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Jcws de Gorgueia a de l'aranaguú, twl'ro
vincia do i'iauhy ......•................• 
- Decreto de 25 de Maio de 18Gl.-Approva 
os estatutos para as caixas !i!iaes do llaneo 
Cornmercial c Agrícola, estabelecidas nas ci-
dades de Vassouras c Campos ........... . 
- lkcreto de 25 de Maio de 1E61.-I\Iarca 
o ordenado do Carcereiro da Cadêa da Villa 
de lt<ljalty, 111 Província de Santa Catharina. 
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N. 2.800. -- })0crelo de ;s dr~ .!l!nllo 1lc 18G1.-.\Ilcra 
o arli~o 30 do Decreto n.o 80G de 2G de Julho 
de 18:50 no que diz respeito ;ís Commissiie,; 
devidas aos Corretores da Prnç't do Commcr
cio do Llio du Janeiro, sobre o café c o cambio 

1'.\GS. 

d<Js letras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 G 
N. 2.801. - lkerelo de Hl de Junho de 1861.-Esta

belece os casos em lfUC os Lazarelos rccek·-
rão enfermos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 2. 802. - Decreto uc 1!) ue Junho de 181H . -Eleva 
;í categoria de Secção de Batalhão a Companhia 
avulsa de lnfantcria da (;narda Nacional do 
serviço activo, creada no 1\Iunicipio da l'nra-
nahyba da Provincia de S. Paulo......... 3l'l 

N. 2.803. - Decreto de 1!) de Junho de 1861.-,\pprov:t 
o regulamento de policia pnra a estrada Uniü<J 
c lndllstrin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3lK 

N. 2.80~.- Decreto du 1!) de Junho de 1861.-lle
clara de ulilidado publi{;a nl!lnicipnl n des
apropriar;:ão dos predios dn rua Nova do Conde 
11. 0

' 216, 222 e 22G..................... 325 
N. 2.805. - Decrdo de 1!) de Jnnho de 1861.-Con

cedc ü Sociedade de llenclicencin- Bons Ami
gos, União do Hum Fim-nutorisação para 
continuar a exercer as suas funcções, e nppnwa 
os seus Estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . l> 

N. 2.806. - Derreto do 1!) de Junho de 18ül.-l'ro
roga até o fim de Outubro do corrente ;mno 
o prazo marcado ;í l.aixa Economicn c 1\lonlo 
t.lu Soccorro desta Cõrlc p;tra co:ncçar sua:; 
operações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :338 

N. 2. 807. - necrclo de 1!) du .Junho dl' 18tH. -.\u
torisa a crca<;ão, c approva os estatutos <la 
Caixa Commercial da Cidade de Macciú, na 
Provincia das Alagôns com divPrsas altcrat;<1es. 33!) 

N. 2. 808. - })ecrclo de 20 do J ui!Jo de 1Hi l.-PI'Oroga 
por mais GO dia5 o prazo concedido ;\ Caixa 
filinl do Banco do Brasil na Provineia da 
13nhin, para o recolhimento de suas notas 
de Yalores inferiores a 23;Jt000... . . . . . . . • . :JI~S 

N. 2.80!).- llcerctodo2DdeJulhode186l.-Approva 
ns instrucçiks para a fiscnlis;1r;:ão c l't'gimen 
do serviço da illuminnção a ga~ desta Côrlc. 31!) 

N. 2.810. - Hecrelo dc2f~de Julho de l&il.-Approva 
as plantas, secções Vcrticacs C lriH1SVt!rSacs, 
traços, perfis, declives, curvas c orçamentos, 
conccrrwnlcs ü 3." sccrüo da I~stnula de Ferro 
de u. r Jro 11 ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :r.il 
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N. 2.811. Dccrctotle21.tlcJulhotle18!il.-Apprm'a 
a modificação proposta pela Directoria da 
Companhia da Estrada tl<: Ferro tlc D. Pedro 
H quanto a di recção de uma parte da 2." 
secção da mesma t•strarla ........ , . . . . . . . . 351 

N. 2.812.- Decretodc3dcAgostodc18li1.-ApprOYa 
o regulamento para os f.cmilerios publicos 
c particulares da Cid<llle do )tio de .laneiro, 
serviço dos cnt<11TOS, e taxas funcrarins. . . . ::1:52 

N. 2.813. -- lll'<.:relo de 10 de Agosto de 1861.-lk
clara de primeira Entraneia a Comarca da 
f:apclla, <.:rcada na Província de Serf(ipc pela 
Hcsoln\,'Zío PI'Ovineial numero seiscentos c sete 
de vinte dons de l\larço de mil oitocentos 
sessenta e um.......................... :181 

N. 2.8!!~. - ])ecn·lo de 10 de A:.wslo de 18G1.-Fixa 
o maximnm do honorario qne compete aos 
Fise;Jes dos Bancos th: circnl;lçiio.......... 382 

N. 2.813. - ])ccreto de 14 de Agosto de 1HGl.-Appro
va as alt<•ra<;õrs fl'itas em varios nrtigos dos 
]~statutos da Companhia l\Iutna de seguros 
de vida de escravos, l'slallclccida na Cidade 
do Hio de Janeiro....... . . . . . . . . . . . . . . . 38:1 

N. 2.816. - Deercto de 1 '~ de Agosto d<: 18ü1.-Cn\J 
o Imrwriul Instituto llio-Grandcnsc de Agri-
cultura.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :JB4 

N. 2.817. - Decrdo ele 11~ de Ago~to de 18G1.-Con
ccdc n Hugh l\lnllcneux Laurenee privilrgio 
exclnsivo vor 10 annos pnra introduzir no 
Jmperio um apparelho de sua invenção, 
ckstin:Hlo a obter gelo c liquidos rcfrige-
raut.Ps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 38:> 

N. 2.Rl8.- Ikereto do J7de Agostode186t.-Con
ecde á Socir~dadc-Ensains Littcrarios-auto
risação para continuar a funccionar, c npprova 
os l'l'spectivos Estatutos........ . . . . . . . . . 38li 

N. 2.81!). - I>ecrcto de 21 de Agosto de 1861.-l\larca 
aos coneessionarios dns minas de carvão de 
pedra do Arroio dns Hatos, na l 1rovincia de 
~- Jl!'dro, o prazo de um anno para orgn
nisarern <1 Companhia c começarrm os res
pedil"os trabalhos, c JWrmi!le que cslr~ prnzo 
possa Sl'l' espaçado até eineo annos no caso 
abaixo declarado....... . . . . . . . . . . • • . . . . • 391 

N. 2.8:!0. - J>l'crcto d() 21 de Ago.sto de 18{i1.-Con
e.rrle <Í Sociedade Enião lleneflecntc dos Guar
das Nar~iona\'s autorisar:ão pam continuar a 
flliH"r·inn:1r r' appn>Yil st_·us Est<llulos....... 39S. 

I 
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N. 2.8:H. - Decreto de 21 de Agosto de 18G1.-Aitem 
as disposições do Hegulamento approvado pelo 
Decreto n • 2.171 do 1.• de 1\laio de 1858, 
ua parte relativa á nomeação de recrutadores 
c ás respectivas gratificações. . . . . . . . . . . . . . 407 

N. 2.822. -Decreto de :30 de Agosto de 18G1.-Pro-
roga att) o dia 15 de Setembro proximo futuro 
a presente sessão da Assembléa Geral...... !~Os 

N. 2.823. - Dccmto de 11 de Setembro de 18Gl.
A pprora a modi licação do art. 38 dos Estatutos 
da C<Jixa H ypothrcaria da na h ia, na fórma 
proposta pela respectiva direcçiio... . . . . . . . >> 

N. 2.82L - Decreto de 11 d!) Setembro de 1861.
Altera a d isposiçiio do art. 25, % 1. • do De
creto n." 2J~Hli de 2U d1) Setembro dn 185!), 
que deu providmcias liscaes sobre a impor
ta\·iio c exportnção de mercadorias nas fron-
teiras do Hio (;•·ande do Sul............. 40!) 

N. ::!.823. - Decrdo de H de Setembro de 18tJl.-
l\Iarea o ordenado do Carcereiro <la Cadeia 
de Alagoinha na l'rmincia da Bahia....... !dO 

N. 2.826. - Decreto de g de Setembro de 1861.
Approva os Estatutos da Caixa 1\lunicipal de 
]lenelicencia dPsta üirlP, c os artigos addi
cionaes nos 111esmos, hPIII corno a de li bcração 
dn I!lm." C a ma r a sobre a nomeação do Pro-
vedor.................................. » 

N. 2.827. - Decreto de 1:~ de Setembro de 1861.
Approva os novos Estatutos que devem n~ger 
a Companhia de l'lnre;.;ac;iio c Com111ercio do 
A ma zonas.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !d8 

N. :>. 828. - Decrdo de 21 de Setembro de 18G1.
Autorisn o Pmprr;:;o dn lo1.:omotiva, dPnlro dos 
limi!Ps da CidadP, l'lll substituição do motor 
animal, no serviço de transportes c conrlucção 
de gPneros do caminho de ferro da Tijuca. ~22 

1'1. 2.820. - DecrPio de 28 de Setrmbro de 1861.
Aitera a orgunisaçiio do· Batalhão de Infan
taria numPro sessenta e nove da Gunrda Na
eionnl da l'rovineia de l\linas Gcraes, c cr~a 
um Esquadrão avulso.................... 42!~ 

N. 2.830. - lkcrelo de 28 de Setembro de 1861.
ncsliga do Commando Superior do;: Muni
eipios do Bio Preto c Parahybnna da Pro
vincia de l\linas Geracs a Guarda Nacional 
de narbacena, c COIII clla crên um Commamlo 
:::luperior ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~25 



N. 2.831. - Decreto de 28 de Setembro de 18Gl.
Crêa mais um Batalhão de Infantaria da 
Guarda Nncional no l\lunicipio da Parahy-
buna da Província de 1\Iinas Gera os. . . . . . . 425 

N. 2. 832. - Decreto de 9 de Outubro de 1861.-l;ixa 
em cem mil réis annuacs os ordenados dos 
Carcereiros das CadcitJs das Villas Mari:l , 
1\lirnnda, c Santa Anna do Jlaranahyba, na 
Província do l\lato Grosso . . . . . . . . . . . . . . . 42G 

N. 2. 833. - ])ccreto de 12 de Ouwbro de 1861.
Altera a disposição do art. 3. •, § t·• c art. 
G.• ~ 2.• do ])L•crcto n.• 2.699 de 28 do No
vembro de 18GO, que regula a transferencia 
de escravos c a arreca<lação do imposto da 
meia siza............................... JJ 

N. 2.834. - Decreto <lc 12 de Outubro de 18GL
Concede ao llarão de l\lauá privilegio por 
noventa annos pam a construcçiío de planos 
inclinados na Serra da Estrella da Província 
do ltio de Janeiro...................... ~'t27 

N. 2.835. - Decreto de 12 de Outubro de 1SGl.
Pmroga por mais um anno o prazo do tempo 
marcado no Jkcrclo de 20 de Novembro de 
18GO para começo das obrus ncccssarias ao 
serviço da limpeza das casns c esgoto das 
aguas pluviacs da Cidade do Rio de Janeiro; 
c altera as disposições dos §.~ lt..• c 7.• da 
Condição 3.•, c assim tarnbmn a Condição 
20. • do Contructo de 25 de Abril de 18tl7.. '~2~ 

N 2.83G. - Decrc!o de 23 dl) Outubro de 1!-\GL
Concede <i Sociedade União nenelicente Yinte 
c Nove de Julho autorisação para continuar 
a funccionar, c approva os seus Estatutos.. !:31 

N. 2.837. - Decreto de 23 de Outubro de 18Gt.
Permittc que a companhia da estradu que 
vui do porto da Picdude ao arraial da Sapu
caia, no município dP l\Jagé, província do 
Hio de Janeiro, continue a funccionar, c np-
prova os novos estatutos que devem r"egê-la. 4H 

N. 2.838. - Decreto de 2G de Outubro de 1861.
Faz extensiva ás Faculdad(•s de l\lcdicina do 
Im pcrio a disposição da segunda parte do 
art. 102 do Hegulamento Cornplernenlur dos 
I~stututos das Faculdades de Jlireito....... <i!~5 

N. 2.839. - Decreto de 30 de Outubro de 18(j1.
ncsigna os Juizes quo devem substituir os 
dos Feitos da Fazenda em seus impedimentos. 446 
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N. :!.8W. - Decreto 1le 30 de OnluLro de 1861.
Rm·oga o Decreto n." 2.800 de 5 de Junho 
deste anno na parte em que diz respeito ús 
commissõcs devidas ao:; Corretores da Pra~a 
do Commercio do Hio de Janeiro sobre o 

I•AG9. 

café . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 4/~G 
N. 2.8'1.1. - ])l·creto de 30 de Outubro de 18(i1.

Dcclara de segunda Entrancia a Comarca de 
1\lossoró, creada na Província do Rio Grande 
do Norte............................... 447 

N. 2. 8~2. - Decreto de 2 de Novembro de 1861.
A pprova os artigos que dcvrm fazer parte 
dos estatutos do Instituto Historico, Geo-
graphico c Ethnographico Brasileiro. . . . . . . >> 

N. ~. 8'•3. -- Decreto de 9 de Novembro de 186 !.
Designa os Juizes, que devem substituir o 
Auditor Geral du Marinha em seus impedi-
mentos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 450 

N. 2.8'tlh - Decreto de 9 de Novembro de 1861.
Dt~signa os Juizes que devem substituir o 
Auditor de Guerra da Côrte, em seus impe-
dimentos................ . . . . . . . . . . . . . . 4-51 

N. 2.8'15. - Decreto de 13 de Novembro de 18(i1.
Conccde ao 1\lonte Pio Geral autorisa~ão para 
continuar a funccionar, c approva os s~ns 
Esta tu tos.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • » 

N. 2.846.- Decreto de 16 de Novembro de 1861.
Concede á Companhia Santa Cruz, que con
tinue a perceber por inteiro a subvenção 
annual de oitenta c quatro contos de réis. 460 

N. 2.8-l7. - Decreto de 16 de Novembro de 1861.
Modilica algumas disposições dos Uegulamen
tos da Caixa J~conomica c do l\lontc de 
Soccorro desta Ctn·te.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 2.848. - Decreto do 16 de Novembro de 1861.
Autorisa o Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocios :Estrangeiros a despender no 
exercício de 1861 a 1862, além do credito 
votado na verba do § 6. • do art. 4·• da Lei 
n." t.ttt~ de 27 de Setembro de 1860, mais 
a quantia de 15:359:tt>38V................ 462 

N. 2.8'~9.- Decreto de 16 de Novembro de 1861.
Abre ao 1\Iinistcrio da Agricultura, Com
mercio c Obras Publicas um credito cxtra
ordinario de trinta contos de réis, para 
occorrer ;ís despezas da Exposição Nacional 
no corrente anno, c da remessa de ohj(~ctos 



para a Exposição Universal tle Lontlres em 
18ü2 .................................. . 

N. 2.850. - Dcct·eto de 23 de Novembro do 1861.
Conccdc ü Sociedade JlJwnnnc;eulica Brasi
leira autorisa<;iio para continuar a funccio
nar, c approva os seus Estatutos e Regula
ltlento do seu 1\lonte Pio ...........•..... 

N. 2.851. - Decreto de 27 de Novembro de 1861.-
Allera a tahella das tax;~s funerarias ..... . 

N. 2.852. - Decreto de 4 de Dezembro de 1~61.
Eieva a categoria de Batalhão a Sccçilo de 
Batalhão dn Infantaria n." :1 do seniço aetivo 
da Guarda Nacional da Província do llio de 
Janeiro ................................ . 

N. 2.853. - Decreto de 7 de UelCmlJro de 1861.
Begula a concessão de condccorncües das 
ordens honorificas do lmperio ..........•. 

N. 2.85'1.. - Decreto de 7 do Dezembro do 18GI.
Autorisa o e reLI i to supplementar de G2: 0;)0~220 
Jlara as dcspczas de diversas rubricas no 
exercido de J8{)0 a 18G1. ............. .. 

N. 2.855. - Dccrdo de 7 de Dezembro de 18ü1.-
0rça a Bcci~ita c lixa n Despcza da lllma. 
Camara Municipal da Curte para o anno de 
1862 .................................. . 

N. 2.856.- Decreto de 7 de Dezembro de 18G1.
Approva os novos estatutos da Companhia 
1\lulua de Seguros de vida de Escravos, es
tabelceida na Cid<Jde do Hio de Janeiro ..• 

N. 2.8:i7. - Decreto de tl de Dezembro de 1861.
Crôa um EscjLI<Hiri'io de Cavallaria da Guarda 
Nacional no 1\Iunicipio do llaraltybuna da 
Província de Minas {~eraos ........•.•.... 

N. 2.858. - Decreto de J1 de Dezembro de 1861.
Concedc ao CapiUio Henrique Gonçalves da 
Justa privilegio por tempo de ciuc0 annos 
para fabricar, c vender no Imperio a machina 
que inventou para despolpar café ....••... 

N. 2.859. - Decreto tle 11 de Dezembro de 18{)1.
Conccdt~ a José Do mingues dos H eis Castro 
privilegio por tt~mpo de cinco annos para 
pn•parar c expOr ü venda no lmperio um 
liquido que imcntou para extinguir a for-
miga salÍva .....•..•..................• 

~. 2.860.- Decreto de 14 de Dezembro de f8!i1.
Autorisa a incorporação da Associação Brasi
leira de Ueneliccncia denominada Artes, Com
nwrcio P lndustria, e approi'U os seus Estatutos. 
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\. 2. SGI. 

N. 2 :'\G!. 

N. ~.SGi). 

N. 2.866. 

N. 2 1:'117. 

N. 2.868. 

17 

- DPtTdo de I'~ dr1 llezemlli'O !111 1861.
:\Lm<la prn-.r\r rn1 ~ep~r,ulo os dlit:ios !lr 
CPniJdor e llb<lrihnirlnr rlo ~;,•ral ,, elo Ci\'1'1 
P Crime da Ct•r~P ....................... . 
- Dt'tTdo til' I~ rlc lk!.t'llllli'ol rln 1Htii.-
Coneedt1 <'I :->ocil'tlailt•- Holiro Lillr•rario Por-
llll-\lll'Z-aulnl'isat;i\o para eonlinnar il funrcio
n;u·, c approva os rc:;peclivos Eslalnlos .... 
- Decreto de 18 <111 !li'Wtnbro rle JSiil.-
Cn\a llllta Sccçi\o de Batalhão da l'I'SI'I'Vil da 
~;uanJa Nacional, 110 dislridn1k S. 1\larlinlto 
rLI prm incia de S. !'edro do 1\io (:rand11 do 
:-'ui ................................... . 
- Dt•t·rdo 1li' 18 de lll'zemhro rle 1~61.---· 
!lcsliga do Comm;mdo ~II(H'rior da Comarl'a 
rla Capil;ll tia l'rovincia de S. J',·rlro do Hio 
t;ranrle rln ~nl a (;uarda :\a1 imFil 1los Mn· 
nidpio 1le S. Jeronimn, Trium 1-llo, o 'l';llptary 
da nwsma l'rm incia, n rn\1 cotu el!a 11111 

I :ornmando Sup11l'Íor .................... . 
- lkn!'lo rle 2L rlc J)pzembro de 18til.--
l);í ia,trnc•:ne~ pant boa 1''\l'euç~o do lli:;pw,lo 
nos arts. 26 n ':l.i da Ld !'l'!.'lllatlll'lllar das 
clei~·iie:; lln Hl de Agosto dt• · 1 !'H i ........ . 

- lkcrl'!o de 21 d11 lkzembro de 18(\1.
,\llera a lahella, que m;n-ea o abono de far-
ilamenlo aos Apn~nrlizes Mariulwiros, tmica
menle para as Companhias das l'rovincias d1~ 
Santa Catharin<l ,, S. Pedro do llio (;randt1 
do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ ... . 
- lkereto de il de Jkzcmbro dn 1S!H.
Ahn~ ao i.\linislerio da FazetHia um credito 
supplementar 1le 7i'J.:Of12't'60i para o l'xcrd-
eio de tSG0-1861 .................... .. 
- Decreto de 21 de Bt'ZI'tnbro dt• IBüi.
OrdPna qtw as malas do Correio, qn'~ nno 
fon~m acotnpanharla' de lista tlol!linal, 'fto 

l'AGS. 

)) 

)) 

acompanhadas d1~ foliJ;IS riP ;1\i~u ror pml•·>. !)10 

'\. 2.86!'1. - lkcrdo de 21 de J)pzPtllhro d11 1~~61.-
:'llanda applicar aos emprc~ados do 'linistt·rio 
da J usti~a as disposiç(ws da Pro v i:ião de 2!l 
dn .Janeiro dn 1812 sobre o nPjo e ;!ala dn> 
Olllcial's de Fazenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !i IL 

'\'. 2. 870. - Dl'nl'lo de 21 de lll'ZI'Illbro rln 1861.
:\larra o ortknarlo do t:an:erl'iro da Cadl\;\ 
ria \'i lia rle .\n~irns n;\ l'tn\·int ia do H in 
l;r;mtl" rln 'í0rt11-.. :il2 

J-,,t I c~ fins V!' ~ 
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1\ 2.8'i'J. - Bet:1dn 1k 28 dt~ llczemhrn de 18tH.
Crt!a um Esquadrão avulso d:J Guarda í~a
eional no 1\.hmi•;ipio de S . .loílo da Barra da 

P.·\lii:. 

l'rovincia do 1\io de .laneiro.. . . . . . . . . . . . . !>I'! 
N. 2.872. - lkcrelo de 31 dt• ])ewmbro de 18t.i1.

