamento do deposito , será am
pliado a dons annos. 

Art. 5." As disposirões do Artigo antecedente são em tudo 
applicavcis aos generos e manufacturas do paiz, ou a mer
cadorias já despachadas para consumo, que forem exporta· 
das da Mesa de Hendas de Albuquerque para outros por
tos nacionaes. 

João Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente 
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do Tribunal do TheSO!KO Nacional, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio. de Janeiro em vinte cin
co de Ontubro de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesi
mo quinto da Independcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

João Maw·icio Wanderley. 



COLLECÇiO DAS LEIS DO UIPElUO DO Ill\ASIL. 

1856 .. 

TOllO 19. P.Ufl'E 2. a. SECÇÃO 56." 

DEClmTO N.' 1.83ó-de 5 de Novembro de 1356. 

Approva os Estatutos para o Instituto EpiscopC1l Religioso. 

Hei por bem Approvar os Estatutos para o Instituto Epis
copal Hcligioso, qu{~ com este baixão, assigrwdos ror José 
Thomaz Nabuco de Araujo, do 1\Icu Conselho, Minislro e Se
cretario d'Estado dos Negocios da Justiça, que assim o tcnlla 
entendido e fw;:a executar. Pal~tcio do Hio de .Janeiro em ciBeo 
de Novembro de mil oitocentos cincocnla e seis, trigcsimo 
qüinlo da lndepcndencia c do !rnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araufo . 

.1E§aaaaa1®§ d® lln!ltilturto 1Ei>ll!!([l®JlH11R ll.~eliilgii®§®, 
a [a~ae se ~·eJ!'en·e o JiDeea•eá® ~~<!l®~<n al!mta. 

Art. 1.0 A Episcopal Sociedade de musica religiosa, 
fundada no llio de Janeiro a 2ti. de Outubro de 1855 '· sob 
os auspicins do Exccllentissimo Bispo· do Hio de Jnr;riro, Con
de de Jrnjú c Capellüo-l\Iór, c reformada 2.gorn sob o ti lu
lo de lnstií.nlo Episcopal B.eligioso, tem por flm a reslau
raçü.o, rehabilitaç.ão c progtesso dos interesses religiosos, e 
especialmente da musiea Sacra, empregando todos os meios 
ao seu ulcancc, para que seja exclusivamente professada e 
exercida nas Solcmnidades do Culto religioso. 

Art. 2. 0 l)ara este íim emprega desde já os seguintes 
meios. 

1.\) Crcação de hum quaõro de cantores e instrumentistas 
que se promptifi.quem a executar a musica religiosa nas So
lemnidadcs catholicas. 

9 o Creação de tres aulas; h uma do canto gregoriano pro
priamente dito , outra de musica vocal, c h uma de acompa
nhamento de orgão, o instrumento religioso }Jnr excellencia. 

3. o V ulgarisação pela imprcmsa ele memodas, e artigos 



Gonecrnentes ü cxce.llencia da musica religiosa , e â conve
niencia da gcnuidade da sua execução; bem como a publica
\'-<10 de h uma folha hebdornadaria, e de annacs trimcstraes_ 
col.n malcrias consc1grada::: aos fins do Instituto·. 

Art. 3." O Instituto Religioso divide-se em trcs secções 
de trabcühos permanentes, cada h uma com seu Dircctor c 
Helator: 1."' seeção de theologia e canoncs; 2."- sccç.ão de lit
ter~tul'a e pltnosophia; 3.~ secção de musica Sacra·. 

Os Socios e!H~ctivos e auxiliares en1 commissfio são obri
gados a insurtn·-m·-se n'hunlil ou mais secções ad libitwn. Os 
trabaUws são preparados nas diíl'crcntes secções e submettidos á 
discussão c votae2io nas Sessões ordinarias. 

Art. ~·." O instiLuto compõe-se de tres classes de Sacias: 
lwnorurios, cflCct.ivos c auxili~;dores. 

§ 1. o A classe dos honorarios compor-se-ha de -pessoas, 
<ILW por sua alta posiçüo social, sua reconhecida illustração, 
03 seus rele\'anlcs serviços prestados á Sociedade ou ao pcn..., 
s~uneuto em cujo triumpho ella se empenlw, meret;ão do_ Ins~ 
titulo este titnlo. 

Todos os llispos· c o Arcebispo do Impcrio, todos os Vi~ 
garios geraes c todos os Chefes de Ordcn!i ou Confraras reli
giosas serão considerados ~lembras honorarios do Instituto. 

§ 2..u A classe dos Socios cfl.Cctivos compõe-s~~ de vinte e 
cinco l\-Jcmbros, em cujo numero -se devem julgar incluidos 
independente de nova votação, todos os Membros installado
rcs e os que fazem parte do actual Conselho. 

§ 3.u A elassc de Socios auxiliadorcs com.põe-se de pessoas. 
de hum c oulro sexo, que, por sua posição, e intluencia so
cial c por sua deYotação reconhecida aos. fins do Instituto, a 
respectiva Directoria entenda dever-lhes conferir o de,•ido di
ploma. 

Art. 5. '-' A admissão de soei os honorarios scrtí feita por 
acclamação, sob proposta da Directol'i<!; a admissão de Socios 
cllectivos, quundo haja vaga, será feita por qüalquei· dos 
Socios efl'cctivos á Directoria, c por esta, depois de consi
dei:ada, a votação dos '?1-·!cmbros etieectivos a admissão de 
Socios .auxiHarcs. será feita pela .Mesa da Dircctoria. 

Ar L 6. o O Instituto será administrado por h uma Dire~. 
ctoria, composta de hum Presidente, hu1n Vice-Presidente, 
Secretario geral c Secretario adjunto, Thcsourciro e hum Di
redor de harmonia 

§ 1. o Ao Presidente compete, c ao Vice-Presidente na sua 
falta , gercncia immediata de todos os trabalhos e negocias 
sociaes. 

§ 2." Ao Secretario geral todo o cxpedicn(c, correspon-. 
dencia c inspecção das aulas. 

§ 3. o Ao Secretario adjunto pcrlcnce a rcdl!.cç:ão das Actas 
c escripturaçuo interna. 
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§ 4." Ao Thesom·eiro a guarda dos fundos do Instituto e 
de todos os objectos que á mesma pertençã(); receber' c pu
pagar por ordem imme;diata do Presidente. 

§ 5. o Ao Dircctor de harmonia compete a dirccção do qua
dro, superintender nos exercidos da musica religiosa, ter a
guarda das musicas c instrumentos; acceitar c decidir' qual
quer proposta, para que o quadro vá executar alguma fes
tividade Hcligiosa. 

Art. 7. o Serão Presidentes honorarios natos os senhon~s 
Nuncio de Sua Santidade c Bispo do Hio de Janeiro. 

Os installadorcs da Sociedade ( Instituto hoje), serão sem
pre considerados como Conselheiros, nas reuniões exlraordi
narias da Directoria, com voto consultivo. 

Art. 8. 0 Somente da classe dos Socios e1Tectivos hc que 
se clcgerüo os Membros da Dircctoria. 

As commissões poderão ser compostas de qualquer das 
cltisses dos Socios. 

Art. 9.' O Instituto tem sessão annual a 21, de Outubro 
em Asscrnbléa gerai', composta de todas as classes de Socios; 
sessão ordinaria dos Membros cft'ectivos h uma vez por mez, 
e conferencias de Directoria huma ve:t.: por semana. Extraor
dinariamente se poderão fazer ~convocações, além das que fi
cão mencionadas. 

Art. 10. As delibcraçilcs nas sessões or.dinarias serão to
madas estando dez .Membros presentes, e com seis se o caso 
for urgente. tendo-se prevenido no annuncio de convocação 
que se deliberará com qualquer numero. 

A Directoria, e mesmo o Presidente em caso urgente, 
poderá tomàr por si h uma deliberação, que, tomada em 
nome do Instituto, e não sendo reconhecidamente lesiva, e 
abusiva , será tida como válida. 

Art. 11. Os fundos do Instituto provêm-lhe das contri
buições de seus :Membros , da porcentagem que se tirará e 
se arbitrará em Directoria, do Producto das festas Religiosas, 
de que se encarregue o Instituto, c de quacsqucr bcnefiçios 
ou donativos que lhe possão ser offerecidos. Todo o dinheiro 
em caixa que passar a quantia de cem mil réis, será metti
do no Banco, que o Presidente designar. 

Art. 12. A Directoria, por via de hum de seus Membros 
exporá no fim de cada anno, na sessão annual, o estado ~:o 
Instituto, não só o moral, como o pecuniario; e a conta
bilidade será submettida a huma commissão de exame , que 
sobre ella dará hum parecer , e que será publicado. A sessão 
immediata á annual, será consagrada á leitura c discussão
do parecer, e á eleição dos Membros da Dircctoria. 

Art. 13. Os socios e!Tectivos pagarão annualmente 5~000; 
e os auxiliares 4~000, os que quizerem remir-se o poderão 
fazer pela quantia de trint<\ 111il réis, - 30~000. 



( !o69 1 

§ 1. o O Artigo acima nada tem com os soeios reunidos 
até a presente data. 

Art. 14. O Instituto buscará formar hum g(l.bnwtc rs
J?Ccial de obras e jornacs reJigiosos, que ficará a eargo do 
St>cretario geral; c tambcm augmcntar c enriquecer hum rc
pert.orio de musicas Sucras, que ficará a cargo do Dircctor 
de harmonia. 

Art. 15. As disposições regulamentares ficão ao arbit.rio 
da Dircctoria, que superintcndcní e resolverá os casos com
prehendidos, mas nao definidos nos prc·scntcs Estatutos. 

Art. 16. O socio eíl'ectiyo que da Córlc se ausentar por 
mais de seis mezcs, deixará o seu lugar Yago, c passará á 
classe dos Socios honorarios. 

Art. 17. Nenhum Sacio se poderá eximir dos cargos 
para que for nomeado, excepto em caso de reeleição. 

Art. 18. Quando ao Presidente do Instituto conste achar
se algum Socio enfermo , deve dar as ncccssarias providen
cias, para que seja visitado em ilome do Instituto, c no 
caso de precisar, será soccorrido em rclaçao aos recursoS da 
caixa. 

§ !. ' Constando ao Presidente o fa!leeimcnto de qualquer 
Socio, dará as precisas providencias para que lhe seja dita , 
huma l\'lissa resada , c em seguimento a esta hum· libeta-me 
de musica, na Igreja que a Dir~loria, ou o Presidente 
determinar. 