Aitera o Dcereto n." 1.\lOH de 28 de l\Jan,:o 
de 1857 no que diz respeito a suhstiluição 
do Juiz de Orphãos c dos Juizes de Direito 
das Varas Criminaes da Capital do lmperio. r.J:J 

N. 2. 873. - Decreto de 31 de J)ezembro de 1861 . -
Abre ao Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Justiça um credito supplcmcnlar 
de 12:755:jjl86H, para occorrcr ás dcspczas, no 
exercício de 1860 a 1861, com a Policia c se--
gurança publica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

N. 2.87fL- necreto de 31 de Dezembro de 181H.
Regula a execução da Lei n. o 1. OHH de 18 dt~ 
SetemlJro de 1860, que prohihc as loterias 
c rili.1s não autorisadas, c dá ao Governo lil-
culdadc para conceder loterias .. _ . . . . . . . . . !1 I :í 

N. :.!.875.- necn·lo de 31 de ])ewmbrodt;J8{i1.
lksigna a ordem segundo a qual 1lnvcm ser 
••xtrahida~ as loterias no anno d,. 186'!.... ;'>21 



COLLECÇÃO DA_S LEIS 

DE 

1861. ,, 
>" 

/ .·--·-· 
DECRETO N. 2.720....:.-cie 9 de Janeiro de 1861. · 

Separo o Tcrm~ do l_!!g_á do do Pilar, na Proylncla da Parabtbn, c crên nrlle 
--· õ lugar de Jnil Municipal e de O"rphlios. . 

Hei por bem Decreta r o seguinte: 
Artigo Unico. l<'ica separado o Termo do lngá do do Pilat·, 

na Província da Purahybat c creado nellc o lugar de Juiz Mu
nicipal, que accumulará as funcçues de Juiz dos Orphlios. 

João Lustosa da Cunha Pamnaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado .dos Nt•gocios da J usliça, assim 
o tenha entendido e faça rxccular. Palacio do lHo d1~ Janeiro 
aos nove de Janeiro de mil oitocentos sessenta e um, qua
dragesimo da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a 1\ubrica de Soa l\fagestade o Imperador. 

João Lttslosa da Cunha Paranuguá. 

DECRETO N. 2.721-de 9 de J;mciro de .1861. 

Separa o Tm·mo de Ça~qccirns do de' S. Jono, na Província da Parahybn, c 
' crên b~lle o lugar de Juiz Municipal e de Orpblios. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fiea lileparildo o Termo de Cabaceiras do de 

S. Jolio, na Província da ParahJba, o creado nelle o lugar dt• 
Juiz Municipal, que accumulará as funcções de Juiz dos Orphlos. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dQs Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executat·. · Palacio do Rio de Janeim 
aos nol'e de Janeiro de JDil oitocentos sessenta o um, qua
dragesimo da Indepcndcnda ç do lmperlo. _, 

Com a Rubrica de Sua- Mu!lcstade o· Imperador.· 

João Lust6sa da Ctinha Paranagttá. 

>< 
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DECRETO N. 0 2.722-de 12 de Janeiro de 186!. 

Approva os Estatutos da Caixa «União Commcrcial » da Capital da Bahia, 
rcorganisada sob o titulo de cc Ca!~.~ Hypothecaria. » 

Attcndendo ao que Me representárão José Antonio de Freitas, 
c outros, c Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho 
de J~slado : Hei por bem Approvar os Estatutos, que com este 
baixão, da Caixa União Comrncrcial, rcorganisada sob o titulo 
de « Caixa llypothecaria », da Província da Bahia. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Fermz, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de 1\linistros, Ministro c 
Secretario de l~stado dos Negocios da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thrsouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça cxecular. l'alacio do ltio de Janeiro em doze de Janeiro 
de mil oitocentos c sessenta c um, "quadt·agesimo da Inde
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

E:dntuto~ da Caixa -- !União Uo11nntet•cial
convet•tida eua Caixa llyttothecario. 

da Bahia. 

TITULO I. 

Da Caixa Hypotltecaria. 

Art. 1. 0 A Caixa Hypothecaria da Bahia tem por fim es
pecial emprestar dinheiro a juro razoavel e convencional sobre 
hypolhecas de predios urbanos, sobre penhores de ouro, prata 
e outros valores; podeudo na falta destes fazer outras ope
rações, que forem compatíveis com sua organisação, quando 
sejão de conveniencia ao emprego de seus capitacs dentro dos 
limites c segundo as disposições destes Estatutos. 

Art. 2. 0 O capital da Caixa, será de mil c duzentos contos, 
distribuídos em acçõcs de 100;'POOO cada uma, podendo ser 
elevado a Hs. 2.400:000:tl000; devendo neste caso dar-se pre
ferencia aos Accionistas actuacs. 

Art. 3. 0 Antes de vinte armas e de qualquer tempo por 
que houvm· sido prorogado este período, não poderá a Caixa 
ser dissolvida scn<io nos casos de reconhecer-se que n!ío póde, 
com vantagem pllra seus Accionístas, preencher seu intuito ,em 
cujo caso a llirectoria convoc;:rá immediatamcnte a Asscrnbléa 

----------------·--- -



-- ,_, 

geral para deliberar como melhor entender, sendo obrigada a 
fazer a mesma convocação quando os prejuizos realizados ab
sorverem seu fundo de reserva e 20 "/. do capital clfectivo. 

Art. 4.• Logo que tenha lugar o augmento de capital serão 
os Accionistas actuaes convidados para preenche-lo no tempo 
que a Directoria marcar; findo o qual poderá esta admiLtir 
novos Accionistas. 

A primeira entrada das acçõcs subscriplas, será de 10 "/., 
tendo as outras lugar na mesma proporção quando a Direcloria 
o julgar conveniente, e com intervallos nunca menores de 60 
dias, que deverão ser annunciado~ nos jornacs. 

Art. 5. 0 Os c\.ccionislas que não realizarem a cntra<la serão 
multados em 10 •;. da importancia retardada; decorrido outro 
prazo igual, perderão o direito üs l{Uantias, com que tiverem 
entrado, as quaes reverterão ll«ra a Cai:w, que disporá das 
respectivas acç<'ics, rcrcrtendu uma e ouLra cousa a beneficio 
do fundo de reserva : OXC!Ttaão-sc os casos de força maior, 
sobre os quaes a Direetoria resolverá como fOr de justiça c 
equidade, á vista da nntureza c valor das provas. 

TITULO H. 

Dos Accionistas. 

Art. 6.• A Caixa cons!dera seu Aceionista toda pessoa, cor
poração, ou associação que possuir acções, seja como primeiros 
proprietarios, seja como ccssion;E"ios, com tanto que neste ultimo 
caso estejão ellas conrpetentcmenle averbadas no livro de re
gist.ros. O averbamento, para ter lur;ar a transferenci11, seni 
faito a vista das acções c dJs parte~; contr;..ctnntcs, por si, ou 
por seus procuradores, sem qtw llnja endosso na apoliee : no 
caso de succcssfio, a transfcrcncia se fal'<Í por deprecata do Juiz 
do inventario. 

Art. 7 .• Os Accionist~s não respondem por valor mnior de 
suas acções, que podem ser doadas, vendid<~s, crdidas, hypo
thecadas, legadas, ou por qualquer fórrna transferidas na con
formidade do artigo antecedente, não podendo ter lugar a h'.ms
ferencia sem o prévio pagamento do sello. 

Art. 8. • Nas firmas sociaes accionistns, só um dos s0eios 
poderá votar c ser votado. 

Art. 9. • H c pcrmittido aos Accionistas, depois dr concluída 
a revisão pela comrnissão de exame, verificar o balanço a Yisla 
dos livros, que lhes estarão patentes por trcs dias, sem com
tudo poderem extrahir copias. 

Art. 10. O direito de votar em Asscmbléa geral sómcntc 
hc concedido aos que o tiverem adquirido pelo menos tres 



IIH'l~'~ anlt•s do dia da r<'nniilo, Pstandn nas cirrnmstaneias do 
nrl. H.", nno JHHII'lHio nonhum ,\t~t·ionisln l't'prc~ontm· n mais 
dn 11111 nu~oniP, nu lPgitlmnmonln impt•dido, nem o ausente 
sm· n•prt'S('ntado por pessoa quo nfio st'ja Accionista da Caixa, 
sendo indispensavel procuração especial. 

TITULO 111. 

na Assembléa geral. 

Art. 1 L A Assemhléa geral dos Accionistas he a reunião 
destes, <lUUIJdo convocada c conslituida em conformidade dos 
Estatutos. 0:; Accionistas de menos de cinco acções poderão 
assistir ás suas deliberações, toma r pa rt(J nas d iscussõcs, mas 
não votar : os de cinco ou mais acçücs são os habilitados para 
votar crn Assembl{•a geral, c para exercer os cargos de Pre
sidente, Secrctarios da mesma Assembléa c membros da Com
missão de exame. 

Sómcnle os Accionislas de vinte ou mais acções poderão 
ser votados para Directores ou Supplentes. 
~ Unico. Se o:> empregados da Caixa forem Accionistas não 

poderão exercer cargo algum elegivel : no nwsmo caso se achará 
qualquer Accionista que tenha no Estabelecimento letras pro
testadas ou ajuizadas :30 dias anle5 da eleição. 

Art. 12. A Assembléa geral se julgará constituída estando 
presentes 40 Accionistas que representem um terço de seu 
capital dfectivo, dnvendo as decisões ser por maioria absoluta 
Lle votes. 

Art. 13. Quando a Asscrnbléa gNal não puder deliberar por 
falta de numero, se rar;í nova convocação, declarando-se os mo
tivos dc:la : nesf-'1 reunião os votos presentes qualquer que 
seja seu numero, constiluiráõ Assembféa geral deliberativa, 
e suas reuniõ•~s serão executadas. 

Art. H-. As deliberações que dissürem respeito á reforma 
dos presentes Estatutos, só poderão ser tomadas pot· votos dn 
A ccionistas concordes que rl'[Jt"esentcm mais de metade do ca
pital da Caixa. 

Art. 15. A .\ssernbféa geral se reunirá ordinariamente em 
.I unho c Dezembro por convite da Direcç.ão por trcs vezes nos 
jornae~. 

Art. 16. A Assembléa geral se rcunirü extraordinariamente 
sempre que a Direcr:ão julgar conveniente convoca-la, ou quando 
lhe mr requeridv em representação individualmente assignadu 
por Accionistas <fúe possu<io pelo meno'i 113 do capital da Caixa. 

Art.. 17. As convocações de Assembléas geracs cxtl'aordi
narius, que a Dirc':toria julgar necessaria~, se farão de con-



formidarl'~ rom o art. 15 ~ com derlat·arão elo motivo. As 
requeridas pelos Accionistas serão feitas pela Direeção dentro 
dos oilo dius utcis que se seguirem ao rla entn~ga da repre
snntaçno, na qual o Secretario da Direcçlio porá a data, ave
riguada que seja sua legalidade relativamente a proporção do 
capital repr,~scntado pelos assignatarios. No cnso de recusar-se 
a Direcçlio a fazer a convocação, incorrerá em responsabilidade 
c terão os requerentes direito de fazê-la por annuncios nos 
jornacs, assignaclos por todos com a designaçllo do rmmero de 
acções de eada um, declaração de não ter sido altcndida sua 
cxigencia c o motivo da eonvocaçiio. 

Art. 18. Nas reuniões da Assembléa geral extraordinaria 
não terá lugar discussão alguma alheia ao objeclo da convo
caç.ão; porlendo-se porém aprcsentat· quaesquer indicações para 
serem resolvidas nas seguintes reuniões, se a materin fór jul
gada objeclo de deliberação. Nestas reuniões s6 poderão ser 
tomadas decisões reunindo-se os votos requeridos no art. 1ft.. 

Art. 19. A Assemhléa geral elegerá annualmcnte, por maioria 
relativa de votos c por escrutinio secreto, em uma só lista, 
o seu Presidente e dous Secrctarios. No caso de imp'edimcnto 
serão substiluidos : o !'residente pelo primeiro Secretario c 
este pelo segundo, que a seu turmo o será segundo a ordem 
da votação. 

Art. 20. São attribuirõrs da Assernbléa geral: 
~ 1. 0 l~legcr a Direcr;ão c Supplentes; 
§ 2. o Eleger a com missão de exame ; 
Si 3. 0 Approvar os empregados nomeados pela Direcção, 

bem como seus vencimentos; 
~ i!.." Examinar c approvar os relatorios c balant,~os semcs

lt'iL'S da cai:\a. 
Art. 21. Ao Presidente da Assembléa geral mmpeLe: 
§ 1." Abrir e fechar as sessõPs, conceder a palavra c fazer 

executar as re~oluç,ões da Asst~mbléa, nüo consentindo em caso 
algum que o .\er.ionista, mesmo para explicar-se falle mais 
de duas vezes sobre o mesmo assnmplo: excepluão-se os t~tem
bro5 da Hirecção e os das com missões encarregadas de qual
quer trabalho, que poderão responder ás questões, ou inter
pellaçües, tfliC lhes forem dirigidas: 

'!;) 2.0 Manlr:r a boa ordem e fazer sahir do recinto, em 
que se celebrnrem as sessões da Asscmbléa, a qualquer Accio
nista, que perturbar as delibt~rações, c suspender a scssiío, que 
se tornar tumultuaria, marcando outro dia para a continuação. 

Art. 22. Pertence aos Secretarios fazer a chamada e veri-· 
licar o numero dos Aceionistas presentes em Asscmbléa geral, 
fazer a apuração das votações, redigir as acta.s, ler o expediente 
e os documentos que o Presidente ordenar, e e:>crevcr a cor
respondencia, que será àssignada pelo Presidente e 1.• Secre
tario. 
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Art. 23. 1\'a Asscmblúa geral de 30 de Junho, terá lugar 
po1· escrutínio secreto c á IÍlaioria relativa de votos, a eleição 
da mesa, commissão de exame, direcção c supplcncia para o 
anno seguinte: nos casos de empate decidirá a sorte. 

TITULO IV. 

Da commi$~ão de exame. 

Art. 24. A commissl'ío de exame se comporá de tres Accio
nistas habilitados na fórma do art. 8. o, eleitos annualmcnto pela 
Assembl~a geral á maioria relativa de votos, c em uma só 
lista, não podendo fuzer parte dclla nenhum Director de outro 
estabelecimento. 

Art. 25. A' commissão de exame eompete , logo que seja 
convidada pela Direcção, examinar escrupulosamente o estado 
da escripturação, das transacções da caixa, da corrcspondencia, 
c comportamento dos emprcgau.)s; como tambem fiscalisar se 
os presentes estatutos c as decisões da Assemhlúa geral tem tido 
inteira execuç.ão, para cujo fim lhe será franqueado todo o 
estabelecimento, prestando-se a Dirccção a dar-lhe quacsquer 
esclarecimentos exigidos; devendo este exame terminar tres 
dias antes do da reunião da Assembléa geral ordinaria. 

TITULO V. 

Da DiretJção. 

Art. 26. A Caixa será administrada por uma Direcção de 
cinco membros, eleita na fórma do art. 19 c com as condições 
do art. 10. 

Art. 27. 03 Supplcntes serão cinco, nas mesmas condit;iícs 
do artigo antecedente. 

Art. 23. Os Dircctores serão obrigados a consenar em de
posito na caixa vinte acçõcs, de que sejão proprietarios, não 
podendo dispór de lias durante o tempo que servirem. 

Art. 29. São attribuiçõcs da Direcção: 
§ 1. o Organisar o regimento interno da Caixa; estabelecer 

o modo pratico de se cll'cctuarem as tnmsacções; marcar os 
deveres que compete a cada um empregado, os ordena(lo;; 
que deverão perceber, bem como as fianças, que devem prestar. 

§ 2. 0 Nomear annualmentc d'entrc seus membros um Pre
sidente, c Secretario, que no impedimento serão substituídos 
pelos que se seguirem em •1otos. O Secretario escreverá cir-
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cumstanciadamente os trabalhos e decisões da Dirccção no livro 
das actas, e serão assignados por todos os membros presentes. 
~ :~.o Nomear c dcmittir os empregados da Caixa. 
§ 4. • Promover os interesses do estabelecimento; velar sobre 

a segurança de seus capitaes e sobre a execução destes esta
tutos; solicitar dos poderes do Estado os privilegios e immu
nidadcs , a que possa ter direito pela especialidade de seu 
intuito , attendendo aos conselhos que a pratica dos negocios 
suagerir. 
~ 5. o Requerer ao Governo a appt·ovação destesesstatutos e 

quaesquer alterações que vierem a soiTrer, fazendo-o registrar 
em devido tempo no Tribunal do Commcrcio. 

Art. 30. llos membros da Direcção conservar-se-hlio cffecti
vamente dous de serviço para dirigirem as operações, regulando 
entre si o modo pratico de levarem a cffcito a execução deste 
artigo. 

Art. 31. Em todas as deliberações da Direcção decidir-se-hão 
os negocios á pluralidade de votos, e se não fot·cm presentes 
todos os Directores, serão necessarios votos conformes de tres 
para que seja valida a deliberação. Os membros vencidos po
derão declarar seu voto na acta. 

Art. 32. As ordens, correspondencias e resoluções impor
tantes serão assignadas pelo Presidente c Secretario, c regis
tradas em livro proprio; e os objectos de simples expediente 
pelos Hirectorcs do serviço. 

Art. 33. Quando algum dos membros da Direcção se achar 
impedido de servir por mais de um mez, será chamado o 
Supplcnte para occupar seu lugar durante o impedimento. 

Art. 31.. Os Hircctores e mais empregados da Caixa serão 
individualmente responsaveis quando infringirem os estatutos e 
regimento interno, ou commctterem quaesquet· abusos. 

Art. 35. A Direcção, logo que cstejão concluídos os ba
lanços semcstraes de ·Maio c Novembro , o communicará aos 
membros da commissão de exame para o fim de virem veri
ficar o estado da Caixa. 

Art. 36. A Direcção no dia da sessão ordínaria de 30 de 
Junho allixará no cseriptorio do estabelecimento a lista dos 
Accionistas habilitados para Dircctores, supplentes, mesa c com
missão de exame. 

TITULO VI. 

Das operações da Caixa. 

Art. 37. As opemções, que a Caixa pódc fazer são as ic
guintes: 
~ 1.• Emprestar dinheiro sobre hypothecas de predlos ur

banos sitos na capital. 
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~ 2.• Aceitar a transferencia do hypothecas de predios ur
banos, uma vez que tenhão sido feitas c se achem revestidas 
de todas as formalidades legaes, segundo o disposto no art. 42 
e na falta destas transacções. 

§ 3.• Emprestar dinheiro sobre penhores c cauç~es: t.o de 
ouro, prata c diamantes; 2.• de apolices da divida publica e 
de acções de estabelecimentos bancarios, competentemente 
averbados. · 

§ 4.• Descontar bilhetes da Alfandega c quaesquer outt·os 
títulos do Governo a prazo certo. . .. 

§ 5. • Descontar letras de cambio e da terra, que tiverem 
pelo menos duas firmas de reconhecido credito, das quaes 
uma, em todo o caso, será de pessoa residente na capital. 

§ G.• Emprestar dinheiro sobt·e penhores do títulos com
merciaes de reconhecido credito , não devendo tet· menos de 
duas firmas. 

§ 7.• Tomar, quando a Direcçfio julgar conveniente, di
nheiro a juro convencional, sempre a prazo fixo nunca menor 
de tres mczes, nom maior de seis. 

Art. 38. Nenhuma letra será d.escontada faltando-lhe mais 
de seis mezes para o vencimento. Nenhum emprestimo, nem 
hypotheca serão feitos a pt·azo maior de seis mezes. 

Nenhuma letra poderá ficar, depois de protestada, mais de 
trinta dias sem procellirnento jullicial. 

Art. 39. Não serão descontadas as letras e outros títulos, 
que forem assignados por qualquer dos Directores, quo esti
verem de semana, ou que ti verem duas firmas só de Directores. 

Art. r.o. Fica ao prudente arbítrio da Direcção ta~ar a res
ponsahilidadc de cada firma, no que se regulará conforme a 
solidr;: . credito c moralidade do individuo, não podendo em 
caso algum exceder a cifra de vinte contos de réis, salvo quando 
o credito das firmas fôr tãQ notoriamente estabelecido, que 
conwnha ampliar-se a referida somma. 

4rl. 41. São vedadas á Caixa outras quaesquer opcraçães, 
c expressamente lhe hc prohibido aceitar suas proprias acções 
em garantia. 

TITULO VII. 

Condições das operações. 