§ 2. 0 Nos primeiros dias de Novembro a Dircctoria man
dará celebrar huma 1\Hssa de requiern e libera-me pelas almas 
de todos os Socios que naquellc anno tiverem fallccido. 

Art. 19. Se algum dia este Instituto se dissolver, os seus 
bens, archivo e dinheiro que poisa haver, serão dados á 
Associação de S. Vicente de Paula desta Côrtc, com toda a 
sua cscripturação, e na falt11 desta Associação, ao Recolh.i
mcnlo de Santa Therosa desta Côrte. 

Art. 20. A mesa da Dircctoria com o respectivo Conse
lho dos installadores , fica autorisada a crear hum Monte
pio para o quadro dos cantores e instrumentistas, c a pro· 
vidcnciar sobre os casos omissos nos presentes l~statutos. 

Approvados em Assernb]éa geral de 14. de Abril de 1856. 
Palacio do Rio de Janeiro em tJ de Novembro de 1856. ~ 

José Thomaz Naúuco de Araujo. 
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DECRETO l''." 1.8:30- de 5 de NoYcmhro de 1S5G. 

Declara q1.re a pena de suspcns?io imposta ao Empregado Pu
blico por crúnc de responsabihdade, úão deve ser cumprida 
senão depois que a senfença do Juiz de Direito, da qual 
houve appcllaçâo, he confi·rmada pelo 1hbnnal SupeTior. 

Approvando n decisão do Presidente da Pt·ovincia do 1\Ia
ranhiio, sobre a duvida suscitada· pelo ex-Juiz 1\'hwicipal de 
Termo de Alc;mtara, .HachQrel Fernando Candido de Alvear, 
em Oíiicio de vinte de Janeiro do mu;o proximo prctr.rito, 
fundada a dita decisão na disposiç.ão do Artigo oitenta c ires 
ela Lei de trcs de Dezembro de mil oitocentos quarenta c hum, 
segundo a qual a appclluç&o interposta de sentença condcm
natoria produz eiicito suspensivo, excepto quando a pena he 
(1c prisão, ou -pccuninria; visto o parecer dci·Consclheiro Pro
curador ela Coroa, Fazenda c soberania Nacional: Hei por 
hem, nu conformidade da Minh[l !mpcrial Resolução de vinte 
nove do mez antecedente, tomada sobre Consulta da Secção 
de Jüsliça d0 Conselho d'l~stado, -Dcdorur que a pena de sus
pensão impostá ao Emprcgmlo Publico poi· crime de -respon
sabilidade, não deve SCl' cumprida senão. depois que a sen~ 
tença do Juiz de Dircilo., da qual se appellou, hc -confirmada 
pelo Tribunal Supcriot'. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do 1\'Icu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'E~tilflo dos Neg-ocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do IUo de Janeiro 
em cinco de Novembro de mil oitocentos cincoenta e seis, 
trigesimo quinto da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José 11tomaz Nabuco de Araujo, 
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DECRETO N.' 1.836- de 5 de Novembro de 1856. 

App,.ova as alterações propostas em alguns Artigos dos 
Estatutos do Banco Rural e Hypothecario do 

Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que Me representou a Directoria do 
Banco Hnral e Hypothecario do Rio de Janeiro, c Tendo 
ouvido a Secção de Fazenda do Conselho d'llstado: · Hei 
por bem A pprovar as alterações propostas aos Artigos 48 
e 51~ dos Estatutos do mesmo Banco, os quaes ficão con" 
cehidos da maneira seguinte: 

Art. 48. Como compensação de seus trabalhos e res" 
ponsabilidade, ·terão os Direclores hurna com missão de 
cinco por cento sobre os lucros liquidos. ]~sta commissào 
será repartida com igualdade pelos Directores e Supplentes 
que os suhstiluirem na propo1·ção do tempo que tiverem 
servido. Healisado, porêm, . que seja todo o capital do 
Banco, ficará reduzida a tres por cenlo esta commissão. 

Art. M·. llo lucro verificado nos balanços scmestraes 
serão deduzidos seis por cento para fundo de reserva; 
fazendo do resto, depois de abatida a commis.são dos Di
redores, dividendo nos mezes de Janeiro e Julho. Logo, 
por6m, que este fundo chegue ao algarismo de mil con• 
tos, cessará a accumulação, cotrendo por conta dos lucros 
do anno bancai qualquer prejuízo que nelle se verifique , 
de modo que se torne inalteravcl o fundo de reserva. 

João Mauricio Wanderley do Meu Conselho, Senador 
do Impcrio, Ministro e Secretario d'Eslado dos Nego cios da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em cinco de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
e seis, trigesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João il'Jauricio Wanderley. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPER!O DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 57.' 

DECHETO N.' 1.837 -de 8 de. NovcmbJ'O de 1856. 

Decla.-a 1. o que a inquiTição de testemunhas para indagação 
das causas· de falencia he f'ormulla substancial do proces
so da inslrucção da quebra; 2. o que a convocação dos 
credores para a segunda nunião deve ser feita por cir
culares do Escrivão. 

Tomando em consideração o Ofiicio do Juiz especial do 
Commcrcio da COrte, de vinte cinco de llcverciro do cor
rente anno, suscitando duvidas; 1.0 sobre o Artigo oitocentos 
c dezoito do Cod~go Commercial, cuja disposição quanto á 
inquirição de testemunhas para indagctção das causas de ftll
lencia, lhe parece facultativa, se pelo interrogatorio do falli
do, exame dos livros e outras diligencias flcão as ditas cau
sas averiguadas; 2. 0 sobre a antinomia dos Artigos cento e 
vinte sete, c cento c trinta e trcs do l{egulamento numero 
setecentos e trinta e oito de vinte cinco de NovembrO de mil 
oitocentos e cincoenta, quanto á fórma da convocaç.ão dos cre
dores para a segunda reunião. 

Attcndendo que a indagação das causas da fallcncia se 
refere tambem á jurisdicção criminal vislo como ella deve ser
vir de base ao julgamento do crime de banca-rota (Artigo 
oitocentos e dezenove do citado Codigo, e Lei de dous de 
Julho de mil oitocentos e cincocnta ); sendo ·que a in(Juirh;ão 
de testemunhas he termo substancial da fonuação da culpa, 
conforme o Codigo do Processo CriminaL Lei de tres de De
zembro de mil oitocentos c quarenta c hum, c arestos dos Tri
bunaes. 

Attcndendo outroshn que a segunda reunião de credores 
pela importancia dos actos respectivos, e á vista da expres
sa disposição do Artigo cento e trinta e tres do Hegulamento 
numero setecentos .c trinta c oito de vinte cinco de Novem
bro de mil oitocentos cincoenta, exige a convoca(,~ão pes?oal. 

Vistos os pareceres do Conselheiro Presidente do Tribu
nal do Commercio da Capital do Imrerio, c do Conselheiro 
Procurador da -Coroa, l?azcnda c Soberania Nacional: Hei por 
bem, na conrormidade du 1\iinha Imperial 1\csolução de 
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vinte norc do mcz antecedente, tomi.ld<t sobre Consulta da 
Secção de Justiç,a do Conselho d'Estado, Declarar: 

1. 0 Que a inquiri~:Jo das testemunhas para indagação das 
eausas de fallcncia (Artigo oitocentos c dezoito do Codigo Co_m
mcrcial ), hc formula substancial, de ·que não podem prcscm
dir os J uizcs do Commcrcio na instrncção do pro!;csso da 
querela. 

2. o Que n convocação dos credores para a segunda reu-
nião deve ser feita por cartas circulares do Escrivão. . 

José Thomaz Nabnco de Araujo, do Men_ Conselho, IVh
nistro c Secretario d' Estado dos Ncgocios do Justiça, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palacio do llio de Janeiro 
em oito de Novembro de mil oitocentos cincocnla c seis, tri
gcsimo quinto da lndcpcndcncia c do lrnpcrio. 

Com a Hubrica do Sua Magestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.' 1.838- de 8 de T;ovembro de 1856. 

Concede a Caetano da Rocha Pacova faculdade por dous 
annos para proceder á exploração do carvão de pedra 
no. J1[unicipio de Campos da Provincia do Rio de Ja
nezro. 

Attendendo ao que Me representou Caetano da Rocha 
Pacova: Hei por bem Conceder-lhe faculdade por dons an
nos para proceder, por si ou por meio de huma Compa
nhia que orgunisar, aos exames e explorações necessarias 
para o descobrimento de carvão de pedra, de que tem 
colhido iodicios c pequenas amostras, no Munieipio. de 
Campos da Província do Rio de Janeiro , em quaesqucr 
terrenos devolutas, nos de possesso rio do supplicante, e 
nos de terceiros com o consentimento destes; ficando-lhe 
garantido qualquer resultado de seus trabalhos, que deve
rü ser apresentado, para em vista do mesmo ter lugar a 
concessüo c demarcação das datas de terreno precisas, que 
requerer c puderem, ser concedidas com as condições que 
'c estipularem; c que ficarão dependentes da approvaçno 
do Corpo Legislativo: salvas porêm as explorações do dito 



mineral qU:e o Gover'ho Imperial ·julgue conveniente mandar 
fazer. 

Luiz Pedreil'a do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario rl'Estado dos Negocias do Imperio, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do l\io de 
Janeiro em oito de Novembro de mil oitocentos eincoenta 
.e. seis, trigesimo quinto da lndependcncia e do Imperio . 

. Com a Rubrica de Sua Magestaàe o Imperador. 

Luiz Pedreira do Contto Ferraz. 

DECRETO N." 1.839-de 8 de Novembro de 1856. 

Concede a Frederico llamillon Sonthworth privilegio por 
dez annos para usar de hum apparelho de cxtracção de 
gaz de illuminaçüo, inventado nos Estados Unidos , com 
os melhoramentos por elle feitos. 

Attendendo ao que Me requerco Frederico Ilamilton 
Southworth, e do conformidade com o parecer da Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado 
em Consulta do 1.' de Agosto do corrente anno : Hei por 
bem Conceder ao mesmo Frederico Hamilton · Soulhworth , 
sem prejuizo porêm do contracto da illurninaçüo a gaz, ce
lebrado em 11 de Maio de 1851 com Ireneo Evangelista 
de SouSa, privilegio por dez annos para usar no Brasil de 
hum apparelho de extracção de gaz de illuminação, inven
tado nos Estados Unidos, com os melhoramentos feitos pelo 
supplicante , c por elle descriptos nos documentos que 
apresenta, e ficão competentemente archivados, caducando o 
privilegio, h uma vez que se não reaHsem os ditos me
lhoramentos. 