Art. 42. As operaçõei de que trata o Titulo G.• serão su
bordinadas ás seguintes disposições: 

§ 1. • A propriedade . urbima, dentro . da demarl!ação da 
decima urbana da Capital, poderá obtet· 3/r. do seu valor, c 
metade estando situada fóra da mesma demarcação : o valor 
será prévia e convencionalmente estimado pela parte de acc·.ordo 



ro:n a Oi I'Pf'\i'tn. 1(\IP pmkr:í, SP filt' p·Prisn. rm pl'r~rir :-tgct11c~ 
PSprciat•s til' sua Pst·oliw, sPndo a t·ar~·o do muluario ns drs-· 
pPZ:ls para P~lil.~ do•ligc•nc·ias. 
~ 2." O propril'lario aprPsPnlar;í por t'srrip!o nma rrla~iío 

snmmaria tios illtfiHWPi~" se11o; I'Pntlinwntos com avaliação Pspe
dal tk entla um ;~rtia:o l' todas as in!(H'maçõrs tendentes :l 

,inslilirar os valorl's tlados. 
~ !1." Exltihir:í os lilulos tlr domínio e posse, com eerlidfil) 

nPgativa do n·gislro tll' ltypollleeas, c proeut·ação da mulher, 
semlo r.asatlo. 
~ f~" l\lnstrnr-sr-lw clt'sPrnhnrnçatio com a Fawntla Provin

ci;;f, l.ralan!lo-sP dn prPdios sujPilos :í rll'cima. romo tarnbcrn pro
Yarü a conlnnlo da Din•ef;<t•), qtlf) sobre os bens olfrrPcidos :í 
llypollll'ca niio exis\!'lll privilt•gios, ltypolht>cas )pgars, lctigios, 
ou outros qna<'sqnr'l' onus. 
~ :;." O propridario li•·n ign,1lmrn!r obrigatlo a srg-urnr a 

proprirdade eonlra os riscos de incenrlio, cujo sr·guro dewr:í 
ser eonscrratlo em quanto d11rar o t~mpn•slimo. 
~ ().• A rs~ripturn do PlllprestiHJo dPvc eontrr o trnspasso 

àa indcn'misação, e no caso df' sinistro Sf'J'Ú esla recebida di
r:cctnmcnte pc1a Caixa, podendo rsta exigir que o sq;uro sr:ja 
feito em SPil nomP. 

Art. '1:l. O rPcmholso de toda a divida podrr<í ser exigido 
no caso de ter havido sirnulat;iio de hypolhcctls lrgaes, q111j 

gravem os lw11s hypotiJnr.ndos, on qurmdo por dctrrioração so
brcvinda nos tnPsmos lwns rlles deixem dt~ !rilranti r a divida 
na fórma d:J art. !d c ~ 1 .• Nesta nllima hypothe5t~ o dnvcdor 
poderá ser admittido a apn~sentar um supplemcnto de hypo
thtca, ou a relbrç:rr a existente com outras garantias~ 

Art. 44. Na cscriptura d~ hypothcca se cstipulaní que 0 
dcvc:lor snjcitn-sc ás condições prrscriplas n!'stcs Estatutos: 
como tnmlwm qnc na l'c>Ha dn paganwnlo venccr:í a quantia 
retardada o jnro duplo. 

Art. .\G. Os dianJ<•n[<·s laritlados, ouro<' p:·a!a leriío o aba
timento, nqnclli'S 1k 1;'~ ~ cslc d!~ 15 "/n de SPns valores wri
ficados, a vista ria ccrtidftn do cnntrastr~ a pprovatlo pela Hirccç:lo. 
Os diarnantPs brutos, de• nwt~de. 

Art. '!J(). ~~c a diYitla wncida sohrr prnlwrcs niio fôr TPcm
bolsatiJ lll'OCP<kr-s:·-lla ú wnda tlr·sles objedos Plll Iciliin nwr" 
fantil a:1nnnc~iarlo nos jPrnaes por oito dias consecutivos. no 
prcça da wwla a C;1ixa ~c· rt't'lll bol,;;mí da divida com os juro'! 
eté o dia do ll'i!iin, P dedmiLlit:; a.~ r!rspc;:;1s e mais :.1 commissão 
de um por cento em fa\or da Cai:>.:\, se pnrú a onlr·m o re
manesccntP, !Jav:'ndo-o, semlo o Hlu\uario admiltido atl- a hora 
do leiliio á rrmir o penhor. 

Art. !~7. Na falta de pagamento do.;; l'rnpn'stimos de fJllfl 

tratiío os dons nrtig-os ;mtPriorcs, o jmo scrú o rlunlo do Psli-
pula(.lo n!t'• o Pi1't·<·Lho ;laC:':Jil'Pn!o. ' 

l'rtrtc lI. :.! 
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Art. 48. Nos <'mpreslimos sobre apolices de Pstalwlccimenlos 
hancarios, companhias, &c., l.'l/c., fica :~o arbítrio da Dirccc;fio, 
depois de tomadas as devidas cautelas, mandando fazer us vrrbas 
J.IOS estabelecimentos, a que pertencerem, emprestar com o 
abatimento quo julgar conveniente; e igual arbítrio terá para 
exigir o pagamrnto integral da letra, ou de conceder a reforma, 

Art. 49. O juro das operações da Caixa será comcneional. 
tanto a respeito de cmprcstimos como de descontos. 

TITULO VIII. 

Dos balanços, dividendos e futldos de re.<erra. 

Art. 50. Proccdcr-se-ha a balanço todos os scmt'Slres com 
fecho de :31 de 1\Iaio e 30 de Novembro, que será aprcsen
sentado ás Assembléas gcracs em suas reuniões ordinarias, as 
quaes terão lugar em 30 de Junho c 31 de Dezembro: dos 
lucros havidos durante o semestre serfio deduzidos 10 oi., c o 
restante .será repartido pelos Accionistas. O dividendo será 
sômcnte dos lucros relnlivos a cada semestre. 

Art. 51. J)nqucllcs 10 •;o cinco pertencerão aos Dircctorcs 
em remuncJ·ac;ão de sru trabalho e cinco pcrtrnccrão ao fundo 
dt~ reserva. 

Art. 52. N;1o se poderá dividir o fundo de rrserva senlio 
por proposta da Direcçl"ío e só na dissoluçí'io da Caixa será cllc 
accumulado ao capital c dividido pelos Accionistas existentes: 
il t'sla conta serão levadas todas as dividas inteiramente per
didas. 

TJTULO IX. 

Disposiçües geraes. 

Art. 53. A Caixa será dissolvida no fim de vinte annos, se 
a Assembléa geral não resolver prorogar sua duraçllo com 
approvação do Governo Imperial. 

Art. 54. Será tambcm dissolvida nos casos de que trata o 
art. 3. 0 Tit. 1. 0 

Art. 55. No caso de dissolução a Asscmbléa geral deter
minará o modo por que se deve fazer a liquidação. 

Art. 56. A Caixa poderá requerer aos poderes do Estado 
quaesquer privilegias ou medidas favoravcis ao credito, segurança 
e prosperidade do estabelecimento. 

Art. 57. Quando por qualquer modo a Caixa receber bens 
de seus devedores, deverá vendê-los no menor prazo possivel. 
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Art. 58. A Direcc;ão sempre que puder lenninari1 por meio 
de arbitros as contestações que se suscitarem na marcha admi
nistrativa. 

Art. 59. He vedado aos empregados da Caixa revelar suas 
operações: aqncllc quo o fizer será reprchendido, ou expulso 
llegundo a gravidade do caso além da responsabilidade, s~: disw 
resulta~· damno. 

A1·t. GO. Toda pessoa quo faltar a boa fé nos seus contractos 
com a Caixa ficará cxcluida de negociar com ctla dirccta ou 
indirectamcntc. 

Art. 61. A Dirccçi'io fica autorisada a demandar e ser de
mandada c a cxcrrer livre c geral adminlstraçi\o com plenos po
deres cornprehcndidos c outorgados todos sem reserva alguma 
e mesmo os de procurado!' em causa propria. 

Art. G2. A Caill:a fica obrigada a publicm· mensalmente os 
seus balnnços nos jornacs mais lidos, a!lm de que o publico e o 
(iovcrno tcnhilo perfeito conhecimento de suas opet·ações. 

Art. G3. Ficão revogados os Estatutos qnc tem regido o 
estabelecimento desde a sua installação. 

Bahia o cscriptorio da Caixa União Commcrciat em G de Se
tembro de 1860.-J nsé Antonio de Freitas, llresidcnte.-Lino 
Por (trio da Silva, Sccrelario.-lJfigu"l da Costa Rodrigues Vian
na.-Antonio Cardozo.-loão Francisco Gonçalves. 

-·-
DECHETO N.• 2.723-dc 12 de Janeiro de t86l. 

Autorisa a crcoçilo de uma Gaixn Economica c um lrlonte de Soccorro 
nesta Côrtc, c upprova os respectivos Hcgulamcutos. 

Hei por bem autorisar a crcação de uma Caixa Economica 
c um J\lonte do Soccorro nesta Côrtc, qnc se regerão pelos 
ltcgulamcntos, que com este baixão, propostos pela commissão 
encarregada de sua organisaçiio, observando-se as seguintes 
disposições: 

1. • As operações dos referidos Estabelecimentos deverão 
principiar dentro de seis mczes contados da data do prescnto 
Regulamento. 

2.• O capital ncccssario para o começo das operações do 
1\lonto de Soccorro não poderá ser menor de trinta contos 
de réis, qualquer que srja a sua origem. 

3.• He applicavcl aos referidos Estabelecimentos a disposição 
da 2.• parte do n.• 3 do art. 12 do Decreto n.• 2. 711 de 9 
de Dezembro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz1 do 1\Ieu Consolho, Senador 
do lmpcrio, I'rcsitlentc do Conselho de Ministros, Ministro e 
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Secretario dt: Estudo do,; \t~~orios d<~ F;w:rula e Presidcnft• do 
Tri bu nu! do Tlwsou r o ~acionai, assi ru o tenlt a entelllliuo u 
l'üça 11xecutar. Pula~:io do 1\io de Janeiro em doze de Janeiro 
dt\ mil oiton·ntos c sessenta c um, llttudrilgesinw da ludepen
denciu e do lwpcrio. 

Com a Rubric:l de Sua ~Jagcstade o lmpcraclúr. 

Angclu llloni:; da Silva Ferra:;. 

C.-\PllTLO I. 

-···" ..... · .~';.;. ·,z 

Art. 1." A Cuixa Econo11rica Pslahdecida na Ciduclo do Hio 
de Jarwiro, em virtude do ,.rt. :!.", §.~ 1." e H a tü d;t Ll"i 
n." 1.083 de 2:! lk Agosto de H)üü, 1('111 vor finr nTI'twr a 
juro de G "/.,, us Jll'lJUetJaS economius das da~.,;(·~ menos abas
tada:>, c de asser;urar, so!J garantia do t;uvcrno lrllperial, a 
fiel restituição do que perteucer a c:rda contribuinte, quaudo t::sle 
o reclamar 11a ((\nua do url. 7." de:.te Ht'gul:unento. 

Art. 2. • As sout lllilS n:ce!Jit!u> pela Caixa serüo sempre de 
1::1l00U ou de rnulliplos Lksla quantia; e as eutre~tH'~ c:11 eacla 
scuwna pelo UH'~;mo iutlhilluu ne~ta c em outra qtDh{tter Caixa 
g,trantida pelo Goveruo, segundo a Lei de 22 c!e Agosto do 
1tiü0, não porlc~rilo exeeder u 50:-)llüO. 

Art. :J." O Tlll·soun~iro da Caixa Econo:uica furú dLtriamenfc 
entrar no Thesouro Nadonal as SOilJillil:l 1/IW houverem sido 
depositadas no tlia anterior, acompanhadas de guia cortada do 
livro de tulües, c ass1guuda pelo mesmo Tllesoureiro c pelo 
Guarda -li v r os. 

Art. 4-." A~ quuntius remettidus, na fórma do art. 3.", co· 
lllet;arão a vencer juro de G "/o desde o diu da eutrcga no 
Thesouro; e cessarfio de veuc~-lo, desde que forem reclamadas 
na fórnta do ilft. 7. ". 

:'{o Jim de caJu semestre do amw civil sen1o cupitulisudos 
os juros veueidus. 

Art. 5." Logo ({Ue as sonwtas das quantia~ rlcpositaclas e 
seu;; juro:; clle;.ran·w a prdncr a tjllantia de IJ:OOO,OCO, só esta 
ulti111a Gontinu<Jr,i a veuwr pn~mio. O restanltl seril conserl'ado 
cru deposito l'lll quanto niiu ('(\!' reclammlo pelo clPposilant(~. 

Art. Ü." As quanliêlS dc•posiladas na Cuixa Eco!lolllinl, e 
rcrndtitlu~ diariarne11le ;w Tlresuuro siio por este garautida:; 
ao deposilarile; e potlPrJo ser cmprt'gada~ como ewprestiuws ao 
.'.lonte ci·J ~uccuno desta Cupitlt!, treado em virtude c!u Lei 
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rll' 2~ dt~ ,\!~o;lo tk 1SGO, na compra tiP <~polices !la divhla 
publica full(lada, ou nas tlespezas do E~lallo, c serão estrip
turados eomo depo~ito. 

Art. 7." Ao tkpnsilanlu lw rwnnilti!lo rdirar em qualqtH't' 
• t«•rnpo toda a quunlia depositada o juro:-> veneidos, ou sómento 

parte, pr_~vcninclo ao Tlwsoun~iro com inlervallo nuru.:a nr<;twr 
de oito dias. St, os deposilos em~ctuados no dia indicado para 
n retirada, tk qut: trata este artig-o, nüo foreut S!lllieienles, o 
The.-;ourt•iro da Caixa Econotllit·.a solit\ilará do Thesouro 
Naeional a parlP, que liit' tHwessari<~ para pn•encher a dill'Pren«;a 
entre as sotnma~ entradas no dia, e as <Jlle liYcrem de ser 
retiradas. 

Art. 8." .\ illlportnncia dia ria tios tkpositos podl'r<Í passar 
ittllnediataiiH'Iltn para o Monte tlt\ Snccorro, se o (;overno 
assim o ddt•nniuar, sendo acompauhatla d~ hutua gui,t senw
lliiiuln <Í de quo lral<t o arl :_1.". 

O f'OIIhe•·illlf'lllo, que 1{\r tlarlo pelo l\Ionte de Sm.:corro ~c·rá 
l'l'IIldtitlu ao Tltesuuro, como Llinlteiro, para a devida cscrip· 
tur;Jc;l\u. 

C.\PITULO H. 

D.t admini:>lruc<'io da Caixl~ Economica. 

Art. !l. • A administra~·ào da Caixa Eeonomiea se eomponí cle: 
1.• Um Conselho Juspeclot· e Fiscal, tendo um Prc~idenle, 

um Yico-l'n•sidentP, e oilo Consellwiros. 
2. u em TIH'SOllri'Íro. 
a.• Um Guarda-livros. 
Alem distu haverú: 
4.• Um Porteiro. 
5.• Um Continuo. 
G." Os serventes que forem predsos. 
().; empregados do q!.!o tratão os ulliuws c)ualro numeros 

{loderüo ser os mesmos do Monto do SCJecorro. 
Art. 10. Os membros do Conselho são da livro escolha do 

t;overno; o ao Consdho pcrlcnce a do ThesourPiro, t; uarda
livros, Porteiro e Continuo; c, sob proposta do Thesoureiro, a 
dos scnentes. 

Art. 11. Ao PJ'PsidPrÜ•) do C:onselho Inspeetor, n em seus 
impcdimPntos ao \'ice-Presidcule, eumpct.o a direcçfiu dos tra
balhos do Conselho e sua eonvoeação cxtraordinaria. 

Art. 1:t lln iueutubido JH'iucipalmcnle a um dos mem
bros do Consl'lho, st~manalmetllc•, a iunncdiata lisealisação do;; 
trahalhtH !!o Tltesoun~im e do (;uarda-li\'l'o:i, bem eotno a po~ 
lida e orde111 do P~l<tbell't'itueulo. (J ~lt)tllbro de setuana na 
pril!leira rcuni'fto do Conselho, llc·pob tle linda a 3t'llll\IW1 dani 
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parl,c do ()IH~ tle imporlante houver occonidn, c proponí as 
providencias IJUe accrl.atlas julgar para remover os emha1·aços e 
melhorar o serviço. Sll porôrn no decurso d;t semana se der 
caso que exija promplas medidas, o l\lcmoi'O de scrvi<;o o com
municará ao I' residente para convocar immcdiatarnenlc o Con
selho. 

Art. 13. Os l\lemb•·os do Conselho pndcrn scr cxoncnulos 
))elo (;overno, c os outros Empregados da Administração pelo 
Conselho Bircctor e Fiscal. 

Art. 1~. No caso de morte ou de impedimento po1· mais 
de anno de algum membro do Conselho, o Governo determinará 
<Juern ('substitua. 

Art. 15. Comp1•te ao Conselho: 
1." Nomear os Empn•gados da Caixa na fórma do art. 10, 

c propór ao Governo 03 honorarios que devem perceber estes 
empn•gadoâ. 

2." Fixar a fiança que deve:n prestar antes de entrar em 
exercício. 

3.• Orpr as quantias que forom nocMsarias para as dcspc-
zas de cada sPm<•strc . 

.t. o Dar os modelos da escriptur11ç1'ío. 
5. 0 Aceitar ou recus;u· donçõns c legados. 
6. • Autorisação para demandar c so1· demandado, c para 

exercer livre c geral administração, o plenos poderes, nos quaos 
devem, sem rescrvn alguma, considerar-se comprchendidos o 
outorgados mesmo os poderes em causa propria. 

7. 0 l"iscalisar o serviço da Caixa Economica, a cscriptura
ção c o corre, c dcrnittir os Empregados de sua nomeação. 

8. o Helibera•· sobre tudo o mais quo fór rol ativo ao bom 
andamento do serviço da Caix..t Economica, o estiver do accordo 
com a lei c presente Hc~Zulamento. 

Art. 16. O Thesoureiro h41 cncarrrgado da arrecadação das 
quantias qne forem levadas em deposito, o cumpre-lhe cntre
~a-las no Thesouro até o dia seguinte , c no mesmo dia ao 
1\lonto de Soccorro, se os dcpositus tiverem de ser applicados 
á!! opcraçücs deste estabelecimento de bcnelicencia. 

§ 1. • As !JUantias entregues no Thcsouro, ou no l\lonte de 
Soccorro serão acompanhadas de guia especificada, em que se 
(kclam a quota rclatim a cada hum depositante o a somma 
total. Esta guia será cortada do livro de talües, em cujo tron
co ficarão a~ mesmas declaraçõEs. 

§ 2.o 0:; conhecimentos dados pelo Thcsouro, serão devida
mente guardados, c á margem de cada um dellcs so faní 
nota do numero da verba c da pagina do livro, em que se fizer 
o lançamento de sahidas de dinheiro para aquella llcparlição e 
1\Ionle de Soecorro. 

A' margem do respectivo lançamento, no livro, se lun~arü o 
lllllltero c data do conhecimento. 
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Art. 17. 1'\a ausencia de Membros do Consolho, o Thcsou-· 
reiro he a primeira nutoridade do estabelecimento, c como tal 
cumpre-lhe manter n ordem c executar as disposições sobre 
ns entradas c sahidas dos deposilos, e vcrificaT se a escripltt
raç.ào lw feita regularmente. 

Art. 18. O Thesoureiro, quando impedido, hc obrigad'l'l· a 
ter um liel, que o substitua c responda pelas faltas- que cstw 
commctlcr. 

Arl. 1!). Quando o fiel subslituü·o Th·~soureiro. será· o Gtmr
da-livros encarregado, na ausencia de- membros tlo Conscllilüy 
de manter a ordem c regulamento do scniço-. 

Art. 20. O Gunrda-livros tem a seu cargo a cscriptura~ã& 
do movimento dos depositos c o das- cadernetas, fará os r-egis
tros que forem neeessarios, o scr.virá- de Scc11ctarkl do Conse~ 
lho, quando para isso fôr chamado. 

Art. 2l. Emquanlo o icrviço· da Caüa Ecom:mlica permit
lir que o mesmo individuo desempenhe as funcçõcs de Thc
sourciro c de Guarda-livros, licarão reunidos os dous lugares. 
em um sô. 

CAl'lTUbO lU. 

Da eseripturação; 

Art. 22. Haverá os sesuintcs livros, cscripturados com ni:. 
tidcz, Stlm emendas, raspaduras ou entrelinhas: 

t.• O de entrada de dcpositos, no qual se lançará a data. 
em que o d~posito se realizar, seu numero de ordem em rela
ção ao anno, o nome do contribuinte, sua profissão, condi
ção, estado, idade c lugar de nascimento e rcsidencia, c quan
tia depositada, tudo por extenso, sendo este lan~amcnto assigna
do pelo Thesoureiro c Guarda-livros. 

Neste mesmo livro c em columna diversa se lançará a im
portancia que fór sendo retirada, sendo este lançamento assig
nado pelo contribuinte. Será destinada uma pagina desse
livro a cada um dos contribuintes;- c nclla tambem se lan
çará a importancia dos juros vencidos pelas entradas. 

2." O de remessas para o Thcsouro c Monte de Soccorror 
fa1cndo-se neste livro refcrcncia ás paginas c numcros do livro
de que trata o numero anterior. Ü' livro de remessas será: 
dividido em trcs columnas, sondo uma para as quantias di
reclamcnte remcllidas ao Thesouro, outra para as quo se en
viarem ao Monte de Soccorro, c finalmente a ultima para ()
lançamento das sommas, que o Thcsouro hou:ier de fornecer 
na fórma do art. 7. • 

3,• O de registro de toda a corrcspondencia expedida peJo. 
estabelecimento. 

4.• O de talões de remessa de dinheiro. 
5,• O de talões de pedido do dinheiro ao Thesomo. 
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li." O dnc; adas rlo ConsPlho. 
Ali!tll tlr~sles livros e dos mats que fnr~m jul;:~;ado:; nerrss.1-

rios, P qne lkiío a cargo do Guarda-livros, sr~ dar:í a <:atla 
um dr~posilanlr~ uma ra!IPrnela, ena qnr~ S!: lançaroio todas as 
dcdar;H;Õi'S de que trata o n." 1." deste al"ligo. 

Art. 2:3. 1\o principio de cada semestre o l.nrmla-Jivros 
organisará o balunePle da~ quantias rntradas na Caixa, I' sa
ltidns pnra o TltPsouro t: Monte de Soeeorro, nn conformi
dade do nrt. 3." deste llr~gulamento, c restituidns pPio Thesonro 
çm lirludc do art. 1. 0

, ou enln•gtws nos eonlrihuint~s pt'las 
Pnlradas do dia, eonfnnnc o m't. í.", c o Conselho cnviarü 
eslp halancl'le ao Governo. 

A f:tltn de rx<~cuç<lr> das disposi<;.iíPs dPs!~ artigo sujeita o 
t~uardn-livros :í mnlta dP 1oo:::.ooo a Z)::o~ooo. 

c\ r!. 2 í.. .\ i···!n rl-l' P•'lla'õ ('tlf!l!IIÍI~J.!a' pda l··zisl.1ç.'ic) I' IH 
vigor, o ThP'ifllll"f'Írn e l.narcla-lirro.;;, pt'las falt<~s qut• prati
earPtn no exerdeio de suas funcções, fidío suj1:ilos ás multas 
d" 100:;)000 a J : 000:;)000. 

f..\ PITliLO I\~. 

D.i.~posiç-r!es gcracs. 

Art. 2ií. O Prcsi1lentc, Vice-Presidf)ntr, c os onlt'ris mem
bros do Conselho nenl111ma rctribuir,:iio pccnniaria rcr:ebcr:io; os 
s~'rviços port':rn qne preolarcm serüo, na r:onforrnidad1~ do art. 2." 
§ 1f~ da Lei de ~2! de Agosto de 1Hii0, rcpulndo~t relevantes. 

Art. 26. A Caixa Economicn tir-a isenta do imposto do 
sello, c tr'nÍ a far-nlrlade de aceitar doações c lrgados. 

Art. 27. As dcspczas feitas com o custeio da Caixa Eco
nomica seriio pngas pelo Governo c J\Jontc do Soccorro na 
razJo das quantias quo forem ntilisarlas pelo Thrsouro 11 pelo 
mesmo ~fonte de Soecono.- Yisconde de ltaborahy.-ilfanoel 
Feli:.ardo de Sou::;f! e 111 ello.- Yisconde de Condeixa.- Bani o 
de ltamarary.- Visronrle de Bmn(im.- llfilitrio Ma.ximo de 
Sou::;a.- Visconde de rpanema.- l/arrio de Jlfauá.-Joiio 
l'edro da Veiga.- Antonio José Alves Souto. 

Rc~uUanaem!o tio :iimlic (U.e §occot'I'O. 

C.\ PITULO I. 

Das funcçües do Monte de Soccorro. 

Art. 1. 0 O l\lonlc de Soccorro estahPlccido nesta Cidade 
1:111 virlnd1~ !lo art. 2. 0

, ~~ J.o, 18 a 22 da LPi n.• 1.08:~ 
de 22 dl' ,\.~nsto de H-lHO, lt'tll por fim Plltpn•star por morlieo 
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c sob penho•· as sommas necessarias para soccorrer as 
UlJJe'1Ji\CS necessidades das classes menos favorecidas da for~ 

.,. 

· 2. o· O Monte de Soccorro não poderá fazer outras . 
• ;.,:Ciif*l!'iK'iões senão lls de teceber dinheiro a premio, e empre~tar 

por modico juro, que será reg11lado semestraJ· 
Conselho Inspector e Fiscal. 

·Provisoriamente não aceitará o Monte de Soeoon(} 
que não st•jão os de ouro, prata. ou diaman~. 

A taxa do juro Será tal que ~ubra toda a ~es
. ~stabeleclmento; inclusive a de juros de diüMlrQS 

;.~ll'ell,üi(IS a premio, c dos capltaes pr:opr!os do estabelecimento. 
· 'Art. ã.• A menor quantia emprestada sob penhor ~rá de 
~000, · c haverá todo o cuidado em que os emprestimo!l sp.
pt;lfiorcs a 10~000 não absorvão os fundos necessarios· ~ 

·inferiores a esta somma, para os quaes principalmente be 
-:reado este estabelecimento de beneficcncia. 

·Art. 6. 0 O penhor olfcrecido será avaliado por perito do 
estabelecimento, e não podorá garantir màis dos 3/t do v~or 
em que fôr orçado. 

Art. 7.• O .Monte de So~corro não emprestará qualquer 
quantia a pessoa que não seja conhecida, domiciliada na Ci· 
dade, ou que se não apresente acompanhada de um abonador . 

.i).rt. 8. o O acto ou registro do deposito de e!Teitos dados eqt 
penbor será assignado pelo depositante e abonador, havendo-o. 
Se não souberem escrever asslgnará alguem a seu rogo. 
, fição porém dispensados desta formalidade os aotos de d~ 

· ~.!k!. inferior a 50~000. 
·· Art. 9. • Não serão admittidos, como depositantes oll abo· 
pjldores, os menores, escravos, e mais individuos que não tiver'6m 
aJi'fre administração de sua pessoa e bens.~ · 

.Ar~, 10. No caso de duvida ~bre a legitima posse 011 sobre 
o ,direito de dispôr dos e!Teitos apresentados em penhor, im
mc.diatamente se dará parte ao Chefe de Policia, Delegado .ou 
$,Ubdclegado que mais fàcilmente se encontrar. Os eiieitos &erão 
conservados em boa guarda emquanto se não decidir a duvida, 
ficando entretanto suspenso o emprestimo. 

Ar~. 11. Decidida a duvida, ou se nenhuma houver, se Pfü
cederá á avaliação dos eiieitos, .e se eiiectuará depois o empres-. 
limo, observadas as seguintes condições : 

1. • O prazo do emp1·estimo não será maior de nove meres, 
pQdendo o depositante retirar o penhor antes do fim do prazo, 
pagando a quantià emprestada, os juros e mais despezas. 

2/ Os penhores em metaes 'Preciosos e diamantes serão 
BUardados em casa forte ou cofres fortes. 
, .. ,3 .. • Orçado o valor do penhor e despezas do empresUmo 
Q ,,observadas as disposições deste Regulamento, será entregue 
ao depositante a quantia que fôr convencionada, acompanhada 

Pat·tc ll. 3. 
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de urn co:dlf'cimenlo em que será uescripto o penhor, seu valor, 
c numero, a importancia e prazo do cnrprcstimo, a taxa do 
juro, a data em que se fez a transacção c a em quo deverá 
ser pago o emprestimo. 

4. a No caso de perda do conhecimento, o depositante ou 
legitimo possuidor do con hcci mento a 1:om municará ao Thesoureiro 
do lUonte de Socec>rro, que fará escrever a declaração no livro 
de pmhorcs, e á margem do artigo a que se refere o dito 
conhecimento 

5. • No fim do prazo do emprestimo, áo depositante poderá 
ser permittido renovar o einpreslimo por mais 6 mczes, evitando 
por e; te meio a venda do penhor. 
~ Unico. Na renovação do emp1·cstimo se observarão ail 

srguintcs condições : 
1. • O penhor será de novo avaliado, c se tive I' diminuído 

de valor s(l poderá garantir os .1/4 da quantia novamente avaliada, 
diminuída dcs juros c mais despezas na conformidade deste 
Regulamento. 

2." Antes de eiTectuar-se a l'enovação do emprcstimo o 
depositant(~ de\'erá pngar o juro c mais desprws do ernprestimo 
venciclo. 

Art. 12. Em qualquer tempo, emquanto o penhor ni'ío tiver 
sido vendido, o deposit;mte, pagando o importe do emprestimo, 
juro e mais despezas, o pod~rá resgatar. 

Art. 13. Se acontecer que o penhor se extravie, e portanto 
não possa ser restitui do ao depositante ou ao portador do conh(~
Cimento, o Thesoureiro pagará o valor desse penhor pelo preço 
da avaliacão com o augmento de 50 °/o a titulo de indem
nisação. 

Art. H. Se o clfr~ilo dado em penhor fM encontrado avariado, 
o propridario delle terá direito de o abandonar ao estabeleci
mento pelo preço fixado na {~pocn do deposito, se não preferir 
resgata-lo recebendo como indcmnidadc, srgundo a apreeia~ão 
de dous peritos, o importe da diiTcrcnça reconhecida entre o 
nlor ultimo do penhor e o que se lhe tenha assignado na época 
do deposito. 

Art. 15. O depositante que perder o conhecimento não 
poderá resgatar o penhm· antes do tel'lno do empn~stimo, ~~ 
na épocn de findar o prazo poderá retirar seu penhor ou recPbcr 
o saldo da Ycnda delle, dando recibo especial e caução de 
pessoa domiciliada c reconhecida com meios de responder pelo 
valor do penhor, ou pela imporlancia do saldo resultante da 
sua venda. 

Art. 16. Se algum penhor fôr reivindicado por causa dB furto 
ou dt) outro r:ualquer motivo, o reclamnnte deverá, para ob
ter a entrega : 

1.o Juslifl<'ar rompetrntenwntl~ o direito q·ue tem a t•sse 
P'llllor. 
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2.• Pagar o principal, juros c mais dcspezas do cmprcslimo,' 
ficando direito salvo ao reclamante contra o dc~positanle e seu 
abonador, havendo ·o, som prejuízo do recurso contra o Thesou
reiro no caso de fraude, dólo ou negligencia de execução deste 
llegulamcnto. 

Art. 17. Os clfcitos dados em penhor, que no fim do termo 
estipulado no conhecimento dado ao depositante não tiverem 
sido resgatados, serão vendidos por conta do estabelecimento 
até a importancia do emprestimo. Se houver saldo, será este 
entregue depois ao depositante. 

Art. 18. Em caso algum, c por qualquer pr<'texto, poderão 
ser expostos á venda, no Monte de Soccorrr,, e!Toitos que não 
tiverem sido dados em penhor na fórma determinada por este 
Regulamento. 

Art. 19. As vendas se farão em leil1io publico, depois dct 
organisada pelo guarda liYros a relação dos penhores não re~
gatados no vencimento do cmprestimo, c verificada pelo conselho 
inspector. 

Art. 20. As vendas no .Monte de Soccorro serão publicadas 
dez dias antes por catalogos impressos e tlistrilmidos com o 
jornal de maior circulação. Os penhores que tiverem de ser 
vendidos estarão patentes no r.Ionte de Soccorro nos trcs 
dias antes do leilão. Os annuncios conterão a indicação dos 
numeros dos ui versos cffeitos, sua natureza e as condições da 
venda. 

Art. 21. No fim de cada tli3 de leilão o producto tla venda 
dos penhores será entregue ao Thesoureiro, e o Guarda-livros 
formará a conta por cada um penhor e depositante. 

Art. 22. O ex1~edcnte do prod!lclo da venda dos penhores 
sobre a quota do respectivo cmpreslimo, juros e mais despezas 
será pago á apresentação do conhecimento do deposito. 

O excedente qnc nuo für retirado no prazo de 30 mezes 
contados da data do conhecimento terá a applicllc;ão de que 
trata o art. 2!1~ ~ 3. o , 

Art. 23. Os fundos que o i\Ionte de ~occorro poderá em-
pregar em suas operações, formar-se-hão com o produ do de: 

1. o Subscripçõcs. 
:!. • Doações c legados particulares. 
3.• Emprestimos particulares com ou sem vencimento de 

juros . 
.i.• Ernpreslimo feito pelo GoYerno pela importancia deposi

tada nos cofrrs publicos, na fórma dos §§ 16, 17 e 18 da lei 
de 22 de Agosto de 1860. 

5." Quaesquer subvenções que pelos poderes geraes forem 
concedidas. 

§ 1.• Os fundos de que trata Psl.c artigo, qualquer qu11 
soja a origem tl'ondc provcnhüo, serão deposi\allos em conta 
corrente t'm bnncos publicos, c conservar-se-hão l'lll eofre de 
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duas chaves t das quacs uma será encarregada ao Thcsourciro ·. 
c a outra ao Guarda-liuos ) pequenas sommas para o serviço 
do dia. 

§ 2. o Os lucros líquidos no fim de cada exercício serão accu
mulados ao capital do estabelecimentõ emquanto o Governo não 
julgar este capital sulliciente para o fim da crcação do mesmo 
estabelecimento. Logo porém que o capital do Monte de 
Soccorro se torne sufficiente para satisfazer ao fim de sua creação, 
os lucros líquidos serão app\icados a estabelecimentos de caridade 
ou beneficiencia desta cidade, conforme fôr determinado pelo 
Governo. 

§ 3.• Se por qualqtter motivo fôr dissolvido o 1\lonte de 
Soccorro, depois de satisfeitos os credores publicos e pllfticularcs, 
o capital restante será distribuído pelos estabelecimentos {>ar
ticulares desta cidade, segundo o disposto no pnragrapho ante
cr,dcnle. 

CAPITULO li. 

Da Adminislração. 

Art. 24. A Administração do Monte de Soccorro se com
porá de: 

1. o Um Conselho Inspector c Fiscal, que será o mesmo 
da Caixa Economica e~·eada pelo Regulamente desta data. 

2. o Um Thesoureiro. 
3. • Um Guarda-livros. 
Além disto haverá ~ 
4.0 Um Porteiro. 
5. 0 Um Continuo. 
6.• Um Perito. 
7. 0 Um Leiloeiro. 
8.• Os Serventes que forem necessarios. 
Art. 25. O Thesoureiro e~ Guarda-livros são nomeados pelo 

Conselho lnspector, que tambcm nomeará o Porteiro, Continuo, 
Perito e Leiloeiro, c, sob proposta do Thesoureiro, os Serventes. 

Art. 26. Ao Presidente do Conselho, c em seus impedi
mentos ou falta ao Vice-Pt·esidente, compete a direcção dos 
trabalhos do Conselho e sua convocação extraordinària. 

Art. 27. He incumbida principalmente a um dos membros 
do Conselho semanalmente por este designado, a immediala 
fiscalisação dos trabalhos do Thesoureiro, Guarda-livros, Pe
rito, Leiloeiro, bem como a policia e ordem do Estabelecimento. 

O membro designado, no primeiro dia da reunião, depois 
de finda sua semana, dará parte ao Conselho do que houvm· occor
rido de importancia durante clla, e proporá as providencias, 
que acertadas julgar, para remover os embaraços e melhorar 
o serviço. Se porém no decurso da semana succedP.r algum 
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caso que exija promptas providencias, o membro designado o 
communieará ao Presidente para convocar logo o Conselho. 

Art. 28. Compete ao Conselho deliberar sobre : 
1:. • Os Orçamentos e contas. 

· 2.• Vencimentos ou commissões dos Empregados c fianças 
· que tem de prestar. 

3.• Projectos de obras novas, reparos c demolições, 
4. 0 Aceitação ou recusação de dons ou legados feitos ao Monte 

·do Soccorro. 
5.• Fixação mensal da taxa de juros dos dinheii'Ostomados, ou 

dados por emprestimo dentro dos limites que forem marcados em 
'virtude da Lei n. o 1.083 de 22 de Agosto de 1860, art. 2. 0 ~ 19. 

6. • Regulamento interno. 
7.° Condições de emprczas e de fornecimento. 
8. o Fiscalisação c dirccçüo do Estabelecimento. 
9. o Ern geral todos os aclos de propriedade c de gestão, que 

interessem ao Estabelecimento. 
Art. 2!l. O Conselho fica aulorisado pam demandar e ser 

demandado, e para exercer livre e geral Administração e plenos 
poderes, nos quaes devem, sem reserva alguma, considetar-se com
p'Fehendidos e outorgados mesmo os poderes em causa propria. 

Art. 30. O Thesoureiro tem a seu cargo e sob sua respon
sabilidade os fundos do Monte de Soccorro c os effcitos que 
forem recebidos em garantia dos emprestimos feitos peh1 Esta
belecimento. Na ausencia de membros do Conselho compete
lhe a direcçüo do serviço e a policia do EstabeleciiP-ento, sen
do-lhe então subordinados todos os Empregados. 

Art. 3l. O Thesoureiro no ultimo dia de cada semestre he 
obrigado a apresentar ao Conselho o Orçamento das despezas 
da Administrnção, que se tiverem de fazer no sef!;uinte semes
tre. O Ot·çamento, depois de approvado pelo Conselho, limitará 
as despezas que o mesmo Tbesoureiro he obrigado a fazer sob 
a Inspecção do membro de semana. 

Art. 3~. O Guarda-livros será encarregado da escripturação, 
da receita e despeza do Estabelecimento, e dos mais livros que por 
este Regulamento e deliberações do Conselho forem determinados. 

Servirá tumbem de Secretario do Conselho. 
Art. 33. Entregará diariamente, ao membro do Conselho, 

que estiver de semana, a nota do estado da caixa e do mo
vimento dos depositos. 

A caixa on cofre de depositos poderá ser verificada pelo mem
bro de semana, sempre que este o julgue conveniente, sendo 
a cai11;a pelo mPnos uma vez pm· mez. 

Art. :n. O Guarda-livros no principio de cada mez apre
sentará ao Conselho o balancete da receita e despeza do Es
tabelecimento, indicando as operaçücs do mez anterior c o estado 
do mesmo l~stabelecimento. 

Cópia deste balancete será remettida ao Ministro da l<'azenda. 
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Art. 3;j. O Guarda Livros no fim de <;ada anno apresentará 
igualmente ao Cnnselho a conta geral das operações do cxer
CICJO. Esta conta, depois de examinada pelo Conselho, será 
rcnwltida, com as reflexões que ao mesmo Conselho occorrcrcm, 
no l\Iinislro da ·Fazenda, 

Art. 36. Haverá os seguintes livros abertos, numerados, ru
bricados c encerrados, pelos membros do Conselho, que forcltl 
designados pelo Presidente. 

1." O de registro dos depositas, no qual se lançará o nu
mero do penhor, seu valor e descripção, a importancia do em· 
presUmo feito, a taxa do juro, o prazo do 1m1preslimo, o nome 
do depositante, sua pronssão, estado, idade, condição, lugar 
til) nascimento c de residencia, a data da transacção c a nota 
de sn l1~1· cxtrahido o conhecimento. 

2." O caixa. 
3." O do entrada c sahida dos deposilos. 
4.." O das vendas dos penhores. 
Art. 37. Os peritos serão encarregados de fazer a avaliaçuo 

dos e!Tcitos o!Terccidos em penhor, c estarão presentes aos lei
lões. 
~ Unico. Os vencim9ntos do Perito c Leiloeiro poderão ser 

fixos, ou commissão pela avaliação c venda. 
As faltas ou crimes commettidos por csks Empregados são 

punidos com a mulla de 100~ a 1 :000::;1, além das penas em 
que incorrerem pela Lcgisla~·ão em vigor. 

CAPITULO IV. 

Disposições gc1'acs. 

Art. 38. O l\Iontc de Soccorro fica bento do imposto de 
scllo, e t1~r<Í a fa1~uldade de aceitar doações c legados. 

Art. 39, Nos primeiros tempos, e crnquan!o o juro das quan
tias emprestadas sobre penhor nüo für sullicienle para cobrir 
todas as dcspezas do Monte de Soccono, o deficit será preen
chido pelos fundos deste Estabelecimento. 

Art. 40. Logo que o Conselho julgar conveniente, além dos 
ciTeitos de mctaes preciosos c brilhuntcs, aceitar como penhor 
outros quacsquer valores, proporá ao Govcmo esta ampliação 
ao presente Regulamento, indicando logo a espccie de valores 
que se poderá admittir como penhor, c as novas medidas que 
se devem tomar em ordem a beneficiar os que carecerem de 
pequenos emprcstimos, c de evitar prejuizos ao Estabelecimento. 

IUo de Janeiro, 5 de Janeiro de 1861.- Yiscmzde de ltabo
rahy. --Manoel Felizardo de Souza e 11Jello.- Visconde de 
Ypanema.- Yisconde de Cundcixa. -Visconde de Bomfim.
Barão de Itamaraty. -llarão de Mauá. -João Pedro da 
Veiga.-Antonio José Alves Souto.-Militão Mflximo de Souza. 
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DECRETO N. 2.724-dc 1~ de Janeiro de 18GJ. 

Cr~a mais uma Companhia de lmpcriacs Marinheiros na PmYinria de 
Mato Grosso, a qual fará p.1rLe ao· l:rirjJo já alli organisatlo ; e dá 11«"
gulamento para o tlito Corpo. 