I.uiz Pedreira do Contlo Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d1Estado dos Negocias do Imperio, as
sim o tenha entendido c faça executar. Palacio de Rio de 
Janeiro em oito de Novembro· de mil oitocentos cincoenta 
e seis, trigetiimo quinto da Indepcndeucia e do Imporia. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

Lui" Pedreira do Coulto Ferraz. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPEIHO DO lllUSIL. 

1856. 

TOôiO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 58." 

DECRETO N.' 1.8~0- de 12 de Novembro de 1856. 

Concede a Roberto P. TVallwr priv-ilegio por cinco annos 
para lrwna machina de sua invenção, dest~'nada a desca

roçar e brunir o cafi! sem o parti·r. 

Attendendo ao que Me requcrco Roberto P. Walkcr, 
c de conformidade com a Minha immediata ltesoluçiio de 
30 de Julho do corrente anno, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d' Estado , 
e' arado em Consulta de 22 do dito mez: Hei por hem 
Conceder ao dito Hoberto P. Walker privilegio por cinco 
annos para huma machina de sua invenção, destinada a des
caroçar e brunir o café sem o partir, segunUo o desenho 
que apresentou, e que fica competentemente archivado. 

Luiz Pedreira do Conlto Ferraz, do li! cu Conselho, l\'li
nisfro c Secretario d' Estado dos Negocios do Impcrio , assim 
o tenha entendido e faça executar. Palncio do Hio de Ja
neiro em doze de Novembro de mil oitocenlos cincocnta e 
seis, trigesimo quinto da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz .. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

PAP.TE 2.~ SECÇÃO 59. a 

DECHETO N.' ~.8M- de 15 de Novembro de 1856. 

Approva as alterações propostas em algnns Artigos dos 
Estalntos do Banco do Brasil 

Attcndendo ao qnc Me representou a Dircctoria do 
Banco do Brasil, e Tendo ouvido a Sec~ilo de Fazenda do 
Conselho d'IMaJo: Hei por bem Approvar as alterações 
propostas aos Artigos 27 § 5.', e 31 dos Estatutos do 
mesmo Banco, os quncs ficarao concebidos da maneira 
seguinte: 

Art. 27. O Banco só podení emprestar sobre penhor: 
§ 5.' De acções de Companhias com abatimento de 

dez po1· cento ao menos do valor realisado. 
Art. 31. Em cada reunião nomeará a Assembléa Ge

ral do Bnnco, por aeclamação. sobre proposta do Presi
dente, dous Secrctnrios, que serão incumbidos tle verificar 
o numero de Accionistns presentes, contar os votos. fazer 
a apuração das votações, ler o expediente c redigir ns 
Actas . 

. roao Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thcsouro, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiw 
em quinze de Novembro de mil oitocentos cincoenta c seis , 
trigesimo quinto da Indepcndencia c do Imperio, 

Com a llubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 
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üi1Ct\E'i'O N.' 1.81,2-dc 15 de Novembro de 1856. 

Proroga por oito mezes a e.r-ecução das condirões t.n e 6.u 
annexas ao Decreto N." 1.762 de 14- de Maio deste anno, 
que innovou o contracto {'cito I)Om José Rodrigues Ferreira 
para a navegaçao a vapor entre o porto desta Cidade e 
o do Deslérro, na Província de Santa Chatharina, com 
escalas por alguns portos intermediarias. 

Attendendo ao que J\'le representou José Hodrigues ferreira: 
, Hei por bem prorogar por oito mezcs a execução das 

conUicões 1."- c 6."- anncxas ao Decreto N.o 1.762 de 14 de 
Maio deste anno, que iunovou o con~racto com cllc- feito para 
a navegação por meio de barcos de vüpor entre o porto desta 
Cidade e o do Desterro, na llrm•incia de Santa Catharina, com 
escalas por alguns portos infennediarios. 

I.uiz Pedreira do Coutto l1'erraz, do Meu Conselho, Minis
tro c Secretario <l'Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do lUo de Janeiro 
em quinze de Novembro de mil oitocentos cincocnta c seis, 
trigcsimo quinto da lndcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a l\ubrica de Sua ~Iagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coullo Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPElUO DO IJI\ASIL. 

1856. 

TQ)IO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 60." 

DECRETO N.' 1.8fl.3- de 19 de Novembro de 1856. 

Amplia o Quadro do Corpo· de Engenheiros. 

Usando da antorisação concedida pelo paragrapho quar
to do Artigo quinto da Lei numero oitocentos sessenta e 
dous de trinta de Julho do corrente anuo, Hei por bem De
termina r que o Quadro do Corpo de Engenheiros seja com
posto de 8 Coroneis, 14 Tenentes Coroneis, 20 Majores , 30 
Capitilcs, 30 Primeiros Tenentes, 60 Segundos Tenentes, 
e dos Subalternos necessarios para preencher o estado com
pleto do Batalhão de Engenheiros, creado pelo Decreto n." 
1.535 de 23 de Janeiro de 1855. 

O l\Jarquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negociss da Guerra, o tenha assim entendido e expeça os 
despachos ncccssarios. Palacio do Hio de Janeiro em de
zenove de Novembro de mil oitocentos cincoenta e seis, tri
gesimo quinto da Indcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .Magcstade o Imperador. 

JWarquez de Caxias. 
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COLLECÇAO DAS \.EIS DO IMPEl\lO DO BHASIL 

1856. 

PAHTE 2." SECÇÃO 61.' 

DECimTO N." 1.844.- ele 18 de Novembro de 1856. 

Abre hum credito supplementar de 1ü3.500ii!OOO ao ]}!i
nislerio da Fazenda para as dcspczas da Typographl'a 

l'laciohal no corrente exetcicio 

Não sendo sumcien\e o credito aberto pelo Artigo 7." 
§ 17 da Lei u.' 8 11-0 de quinze de Setembro de mil oito
centos cincoenta c cinco para a despeza da Typographia 
Nacion~l no corrente exercicio: Hei por bem, de confor
midade com o § 2.' do Artigo ft .. ' da Lei n.' 589 de nove 
de Setembro de mil oitocentos c cincoenla, e Tendo ou
vido o Meu Conselho de Ministros , Abrir para a mesma 
despeza hum credito supplementar de 103.500.tr000, o qual 
será levado em tempo competente ao conhecimento da As
scmbléa Geral Legislativa. 

Joao Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da 
J'azcnda c !)residente do Tribunal do Thcsonro Nacional, 
assim o tenha entendido c faça executar. l'alacio do Hio 
de Janeiro em dezoito de Novembro de mil oitocentos cin
cocnta c seis, trigcsimo quinto da Indcpcndcncia e do 
Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstudc o Imperador. 

João Mauricio Wanderley_ 



( 4-80 j 

DECRETO l'í.' 1.8!;.5 '- de 18 de Novembro de 1856. 

Crea hum novo Di'stiicto de ~:nspecção do ensino pn'man'o e 
sewndario na Paroch.ia de S. Christovao. 

Attenuendo ao que representou o Conselheiro d' Estado 
Inspector Geral de Instrucção primaria c secundaria .do Mu
nicípio da Côrte; Hei por bem Crear hum novo. Districto 
de inspecção de ensino primaria e secundaria na Parochia 
de S. Christovão, ultimamente erecta. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio dó ltio de Ja
neiro em dezoito de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
c se_is, trigesimo quinto da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedt·eira do Coulto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1856. 

TO;IO 19. PAH.TE 2.a sEcç;w 62.• 

DECHETO N." 1.84-6 -de 29 de Novembro de 1856. 

C rett mais qnatro lugares de F eúor Conferente na 
Alfandega da Côrle. 

·Usando da faculdade collCedirla pelo ArtigÓ 1.6 da Lei 
n." 51l> de vinte oito de Outubro de mil oitocentos qua
renta e oito; Hei. por bem crear mais quatro lugares de 
Feitor Conferente na Alfandega da Córte: 

João Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocias da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional , 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte e nove de Novemb1·o de mil oitocentos 
cincoenta e seis, trigesimo quinto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 
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COLLECÇ;\0 DAS Ll\IS DO li\IPEIUO DO IlllMHL. 

1856. 

TO~!O 19. PAUTE 2. a SECÇÃO 63.' 

DECRETO N.' 1.8li7 -'-de 6 de Dezembro de 1856. 

Estabelece os vencimentos dos Consetvado·!'es dÓs Laborato
ríos das Faculdades de Medicina 

Hei por .bem, na conformidade do disposto no Artigo 
23.9 do Decreto N." 1.764· de 1ll de Maio deste armo , 
Estabelecer o ordenado de quatrocentos mil- ·réis, c a gra
tificação de duzentos. mil reis annuaes para . os lugares de 
Conservador dos Laboratorios ·das Faculdades de Medicina 
do lmperio. 

Luiz Pedr•ciru do Coutto Ferraz, dO l\leu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em seis de Dezembro de mil oitocentos cincoen
ta e seis, trigesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a -Rubrira de Sua l\Iuge~tade. o Imperador. 

I.uiz Pedreira do Cou{(o Ferraz. 
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JlECHllTO N.' 1.8~8 de 6 de Dezembro de 1856. 

Concede a Ginseppe Grassi privilegio por dez annos para 
usar, no lmperio , do mach'ÚÚsmo de sua ·úwenção pw·a 
transpor os decl-ives com os combois puchados a vapor nos 
caminhos de fei'I'O. 

Attendendo ao .que Me re.querco. Ginseppe ·Grassi ,·e 
de conformidade com o parecer da Secção dos Negocias 
do Imperio do Conselho d'E>tado, exarado em Cônsulta de 
15 do mez proximo passado: Hei por bem conceder ao re
ferido Ginscppe Grassi privilegio por dez annos para usar, 
no Imperio do machinismo de s.ua invenção para transpor 
os declives com os combois pucbados a vapor nos caminhos 
de ferro, de que apresentou desenhos., os quaes ficâo com
petentemente archivados. 

Luiz Pedreira do Coullo Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario <I' Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeim em seis de Jlczembro de mil oitocentos cincoen
t.a e seis, trigesimo quinto da lndepemlenC'ia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Luiz Pedreira <lo CoHllo Ferraz 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 64.' 

DECRETO N. 0 1.8!;9~ de 10 de Dezembro de 1356. 