Usando da autoris:~ção concedida pelo artigo t•~rcciro da Lei 
numero mil c quarenta e Ires de quinze de Sdcmbro de mil oito
centos cincoenta e novr, Hei por bem Crcar na Província de 
}lato Grosso mais uma Companhia de Impcriaes Marinheiros, 
a qual faní part•~ do Corpo já alli organisado; c Conformando
Me com o parecer da Secção de Guerra c Marinha do Con
selho de Estado cmitlido em Consulta de quinze de Novembro 
ultimo, DPtcnninar que no referido Corpo, qu<' S<' denominará 
Corpo de lmperia<'s l\Iarinheiros da PrO\incia de Mato Grosso, 
se observe o HP;.?;Uiamento que com nste haixa. assig'nado por 
F•·ancisco Xavier Paes Rarreto, do ~I1m Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da l\Iarinha. 

O Mesmo l\Iinistro c Secretario de Estado o tenha assim en
tcntlido, e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em doze 
de Jancim dD mil oitocentos sessenta e um, quadragesimo da 
lndependl:ncia e tlo lmpcrio. 

Com a Rubrica d() Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Francisco X avier Paes Barreto. 

ReA;nla;;ueuto, a que se refere o De~a·eto des2n. 
data, p~n·a o ()o••po de lntpeR•iaes :lllam·~nbeill"os 
da I•a·«n'ineãa de ;'llato {.ta•osso. 

TITULO I. 

DA. ORGANIS.\Ç.:\.0, I~STRUCÇÃO, DISCIPLINA E RllCHUTAl\IEISTO. 

Art. 1. • As Companhias de Imperiacs Marinheiros creadas 
na Província de !\lato t;rosso pelas Leis n.os ~1!.2 de G de Março 
de 184.5, c t. 043 de 15 de Sclcmbro de 185!l, formarão com 
a denominação de 1. • c 2. • um só Corpo, ao qual fkará addida 
a de Aprendizes Murinlwiros, errada na mesma Província pelo 
Dccl'elo n.o 1.U87, de 7 de Outubro de 1857. 

Art. 2.0 O Corpo, de que trata o arti~o antccPdcntr, lw 
espl'cialr:ncnte destinado para o serviço e tripolação das em
burcaçücs de guerra da D1visão Fluvial daquclla Provincia, c 
seu estado maior e menor h c o seguinte: 

Commandanlc, Capitão Tenente........................ 1 
Ajudante Secretario, 2. o o ti 1. o T!'nentc. . . . . . . . . . • . . . . . 'I 
Cirur~ião, 2. o Cirurgiiío do C11rpo (]p San!lP da Armada. . . 1 
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Commissario de 2. • Classe .•...•......••...•.....•.... 
EscriYão de 2. a Classe ....••.•............•..•........ 
Capellão . . . . . . . . . . . . . •..•.•...•...•..••..••••.....• 
s,:~rgento-Ajudante .•.......•.....••....• ·: ..••...•••.. 
]i Iel . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • . ... 
l\lcstre d'Armas .......•..•.••.•.•••••••• , •• , .•....•.. 
1\Icstrc de Apparelho c \'elas .. , .............••........ 
1\Iestrc Jjsping:~rdeiro . . . . . . . . . . . . . • ..........••...... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

O Cirurgião c Capellão serão os mesmos do Arsenal de 
l\larinha de Cuyabtí, em quanto alli estiver aquartelado o 
Corpo. 

Art. :p A fnrr:a riP eada uma das Companhias de lmperiaes 
:Marinheiros scní a seguinte: 

Com mandante, 1.• Tenente.. . . . • . • . . . • • • . . • . . • • . . . • . . . 1 
Tenente, 2.• ou 1.• Tenente .......................... , 1 
Primeiro Sargento. . . . . . • . . . • . . . • . . . . . • . . . . • • . . • . . • • . • 1 
Segundos Sargentos................................... 2 
Forriel.............................................. 1 
Cabos, Marinheiros de Classe Superior. . • . . . . . . . . . . . . . • • 4 
l\larinheiros de t.• Classe ............................. 20 
Ditos de 2.• dita .................................... 20 
Ditos de 3.• dita .....••............•...•• , •.•.•...... 20 
Gru metes ..........•..•..••....•..••..•••....••• · • . • .. • ar~ 

10~ 

Art . .1.• Cada Companhia sen\ formada de duas Divisões. 

1. 1 DIVISÃO. 2. 1 lHYISÃO • 

Com mandante ...•.•..... , •.•..•... 
TCiwnte ..........•........•...•.. 
Primeiro Sargento..... . ....•...•. 
Segundos Sargentos ............... . 
Forriel ••••••..•••.•••.••••...••.• 
Cabos .•.........•.........••....• 
Marinheiros de 1.• Classe ..•..•..•• 
Ditos de 2. • dita •..........•....•• 
Ditos de 3. • dita ••....•.• , ...•.... 
Grumetcs ••....•..•.••••• , •..•••.. 

1 

1 
1 

2 
10 
10 
10 
17 

52 

1 

1 
1 
2 

10 
10 
10 
17 

52 
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Art. a." Cada Divisão se subdividid <'m duas Sor~óes: 

1. a SEl.ÇÃO. 2. a SECÇ:\0, 

Sargento ou Forriel. .............. . 
Cabo ..•......•.•................. 
Marinheiros de 1. • Classe .......... . 
Hitos d" 2. • dita ................. . 
Ditos de 3.d dita ................ . 
Grumetrs.. . . ................... . 

26 

1. 
1 
5 
5 
5 
t; 

25 

At·t. 6. o A Companhia de Aprendizes :\Iarinlteiros fica tendo 
a org·anisaç<io seguinte: 

f.ommandantl', 1. o Tenente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tenentes, 2. •• ou 1. •• Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mestre.................................. . . . . . . . . . :1 
Contramestre..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
(luardiãcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1\'lestre d' A r mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Marinheiros de Classe Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Aprendizes l\larinhciro5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

21G 

Art. 7.• Esta Companhia será composta tambem de duas 
Divisões com a denominação de f." c 2.•, constituídas pelo modo 
seguinte: 

f.• DIVISÃO. 2.• niVISÃO. 

Tenente ...........•...... , ...... . 
Mestre ..•........................ 
·Contramestre ..................... . 
Guardião ..•.....•..•............ 
Marinheiros de Classe Huperior .... . 
Aprendizes Marinheiros ........... . 

1 
1 

1 
4 

100 

107 

1 

1 
1 
4 

100 

107 

Art. 8. 0 Haverá em cada Companhia, tanto de lmperiaes, 
como de Aprendizes, um tambor, um pifano, e dous cornetas, 
que serão tirados d'entre os Grumctes, e poderão continuar 
n'esse exercicio ainda depois de passarem a Marinheiros d1' 
qualquer Classe. 

Art. 9. o Havendo falta de indivíduos idoncos para comple
ur as Classes Superiores nas Companhias de Imperiaes Mari-

Parte /l. 4 
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nbiiros, poderão os lnferwres exceder o seu estado completo 
em tantas praças quantas faltarem naquellas. 

Art. 10. Em caso de embarque de uma só Divisno de qual
quer das Companhias de lmperiaes Marinhriros, poderá ella 
ser indiiTerentemente commandada pelo Commandante da dita 
Companhia ou pelo Tenente; c aquelle destes dous Officiaes 
que não embarcar commandará a outra Divisão. 

Embarcando uma só SP.cção, ou outra fracção qualquer, será 
com mandada por um Official Inferior, e na falta deste por 
um Cabo Marinheiro. 

,irt. 11. Os Officiaes empregados nas Companhias, resi
dirão no Quartel, que deverá tm· os arranjos necessarios para 
esse effeito. 

Art. 12. HaVI~rú no Corpo om livro de alardo, ou rPgistro 
geral pelo modelo n.o 1, no qual se lance o nome, idade, filia
ção, signacs e mais circumstuncias das praças das Companhia~, 
que será Pscriturado pelo Ajudante SPcretario, o qual fará 
igualmente toda a escrituração do detalhe c correspondencia 
offieial do Corpo, no que S(~rá coadjuvado pelo Sargento 1\ju
dante, e por alguma outra praça de qualqum· das Companhins, 
<Jue o Com mandante do Corpo destinar para isso, quando a 
allluenda do trabalho assim o exigir. 

Tarnbem haverá um livro para copiador de ordens, e outro 
de oficios. 

Art. 13. Cada Companhia terá tambcm um livro de alardo, 
ou registro para as suus respeelivas praças, que será escritu
rado por um Inrt~rior sob a responsabilidade do Comrriandantf', 
devendo, semelhantemente, cada Divisão, Secção ou fracção da 
f:ompanhia, que destacar ter um caderno auxiliar de igual mo
!lelo, onde se registrem as alterações que occorrerem durante o 
destacamento, as quaes se transportarão para o livro ou alardo 
<IP. registro da Companhia, e deste para o de registro geral do 
Corpo. 

Os livros e cadernos, de que tratão estes dous artigos, serão 
rubricados pelo Cummandanle do Corpo. 

Art. tr... Além dos Iinus e cadernos mencionados haverá 
mais: 

Um livro de so-:corros para as praças do e~tado maior e mc-
·nor do Corpo. 

Um dito pura a Companhia de Aprendizes Marinheiros. 
Cru clilo dn termos de elassillcação e accessos. 
t:m dito de rl'ceila de todos os gcneros e mais objcctos a 

cargo do Commissario. 
Um dito para lançamento da despeza de taes generos e objectos. 
Um tlito de receita e despeza de dinheiro. 
Um dito mappa. 
Est0s livros, com cxccpc,:ão do ultimo, serão rubricados pelo 

lnspt~ctor do Arsen;Jl de l\larinha da Província, e todos <·se 
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criturados pelo E~crivão do Corpo, pelo syslcma e confOI'Il;)C 
as ordens que rcgulão serviço semelhante á bordo dos Navios 
da Armada. 

Art. 15. No primeiro ou segundo dia uli\ de cada mez o 
lnspector do Arsenal do Marinha da Provincia, ac~mpanhado 
de um Empregado da 'fhesouraria de Fazenda, passará mostra 
ao Corpo, devendo nesta occasião os Commandantes das Com-, 
panhias apresentar relações do mostra em duplic.ata, conforme 
o modelo n. • 2, as <1uaes contenhão as alterações occorridas 
durante o m<'z anterior. 

))essas relações scni uma das vias archivada na Sccrotaria 
do Corpo, e a oulra n•mettida, depois da mostra, pelo lns
peclor do Arsenal á Thesouraria de Fazenda. 

Art. 16. Quando esti\'Cr destamda nlguma das Companhias, 
llivi,ões ou frnqiit~s. dellns organisarão srns Commandantes no 
p•·imeiro dia de cada mez relaçües de moslra, segundo o modelo 
j;"t referido, e depois de n·gistradns ns nltera~·ücs nos livros ou 
oHll'rnos auxiliares, as remelterão lodos os mezcs ao Comman
danle do Corpo. 

Art. 11. O Commandantc do l.orpo rcmetterá ao lnspeclor 
do Arsenal de l\larinha da Província, para ser cnvindo ao 
Presidente da mesmn, um mappa semanal da força, c estado 
das Companhias, especificando o numero das praças, que esti
verem destacadas e em que serviço. 

Semelhantemente enviar-se-ha todos os mezes um igual mappa 
ao Quartel General da Marinha. · 

Art. 18. Haverá uma embarcação ann<~da e convenien
temente apparelhada, para exercitar as praças do Corpo e da 
Companhia de Aprendizes que lhe he addida, em todas as ma
nobras e serviço da navegação fluvial, sendo o Com mandante do 
Co1·po o respon~avel pela conservação, limpeza e boa ordem 
de tal embarcação. 

Art. 19. O l\lestre de npparelho e velns dará lições de appa
rclho, obras de marinheiro, e tudo o que pertence á factura 
do velame; e o .Mestre d'armas os adestrará no manejo do 
todas as armas, de que se faz uso a bordo. 

Além destas lições, haverão exercicios gerncs de manobra, 
artilharia e mais armas, dirigidos pelos Oíliciaes das Compa-
nhias. f 

Art. 20. Tanto os lmpcriaesl\larinhciros como os -1\prcndizes 
serão lambem instruidos sobre a maneira de entrar em fórma, 
perfilar, volver á direita e á esquerda, marchar a passo ordi
nario e dobrado, & c. , nté a esllola de pelotão. Além disso 
os Aprendizes n:t Escola que deverá haver. e de que será 
Mestre um Otlicial Inrerior que tenha as habilitações nece~
sarias, aprenderão a ler, escrever, contar, riscar mappas, e a 
Doutrina Christã. 

Art. 21. O Commundante do Corpo de accordo cJm o 
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Jnspeetor do Arsenal, se o ()uarlel do mes-mo Corpo f(\r <Jqnlro 
do dito Arsenal, fará a dislribui~ão das horas para os diiTercnll'i! 
f'nsinos e cxm·cieios, como mais eonvenicntc fór ao scrvi~o. 

Art. 22. Para a classificação dos lmpcriaes Marinheiros nas 
praças que J}evcrão competir-lhes, e para o seu regular aecesso 
nas Companhias, passarão ellcs po1· um exame de todos ns 
misteres em que são instruidos, feito na presença do Com
mandante do COI'po, do Commandante, do '!\mente da fPSpeeliva 
Companhia, e do l~scriv!io, pelos ditl'crentes Mestres e lns-
tructores. . 

Só mediante taes exames, e, conscquentcs approvaçõcs, do ' 
eujos netos se lavrará termo 110 comp(~tente livro, poderflo 
ser elassificados os que assentào praça na de l\la r in hei ros de 
qualquer classe, ou passar de uma para outm imrncdiatarrwnt•J 
~upcrior, e dahi nos dilferentes groos de omciaes lnfet·iores 
das CompanHias, sendo tarnbcm para estes ultimos ncccssaria 
a qualidade de saber ler c cscrevrr. 

Art. 23. Para sur alistodo Imperial Marinheiro de qualllUI'I' 
das Companhias, he preciso ser Cidadão Brasileiro, ter dn 17 
a 40 annos de idade, ser forte, sadio, e capaz de lodo o servic;o, 
sendo preferível o qne tiver pratica da navcga~ão fluvial. 

Art. 24. Os exames para a classilica•:ão c aecesso, serão 
feitos srgundo as regras seguintes: 

1." Para ser classificado ou ter acccsso á Marinheiro de 
3.• clas~e, versará o exame sobre a nomenclatura de todos os 
Cabos do apparclho das embarcações da na\'Cgação fluvial e111 

~lato Grosso, maneira de fazer filaças, rnialhar, gaxetils, linlm 
ele mão, rabixos, fuzos, palombas, &c., remar e exercidos 
de artilharia como simples servente. 

2.• Para Marinheiro de 2.• classe, o qne fica dito c mais 
o seguinte: envergar e desenvergar panno, rizar, largar, ferrai', 
fazer todas as obras de Marinheiro em relação ás embarcações 
da navegação fluvial, indicar aonde laborào ou são fixos os 
cabos de taes embarcações, todo exercício d'artilharia e de 
armas brancas, c de fogo porlateis usadas á bordo. 

3.• Para Marinheiro de 1.• classe, além de tudo o que fica 
dito para as duas anteriores, consistirá mais sobre as operações 
de apparelhar as referidas embarcações, coser panno, pmmar, 
abitar uma amarra, e tornal-lhe boça, e governar de canna e 
de roda. 

4.• Para o accesso a Cabo de Marinheiros, versará não só 
sobre os misteres das classes inferiores, como sobre o conhe
cimento da numeração das differentes bandeiras de signaes. 

Art. 25. Os exames para as classificações dos indivíduos que 
entrarem para o Corpo com pratica da navegação fluvial, e 
maiores habilitações do que as de Grumcte, serão feitos, se
gundo as mesmas regras acima prescriptas, não comprehendida 
a instrueçiío militar, eujo exame sómenle será exigido seil• me-
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ces depois, quando já os alistados deverão possui-la no gráo 
que OOI'rtlS(lOIHICI' á ~Ua cJaSSl~. 

Art.. 2ti. Na falta de voluntarios, as Companhias de lmpe
riat'li Marinheiros dest!tl Corpo, serão completadas por meio d() 
wcrutamenlo feito na fúnna das Leis. 

t -··Art. 27. o~ qu•~ voluntariamente se apresentarem para o 
{, lll!tviço das ~:ompauhi:~s, ':.que ror .. ~n julgados ~~oneos receberao 

t 
·~' pmmw cem nul rets, se csllvcrem habllltados, para per
·~· á q~alttuer das da>st:s. de _Mari.nheiros, e ses~cnta mil 

:: rcas, se, nao tendo tacs habiltlat;.ocs, hcar•Jrn na de llrumetes. 
· · :. ~Kstes prcm i os serão dados c11a tres prcslaçCies iguacs: uma 
· Jog.~·que assl'nlarem praça, outra no fim de una anuo, e a outra 

,_. ao fim do prazo de seu alistamento. 
"b Art. 28. ,\s praças das 1 :ompanhias dt~stc Corpo que, ou 
• .forem recmladas, ou pill'" l'lle rassarent da Companhia addida 

Ale Apn~ndiz1~s, IPriio dirdto: 
L• No fim de 10 aamos d·~ sPrviço, além do soldo corrcs

pondenln ás suas n~~pcG!ilas classes, a uma gratificação igual á 
1crça parte do nH•smo soldo. 

2. • No fim de Hi annos de serviço, a uma gratificação igual 
á metade do soltlo. 

3. • Tendo completado 20 annos de serviço, á reforma com 
o soldo por inteiro, corresponcknte á classe em. que se acha" 
l'Cill. 

Art. 29. Os Jmperiaes ~lal'inheiros que assentarem praça vo
luntariamento, e não pi'Ocederern da Companhia de Aprendi
~es Marinheiros, sómentc SPrão obrigados a servir por tempo 
de seis annos se entrarem para o Corpo em alguma das classes 
de .Marinheiros, ou para clla passarem dentro do primeiro 
aono, e por tempo de dez anno:ii se entrarem na praça du 
Grumete, c não passarem á de Marinheiro dentro do dito pri-

,meiro anno. 
Continuando no serviço gozarão das vantagens que acima se 

concedem aos recrutados, e aos Aprendizes Marinheiros. 
Art. 30. Os voluutarios de que trata o m'tigo antecedente, 

comt:çarão a vencer a gratilicução da a. • parte do soldo, desde 
o dia em que declararem qu11 quet·em continuar, tendo com
_plctado o S«'U tempo de serviço, e a de metade do soldo Jogo 
<1ue tenhão feito igual declaração, findo o prazo de 16 annoi •. 

Estas declarações podem ser successivamcnte renovadas, nun
ca, porém, por tempo menor de um anuo. Aqudle que as não 
fizer, póde continuar no seniço por tempo indeterminado, mas 
não terá direito a qualquer das sobreditas gratificações. 

Art. 31. Os lmperiacs Mannheiros comprebendidos no art. 
29 deste Hegulamento, que tiverem como taes servido por es
paço de seis armos, c eom bom mrnportamento, poderão obter, 
lôe quizerem, até quatro annos de licença, em tempo de pu~. 
para se empregarem em embarcações mercantes nacionaes. 
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Rstas licenças, sómcnle serão concedidas por prazo de utn a 
dous annos. 

Apresentando-se o licenciado, c sendo julgado capaz de todo 
(I serviço, continuará na nwsma classe em que se achava no 
tempo da licença, e entrará no gozo das vantagens que pelo 
presente Regulamento se concedem aos lmpcriaes .Marinheiros, 
deduzido o tempo da mesma licença. 

Art. 32. Serão considerados desertores aquclles que se não 
<~prescntarem no Corpo ,;.ou a alf{uma autoridade do lmperio, 
logo que linde o prazo da licença, que na conformidade do 
artigo antecedente lhes tiver s~do concedida. 

Tacs licenças serão concedidas pela Secretaria de Estado. fican.,. 
llo os licenciados debaixo da vigilancia das Capitanias dos Portos, 
ás quaes apresentarão seus títulos. 

Estas licenças scriio cassadas quando o licenciado se não em
pregar na navegação mercante nacional, ou se t:omportar de 
modo reprehensivel. 

Art. 33. :Em circum~tancias rxtraordinm·ias ficiio sem ctreito 
<JS lieençns concedidas, e obrigados os licencindos a se npr;e
scntarem, sob a mesma pena da primeira parte da arligo ante
cedente. 

Art. 34. O tempo que os lmpcriaes Marinheiros estiverem 
eumprindo scnlença, ou no Hospital, não lhes será contudo corn9 
de serviço. 

Art. 35. O voluntario que se houyer separado do Corpo, 
findo o seu prazo de ser·viço, poderá ser admittido, como se 
fôra licenciado, em qualquer tempo, e na mesma classe a (\Ue 
pertencia, uma ,ez que seja julgado capaz de todo o serviço. 

Serão preferidos aquelles, que menos tempo houverem e~
tado fóra do Corpo, c d'entre estes, os que ao requererem baixa, 
deelararem a intenção de volt<~.r ao serviro . 