Reg~tla a cobrança do imposto sobre seges no 
111~tnicipio d<t Côite, 

Hei por hem que, para execução do Art. 12 da Lei 
n." 88!t do 1. o de Outubro deste anno , se observe o se
guinte : 

Art. 1. o O imposto sobre seges c outros vchiculos, 
estabelecido pelo § 1. 0 do Alvar<Í de 20 de Outubro de 
18!2, c alterado pelas Leis n.' 628 de 17 de Setembro 
de 1851 Art. /f.6, e n.' 884· do i.' dé Outubro de 1856 
Art. 12, será arrecadedo pela Hccebcdoria do iilunicipio 
da Côrte, do 1. o de .Janeiro de 1857 em diante, e con
forme a Tabella seguinte : 

6.' 
7. o 

Omnibus ....................... . 
Gondolas ....................... . 
Carroças c carros de eixo fixo .... . 
Carros de eixo movei ............ . 
Carros de enterros de .-j. rodas , de 

qualquer feitio e denominação .... . 
Ditos ditos de duas rodas, idem .. . 
Carros , carruagens, trnquitanas do 

quatro rodas, para menos de oito 
pessoas ....................... . 

8. o Scges, sociavcis, cnbs, tilhurys e ou
tros transportes de duas rodas, sen-
do tirados por Uous anim~cs .... . 

Sendo tirados por hum animal. ... . 

120-J'tOOO 
90,)7;000 
36.Ji:'OOO 
48.)j';OOO 

1 :;o ;mooo 
601;::000 

48.)'t000 

36<ii)OOO 
30-)'tOOO 

Os transportes designados nos n. 0~ 7. 0 e 8.1) pagarao 
30 por cento mais, se forem ele aluguel. 

Estão cornprchcll(lidoo no n.' t os vchiculos de qual· 
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quer (knominaç.üo des!inadOs ·a condüzir ·mais de ·uoze pcs~ 
soas; c n&o ~erão considera.dos como gondolns para. o pa
gamento da respectira Taxa senão os carros, cuja lotação 
for tle oito a doze pessoas. 

Art. 2.' A Camara Municipal transmittirá it Uecebe
doria os róes de lançamento pertencentes ao anno corrente, 
para á vista dclles fazer-se a arrecadação do 2. • semestre 
do exercício de 1856-1857 á boca do cofre em .Janeiro 
proximo futuro. D'ahi em diante a cobrança do primeiro 
semestre terá ]ugar nos mezes de Outubro c Novembro, 
e a do segundo nos de Abril e Maio. 

Art. 3.' Os collectados , qüe 11ú0 satbiizcrem o im
posto no referido prnzo, pagarão mais· a multa de. tres por 
cento, qüe pertencerá aos recebedores, quando a cobran
ça se verificar no domicilio dos collcctados. 

Art. !<.' O producto desta imposição Eerá recolhido 
ao Thesouro c entregue á Camar·a Municipal para os fins 
declarados na Lei n.' 884, deduzindo-se delle porcentagem 
para os Empregados da .Reccbedoria, na razrio do que" ven
ce)·em das outras· rendas. 

Art. 5.' Depois do encerramento de cada exercício 
se procederá no Thesouro Nacional it liquidaçilo da divida 
activu, para ser envjada á Camara Municipal huma relu
tão elos devedores, a fim de promover a arrccada~·uo pelos 
meios judiciacs. 

Art. 6." ContinHãO em vigor os Artigos 22. a 2G do 
l\cgulamento n." 361 de 15 de Junho de 184-4-. 

Art. 7." Süo extensivas ao imposto s-obre sejes as dis
posirões do Decreto n.' 1 .752 de 2G de Abril do corrente 
anno, e das Instrucções de 28 do dito mcz no que forem 
upplicaveis. 

Jouo Mauricio Wanderley, elo Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Ministro c Secretario· d'Estndp d.os _Negocias 
da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacio
nal, o tenha assim entendido c faça exec·utar. Palacio do 
!tio de .Janeiro em dez de Dezembro de mil oitocentos cin- · 
cocnta c seis, trigcsimo quinto da Tndcpcndencia c do 
Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua ôlagestade o Imperador. 

João J}lam·icio Wanderley. 



( !;86 } 

COLLECÇÃO DAS LEIS LO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TO'!O 19. 

DECBETO N." 18:SO--de 13 de Jlüzcrnllro de t85G. 

Autorisa a incorpomção c approva os l!statutos de hwna Com
panhia que se pretende estabelecer nesta Côrte c6>n o fim 
de fazer prepara>· toda a qualidade de prodt1ctos chimicos 
c pharmaccuticos. 

Attcndcndo no que ~Ic requcreo CHnton Van Tuyl, c de 
conformida-d_c com o parecer da Seeçao dos Negocios do Impcrio 
do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 22 do mcz 
proximo passado: Hei poi· bem Autoristu a incorporaç-no_ de 
h urna Companhia que se pretende estabelecer nesta Côrtc, com 
o fim de fazer preparar toda a qualidade de productos chimicos 
c pharmaccuticos; c Approvar os Estatutos que com este haixão 
p.rú:a a referida Companhia. , · 

l.uiz Pedreira do ·coulto Ferraz, do Meu Conselho, 1\U
nist'ro c Secretario d' listado dos Negocias do lmperio, assim o 
tenha entendido c raça executar. Pulado do lHo de Janeiro em 
treze de Dezembro de mil oito centos cincocnta e seis, tri~ 
gcsimo quinto da lndcpcndencia -c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua i\Iagcsladc.o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 

Art. 1. o A Companhia Chimica h c destinada a fabricar toda 
a qualidade de productos chimicos c pharmaccnticos para sup
primcríto de· todo o "lmprrio. 

Art. 2. 0 Esta Companhia he huma Sociedade anonyma 
com o fundo do capital de quinhentos contos de réis, dividido 
em duas mil c quinhentas acções de duzentos mil réis cada 
h uma. 

Art. 3. 0 A responsabilidade dos Accionistas pelas tm.ns
SD.\ÕCs- d3 Companhia fica pmitada súmcnte ao ya!or de suas 
respectivos acções. 
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Art. 4/' X Compiinhia se_rá adminbtl'ada pm· hÚm Gt•
rente que será o Dr. Ctinton Van Tuyl, fundador da Comw 
panhia, o qual assignará pela mesma. Haverá mais hum Chi·~ 
mico que será o Dr. ,J, A. Lelimann. Os ditos Doutores CJin
ton Van Tuyl c J. A. Lelimann, como fundadores da Compu
nhia, serão os seus Gerente e Chimico, pelo tempo de dez 
a unos, podendo ser reeleitos no Em deste tempo por votat;ão 
da Assembléa ge..al. . 

Art. 5. 0 No caso de tallecimcntb de qualquer ·destes Dou
tores, tica livre á Dircc<,:ão a escolha de hum succesSLlJ', ces
sando qualquer pretenção de seus herdeiros. 

Art. 6.0 O Gerente e o Chimico por suas assignaturas no 
desempenho de sua administração são responsaveis até a im
pcrtancia de suas acções, e sujeitos igualmente <1 responsabili
dade em que. possão incorrer como gestores da Companhia na 
execução do mandato. 

Art. 7. o O Gerente de accorclo com o Chimieo nomeará 
os empregados subalternos que julgarem necessarios arbitrttn
do-lhcs sala1·ios, cuja continuaç.úo será depcndento da appro
vação da Assernbléa geral. 

Art. ~-o O Gerente fica aulorisado a demandar c :-;cr de
mandado em nome da Companhia com plenos poderes, livre 
e geral administração, comprehcndido~"i lodos como outorg<:i
dos, mesmo os de em causa propria sem reserva de algum. 

AL"L 9. 0 O Gerente perceberá huma commissao de cinco 
por cento sobre a som ma 1otal das vendas efl'ectuadas ,. bem 
como o que exccdct' elo lucro liquido de cincoenb.1 pot· cento 
cw anno sobre as entradas realisadas, o que mais se 1hc con
(~cd~ como gratificação, por ser o fundador da S(>ciedadc; r, 

ao Chimico hum salario annunl de seis contos ele réis. 
Art. 10. Log-o que a Companhia estiver legalmeute cons

tituida, o Gerente fará publicar pelos Jornaes da Côrte o prazo, 
dentro do qual os Accionistas devem entrar com vinte e cinco 
por cento do valor de suas respectivas acções. O prazo mar·· 
cada será improrogavcl; a falta das entradas importa a ex
clusão do A.ccionista omisso, c vagas as suas acções, que se
r à o distribuidas a novos possuidores. 

Art. 11. Em Janeiro de cada anuo o Gerente, por annun
cios, trcs vezes repetidos nos JornaC's, convocará a Assémbléa 
geral dos Accionistas para a apresentação do relataria do anno 
lindo. No dia e hora designado a Asscmbléa geral se julgará 
constituída, qualquer que seja o numero de Accionistas pre
sentes e representados por procuração, e suas deliberações se
rão válidas. 

Art. 12. Sómente os Accionistas poderão ser portadores 
de procurações p"ara votar na. A:ssembléa geral. Cact·a cincoeüta 
acções dará hum voto, mas nenhum AGcionista, qualquer que 
seja o nurnero de acçõe.s que possua, ou represente por si ou 
L)Ol' procumç.no, terú mais de cinco votOs. 
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Art. 13. Em e;ula seis mczes se formará hum ·balanç.o e 
conta demonstn\liVa dos trabalhos <la Companhia, e se repar
tirão os lucros liquidos que houverem, reservando-se hum quinto 
dellcs e seus respectivos juros para fundo de rescrv;:t. 

Art. 11•. A duraãço da Companhia fica· limitada a trinta 
annos, que terão principio logo que clla se achar legalmente 
instituida. 

Art. 15. A .. transferencia das acções poderá ser feita a novos 
possuidores, .sem que seja necessarío o consentimento do Con
selho de Direcção ou Gerente, devendo porêm pagar o com
prador no aclo da transfercncia mil réis por cada acção, que 
será lançaílo a fundo de reserva. 

Art. 16. O Accíonista, que dentro de trinta dias nilo sa
tisfn:er a entrada reclamada em qualquer tempo pelo .Gerente 
da Companhia, deixará de ser considerado Accionista, e suas 
acções pod8l'ÜO ser distribuidéls a novo ou novos Accio.nistas, 
e a somma já paga por entradas anteriores será levada á conta 
de lucros c perdas a beneficio da Companhia. 

Art. 17. O Dr. Clinton Van Tuyl obriga-sa a ceder á 
Companhia a posse de hum terreno da rua nova do Conde 
n. 0 83, que vai até a rua do ~1cnado com seis braças de frente 
pena ambas as ruas, e de fundo cerca de sessenta braças; ns 
casas, fJbricas 1 apparclhos e materias primas, c produ elos 
chimicos já prepnrados, tanto no dito estabclccime.nto, como 
os que se achão n' Alfandega. Em compensação da dita cessão 
ser-lhe-ha- concedida a quantia de cento c vinte contos de réis, 
q.ue lhe será paga na razuo de sessenta contos de réis logo 
depois de recebida a primeira chamada, e sessenta contos de 
réis em seguida á segunda. 

Para melhor esclarecimento dos Accionistas se especifica o 
emprego dos cento c vinte contos de réis, a saber: 

1.0 O terreno, fabrica, casas, armazens, telheiros armação, 
moveis &c.................................. 1,5 .000~000 

2.° C?-ldeira a Yapor, apparelhos de evapora-
çao, pr~nsas, alambiques_, appurclhos a fogo, ba
cias de i:lisiillação retortas, & c .............•... 

3. 0 Drogas c materias primas em ser ...... . 
4. 0 Preparações e productos já feitos ..•..•. 
~-" Jum sobre o capital empregado ......... . 

24.000~000 
25.000~000 
16.000~000 
10.000~000 

120.000~000 

Art. 18. Alêm do Gerente c Chimico, haverá hum Con
selho de DirCeção, composto dos tres Accionistas que maior nu.: 
mero de acções possui rem, preferindo as anteriores na entrada 
quando se dê igualdade de acções entre os ultímos que tiverem 
de completai" este numero. A.· este Conselho compete a fiscil
lisação da gestão c afiprovnçHo das ordens que se manda:cm para. 
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fóra do Irnperio, pat'a compó:1 Ue maehinÓs e aPvarelhos, 
exame dos r-elatorios apresentados pelo Gerente, e a rigorosa 
observação dos presentes Estatutos. 

Art. 19. Na casa banca! de Mau á. Mac Grcgor & C. 
desta Córte serão depositados os fundos da Companhia em conta 
corrente de juros, 

Rlo de Janeiro em o 1. 0 de Setembt'o de 18~)G.-Segucm~se 
as assignatunw elos socios·. 
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COUECÇAO DAS LEIS DO BIPERJO DO BRASIL. 

1856. 

TO)!O 19. PARTE 2. 8 SECÇÃO 66." 

DECRETO N.' 1.851- de 17 de Dezembro de 185G. 

Abre ao Ministro e Sec,·etario d' Estado dos Negocias da )11.<
tiça lmm credito extraordinario de 113.258:/!>800, paraoc
correr ás despezas com a compra de paramentos para as 
Cathedraes do Impe~·io. 

Autorisando a Lai numero setecentos c setenta G nove de 
sei:; de Setembro de mil oitocentos cincoenta e quatro, no pa
ragrapho segundo do Artigo onze, a compra de par\tmentos 
para· as diversas Cathcdraes do lmperio, c não tendo· consi
gnado a quantia indispensavcl para tal despeza, Hei por bem, 
Tendo ouvido o Conselho de Ministros, na conformidade do 
paragrapho tet·ceiro do Artigo quarto da- Lei de nove de Se
tembro de mil oitocentos e cineoenta, Autoeisar o Ministro e 
Secretario d' Estado dos Negocios da .Justiça a despender, com 
semelhante ohjccto, a quantia de cento e treze ~ontos duzen
tos cincoenta e oi lo mil e oitocentos~ réis; do que dará conta 
ao Corpo Legislativo na sua proxima futura reunião, para ser 
definitivamente ttpprovado. 

José Thomaz Nabuco de Arrm.io, do l\Ieu Conselho, 1\'Ii
nistro e Secretario d'Estado dos NeGocios dn Justiça, assim o 
f~nha entendido e faça executar. 1\tlücio do Hio de Janei
em clezesete de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e seis, 
trigrsimo quinto da Indepcndcncia e do Jmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcsíade o Imperador 

José Thomaz Nabuco de Ara11jo. 



DECRETO 1.8:12- de 17 de Dezembro de !856. 

Abre ao ii'Iinistro e Secretario d' Estado dos Negocias da 
Justiça, hum credito supplementar de 25.000.n;OOO, para 
occo•·rer ás despezas, no exercício de 1856-1857, com 
a t•ep•·essão do trafico de Africanos. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no paragrapho 
treze do Artigo terceiro da I~ei de Orçamento em vigor, 
para com a repressão do trafico de Africanos, Hei por bem, 
de conformidade com o paragrapho segundo da Lei numero 
quinhentos e oitenta e nove de nove de Setembro de mil oi
tocentos e cincoenta; e Tendo ouvido o Conselho de :Minis
tros, Aut.orisar o Ministro c Secretario d' ]~stado dos Negocias 
da Justiça, a despender alêm da quantia votada, mais a de 
vinte cinco contos de réis; do que dará conta ao Corpo Le
gislativo, na sua proxima futura reunião, para ser definiti
vamente approvado. 

José Thomaz Nabuco de A ranjo, do l\Jeu Conselho, Minis· 
tro e Secretario d' E~tado dos Ncgocios da Justiça, assim o· 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezesetc de Dezembro de mil oitocentos cincocnta c seis r 
·~:~igesimo quinlo da Indepcndencia e do lmpcrio. ' 

Com a Rubricll de Sua Magestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Armljo. 

DECRETO N." 1.853-de 17 de Dezembro de 1856. 

li! arca o territorio que deve pertencer á nova Freguezia de 
.Süo Christovão, creada no Municipio da Côrt.e. 

Hei por bem, para execuçuo do Decreto numero oito
centos e sessenta c cinco de nove de Agosto do corrente 
anno, que creou no Municipio da Córte mais h uma Fre
guezia com a denominação de - Sá o Christováo, - des
membrada da de Sáo Francisco Xavier do Engenho Velho, 
Tendo ouvido o Reverendo Bispo Diocesano, Decretar, que 
o terrilorio da dita nova Freguezia, começando da esquina 
da rua do Burro Vermelho, que fica em frente da casa de 
Joaquim José de Sousa Breves, comprehenda o Pedregulho, 
Bem fica, Ponta do Cnjú, c suas immediações. 



( 1;.92 1 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secrclario d'Estado dos Negocias da J-ustiçu, nssim 
o tenho entendido, e faça exer.utar. Palacio do !tio de 
Janeiro em dezcsete de Dezembro de mil oitocentos ciocoenta 
e seis, trigesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a l\ubrica de Sua i\lagesta1e o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 
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COLLECÇIO DAS UIIS DO !MPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 19. PARTE 2.a SECÇÃO 67.' 

DECHETO N.' 1.854- de 2!;. de Dezembro de 1856. 

Concede a Pedro Sebire privilegio por seis annos para o 
processo de sua invenção, para tomm· a sola do 

paiz impenetmvel á agua. 

AUendenclo ao que Me requereo Pedro Sebire, c de 
conformidade com a Minha immcdiata Resolução ele vinte 
do corrente mez, tomada sobre parecer da Secç~o dos Ne
gocios do Imperio do Conselho d'Eslado, exarado em Con
sulta de vinte e quatro de Setembro ultimo. Hei por bem 
Conceder-lhe privilegio exclusivo por seis anuos para o 
procetoso, ·que diz inventara, para tornar a sola do paiz 
impenetravel á agna, ele que se lhe passará a competen
te Carta nos termos da Lei de 28 de Agosto de mil oito
centos e ll'inta, ficando porêm obrigado, antes de obter a 
mesma Carta, a cumprir o disposto nos §§ 1.' e 2.' do 
Artigo 1J •. ' da dita Lei. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Nego c) os do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. l'alacio do Rio 
de Janeiro em vinte e quatro de Dezembro de mil oito
centos cincoenta c seis, trigesimo quinto da Jndependen
cia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Fe~Taz. 
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DECRETO N. 0 1.855- de 2í de Dezembro de 1856. 

Orça a Receita e fixa a Despeza da lllustrissima Carnarii 
do .Municipio da Côrte , para o anno Municipal que 
tern de correr do L• de Janeiro a 31 de Dezembro de 
1857. 

Hei por bem, de conformidade com o Arligo 23 da Lei 
N.' 108 de 25 de Maio de 181;0, Onlenar qne se execute, 
pela maneira abaixo declarada o Or~.amento da Receita e 
a fixação da Despeza da Camara do Municipio da Côrte, 
para o anno Municipal que tem de correr do 1.' de Ja
neiro a 31 de Dezembro de 1857. 

CAPITULO I. 

Da Receita. 

Art. 1.' He orçada a Receita da Camara Municipal da 
Corte para o anno á que se refere este Decreto, na quantia 
de quatrocentos e vinte cinco contos setecentos e sessenta 
e quatro mil réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~·25. 764 ;jj> 000 

§ 1." 

§ 2.' 

§ 3.' 
§ 11.' 

§ 5.' 
~· 6.' 
§ 7.' 
~ 8.' 
§ 9.' 
§ 10. 
§ 11. 
§ 12. 
§ 13. 

§ 14. 
§ 15. 

Imposto de patente sobre o consu-
mo d'aguardente .............. . 

Dito .s?bre a importação de bebibas 
espmtuosas .................. . 

Dito de Policia. . . . . . . ......... . 
Novo imposto de seges, carros car-

roças, &c .................. .. 
Licenças a mascates ............. . 
Foros de armazens ............. . 
Ditos de tavernas .......•........ 
Ditos de quitandas .............. . 
Ditos de carros ................ . 
Ditos de carroças .............. . 
Ditos de terrenos da C amara .... . 
Ditos de ditos de marinha e mangues. 
Arrendamentos de terrenos de ma-

rinhas ... ................... . 
taudemios de terrenos da Camara .. 
Ditos de ditos de marinhas ...... . 

7ft- 000 ;jj> 000 

30 000 ;jj>OOO 
20.000;jj>OOO 

;jj> 
19.000~000 

2.000;jj>000 
1 500 ;jj>OOO 

60;TI>OOO 
200;jj>OOO 

2.500;jj>OOO 
2.000;jj>OOO 
3.000;jj>OOO 

1.500;Jt>OOO 
25.000;,'\>000 

6 OOO;jj>OOO 



§ IG. 

§ 17. 

§ 18. 
§ 19 .. 
§ 20. 
§ 21. 
§ 22. 
§ 23. 
§ 21. 