."!st!5 ~ :!if' ~i 'tm'l .nrmilt .r> ~ é'~ 
.ntterior. ~ ser-Ja. ~tiS .. ~ IDeSIDO pr.z.:.tO dus l'ft'l'lnillkls. 
ou wr mt•n« nuntenl de annos. :i ronlade do n-admittido. 
~ prinu•iro .. ~ flOnltt•. Sti'i'o prt'ft~riveis i\OS St~"ttndo..~ t' nio 

HXC)Ut'HI a conws.iOO das lioon~~s de quo truta o art. 31 d~'to 
Hegulamento. 

Art. 36. Para ser adrnittido na Companhia de Aprendizes 
Marinheiros, h e necessario:' 

1. • Ser Cidadão Brasileiro. 
2.0 Tet· a idade de 1 O a 17 annos. 
a. • Ter constituiçilo robusta c propria para o serviço naval. 
Art. 37. Tambem poderão ser admittidos os que, tendo me-

nos de 10 annos de idade, se acharem com suficiente desen
"olvimento physico para começar o aprendizado. 

Art. 38; O numero de Aprendizes Marinheiros marcado no 
art. 6.• deste Regulamento, será preenchido: 1.• com meno
R'.S voluntarios, contractados a premio; 2.", com orphllos des-
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~Midos, que, ten1lll o~ requisitos dos arts. 36 e·37. forem re
mettidos pelas Antoridadrs competentes. 
· Art. 39. O contracto do alistamento dos menores será feito 

.·tom os pais, tutores, ou qui•m suas vezes fizer. fi" 
. .t;"Art. r.. o. U premio dos voluntarios menores será de tOO:jf! rs., 
e11e.abonará integt·almente aos pais, tutores ou quem suas vezes 
fizer, logo que se verifique a apresentação dos ditos menores. 

:<!'"'Art. 4-l. Para facilitar a acquisição de menores se estabe
Jtféerão nos districtos da Província, aonde o Governo julgar conve
•8Jellte, Sec<:ões liliat>s, formadas conforme o a1t. 7. • desté Regula
l'lnento, podendo o Omeial Commandante de tal Secção ser tambem 
.eneat'rcgado do alistamento resprctivo, entendendo-se para ísso 
·com as competentes autoridades locaes. 

Nestrs lu!( ares estacionará uma Em barcaçlio do Estado para 
5orvit· de Escola á Secção 111ial, e igualmente·de Qua'rtel se tiver 

··para isso as accommodações precisas . 
. Art. 42. Os A pt•endizes, qne assentarem praça nas Secções 

'fl!iaes, seriío conservados nellas o tempo que fôr julgado su·ffi
.,.tiente para se irem gradualmente acostumando ao s~rviço, e á se

pataç.lio de suas famílias, sendo então remetlidos para o Quartel 
·"1le Companhia . 

.' .:.:~.~.ri,-1-'~ ,A~rt., 43. Os Aprendiz<'s Marinheiros que completarem 17 an
~e idadf', passarão a ter praça de Grumetes na Companhia de 

·. 'J.:n1periaes Marinheiros, que oCommandante doCorpodesignar, e 
J~clessa data em. diante lhes será contado o tempo de serviço para 
\CJ;em direitos ás vantagens concedidas por este Regulamento, 
J,Mra licenças, gratificaç.ões e reformas . 

. d·Art. 44. O embarque de Imperiaes Marinheiros para asembar

.cá~s que precisart>m de seus serviços, ou ser por elles tripoladas, 
se1·á por ordem do Inspector do Arsenal, e em virturle de requi
sição do Com mandante da Estação, ou de quem suas vezes fizer no 
lugar, e sempre que fór possível se verificará por DivisõC'S ou Sec
ções de Companhia: mas na impossibilidade de formar taes Divi
sões ou Serçti••s com as praças das classes df'signadas nos arl~. 4. • c 
!>.• deste Regulamento, o Comn~andante do Corpo poderá preen
cher-lhe o numero com as pratas que houve1·em disponíveis, ainda 
que de diiTerentes classes, e lambem d'l dilferente Compaohin, 
3 semelhança do que se pt·atica com o Corpo de Imperiaes Mari
nheiros desta Côrte. 

Art. 45. Da Companhia de Aprendizes Marinheiros tambem 
podem destacar para bordo dos Navios da Divisão fluvial, para alli 
continuarem a receber a instrucçào pratica da at'te de Marinheiro 
e tle Artilheiro, aquellas praças que forem mais robustas e esti
verem mais adiantadas. 

Art. 46. Formar-se-ha em cada Companhia de lmperiaes l\fa
rinhciros uma Esquadra de vinte homens, 'scJihidos d'entl'e os 
i\Jarinh• i !'Os da~ diffo,rentrs classrs, que mais aptidi1o mostrarem 
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para o seniço d'arlilharia, e terão por distindi\'o um galão de 
lã amarclla sobre o cnnhfio da farda. 

Eslcs l\lnrinhciros, destinados a preencher á bm'do as funcçõl's 
de chefe de peça e earrl:'gadorcs, terão uma instrueção csp<'eial 
sobre a manobra e pontat·iusdas bôcus de fogo que se usào á bordo. 

TITULO 11. 

DO AQUARTELUtENTO, FORNECil\IENTO 1 SERVlÇO 
E ADliiNJSTRAÇÃo. 

Art. 47. O Corpo de Imperiacs Marinheiros da Provinria de 
:Mato Grosso, e a Companhia de Aprenrliws que lhe he addida tPrü 
Quartel no Arst'nal de Marinha da Cidade de Cuyabá, em quanto 
o Govm·no não julgar conveniente remo,·ê-lo no todo ou em parte 
para algum outro ponto da Provinda. 

Art. 48. Os artigos constantes da tabclla n.o 1 serão fornecidos 
pelo Arsenal de Marinha, crn eonsequmteia de pedidos feitos pelo 
l~scr·ivão do Corpo, c assignados pelo Ajudante e Commissario, 
c rubricados pelo Commandante. 

Art. 49. Os objectos de que trata o artigQ antecedente, e bem 
assim os mais que, na conformidade deste Hegulamento, tiverem 
de ser fornecidos pelo Arsenal de Marinha, ser·ão entrrgues pelo 
Almoxarife do mesmo ao Commissario do Corpo, ao qual se
rão carregados no livro competente pelo respectivo Escrivão, dan
do-se o devido conhecimento em fórma par'a descarga do Almo
:xarife. 

Art. 50. Os lmperiaes Marinheiros serão armados de espin
garda com baioneta, pistola, sabre e cartucheira de cintura sem pa
trona. Os Sargentos e Fot·rieis usarão de sabre com cinturão. 

Art. 51. Tanto o armamento de que faz menção o artigo an
teeedente, como os mais objectos que de vão ser dados para o serviço 
das Companhiag, e seu aquartelamento, serão entregues por ordem 
do Commandante do Corpo aos das Companhias, que por elles 
ficarão t'esponsavcis, exhibindo recibo ao Commissario para sua 
descarga. 

Art. 52. As praças de pret do Corpo, e as da Companhia de 
Aprendizes 1\'Iar·inheiros , serão providas pelo Commissario das 
peças de fardamento constantes da tabella n.o 2, e conforme o 
modelo determinado pelo Governo. 

Todas estas peças, e os de equipamento constantos da ta
bella n.• 1, ser-lhes-hão dadas gratuitamente, e lançadas por 
datas não só nos alardos e livros de registro, como nos seus 
assentamentos no respectivo livro de soccorros, para se lhes 
contar o tempo de duração, na fórma das mesmas tabellas, 
na intelligencia de que taes peças silo dadas a vencer. 

Art. 53. Além das peçllS de fardamento de que trata o artigo 
antecedente, poder-se- hão distribuir pelas prac;as de pret das 
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Companhias de lruperiaes e Aprendizes, aque\las de que extraor
dinariamente precisarem, pagando-as por{~m pelos seus ven
cimentos, p<.1ra o que se farão os mesmos lançamentos do dito 
artigo menciona do. 

Art. 54. No acto, porém, de assentar praça, se dará gratui
tamente por uma vez á cada uma das referidas praças um 
fardamento constante de um bonete, um lenço preto, uma farda, 
uma camisa com gola azul, uma calça branca e um par de 
sapatos. 

Art. 55. A nenhuma praça se fornecerá extraordinaria
mente, por uma vez, em peças de fardamento, um valor 
maior que metade de sua soldada mensal, e, quando deste 
rondo se não possa completar de uma só vez o llUmero de peças 
de fardamento, que cada uma do taes praças deve tPr, ir-se
lhes-hão fornecendo mensalmente as necessarias, e abonando-se
lhes sempre de prcferencia as que mais indispensaveis lhes forem. 

Art. 56. Os OITiciaes Interiores e Cabos us:mlo dos tlistinc
tivos iguaes aos de que usão os ua mesmas dasses do Corpo 
de lmperiaes Marinheiros desta Côrtc. 

Art. 57. No principio dt) cada mcz proet>derão os Com
mandantes das Companhias á revista dos saccos das p1·uças 
das mesmas, c, fazendo uma relnção das peças que faltarem 
para o completo das que menciona o art. 59 deste Regula
manto, levarão taes relações ao conhecimento do Com man
dante do Corpo para ellc ordenar que o Commissario entregue-as 
ás ditas praças. ' 

Art. 58. Quando a distribuição de fardamento fôr na con
formidade dos arts. 5~ e 5i deste Regulamento, o Comman
dante da Companhia das praças ou praça a que se tiver de 
faze1· a distribuição, organisnrú uma relação declarando o nu~ 
mero o qualidade das peças, que deve cada uma das ditas 
praças receber, c por que motivo: e esta relação, depois de 
rubricada pelo Ajudante, ser;í apresentada ao Com mandante do 
Corpo, para, por seu despacho, mandar cntrt'gar as peças 
referidas. 

Art. 59. As peças de fardamento que deve ter cada uma 
das praças de prct das Companhias de lmperiacs Marinheiros 
e Aprendizes Marinheiros, são as seguintes: tres calças de brim 
branco, uma calça azul, tres camisas de brim branco com gola 
e punhos azues guarnecidos de cadar~·o na gola c punhos, 
dous bonete~, urna camisa azul com guarnição de cadarço na 
gola e punhos, dous pares de sapatos, duas fardas e dous lenços 
pretos; 

Terão tamhem um pente e urna escova. 
Art. 60. Todas as vezes que se fizerem as relat;ües de prct, 

descontar-se-ha da quantia dos vencimentos de cada praça, o 
valor dos objcctos que lhe tiverem sido fornecidos extraor
dinariamente. 

Parte IJ. 5 



Art. til. CJunnuo succeda f"lleeer , ou dcgertar qualquer 
praça u;1s Companl1ias de lmperiaes Marinheiros, ou Apren
dizes, o Commandante da respectiva Companhia, a troco do 
competente recibo, fará entregar ao Commissario todas as peças 
de armamento e equipamento, pertencentes á dita praça; e 
pelo que diz respeito ás peças de fardamento as fará vender 
em leilão, e do producto se fará carga no competente livro 
ao Commissario do Corpo para ter o destino determinado no 
Decreto de 15 de Julho de 1833. 

Art. 62. Os Com mandantes das Companhias, Di-visões, & e., 
prestarão toda a attenção não só no completo de fardamento 
de cada uma das praças que com mandarem, corno no armamento 
c equipamento; na intelligencia de que todos os extravios 
que houverem nestes dous ultimos objectos, serão ind8mni
sados á custa das referidas praças, ou dcllcs Commandantes. 

Art. ü3. O pagamento dos vencimentos das praças das 
Companhias c do estado maior c menor do Corpo, será feito 
por meio de folhas c prets mensaes , formados pelo Escrivão 
do mesmo Corpo, á vista do livro de soccorros respectivo ; 
conferidos c assignados pelo Ajudante, c rubricados pelo Com
IJJa.ndante do Corpo. 

As ditas folhas c prets serão remettidos pelo Jnspector do 
Arsenal á Thesouraria de Fazenda, para esta mandar fazer os 
competentes pagamentos, conforme as ordens que regulão tal 
serviço. 

Serão contemplados no mesmo prel os soldos ab·azados das 
praças que tiverem estado ausentes em serviço, e se recolherem 
sem ser pagas. 

Art. ü4. As praças, que se acharem embarcadas, receberão 
por bordo da Embarcação onde estiverem, á vista de folhas 
organisadas pelo Eserivão da dita Embarcação, c pela mesma 
fórma que se pratica com a marinhagcm do Corpo da Armada. 

Art. 65. Tanto as peças de fardamento, como quaesquer 
outros objcclos que despender o Commissario, ~er-lhe-hão lan
çados em despeza pelo mesmo systema da escrituração usada 
a bordo dos Navios da Armada. 

Art. 66. As rações para o Corpo de lmperiaes Marinheiros, 
c para a Companhia de Aprendizes serão fornecidas pelo ArJ 
senal de Marinha, mediante os mesmos pedidos, e pela mesma 
maneira que se pratica com os Navios da Armada fundeados 
nos portos onde ha Arsenal de Marinha. 

A distribuição dos ranchos, e praças será feita pela mesma 
fôrma. 

Art. 67. Se na conformidade do art. 47 deste Regulamento, 
o Corpo de lmperiaes Marinheiros no todo ou em parte, tiver 
Quartel fóra da Capital da Província, a Presidencia da mes~n 
providenciará sobre a maneira de ser alli feito com a devida 
regularidade o pagamtmto dos soldos, ~fornecimento das rações. 
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Art. 68. Quando as praças do Cet•po osl!iverttm au1barcad310, 
serão municiadas pela Embarcação onde estiverem. 

TITULO Ill. 

DO HOSPITAL. 

Art. 69. As praças enfermas do Corpo de lmporiass Mari
nheiros e da Companhia de Aprendizes, que pela gravid11de 
de suas molestias não poderem ser tratadas no Quartel, serão 
recolhidas ao Hospital Militar da Cidade de Cuyabá, onde re
ceberão um tratamento igual ás do Ex11rcito, mediante 11 in
demnisação competente. 

Art. 70. Quando no Hospital existirem algumas das ditas 
praças serão ellas diariamente visitadas por um Official do 
Corpo. 

TITULO IV. 

DOS VENCIMENTOS. 

Art. 71. O Commandante do Corpo, .06 das Companhias, 
e todos os O!Iiciaes da Armada e das Classes annexas, assim 
como os Officiacs Marinheiros c Artífices empregados no mesmo 
Corpo, perceberão vencimentos c vantagens iguacs aos que per
cebem ou perceberem os Officiaos de identicas categorias se
melhantemente empregados no Corro de Impcriacs Marinheiros 
da Côrtc. 

Art. 72. As praças de prct do Corpo terno os vencimentos 
designados na tabella n." 3. 

TITULO V. 

DOS CASTIGOS. 

Art. 73. As praças do Corpo de lmpcri<tes Marinheiros ficão 
sujeitas ás disposições do Regulamento Provisional c Artigos de 
Guerra da Armada, sendo, porém, entendido que no caso de 
1.• e 2.' deserção simples lhes serão applicadas as penas im
postas no art. 80 dos de Guerra da Armada pela maneira alli 
declarada. 

Art. 74. As faltas de subordinação c disciplina dos Apren
dizes Marinheiros, serão castigadas corrcccionalmento ao pru
dente arbítrio do Com mandante do Corpo, ou dos Officiaos 
Com mandantes das Secções filiaes. 

A prisão simples, a solitaria, a privação tcmporaria de parte 
da ração, ou scntinellas dobradas, serão os eastigos applicavcis 
aos Aprendizes Marinheiros. 
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Os crimes de outra natureza serão processados e punidos, 
sr.~·undo a legislação eriminal do lmperio. 

Art. 75. O Aprendiz Marinheiro que desertar e fôr captu
rado, ou se não se apresentar dentro de tres mezes, será rc
mctlido logo para o Quartrl do Corpo de lmpcria"s Marinheiros 
nesta CortP, sendo ronscrvndo preso até a occasião d'• partir. 

Se, pol'l'!ll, apresentar-se voluntariamente dentro do pr.uo 
de trcs mczcs, clepois da deserção, continuará na Companhia, 
solfrendo neste caso o castigo correccional que o Comman
dante do Corpo julgar justo mandar-lhe inllingir, conforme a 
regra estabelecida na segunda parte do art. 74 deste Uegula~ 
mcnto. 

TITULO VI. 

IJ1Sl'05IÇÕES IH \'EI>SAS. 

Arl. 76. Os O.Tieiacs c Officiaes Inferiores do Corpo c da 
Companhia de Aprendizes, exercerão as altribni!;ões c deveres 
que estão determinados aos indivíduos de iguacs postos, pelas 
Leis em vigor, ordens estabelecidas ou usos adaptados nos Corpos 
do Exercito na parte que lhes fôr applicavel, c o contrario não 
dispozer o pre:;cmte Hegulmnento. 

Art. 77. Os OITiciaes e mais praças do Corpo exercerão, 
além das funcç.õcs marcadas neste Hcgulamcnlo, todas ilS que 
lhes competirem como praças dos Navios em que se acharem 
mnbarcados. 

Art. 78. O Cornmandnntc do Corpo c os das Companhins 
serão nomC)ados por Avisu da Secretaria de Estado, c os do 
Estado mai~n· e menor 1wlo Qnarlcl General da Marinha, ou 
pelos CIJCfes das H.eparli;;õcs a qne por suas classes perten
cerem, prcccdent~o rcquisiçJ.o do mesmo Quartel General. Os 
Officiars Inferiores e Cabos das Companhias serão nomeados 
pelo Commantlante dn Corpo sob proposta do Cornmandantc 
da rcspectivu Companhia d'entrc as praças della, que tiverem 
a ncccssaria idonricladc, preeedcnclo o~ exames tlcterminados 
no art. 2'~, c lendo em Yista a declaraçfío feita 110 final do 
art. 22 deste Brgulnmcnlo. 

Tanto os Cabos como os Officiacs Inferiores poderão passar 
de uma para outra Companhia por ordem do Commandante 
do Corpo, e C'Onformn as conYeniencias do serviço. 

Art. 79. O Commandantc do Corpo poderá dirigir a todos 
os CommandantPs de Companhias, Divisões, Secções ou fracçõcs 
de Companhia, embarcados em Navios da Armada, por in
termidio dos Commanda!Ílci destes, todas as ordens, que 
julgar convenientes para manutenção da disciplina particular 
tlo Corpo. 
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Art. 80. A Companhia de Aprendizes l\IarinhGiros, além 
do que neste Regulamento se determina, ficará para com o 
Corpo, a que he addida, nas mesmas relações· que tem as Com
panhias de Aprendizes Marinheiros desta Córte para com o 
Corpo de Imperiaes Marinheiros. 

Art. 81. As inspecçõcs de saude a qne se houver de procü
der, não s(J para veri!icação do disposto 110 final dos arts: 23, 
3G e 37 deste Hcr;ulamcnto, como por qualquer outro motivo, 
serão feitas perante o Commandante do Corvo pelo respectivo 
Cirurgião, e por mais dous Cirurgiões militares ou paisanos, 
que se requisitarão á Presidencia, sendo o termo da inspecção 
lavrado pelo Cirurgião menos graduado ou antigo, se todos 
forem militares, ou pelo mais moço dos que forem paisanos. 

Art. 82. O lnspector do Arsenal de Marinha da Província, 
sob as ordens da respectiva Presidencia, exercerá no Corpo de 
Imperiacs Marinheiros da dita Província a mesma acção de 
mando, que pelo Regulamento n. 4-tl A, de 5 de Junho de 
1845, ex.ercc o Quartel General da Marinha sobre o Corpo de 
Imperiacs Marinheiros desta Côrte. 

Art. 83. Nos exames de que tr:lta o art. 22, a falta ou 
impedimento do Tenente da Companhia será supprida 1)elo 
Ajudante do Corpo. 

Art. 8ft.. Ficão revogadas todas as disposições em contrario 
ás deste 1\egulamenlo. 

Palncio do Hio de .Tnneiro em 12 de Janeiro de 1861.-Fran
cisco Xavier Paes Barreto. 
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'fABELLA N. 9 f. 
Tabclla por onde se d~ve regular a distribui~Ao do ar

mamento e utensis d& Corp6 .W lmperiaes Mari'nlteiros 
da Provincia de ftlalo Grosso. 

Espingardas .•.•••••.••••••...•••••••••. 
1 :Javinas para Aprendizes 1\Iarinheiros •••• 
Espadas ...•.•..•.•..••••...••.•.•••.•. 
J\lartelinhos ........................... . 
Saca trapos ........................... .. 

Cinturlio com fivela .de metal amarello .. 
Cartnxeiras ........................... . 
Porta espadas .•..•••••••.•••••.•••••••• 
Porta baionetas ••..••••.••••.•••••••.•• 
Coldrcs para pistolas ................. .. 
Bandoleira •••••••..•••••••.•.•••••••••• 

Bainhas de espadas .•••••••••.•••••••••• 
Bainhas de baionetas ................. .. 

Pat'a a Secretat•ia do Corpo. 

~rma~ios grandes ••••••..•.•..••.•••••• 
Crai'Cira ••.•.••..••..••••. , .••••••.•••. 

1 Cad~iras. com assento de palhinha , , •••• 
, Escnvanmhas de metal .•••••••••••••.• 

.Mochos com aisento de palhinha ..••••••• 

~Tesa grande com gaveta .............. . 
Ditas pequenas com ditas ••••••••••••••• 

Sinetes de' armas .•••.••••••.•..••.••••• 

Para cada Companhia. 