§ 25. 
§ 26. 
§ 27. 
§ 28. 
§ 29. 
§ 30. 
§ 31. 
§ 32. 

§ 33. 
§ 34. 

§ 35. 
§ 36. 

§ 37. 
§ 38. 

§ 39. 

§ liO. 
§ lj 1. 

§ !t2. 
§ !~3. 

( 4% ) 

Emolumentos de Alvarás de casas de 
negocio, e outras cspccies . .... . 

Indcmnisação por medições de ter-
renos de marinhas . ........... . 

Arruações .................... . 
Juros de apoliccs .............. . 
Premi os de depositas ........... . 
Renc!imentos de talhos .......... . 
!li tos de aferições .............. . 
Ditos da Praça do Mercado ....... . 
Gratificações por vender peixe pela 

Cidade ....................•. 
Dita de naturalisação . .......... . 
Dita de festividades ......•....... 
Productos de generos vendidos ... . 
Donativos . .................... . 
Multas policiaes ................ . 
Ditas de posturas ............... . 
Restituições c reposições ........ . 
Cobrança da divida activa, inclusive 

foros vencidos ................ . 
ltendimcn\os do Matadouro ...... . 
Dito da ponte du Praia dos Mi-

neiros . ..................... . 
Sobras ..................... · . · · 
Emissão de apolices do segundo 

ernprcstimo . .............. ~ .. . 
Indemnisaçáo feita pelo Thesouro .. 
Locação de terrenos nas Praças para 

toldos volantes ............... . 
Investiduras de terrenos ganhos para 

arruamentos . ................ . 
Carimbos de carroças ........... . 
Com a matança de porcos c carnei

ros, que devem começar a .ser rca
lisarlos no 1.' de Janeiro de 1855, 
autorisada pela Lei numero 628 
de 17 de Setembro de 1851. .. . 

Alugueis dos proprios Municipaes .. . 
Gratificaç~o dos Despachantes .•..• 

!,(). 000 ;jjl 000 

200~000 
1 OQO;t!>OOO 

804;fll000 
1. OOO;fllOOO 

300;jj)OOO 
10 200~000 
50 OOO;t\>000 

300 fJl 000 
300;jjl000 
500;jjl000 
500;jjl000 

2 OOO;t!>OOO 
5.000;ti>OOO 

4~ . 000 ;jjl 000 
300;JI>OOO 

10.000;t!>000 
61. 000 ,jjl 000 

3. 000 :!1>000 
;jl> 

:!1> 
;jl> 

1.500;!1>000 

i\00 ;tl>OOO 
300;JI>OOO 

;jjl 
200;ji>OOO 
200;ji>OOO 
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CAPTTUT.O IT. 

Da Despeza. 

Art. 2.' Fica fixada a dcspeza ela Camara Municipal 
da Côrtc, para o anno a que se refc•·e este Decreto, com 
as rubricas designadas nos paragraphos seguintes, na quan
tia de qnatroeentos e vinte cinco .contos setecentos e ses-
senta e quatro mil reis .............. , 425. 764-;TI>OOO 

§ 1.' 
§ 2.' 
§ 3.' 

§ 4.' 

§ 5.' 
§ 6.' 
§ 7.' 

§ 8.' 

9.' 

§ 10. 
§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§H. 

Com a Secretaria . ........ , ... , . 
Com a Contadoria .............. . 
Com o Thcsonreiro, Escrivao da He-

ceita, Advogado, Procurador e 
Agente .... .. , ............... . 

Com os Fiscaes e Guardas Municipaes 
das Freguezias da Cidade . ..... . 

Com a Dircctoria de obras ....... . 
Com o custeio do Matadouro .... . 
Com foros de terrenos occupados 

pela Camara. . . . . . . . ........ . 
Com indemnisação de predios c ter

renos que forem precisos para 
aberturas e alargamento de ruas . . 

Com calçadas pelo systcma de pa
rallelipipedos, segundo o Art. 12 
da Lei n.' 88li· do 1.' de Outu-
bro de 1856 .......... , ..... .. 

Com calçadas pelo syslema antigo .. 
Com a Companhia de calceleiros para 

conservação das calçadas e reparos 
dos macadamisamcntos . ....... . 

Com aterro, inclusive o concerto c 
consenação de estradas ........ . 

Com o aterro , e melhoramentos do 
Campo de São Christovão, c Praças 
do Ma~hado c do Rocio ........ . 

Com a construLA;ilO de nontes, in
dusive a de Piraquara' em Campo 
Grande, Mangninhos em lulw.úma, 
Caha d'agua no J~ngcnho velho, 
rua do !pyranga, estrada do En-
genho velho ........ , ........ . 

12 210$000 
12 320:\ilOOO 

9. 93lL\)l 767 

28.640;:!>000 
6. 6!10$000 

!li 400;tt>OOO 

40;tl>OOO 

10.000;jj>OOO 

;jjl 
70 OOO;tl>OOO 

30 . 000 .~ 000 

30.000;tl>OOO 

iO.OOO;ji>OOO 

22 OOO;ji>OOO 



§ 15. 

§ 16. 
§ 17. 

§ 18. 

§ 19. 

§ 20. 
§ 21. 

§ 22. 
§ 23. 
§ 2lf. 
§ 25. 

§ 26. 

§ 27. 

§ 28. 

§ 29. 

§ 30. 
§ 31. 
§ 32. 

§ 33. 
§ 34. 

§ 35. 

( i97 ) 

Com a limpeza tla Cidade, inclusive 
as gratificações dos Guanlas das 
pontes de despejos ............ . 

Com desmoronamentos .......... . 
Com muralhas, inc.lusivc a cunalisa-

ção do rio das Coboclas ........ . 
Com melhoramentos nas ladeiras do 

Livramento e_ Conceição ....... . 
Com a factura U.c cáes é reparos dos 

que existem ................. . 
Reparos dos proprios illunicipaes .. . 
Com plantio de arvores c conservação 

das -existentes, inclusive o paga-
mento do Contracto Hangel ..... . 

Com fi1cturas de estradas ........ . 
Com obras do Matadouro ........ . 
Com o pagamento da divida passiva. 
Com os Juros rlc apolices do pri-

meiro emprestimo a 9 °/0 •••••• 

Com a amorlisação do primeiro em-
prcstimo .............. · .... · . 

Com os juros de 200 npolices do 
segundo emprcstimo a 7 °/0 •••••• 

Com a manutenção dos africanos, 
inclusive o vencimento do Admi-
nistrador e Guarda ........... . 

Com custas a que está sujeito o 
cofre Municipal. ...... , ...... . 

Com despezas judiciaes ....... , .. . 
Com reposições e restituições ..... . 
Com impressões de acias, c balan-

ços, &c ................... .. 
Com levantamento de plantas ..... . 
Com o tombnmento dos terrenos do 

patrimonio da Camara e de mari-
nhas ........................ . 

Com dcspezas cycntuaes .. , ...... . 

35.000;jj>OOO 
2.000;)1>000 

20.000;]1>000 

s ooo;wooo 

[f ooo;wooo 
lí·.OOO;jj>OOO 

5.000;jj>OOO 
.~ .. ooo;n,ooo 
3 OOO;jj>OOO 

23.000;ti>OOO 

10.0/,2;jj>500 

25.000;jj>OOO 

7. OOO;jj>OOO 

S.OOO;jj>OOO 

2 ooo;wooo 
500;tt>OOO 
300;jj>OOO 

3.000;jj>OOO 
1. 500;jj>OOO 

1.000;ti>OOO 
3.206;jj>733 



CAPITULO Hf. 

Disposições Geraes. 

Art. 3.° Ficúo em vigor, co1no permanentes, qunes
quer disposições dos Decretos de Orçamentos anteriores, que 
uno versarem particularmente sobre a fixacno da Receita c 
Dcspeza, e não tiverem sido expressamente revogadas. 

Luiz Pedreira do Conlto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
ni'stro c Secretario d'Está1lo dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Ilio de ·Ja
neiro em vinte quatro •!c Dezembro de mil oitocentos 
cincocnta e seis, trigesimo quinto da indcpendencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Couuo Ferraz. 

DECRETO i.' '1.856- de 24 de Dezembro de 1856. 

Aulorisa a abertura de hum. credito supplementar da impor
lancia de 2.529.606.))":682 para as dcspezas do Mi

nislcrio do Imperio no exercício de 1855-1856. 

Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho .de Ministros, 
e em conformidade do paragrapho 2.' do Art. <! .• ' da te i 
n.' 589 de 9 de Setembro de 1850, Aulorisar o crédito 
supplcrnentar da importanciu de dons mil quinhentos vinte 
e nove contos seiscentos c seis mil seiscentos c oitenta c 
·dons réis para as dcspczas do Ministcrio do Irnpcrio, no 
exerci cio de 1855-1856, na fôrma da Tabella qnc com 
este baixa: devendo ser esta medida incluída na Proposta 
que se tem de apresentar á Asscmbléa Geral Legislatira. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, as
sim o tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio de 
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Janeiro em vinte quatro de Dezembro de mil oitocentos cin
coenta c seis , lrigcsimo quinto da Indcpendencia e do 
lmperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Luiz Pedreim do Coutto Ferraz. 

Tabella a que se n(ere o Decreto desta data , que autorisa 
a abertura de hum credito supplementar da importancia 
de 2~529.606-1t682, para occorrer ás despezas do Mi
nisterio do Imperio, no exercício de 1855--1856. 

Art. 2.' Da Lei n.' 779 de 6 de Setembro de 1854-. 

§ 11. 
§ 13. 
§ 18. 
§ 19 
§ 20. 
§ 28 
§ 35. 

·§ 38. 

§ 1i1i. 

Secretaria d'Est.atlo .. ......... . 
Conselho d'Estado ........... . 
Cursos J uri dicas . . . . . . . . . . . . 
Escolas de Medicina .......... . 
Academia de Bel las Artes ..... . 
Correio Geml e PaqueteS de vapor. 
lustrucção primaria c sccunrlal'ia 

do Município da Côrte ..... 
Jardim llotanico da Lagoa de 

Hodrigo de Freitas ....... .. . 
Obras Publicas do Município da 

Córte ..................... · 

CREDITO ESJlECIAL. 

Decreto n.' 598 de 1!1 de Setembro de 
i850 .. ' ................. . 

39.009;jj>303 
15. 01i1 ;jj> 920 
19.678;t!>220 
87.365 ;jj> 311! 
1i.11i0~033 

11i1. 606 ;ti> 865 

30.187 ;jj>Oll9 

!j 182;jj>ll80 

385 ;t!>93T, 
341.597 ;ti> 118 

2.188 009 ;ti> 56ft-
2.529. ()06 ;[1>682 

Palacio do Uio de Janeiro em 21~ de Dezembro de 1856" 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DEC!tETO N." 1.857-- de 24. de Dezembro de 1856. 

Autorisa o credito supplementar de 1.557.995Jtl•04 para 
as despezas de diversas rubricas no exercicio de 

1855-1856. 

Attendendo á insufficiencia do credito votado no Art. 
6." da Lei n." 779 de 6 de Setembro de 1854 para as 
despezas da Repartiçuo da Guerra, nas rubricas Secretaria 
d'Estado, Escola Militar, Arsenaes de Guerra, Armazens de 
artigos bellicos, Conselhos administrativos, Hospitaes, Força 
de linha, Corpo de saudc, Gratificações diversas, lfabrieas, 
Presidi o da Ilha de Fernando , Obras Militares , c Diversas 
dcspezas c Eventuaes do exercício de 1855-1856; Hei 
por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, c em 
conformidade do § 2." elo Artigo 4." da Lei n." 589 de 9 
de Setembro ele 1850, Autorisar o credito supplementar de 
1.557.995.;))!,0,\. na fôrma da Tabella que com este baixa, 
devendo esta medida ser levada em tempo competente 
ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

O Marquez de Caxias, do Meu CoNselho, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocíos da Guerra, o tenha assim entendido c expessa os 
despachos nccessarios. Palacio do Rio de .Janeiro em vinte 
quatro de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e seis, tri
gesimo quinto da Indepeodencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade e Imperador. 

if'Iarquez de Caxias. 
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'.l'abel!a a 'l"" se refmo~' o Dem'eto tlesta clata, 
que autorisa o moetlito Slll'l'i<'menta•o tle 

lllso 11.5>5~ ,$9~ ~ ~0<1. 

Art. G.' da Lei n.' 779 de G de Setembro de 185&. 

§§ 1.' Serrc\ariu d'Estudo e Repartições 
annexas ............•...... 

5.' Escola Militar . . . . . . o ••••••• 

G. 0 Arscnaes tle Guerra, Armazens de 
"':tigos_bcllicos e Conselhos aumi-
mstrativos ............... . 

7.a Hoflpitacs ........ -........... . 
10.' Força de Linha .. o .. o .. o. o o o. o 
11 .' Corpo de Suudc. , .......... o , 

13.' Grati!lcaçõcs diversas .... o o , • , • 

17.' Fabricas .. , ...... ,.,,., ... 
18.' Presídio da Ilha de Fernando,. 
19.' Obras Militares .... , ......... . 
20.' DiYcrsas dcspczas c cventuaes .. . 

• 

H.269~643 
5.8!,6~356 

H6.799~983 
149.362~936 
782.495 ~ 535 

17.923;)1>1;10 
173.152~613 

51.600 ;)1>010 
10,215;tl>742 
60.979 ;til 51!5 

i45.3l;9;w631 

1.557.995;ti>40!< 

l'alacio do Rio de Janeiro em 21, de Dezembro de 1856.
Jlfrtrquez de Caxias. 
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COLLECÇÂO DAS LETS DO IMPEIUO DO IlRASIL. 

1856. 

Tm!O 19. PAHTE 2. a SECÇÃO 68." 

DECRETO N.' 1.858-de 27 de Dezembw de 1856. 

Abre hum credito supplementar de 385.321 ;:i>OG2 para a 
despe.za do D-linister·io da Fazencla no exercicio 

de 1855-1856. 

Tendo-se reconhecido que niTo foi sufficicnte para a 
desoeza do Ministerio da Fazenda no exercido de 1855-
1856, e ·nas rubricas constantes da Tabclla annexa, nem 
o credito consignado na respectiva Lei do Orçamento n.o 
779 de 6 de Setembro de 185~·, nem os supplemcntares 
abertos pelos Decretos n." 1.732, 1.738 c 1.756 de 12 e 
26 de Março, e 26 de Abril do corrente anno: Hei por 
bem, de conformidade com o § 2.' do Art. lJ .. ' da Lei 
n.' 589 rlc 9 de Setembro de 1850, e tendo óuvido o Meu 
Conselho de Ministros , Abrir para a referida despeza o cre
dito supplementar de trezentos oitenta e cinco contos tre
zentos c vinte e hum mil e sessenta e dous réis, que será 
levado em tempo competente ao conhecimento da Asscm
bléa Geral Legislativa. 

João Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Senador 
do Impcrio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocíos da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
.Janeiro em vinte sete de Dezembro de mil oito centos 
cineoenta e seis, trigesimo quinto da Indcpendencia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 
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Tal>ella a <tne "e t•efe••e o Deet•eto clestít 
dáta <tue auto•·isa o ct•eclito Sll}tple

mentar de 3Sá.3Z:l;jj>OG~. 

§§ 6.' Aposentados .........•........• 
8.' Thesonro Nacional. ....•........ 

i I.' Alfandcgas ...•...........•. · • . 
H.' Mesas de Rendas e Collectorias .• 
15.' Casa da Moeda ..••.....•..•..•• 
17.' Typographia Nacional. ......... . 
19·' Administraçilo de Proprios nacionaes 
20.' Dita de terrenos diamantinos ..•.• 
25.• Juros dos emprestimos do cofr'e dos 

orphãos .................... . 
28. Obr~s ...............•.•.....•. 

40.000;jj>OOO 
27. 418;t!>885 
20.000;jj>OOO 
80 OOO;jj>OOO 
16.8A2;tl>924 
11.059;t!>253 

S.OOO;jj>OOO 
2.000;jj>OOO 

30.000;jj>OOO 
150.000;ti>OOO 
385.321 ;j\>062 

Palacio do Rio de Janeiro em 'Z1 de Dezembro de 
1856. 

.1oi1o ./Ylauricio Wanderley. 



( 504 

· COLU:Cç;w DAS LEIS DO IMPEI\10 DO llRASIL. 

1856 . 

. T01!0 19. PARTE 2."' 

DECRETO N.' 1.859-dc 27 Dezemln:o de 1856. 

A711orisa· o credito supplementar de 1 .178.778 ;tll 013 Téis, 
pam as despezas do Ministerio da. Marinha, no 

c.Tcrcicio de 1855-1856. 

Sendo insufficicn-tes as quantias designadas no Art.. 5. o 

da· te i nutncro setecentos e .setenta e nove, de seis de 
Setembro de mil oitocentos e cincoenta e quatro, para as 
dcspezas das verbas.- Secretaria d' Estado, Força Naval , 
Reí<lrmados, Material é Exercicios findos do Ministerio da 
Marinha no exercício de lflil oitocentos e cincoenta c cinco 
a mif oitocentos- e cincoe'nta e seis; Hei por bem, na 
conformidade do ]Jaragrapho segundo do Artigo quarto da Lei 
numero quinhentos e oitenta c nove, de nove de Setembro 
de mil oitocentos e cincoenta, e Tendo Ouvido o Conselho 
de Ministros, Autorisar o credito supplementar de mil cen
to e setenta e oito contos setecentos c setenta e oito mil e 
treze réis, distribnido pelas sobreditas verbas, segundo a 
Tabella, que com este baixa, assignada. por José Maria da 
Silva Paranhos , do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
d'Estado dos, Ncgocios Estrangeiros, rncarfegado interina
mente dos da Marinha; devendo deste augmento de despeza 
dar-se conta á Assembléa Geral Legislativa em tempo oppor
tuno, para ser definitivamente approvado. O mesl)lo Ministro 
e Secretario d'Estado assim o tenha entendido e faça exe
cutar, Palacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de De
zembro de mil oitocentos e cincoenta e seis, trigesimo 
quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José )ffari!l da Silvu Paranhos, 
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'1!'a !.elia oi!as <f"antia,;;, -.,,., • .,. a,;; ''m·b<>s abaixo 
<ies;;;unda", a 'i"" se •·e fere o Ueet•eto 

dc~rta «l&~tu. 

§§ 1." Secreta da d'Estado .........• 
13." Força Naval. .............. . 
20." R,formados ................ . 
21." ~lalcrial ................... . 
24·. o Excl'cieios findos-. .......... . 

260 ;j'p 813 
153:614;n>090 

:l:938;j'p882 
i .01(i:032;t1>500 

1;:931 ;j1>728 

Rs. 1. 118·778 ;jj>01:l 

Palacio do !tio de Janeiro em 27 de Dezembro de 1856. 
José Maria dit Silva l'aranhos. 

DECHETO N." 1.860--- de 27 de Dezembro de 1856. 

Autorisa o credito Snpplementar .da quant-ia de trezentos e 
quarenta c seis co1Uos setecentos oitenta ·e dous rnil. cento 
c setenta e hum 1·éis, para occorrer ao deficit verificado 
no exercício de 18;)5- 1856, em diversas Yerbas, n.a 
fürm<t d<t Tabella que com este bai;;;a. 

Tendo ouvitlo o Meu Conselho de l\linistros, HCi por 
bem , na confor-mid;Ide do paragrapho segundo do Artigo 
quarto datei numero quinhentos e oitenta c nove de nove 
de Setembro de mil oitocentos c cincocnta, Autorisar pela 
Repartição dos Negocios da Justiça, o credito supplemen
tar da quantia de trezentos c quarenta e seis contos sete
centos e oitenta c dous mil cento e setenta c huín réis, 
para occorrcr ao deficit verificado no cxercicio de mil oito
centos·· cincoenlu e cinco n mil oitocentos cincocnta c seis 
nas quantias concedidas para as Verbas constantes da Tabei
Ia que com este baixa, fazendo-se a distribuição na fórma 
da mesma Tabella, e devendo esta medida em tempo com
petente ser levada ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

José Thomaz Nalmco de Araujo, do nlcu Conselho , 
Ministro e Secretario d'l\stado dos Negocios da Justiça, o 
lenha assim entendido c faça executar. l'a!acio do Hio de 
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Janeiro .em vinte ·e sete de Dezembro de mil . oitocen1cs 
cincoenta c seis, trigesimo quinto da Independencia e do 
lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuc.o ·de Araujo. 

Tabella distributiva do credito supplementar autorisado po>' 
Decreto desta data , para o exercício de 1855-1856. 