Caixa] de guerra .•••••••.•••••••••••.•• 

J.1rra para agua •..•••.•••••••••••••••• 
Barris para dita, ••••••••.••••.•••• , ••• 
Baldes para baldear •..•..•..••••••••••• 
Carrinho de mão ..•.•........•.•••.•.• 
l•:ltxndns •••.•••.•••••..••.•.••••••••••. 
Pús de f1•rro ..••..••••••••••••••.•.•••. 
1\lcsa para Pscrevcr com gavuta ••••.•••• 
Tamboretes de pito .•.•••..•••.•..•.•.•. 

l.ampeõrs •••.•.......••••..•••.•.•••••• 
Vassouras ••..••..•...•••••••.•••••••• 

I
. Pifanos •..•..•.•..•..•.••••..•••••.•••. 

llaquctas para cmx:~s du guerra .••••.••. 

az~ 

Quanti~ades. 

~ 
1 

6 
3 
6 

1 
~ 

2 

1 
4 
8 
1 
2 
2 
1 
8 

2 
12 
~ 
3 

Duração 

} a annos. 

}sem tempe. 

} 6 annos. 

-}u annos. 

SeiO tempo. 

8 annos. 

j 
.: 
~ 
"" o 
c 
"' ::I 

""" a 
w 

Sem tempo. 
)) 

8 anQos. 
8 )) 

~"rx; 
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TABELLA N. e 2. 
Tabella das ditrerenles peças de fardamentos e seus 

'Vencimentos. 

o 
l'l 
c 
"' c. 

;:! '; 
o "' "' TElUPO DE VENCIIlE~TO. .5! o 
"' c 00 

"' c . s ..0 .§ "' s s "' ~ ;:.. ·;:::: c. 
"' -e ~ ..0 ;]l ... 

"' õ c. 
"' """ o <Ó s o .; ;]l -e "' "' .. .5! ô "' "§ "' "' <.> ..0 

c Qo 

"E .5! v .5! ... <.> <.;> c .., 
c ..,. 

"' -1"' 
.., 

o "' "' "' i:5 i:5 "' o- "' ~ ...l ~ u u ~ ;:;; u..., r:fl 

Ao !Uisantar praça .•.•...•..••••. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

De seis em seis mezes ...•..•.••. .. .. .. . . 1 . . 1 1 

De anuo em anuo ......••..•.•.. 1 1 

De dous em dous 3.llDOS ••••••• ~. .. .. 1 . . .. J 

1. • Dns duas camisas que se abonão por anuo, se deve dar n'um semestre 
camisa de baeta, ou de panno azul, c no outro de brim branco. 

2.• Ao assentar praça recebem as 12 peças constantes do mappa acima, 
podendo-se dias depois, em caso urgente, dar a vencer 11or conta de seus 
semestres mais uma camisa e uma calça de brim, nllo sendo permittido 
depois disto dnr-se mais fardamento algum iiem que esteja vencido, segundo 
Oii prazes marcados. 

3.• Aos c~misas de &ernc~tre e ao MSentar praça sao de gola azul. 



TABELL.t\ N.o 3. 

Tabella tios soldos c mais vencimentos das pmças do Coqlo de lmpcriaes ~Iarinheiros. 

I SOLDOS. GR.\.TIFICAÇÕES. jl rj 

I 
~-~-~ -;--~-r-

I 
;I ~,:, ~o 'l"t ._!. 

CL\SSES. 
1:::; '-'o :::;: ~o '""" GQ; Legislação. i 

I ~ ~ e·t ~·e ~-~ 
I ~~ ~ ~;:; ~~ í$~- .,-

i i 

~·"'I ~~" ~f' 
"-::::;: - "'~ <:•t 6 .coe. 

c~ o~ ';.-.::: ·r ~ 
i " ~ &~ ~:= .§ ~ .§5 I ~ folól 

I~ >::::;- I A ~ i 
I ' 

Sargento Ajudante ••.••••.. 1 2osooo I 6Rô63 10$000 I (a) Art. 65 do Rel!· que baixou rom o ! ••••••••i I Primeiro Sargento •••••••.•. ' 20$001) :.!0~000 G$GGG 10$000 a;;oo $060 Decreto n. 0 411 A de 5 de Junho de 1845. [' 
Segundo Sargento .......... 10$000 19$000 6$333 D$500 $4~0 S0611 'i 

1 Forriel .••••••••.•••••••••• 18$000 181!000 68000 9$000 a35o Hü60 (b) Av. e Tabella de 8 de Janeiro de 18!6. li 
Cabo ...................... 16$000 18$000 &g3:]3 S~OO!l ~300 ~OJO (C\ Dec. P. 0 1.465 de 25 de Outubro de 185i.1, 
~farinheiro de 1.• Classe •••• 12$000 14$000 4$000 6~000 g3on 8060 ( d) AYiso e Tabella de 30 de Março de 1852. i 
Dito de 2.' Classe ......... 10$000 10$01l0 3S333 5$000 S200 $000 (e) Art. 3:Jdo Reg que baixou como Dce.lj 
Dit" de 3." Cla~e .......... 8$000 8$000 2$266 4$000 Bt50 S060 n.o 411 A de 5 de Junho de 1845. i: 
Gmmetes .................. I &$000 7$000 1$636 _2$500 $100 ~050 I 

1 

C~bos de Aprendizes l\Iari·l I nheiros .................. 12$000 12$000 
! Aprendizes Marinheiros ••••. 3$000 3$000 ........ ········ $060 I 

~~ 

c 
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HODELO ~.o 8. 

Co••po de ltnpet•laes Jlm·inbeb•()§l da Pre'\·ineia de Hato Ga-osso. 

llelaçào de mostra do mez de 

Graduações. 11 ~ ~~ 1 Nomes. 1 Allera~ões. 
Q, 2: 

Tenente ................. . 

COIIIpatlhl" 

\·enl'ineulo 
dia'l'io. 

de Ul6 

Prd. 
______ ,, ----------

Comrnamlante .•..•••• ····~~---,---•----•----

------ --.-----1 1----·----- 11------------·-
1.0 SargentO" ............. . 
2. 0 ' ditos, .............. ,. 
Forriel .................. . 

Cabos Marinheiros ••.••.•• 
----~----·--· ----·----·-----11-------------------

~-

-------11 1----1----1---
Marinheiros de 1. a Classe ••• 
Ditos de 2.• dita ......... . 
Ditos de 3.• dita ......... . 
Grumetes .............. .. 

- Somm~relação •• 1~---,----

..,... 
N.l 



DECHETO N. ~.725- d~ 12 d~ Janeiro d~ l86L 

Crêa duas Companhias de Aprendizes r.Jarinheiros, uma na Proviucia do 
Maranhão, c outra na úõ-s:·· Pedro do llio Grande do Sul. 

~Hei por bem, U:;ando da autorisaçilo dada no artigo sexto 
éJrngra[Jho primeiro da Lei n." 1.100, de 18 de Setembro do 

E pwxirno passado, Crêar duas Companhias de Apténdizcs 
inbeiros, uma na Província do Maranhão, e outra na do 

Pedro do !tio Grande do Sul, as quaes serão regidas pelo \.; 
J!egulamPnto mawlado observur pelo Decreto n.o 2.003, de 24-
~ Outubro de 1857, em Companhias identicas cr.~adas nas Pro
V.incias de Pernambuco e Sanla C.:atharina. 

?: Francisco Xavier Paes Barreto, du 1\Icu Conselho, Ministro e 
t:jecretario de Estado dos Ncgocios da Marinha, o tenha assim 
011tcndido e faça executai·. Palacio do Uio de Janeiro em doze 
de Janeiro de mil oitocentos sessenta e um, quadragcsimo da 
IQdependencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 

-·-
DECRETO N. ~.726-de 12 de Janeiro de 1861. 

Promulga o Tratado de limites c navegação fluvial celebndo entre o Brnsil 
~ e a RêpUlílicã-ac Venezuela Clll á de Maio de 18f>9. 

Havendo-se concluido c .ussignado na capital da Republica 
de Venezuela, no dia 5 de Maio d~ 1859, um Tratado entre 
este lmperio e a mesma Republica de Venezuela, para o fim 
di~ fixar os limites e regular a navegação fluvial entre os dous 
pàizes; c tendo sido esse acto mutuamente ratificado e trocadas 
as ratificações em Caracas no dia 31 de Julho do anno pro
ximo passado, Hei por bem mandar que o dito T1·atado seja 
obiervado e cumprido inteiramente como nelle se contém . 

.João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú, do 1\leu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gQ(:ios Estrangeiros, o tenha assim entendido e expeça os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro aos doze dias do 
mez de Janeiro de mil oitocentos e sessenta c um, quadra
g~imo da lndependencia e do Imperio. 

,, Com a Rubrica do Sua Magcstade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansao de Sinimbú. 



Nós o Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Bra
sil, & c. : Fazemos sabct· a todos os que a presente carta de 
confirmação, approvação c ratificnção virem, que aos cinco dia5 
do mcz de Maio deste anno concluio-se c foi assignado na 
cidade de Caracas, entre o lrnpcrio c a Hcpublica de V cnezucla, 
pelos respectivos Plenipotenciarios, qu~ se achavflo munidos dos 
competentes plenos poderes, um Tratado de limites c ua\'cgaçlio 
fluvial do teor seguinte: 

J~m nome da Santíssima e Indivisível Trindade. 

Sua l\Jagcstadc o Imperador do Rmsil c a Rcpuhlica de Y cnc
zuela, reconhecendo a necessidade de chegarem a um accordn 
definitivo sobre os limites entre seus respectivos lrrrilorios, para 
ficar solidamente estabelecida a harmonia que felizmente existe 
entre os dous paizes, e remover qualquer motivo. de desintcl
ligcncia; c desejando ao mesmo tcmvo facililar c promover 
entre ambos a liberdade de communicação pcin mulua fron
teira c pelos rios na parte que a cada um pertence, rcsol
Yêrão celebrar para este fim um Tratado, c nomcürão para 
seus Plcnipotcnciarios, a saber: 

Sua l\Jagestadc o Imperador do nrasil no Sr. Fclippc .José PP· 
rcira Leal, Oficial da ordem da Hosn, Cavallciro dns de Chrislo 
e S. Bento de Aviz c da Imperial do Cruzeiro, seu Guurda-Houpa 
n Encarregado de Ncgocios nas Republicas de V cnczucla, Nova
Gmnada e Equador, &c., &c., &c.; 

E S. Ex. o Presidente da Rcpublica de Venezuela ao Sr. Li
cenciado Luiz Sanojo, &c., &c., &c.; 

Os quacs, depois de terem trocado os seus plenos poderes 
respectivos, que forüo achados em boa c devida fórma, concor
dárão nos artigos seguintes: 

Art. 1. • Haverá paz perfeitn, firme e sincera amizade entre 
Sua 1\iagcstade o Imperador do Brasil, seus successores e subditos, 
c a Republica de Venezuela e seus cidadãos, em todas as suas 
possessões e tcrritorios respectivos. 

Art. 2.• Sua Magestade o Imperador do Brasil e a Republica 
de Venezuela declarão e definem a linha divisoria da maneira se
guinte; 

1.• Começará a linha divisoria nas cabeceiras do rio Me
machi; e seguindo pelo mais alto do terreno, passará pelas cabe
ceiras do Aquio c Tomó e do Guaicia c Iquiare ou Issana, de 
modo que todas as ngnas que vão ao Aquio c Tomó fiquem 
}Jcrlenccndo a V cnezucla, e as que vão ao Guaicia, Xié e lssana 
no Brasil; c atravessará o Hio-Negro defronte da ilha de S. 
Jos{·, que está proxima á pedra d·~ Cucuhy. 

2. • na ilha de S. José seguirá em linha recta, cortando o c:mal 
-:\latnraca na sua mct:1de, ou no ponto que accordarcm os Com
missarios dcm::trcadorcs, c que divida convenientemente o dito 
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canal; c dali i pnssando pelos grupos dos morros Cupi, Imcry, 
Guay c Urucusiro, atravessaní o ea10inho que eomrnunica por 
terra o rio Cnstanho com o l\tarari , c pela sPrra Tapirapt~eü 
buscará os cumes da serra Parirna, de modo que as aguas que 
correm ao Padavin', l\tarari c Cababoris, fiquem pertencendo ao 
nrasil; c as que vflo ao Turunca ou ldapa ou Xiaba á Vene
zuela. 

3.0 Seguir;í pPio cume da Sl•rra Parima nté ao nngulo que 
faz esta com a sPITII Pacaraima, de modo que todas as al-(uas 
que correm ao B io Dnmco li quem pcrtenci'IHio ao nrasil, e as 
que vilo ao Orinoco ;í Vcnezm·la: c continuará a linha pelos 
pontos mais elevados da dita serra Pacarairna, de modo que as 
aguas que vão ao Hio Rranco fiquem, corno se ha dito, per
tencendo ao Brnsil, nas q1w cot'I'Pm no Essequibo, Cuyuni e Ca
roni á V enozuela, até onde se ~~stcnderern os tPrritorios dos dous 
Estados na sua parte oriental. 

Art. 3." As duus Altas Partes Contractrmtes, depois de rati
ficado o prcst•ntc Tratado, r.orrH'arão eada uma,- um Com
missario pnra pmcrdcrcrn de commnm accordo, no mais breve 
termo possivd, ;í demarcação da linha nos pontos em que mr 
neeessario, de conformidade com as estipnlaçücs que precedem. 

Art. !~." Se no ucto da demarcação occonerem duvidas f,{ra
ves, provenientes de incxaetidfio nas indicações do presente 
Tratado, attcnta a falta de rnappas exaetos, de I'Xplorações mi
nuciosas, serão essas duvidas dccididns amigavelmcute por am
bos os Governos, aos qunes os Commissarios as sujeitarão, 
considerando-se o aecordo qnc as resolver como intrrprctaçuo 
ou additamento no mesmo Tratado, c ficando entendido que, 
se tacs duvidas occorrcrcm em um ponto, não deixará a de
marcação de proscguit· nos outros indicados no Tratado. 

Art. 5.• Se, para o fim de fixar em um ou outro ponto 
limites que srjiio mais naturacs c convenientes a uma e outra 
nação, parecer vantajosa a troca de territorios, poderá esta ter 
l,ugar abrindo-se para isso novas nPgociações, c fazcndo-sr, não 
obstante, a demarcação como se tal troca não houvesse de clTec
tuar-sc. 

Art. 6.• Sua Magcstadc o Imperador do Rrnsil declara que 
ao tratar com a Rcpublica de Venezuela relativamente ao tcr
ritorio situado ao poente do Hio-Ncgro, c banhado peias aguas 
do Tomó c do Aquio, do qual allega posse a Rcpublica do 
V 1mczucla, mas que já foi reclnmado pela Nova-Granada. não 
be sua intenção prcjudicnr quaesqucr direitos que esta ultima 
Republica possa fazer valer sobre o dito territorio. 

Art. 7.• Sua Magcstadc o Imperador do Brasil c a Rcpublica 
de Venezuela, convêm em declarar livres as communicaçõcs 
entre seus Estados pela mutua fwntcira, c em que o transito 
das pessoas. c suas bagagens pela dita fronteira seja iscnlo de 
todo o imposto naeional ou munieipal, sujeitando,-sc unicamente: 
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as ditas pessoas c suus bagagens uos 1\cgulamentos cte policia 
e fisr.aes que cada governo estabelecer no seu respectivo tcr-
ritorio. · ·· . 

Art. 8.• Sua 1\lagestade o Imperador do Brasil convêin em 
permittir que as embarcações venezolanas regularmente re~is
tradas possão livremente passar de Venezuela ao Brasil e vice
versa pelos riós Negro ou Guaicia e ·Amazonas, na pal'te de 
sua exclusiva propriedade, e sahir ao occeano c vice-versa sem-, 
pre que se sujeitum aos Regulamentos fiscacs c de policia esta
belecidos pela autoridade competente. superior brasileira. 

Em reciprocidade e como compensação, a Republica deVe
nezuela convem em perrnittir que as embat·cat;Ões brasileiras 
regularmente registradas passem livremente do Brasil a V ene
zuela e vice-versa pelos rios Nrgro ou Guaicia, na parte quo 
lhe pertence, Casiquiare e Orinocu , sempt·e que se sujeitem 
aos Regulamentos tiscaes de policia estabelecidos pela autoridade 
superior de Venezuela. 

Fica entendido e declarado que nesta navegação não se com
prehende a de porto a porto da mesma nação, ou de cabota~em 
:fluvial, que as Altas Partes Contractantes reservão para os seus 
respectivos subditos e cidadãos. 

Art. 9. • Os Regulamentos que estabelecerem as Alta, Partes 
.Contractantes devem set· os mai~ favoravcis á navcgaci\o c com
mercio entre os dous paizcs. 

Cada um dos dous Estados adoptará na parte dos rios que 
lhe pertence, tanto quanto seja possível e de commum accordo, 
um systcma uniforme de policia flm·inl, o procurará outrosim 
.attender á convcnicncia dessa uniformidade fl{) que diz respeito 
ao systcma c regimcn fiscal que estabelHcor nos portos habilita
dos para o commercio. 

Art. 10. Nenhuma embarcação venezolann podet"á ser cQn
siderada nas condições de ser regularmente registrada para 
a navegação de que se trata ,nas aguas do Brasil, se nlio forern 
o seu proprietario o capitão cidadãos da R e publica de V cnc-
zuela. , 

Nenhuma embarcação brasileira poderá ser considerada nas 
condições de ser regularmente registrada para a navegaçlio de 
que se trata nas aguas do Venezuela, se não forem {) seu prQ
prietario c capitão subditos do lmperio do Brasil. 

Na tripola~;üo das embarcações de cada uma das Altas Par
tes Contractantcs deve haver uma terça parte, quando menos, 
de Brasileiros ou V l'nczoianos, ou duas terças partes de estran
geiros ribeirinho!', devendo em todo o caso pertencer o capitão á 
nação cuja bandeira levar o navio. 

Art. 11. As embarcações11e que trata o àrtigo prececedcntc 
poderão commerciar naquellei portos do .Brasi\ ou de Venezuela 
que para esse fun se nchão ou forem ha,bititados pelos r~ipec-
ti\'os Govl'rnos. · 



- 4i-

Se a entrada nos ditos por'.os tnfJ' sü1o cansada por força 
maior, e o navio sabir eom o earregameoto com que entrou., 
não se exigirá direitos alguns de entrada, de estadia ou de 
sabida. ' . · . 

. At-t. 12. Cada um dos dous Governos .'designará os'lug~i~· 
fóra dos portos habilitados, em que os navios, qualquer 'que 's~ja 
o seu destino, possilo communicar com a terra directa1.~.ttD~ ~u. 
por meio de embarcações miudas, para reparar avanas, pro
ver-se de combustivel, ou de outros objectos de que ·carcçlio, 
n para que estas e as geralmenté chamad.as de boca íJ,be,rta ·~;lu 
se1n eonvés que não tr·ansportern mercancias de commercio ~. e 
unicamente passageiros, possão descansar c pernoitar. · 

Nestes lugares a autoridade local exigirá, ainda que o navio 
siga em transito dirccto, a exibição do rol da equipagem, lista 
dos passageiros c manif<~lilo da carga, c visará gralis todos ou 
~lgum destes documentos. . 

Os passageiros não poderão ahi desembarcar sem prévia li
cença da respectiva autoridade, a quem para esse fiQJ. deyef:âo 
apresen!ilr os seus passaportes paro serem por ella '\isados. 

Art. 13. Os dous Governos dar-·se-hão conhecimento reci
llfocamentc dos pontos que destinar·em para as commuuicações 
previstas no artigo antecedent<•, c se qualquer delles julgar con
veniente determinar alguma mudança a esse respeito, previnlrá 
ao outro com a neccssaria anticipaçilo. 

Art. 14. Toda a communicação com a terra, não autorisada 
ou em lugares não designados, e fóra dos casos de forçà maior, 
será punivel com multa, além das outras penas em que pOJ!!!ão 
incorrei· os delinquentes, segundo a legislação do paiz. pndo 
este delicto l'ôr commettido. . , ' 

Art. 15. Será unicamente permittido a q1,1~qper embaf,ca
çãp descarregar toda ou parte da ~rga lõ(a. dos por~os h,lllW:~ 
ttWOS para o · commercio , se 'por cau~a ·de avaria ó~. ~tra 
cirtumstancia extraordinaria nno puder continuar a. sua tlagem, 
com tanto que o capitão londe isto fór possível) se dirija prévia· 
mente aos Empregados da estação fiscal mais proxima, ou, na 
falta ,destes,. a qualquer outraJ autoridade local, e submt~tta-se 
tis IJiedidas que esses Empregado,s ou Autoridade julguem neces
sarias', em conformidade das lc.is do paiz., para prevenir alguma 
importaçilo clandestina. . .. 

As medidas que o Capitão houver .. tomado de seu :proprio 
arbitrio, antes de preveni L' os ditos Empregados, ou Autoridade 
local, serão justificaveis se elle provar que foi isto indispen
savel para salvação do navio ou da sua carga. 