;!> 1.• 
§ 4.• 
§ 5.• 
§ 6.' 
§ 8.' 
§ 11. 

§ 12. 
§ 13. 
§ ih. 
§ 18. 
§ 19. 

YEitBAS. Quantias distribuídas. 

Secretaria d'E•tado.. • . • . . . . . . • . 23. 699 ;jjl 077 
Justiças de 1.• Instancía....... !18 3ll5;jjl053 
Policia e segurança publica , . . . . 5. 261 ;jjl650 
Pessoal da Policia. . .. . .. . .. . . . 5 833 ;ti> 4!18 
Telegraphos .•...... ,.......... 8 923 ~876 
Capella Imperial c Cathedrul do 
Rio de Janeiro............... 10.756;jjl146 

·Tribunaes do Comrnercio.. . . . . . . . 8. 940 ;tt>416 
Repressão do trafico de africanos. 3. 014;t!> 591 
Eventuaes................ .... 19.169;ti>949 
Conducção e sustento de presos.. 9.935$127 
lllurninação publica.. . . . . • . . . . . . 202. 902 ;jj> 838 

----,:-:-::--':=--::-:-:-: 
l\s. 346.782;jjl171 

Secretaria d'Estndo dos Negocies da Justiça em 27 de 
Dezembro de 1856. ·-José Thomaz Nabuco. de Araujo. 



I 507) 

emonslraçlio da· despcza feita no decurso do excrc~'cio de 
1855 ~ 1856, por conta do credito concedido á Verba 

(( Secretaria cl'.Estado )) . 

Cretlito concedido pela Lei . 

Despeza. 

Ordenado do Exm. Ministro 
Com o pessoal da Secretaria. 

)) Impressões . ......... . 
, a gratificação ao omcial 

do G·abinctc. . ..... 
» Expediente c despczas 

12.000;\j)OOO 
20. 19\) *' 9íl) 
23.150 ;tp 020 

800;tl>OOO 

35.800~000 

miutlns . .......... . 3 :3'19 ;rt> 081 59 . 499 ~ 077 

Dcficil.... 23.699;tt>Oí7 

Secretaria d'Estado rios Negocias da .Justiça em 27 de 
Dezembro de 1856.-José Tlwnta' Nabuco de Araujo. 

Demonstração da despeza feita com a Verba << Justiças de 
1.' Insranciri ;, no decurso do excrcicio de 1855-1856. 

Credito concedido pela Lei. . . . . . . . . . . . . . 651.200 ;tl>003 
Distribuído ás Províncias ... 661.391 ;;!>5.í9 

Na Côrte 

Com Justiças tcrritoriaes e 
outras dcspezas. . . . . 23.200 ;\\> 000 

)> Ajudas de custo a Juizes 
de Direito.... . . . . . 10.550 ;\1>000 

}) Ordenados á diversos 
Juizes de Direito e 
Municipaes , pagos 
na Côrte por que 
assim o requerêrão. 4.403;\\>50í 699.545;tl>053 

Dcficit.. . . 48.345 ;\\> 053 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Justi~a em 27 de 
Dezembro de 1856.- José Thomaz Nabuco de Armq·o. 
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DemonslraÇiio da. despe:.a feita no decw·so do cxercww de 
1855 -185(), com a Verba« Policia e· segurança 

publica." 

Credito votarlo pela Lei.. . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. 000 ;:\> 000 
JJistribnido ás Provincias... 19 4.00;tl>OOO 
NaCôrte,despezaeO'cctuada. 59 861;tll650 79.26l;:!>G30 

Oeficit.... 5. 261 :\il6:>0 

Secretaria d'Estado dos Ncgocios da .Justiça ém 27 de 
Dezembro de 1856.-José 11wmaz Naúwo de Araujo. 

Demo11straçiio da despe:a {'cita com a Verba« Pessoal da Po
licia)), no decurso do cxerc1cio de 1835 -185G. 

Credito concedido pela Lei. . . . . . . . . . . . . 127.000 ;tjl 000 
JJistrihuido ás Provincias. . . 90 680 ;ti> !í-7/t 
Na Côrte, dcspeza elfcctuada /d 152 ;jjl97 4. 132.833 ;tjl H.S 

llcficit.. .. 5. 833 ;tl448 

Secretaria d'Estado dos Negocios da .Justiça em 27 de 
Dezembro de 1856.- Josó Thomaz Nabuco de AmuJo. 



( 500 ) 

Demonstração da dcspe:a fe-ita no exercicio d, 1855 -185fi, 
por conta do credito concedido á Verba" Telegraphos." 

Credito consignado pela Lei. . . . . . . • . . . . . 26 .!180 ;jjl !,.00 
llistribuitlo ás Provincias... 1.82!r ;ti>OOO 

Cúrte. 

Com o pessoal do Telegrapho 
antigo ............. . 

Idem , idem clctricos . .... . 
Com o expediente e dcspczas 

miudas de ambos os Tc-
lcgraphos . .......... . 

rara compra de apparclhos' 
fios c outros misteres . . 

7.82G;\1>90i 
G.770;ti>996 

li82 ~379 

J 8 . 500 .;tt 000 35. qü!j ;tl>27() 

llcflcit. . . . 8. 923 ;jjl87G 

Scc1·etaria d'E!itatlo dos Negocias da Justi~·.a em 27 de 
Dezembro de 1856.- José 'll!omaz Nabuco de Am1ffo. 

Demonstração dct despeza feita no decw·so do exercicio de 
1855-1856, por conta do credito concedido á Verba 

"Cape l/a Imperial c Cathedral do Rio de Janeiro". 

Creuito votado pela Lei. . . . . . . . . . . . . . . . . 62.710 ~ 000 

Com o pessoal da Cathcdml 
)) os musicos contructados, 
)) a compra de cera .... 

56. 6'>9 ;t\l457 
13.707 ;tio809 
3.108;:\>880 73 466 ;tlll!r6 

Dc!icit. ... 10.756;tj>1fr(i 

Scci'etaria <I' Estado dos Negocios da Justi~a em 21 de 
Dezembro de 1856. - José Thomaz Nabrrco de Araujo. 



( 510 ) 

I!cmolistraçilo da despe:a feita com a Verba «Tribwwes diJ 
Commerdo )) no-decurso do ex-crâcio de j 855-1'856. 

Credito concedido pela Léi. . . 19,620 <i!> 000 

Distribuido ús Pr·ovincins da 
Báhia, Pernambuco c 
l'daranhüo ............ 19.101 ;;1>792 

Curte. 

Com o pessoal do Tribunal 
do Commercio....... 9 458;rt>62!• 28.560;tl>l•16 

Deficit, . . . 8. \11!0 ;TI> li 16 

Secretaria d'Estado dos Negoeios da Justiça em 27 
de Dezembro de 1856.- José 1'/w"""' 1Yabuco de Ara1u'o.' 



( 511 ) 

Demonstração.da despeza feita durante o exercici.o. de 1855 
a 1856, por conta do credito concedido á Verba 

« Repressão do trafico de africanos ". 

Credito consignado pela Lei 25.000 ;ti> 000 
Dito pelo Decreto n.' 1.705 

de 26 de Dezembro de 
1855 ............... 25.000;jj>OOO 50.000;!$000 

Distribuído ás Províncias:. . 32.087 ;ti> 785 

Côrte. 

Pre;tuçiio mensal ao .Chefe d·a-
Policia de Julho de 1855 
a Junho de 1856 ..•.. 

Com outras despezas durante 
o exerc!cio . ........ . 

Ao Escrivão especial dos pro
cessos por contrabando 
de africanos, gratifica-
ção mensal de 20 ;jil 000 
de Julho de 1855 a Ju-
nho de 1856 ....... . 

6.600;jjl000 

14.086 ;jil806 

2l;O;tj>OOO 53.0il>;j'\>591 

Deficit.... 3.014;jil591 

Secretaria d'Estado' dos Negocios da Justiça. em 27 
de Dezembro de 1856. ~·José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Demonstração da despeza feita no exercício de 1855-1856 , 
por conta do credito conc~dido á Verba « Erentllaes" 

Credito votado pela Lei. .......... , . . . . • 10.000 ;j'\>000 

Com as obras da casa do Jury. 13.894 :t\1384· 
« « da Secretaria da 

Policià .............. · 11.575 ;j'\>565 
"outros despcias.. ... .. 3.700;(1>000 29.169;(1>949 

Deficit. • • . 19.169 :t\19119 

Secretaria d'Estado dos Negocíos da Jusiiça em 27 
de Dezembro de 1856.- José Thomaz Nabuco de Ara•v'o: 



( 5.12 ) 

JiJomonstmção da despeza feita no decurso do exercício de 
1855-1856, por conta do credito concedido á 

Verba " Conducção e sustento de presos"· 

C r edito concedido pela Lei. . . . . . . . . . . . . 20.000 ;t!> 000 

No 1.' trimestre .........• 
« 2.<' )) .. o ••••• · ••• -· . 

(( 3.!1' )) ..••• ~ ....•. 
(( 4.() )) . . . . . ..... . 

7.482;t!>781 
7. 804 ;w h 52 
7.'561 ;t!>981 
7 .085;jjl913 29 .935;jj>127 

Defici t. . . . 9. 935 ;t!> 271 

Secretaria d'Eslado dos Negocias da Justiça em 27 
de. Dezembro de 1856. ~José Jhomaz Nabuco de Araujo. 

Demonstração da despeza. feita durante o exercicio de 
1855-1856, por conta da verba'' Illuminação publica" 

Credito consignado pgla Lei. . . . . . . • • . . . . . 113.000 ;jjl 000 

;:ii!fuo ...........•..•.... 
Agósto ........•......•.. 
Setembro ....•........... 
Outubro ................ . 
Novembro .......••....•. 
Dezembro .....•...•...•. 
Janeiro ................ .. 
Fevereiro .........•..•... 
Março .•..•••...... , ... , 
Abril. .....•..•..•...... 
Maio ................... . 
JUnho ..•.....••..•..•.. 

26.413;t!>623 
26.500;jjl965 
25.391 ;jj\207 
25.422;jjl443 
25.637;jjl978 
24·. 0118 ;jjl926 
25.372;jjl066 
25.480:!!>392 
26.781;jjl491 
27.676;jjl52A 
28.438;jjl568 
28.738;jj>655 315.902;jjl838 

Deficit. • .. 202.902 ;ti> 838 

Secretaria d'Estado dos Negocias da Justiça em 21 
de Dezembro de 1856.-José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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