As mercadorias assim descarregadas, se forem exportadas no 
mesmo navio ou embarcações miudas, não pagarão direitos 
alguns. . . · 

Art. 16. Toda baldeação feita sem prévia autorisaçiio ou· 
sem as form'llidndes pl'PSri·iptns no artigo antecedente, está 
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sujeita á multa, além das penas impostas pelas Leis do paiz 
aos que commettem o crime de contrabando. 

,Art. 17. Se por causa du contraveução ás medidas poli~ 
ciaes e fiscaes, concernentes ao livre transito fluvial, fi ver 
Iuga1· alguma apprehensão de mercadorias, navio, ou embar
cações miudas, conceder-se-lia sem demora o levantamento da 
dita apprehensào, mediante fiança ou caução sulliciente, do 
valor dos objectos apprehendidos. Se a contravenção não t1ver 
outra pena senão a de multa, o contraventor poderá, me
diante a mesma garantia, continuar a sua viagem. 

Art. 18. Nos casos de naufragio ou de qualquer outro 
sinistro, as autoridades locaes deverão prestar todo o auxilio 
a seu alcance, assim para a salva{·ao das vidas, navio e carga, 
como pura a arrecada~ão e uuarda dos salvados. 

Art. 19. SP o Capitão, o dono da carga ou quem suas 
vezes fizer, quizer transporta-la em direitura desse lugar para 
o porto de seu destino, ou outro qualquer, o poderá fazer 
sem pagar direito algum, c só as despezas de salvamento. 

Art. 20. Não estando presente o Capitão do navio, o dono 
das mercadorias ou quem s'uas vezes fizer, para sutisfazer as 
dcspezus do salvamento, serão estas pagas pela Autoridade local, 
e indemnisadas pelo dono ou quem o representar, ou á custa 
das mercadorias, das quaes serão arrematadas, segundo as Leis 
liscaes de cada um dos paizcs, quantas bastem para esse fim 
e para O- pagamento dos respectivos direitos. A respeito das 
mercadorias restantes, proceder-se-lia em conformidade da 
legislação que em cada um dos paizcs trata dos casos de 
naufrugios nos mares tcrritoriaes. 

Art. 21. Cada Estado poderá cstabclecer um direito des
tinâdo ás dcspezas de pharúes, balisas e quaesquer outros 
auxilios que preste á n~vcgação; mas este direito só mente será 
percebido dos navios que forem aos seus portos directamente, 
c dl)s que ncllcs entrarem- por escala (excepto os casos de 
força maior}, se estes ahi ''carregarem ou descarregarem. 

Além. desse direito, o transito tluvial não poderá ser gravado 
dirccta nem indirectamente com outro algum imposto, sob 
qualquer denominação que seja. 

Art. 22. Conhecendo as Altas Partes Contractantes quanto 
são dispendiosas as cmprczas de navegação por vapor, e que 
no começo nenhuma utilidade pódc tirar a primeira empreza 
brasileira ou venezolana que se estabelecer para a navegação 
por vapor entre os dous paizes pelas vias fluviaes. 

Convém em reciprocamente auxilia-la pela maneira e com 
os meios que posteriormente se regularem por convenções ou 
accordos especiaes. 

Art. 23. Todas as estipulações desto Tratado que não se 
relerem a limites terão vigor por espaço de dez annos, con
tados da dnta da troca das ratificações; lindos os quaes con-
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li11uarJo a ~u!J,i~lir, al~ tjliC uma tias :\llas Parlus Con 1rarlanlt'ii 
llotifique iÍ outra St~ll desejo lle dá-las por lindas, e ~:essarão 

-~ llozu nH•zt>s dl•poi~ da data desta notificaçào. 
Art. 2'1-. O. presente Tratndo será ralilicado por S. l\1. o 

Imperador uo Brasil, e por S. Ex. o Presidente da Hcpublicu 
tle Y cnt·zuela, ou cncutTegudo do Poder Executivo da mesma, 
•~ iiS ralilicuriies trocadas no Rio de Junciro ou Carucas. dentro 
do pt·ui:J d~ um anuo, contado da data da sua approva-;.1\o 
pelo congresso venezolano, ou antes, se fôr possiycl. 

I~m fé do que, uós abaixo nssignltdos, P!enipoteneiarios de 
Sua l\lagestade o Imperador do Bmsil c de S. Ex. o Presidente da 
HPpuhlica de V cupzuela, ('fll ,-irtndc de nossos plenos poderes, 
ussignamos o prcsellle Tratado c o til:temos selim· corn nossos 
sellos l't'~pectivos. 

Feito na Cidade de Caracas, Capital da Hcpublica de Vene
zuela, <Jos cinco dias do mez de :!\!aio do anno de Nosso Senhor 
Jesus Chrislo d!• tllll oitocentos c cincocnta c now. 

(L. S.) Felippe Jo.çé Pereira Lml. 

;t. S.) 

E sendo-nos presente o mesmo Tratado, cujo teor nca acima 
inserido, e bem \isto, considerado c examinado por Nós tu elo 
o que nclle se contúm, o appro\'atnos, ratificamos c contlr
mumos, assim no todo como em cada um de seus artigos 
c cslipulnções, c velo pr('sento o damos por firme e Yalioso 
para quo possa produzir seus dc1·idos ciTei tos; prornctlcndo, 
em fé c palavra Imperial, observa-lo c cumpri-lo inviolavclmenlP, 
c falC-lo cumprir c obscn·ai' por qualquer modo que possa ser. 
Em testemunho c firmeza do que, fizemos lanar a presente 
Carta por Nós assignadaj passada com o sello gran.lc das armas 
do lmperio e referendada f}('lo nosso l\linislro o Secrrlario de 
Estado abaixo assignado. Dada no Palacio do ltio de J anciro, 
uos seis dias do mez de Setembro do anno do Nascimento d!' 
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos c cincoenta e 
nove, 

(L. S.) PEDRO, Imperador (com Guarda). 

lot1o l.ins Yú1ira CansanSt1o de Sinimhú. 

Parte TI. 7 



-- ,,(J-

IlnCHETO \. • 2. i :li- de Hi de Jaul'ir() dt' 1861. 

Vroroga por trrs annos o ·Jlrazo do privilegio cHin,im ronrmlitlo a Ana· 
l'lcto Fragoso 1\hodrs 1•or Decreto N o Gb8 de 5 de IJczcmhro de 181\J. 

Attcndcndo no que l\le representou Anucleto Fragoso Rhodrs: 
Hei por bom eonced<'r-lho, por mais tres annos, a proroga~Ho 
tio privilegio exclusivo, {(Ue lhe foi concedido pot· Decrrto 
~.0 H58 de 5 d1~ Dezcmbro de 18'19, para só cllc fahricat· vasilhas 
de sua invcnçao, S<'gundo o modelo apresentado, e cujos prt>~·os 
Jlfio cxcederào n citH'O mil reis, deslinadas iÍ condueçüo de 
matcrias fecaes aos lugares marcados para recebe-las; da qual 
se lhe passará a competente Carta nos termos c com a rlausula 
da Carla de Lei de lintl' (' oito de Agosto de mil oitocentos 
e trinta . 

. João de Almeida PcrPira Filho, do l\Jeu l,onselho, Ministro 
o Secretario de Estado dos Negodos <lo lmperio; o tenha as5im 
entendido c faça executar. l'aliH~io do Hio de Janeiro '~m dc
zaseis de Janeiro de util oitoeL'tllos e scsscnta c um, qua
tlri.lgesimo da lndependencia e do Irnpcrio. 

\.(lm a Ruhrit'a df' Sua l\Iagcstadc o l111perador • 

.fo1io de Almeida l'crrira Filho. 

DECRETO :\. :!.728-dc 16 de Janeiro de 181H. 

r:rea mais 11m lu~ar de Juiz ~lunicipal no Termo de Porto Alegre, 11a 
f'rorincia de S. Pedro- dei- Sul, anncxando a jurisdicção orphanolo~rirn á 
primeira Y ara, e a de Prorcdoria de Capcllas c Rc~idnos á segunda. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica crcado no 'fcrmo de Porto Alegre, na Pro:_ 
yincia de S. Pedro do Sul, mais um lugat' de Juiz M'unicipal. 

Art. 2. o A jurisdicçl'io orphanologica do rcli~rido Termo per
lcncrrá ü primeira Yara, c a de Provedoria de Capellas e Hc-
sidnos ú segunda. ~ 

.João Lustosa da Cunha ParanagtHÍ, do 1\Jeu Conselho, l\Ii
nistro c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
aos dczaseis de Janeiro de mil oitocentos sessenta c nm, qua
drn~rsimo da lndopcndencia e do Impcrio. 

\.orn a Huhrka de 5ua l\Iagestade o Imperador. 

Joiio lu.-tosa da Cunha Paranag11á. 
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l>ECRETO ;'\,• 2.729-de 1G do Janeiro dll lBlll. 

Cml•,r•l•~ :i Com•Janhia •lc Gaz da Bahia estnbcleci<la em Londres, autori
snçao para pc;der funcciõiíãr no lmpcrio, c approm os seus Estatutos. 

Atlrndcndo ao qun 1\Ie representou Jolm Rlount, como pro
rurarlor da r.ompanhia de Gaz da Bahia estabelecida em Lon
dres para o flm de i Iluminar a gaz a Cidade daquellc nome: 
Hei por hem Conceder aulorisação para que a rererida Com
panhia possa funceionar neste lmperio, e Approvar os seus 
Hstatntos que com este baix;1o . 

.Toáo de Alrnt~ida Pereira Filho, do 1\leu Conselho, 1\Iinistro 
o S••crdario de Estado dos Negocios do lrnperio assim o tenha 
entendido c laçn executnr. Palacio do 1\io de Janeiro em de
zascis de Janeiro rle mil oitoeentos sesscntn e um , quadra
g.r'~irno dn Independeueia c do lmpt'rio. 

Com a lluhrica de Sua :\Iagcstade o llllperador. 

Ju-iio de Almeida Pueira Ftllw. 

lJ.\S .-\CÇiH:S. 

1." \üo será consitlcnulo como aetionisla nenhu1n preten
dente que não lPnha declarado a sua aceitação de aeçücs por 
escripto pela fórnw que a Companhia indicar de tempo em 
t··mpo. 

2. 0 A Companhia faní as chamatlas das prestações em que 
devem ser pagas as ac~:úcs, nas ópoeas qne julgar convenientes, 
dando sempre aviso vinte c um dias antes do dia do paga
mento, c todo o accionista dcreri.Í ciTccl!la-lo ú pessoa e no lugar 
que a Companhia determinar. 

3. 0 SPrá eo.nsiderada como feita a el1<1111ada ]Of!O que se tiver 
passado a rcsrwcliva resolução. 

4." Se não fôr c!Tcduado o pagamento antes ou no dia rm 
<p1C se nmccr o mesmo , deverá o accionisla , que assim SI!' 

atrnzar, pngnr o juro de cinco por cen1o ao armo sobre toda 
a quantia que deste modo flear dev<'ndo a contar do dia do 
wueimeuto até aquelle em que clfecluar-se o pagamento. 

()." Poderá a Companhia receber de qualquer aceionisla a 
totalidade do imposto das acções, que lhe forem adjudicadas, 
;,diantado, e sobre as qunntias que por cstl• modo reeobm·cm 
antes das 1\pocas das chamadas, pagar;í e! la ""' areionisla-; 
I\ jllrll, que Cll(I'C CIICS fõr COil\'CI1CiOili1clll. 



fi. n Se forem registrado:; os nomes ele yaria 1 pos;oas co :na 
]'roprictnrios de umn acção, podcní a Cnmj)anllia rcceb~r 
("()1110 rtrecliva c de pleno valor o recibo qnc r~ssar qual
rruer uma destns pessoas pelos pagamentos dos dividrndos qu1• 
I h c tiwcm feitos r.orrespondontes a aqu,rlla acç,ão. 

7. 0 Poder;í a Compnnhia recusar a transrcrc·1win de quacs
quer acr,:õcs possuídas por pcssons que lho são devClloras. 

8. 0 HccPberá cada acdonisla, f.l vista do pa:::-amcnto ela 
qn:mtia, nunca excedente de um Schillin_q que a Companhia 
1lcterminar, uma certidão com o scllo d:-t Companhia, de
daramlo o numero de acções que lhe são repartidas c a quantia 
que sobre ellas tiver pago. 

9. n ~o caso dl~ pc1·der-sc esta ccrtirl<io, receberá o accio
n ista outra, rnediantP a quantia , nunca excedente de um 
Schi!lin_q, que a Companhia determinar. 

lO. Serão feeh:Hlos os livros de transfcrcncia quatorze dias 
nntes daquclle que ftlr indicado para a sessão geral ordinaria 
dw cnda anno. 

IH TIL\:--ISFEllEXCI.\ Il.\5 .\CÇÕ'ES. 

I J. (),; administradores dos bens de um accionisla fallc
cirlo serão ns unicas pessoas consideradas pela Companhia como 
com direito üs suas acçõcs. 

12. Todn a pessoa que adquirit• dircit0 a uma acçiío peb. 
nwrtp ou fall,·ncia de um accionista •. ou pt>lo casamento de 
uma accionista , oa por qualquer outro modo, exceptuado o 
rle f:ransft~rcncia poderú ser registrado como accionista da Com
panhia mrdianlc ns proYas que l'lla necessitar. 

J:l. Toda a pessoa que tenha adquirido direito ü quacsqncr 
acçiies de qualquer modo , que não SPja o de transfcrenria , 
poderá se não quizer que o registr,.:> S!'ja feito em seu nome 
indiear a pessoa por quem quer sol' substituído. 

11.. O accionista que assim adquirir dir<~ito a acçõcs deye 
declarar o seu substituinle por meio de um do~.umento lcga
lisa<io declarancio a sua trnnsfercncia. 

15. O documento de transfcrcncia deve ser acompanhado 
das pnnas, que a Companhia exigir, do direito do transre
l"Pn!e ús aeçiiPs, c então registrará a Comp:mhia o nome do 
rPri pi,•nh~ como acrionista. 

I (i. t l <HTinnis!a qn" 1ião dl"cctuar os pagamentos das cha
ni:Hiw• no 11i01 inrlirad•l P>far;i sujeito a ~er citado pela Com
p.Hihi;i em q11alrp1rr h'mpn (]Ppois do 'cncirnenlo dellas par•l 



qne dTc•clue o dito pagamento com o juro que sobre cllc se 
tiwr acrumulado. 

17. O man1latlo de cii:Jçüo dr\'crá drclnrarontm dia c lugar, 
l'Orndo esl!'s o,; lll<'smos em que costnmiio ser feitos os paga
mentos desta elass1'; deve tambrm declarar a citaçüo que no 
(':lSo em que nuo forem ciTcclnados os pagam~ntus serão annul
ludas ns arçiics .. 

18. Se n;in ft\r allnnclida a cila7ão, então poderão n acção 
ou iiCÇIÍl'S rc!'cridils ser declaradas annulladas por uma reso
luçfio da Hiredoria. 

19. Todas as acçlil's que assim forem annulladas ficarãu 
sendo a proprierlmle da Companhia, e dia podcni ou dar ou 
dispôr rlPIIas da maneira que lhe convier. 

2(). Todo o acoionisla, cujas acçõcs forem annulladas, fi
rar<í st~m rmbar~o n:~ obrigaç.;io de riTectuar os pagamentos 
das chamadas feitas antrs do tempo da annullação. 

AUG;\IEXTO DE C.\-PITAL. 

21. Podc•·á a Companhia com o arcordo da mesma de
clarado PITI sessão geral, augmentar o seu capital. 

22. O capital levantado pela crcaç;io das novas acçõPs será 
considerado romo qnc fazendo parte integral do cnpital primitivo, 
l' estará sujeito üs rnesmns condiç(ks, qmw SPjão relativas ao pa
Riltncnlo das rharnadas, á annullaçiio das arçõrs por ralta de 
pagamento á tempo ou a qualquer outro respeito, como o 
capital primitivo. 

lHS SESSÕES GER.\ES.. · 

2J. A prinwira ses.,.ão da As:;emblóa ~era! dos a!'eioni51a" 
dovl'rá ter lugar ao tPmpo e no lut;ar que a DirPctoria de
tPrminar, não excedendo de um a11110 depois da incorpnração 
da Cnmpunhia. 

24. As mais Asscmbléas geracs tcr;io lugar ás épocas c 
no lugar que fcir prescripto pela Companhia em Assernblóa 
grr<~l , c se não fôr prrseripto nenhuma época <' lugar, será 
clla feita na primeira segunda feira do llli'Z de Fevereiro an
nualmcnle no lugnr que indicar a Directoria. 

2;). As AssemiJIÓas gcracs de que acinn SA trata serão de
nominadas-- Assembléas gcracs orrlinarias --e todas as outras. 
que houverem serão dcuominadas-Assembléas gcraes rxtraor
dinarias-. 

2G. Podc1·á a Dirccloria quando o julgar conveniente cha
mar os acciouistas a uma Asscmblra [ieral cxtraordinaria, c 
o deverão fi.lzer sempre qnc fôr clla solicitada por qualquer 



;:H-

t<'!.l<llH~To de accionislas, que rcprescnl«"lll uma quinta p<Hie 
41as ncçfí••s da Companhia. 

27. Qualquer requisição quo para es!n fim fôr reita, dev(~ 
dcclnrar o fim, para o qual lw clla solicitada, c deve ser dc
posil<lda no Escriptorio da Companhia. 

28. Dcpois de receberem uma tal requisição deverá a Direc
toria chamar il uma sessiío g-••ral cxtraordinaria, c se niio 
o fizerem em 21 dins da data daqncllc pedido podcrào oli 
mesmos requerentes, oli outros quarsquer accionistas r.~prescn
lando o devido numero de aerões chamar a dita sessão. 

2\.l. Haverá sele dias de av·i-s~ d€clarando o lugar, o dia e 
à hora para a sessão c o fim para o qual ltc reila a reuniilo, 
(l este avis~J deverá ser fdlo por annuncios nos jornacs, ou por 
outro qunlquer rnod<l, se honv<'r, que a Companhia dctermin01r. 

:30. Poderei qualquer aecionista com prt:\'iu nviso de tn~s dia~. 
submeller· á eonsillcrat:ão du Asst~mblt~a grrnl, quaesqucr ma terias 
além daquellns que forào indicadas con1o fim para que fui a 
reu niilo elwmada. 

at. o aviso que devcr;í dar o aceionista deve ser r.~ito 
depositando elle no Escriptorio da Companhia uma nota das 
propostas qnc pretnnder fazer. 

32. i\iio sení licHo rnzt~r nenhuma transacção, excepto a 
declaral,'iio de um dividendo, logo que não haja o numer·o 
suffieiente de acçõcs representadas, c este numero será reconhe
ddo do modo seguinte :-Se os accionistas que com põe n Com
panhia, naqu~llc tempo não excederem dc-dez-sm·ilo cinco o 
numero lrgill; se excederem de d(~Z serão augruenlados no 
nunwro precedente mais um por cnda cinco accionistas arldi
cionacs até cincocntn, e mais um por cada drz accionislas 
depois dos cincoenla, {',om esta l_imitaçào, que nunca excederá 
o numt>ro le~ul de qu:lrrnta. 

;)3. Se depois de passaria uma hora daqnclla marcada niio 
n~nnir-sc o ll!Hncro legal, sendo a reunião feita a pedido dos 
;H~cionislas, será ella dissol\'ida c em qualqum· outrn orcasião 
serü clla adiada para o dia srguinle, c se então não cn·ectuar-s~t 
a renniiio serú ella adiada sine dic. 

3't. O Presidente, se o houver·, da Din•ctoria será sempre o 
J>residenlr das Assernbléas dos aceionist.ns. 

35. No caso de não havet· Presidente da Dircctoria, ou uo 
e;Jso em que elle não esteja presente, nomearão os accionistas 
um d'entre si para servir de PresidcntP. 

3fi. Poderá o Presidente transft>rir a sessão pat•a qualquer 
lugar e din, por{•m nào serão tralndas nessas sessões lransfrridas 
nenhumas malerias nlém daquellas indicadas paru a sessão que 
ncon ndiada. 

37. Em uma sessão geral, se nfío perlirem cinco aceionislas 
a eontugcm dos votos, será considerada suffieiente a declaração 
do Pn·sidenle, de ter passado uma rcsolw;rw, set1do feita a 
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lt()!a do mrsnw no· lirro das aet..1s lia Compunhia, sem mal~ 
pnna tio numero lle \'olos que pass:~ssem pró ou contra. 

38. Se a contagem rür pt•dida da maneira indicada, será' 
dia fdla da maneira que~ determinar o Presidente, e o resultado 
desta contagem será c<msi.Jerada cumo·a resolução da r.:ompanhia 
l'm sessiío g~ral. 

D.\ YOL\~ÃO IJOS ,\CCIONISTAS'. 

39. Todo o nrcionisla tnní urn voto por cada acção até 
clcz, terá mais um roto pelas acçõns que possuir além das dez 
flOI' cada cinco, e além diss:l mais um \'Olo po1· cada dez 
i!CÇÓPS. 

!JO. Se qualquer ncrionis!a csther nlienado ou idiota sení 
a sua rotação fe~ita pelos seus p!·oeuradores, CÚnllor bonis, ou 
outros eurar!ores Tr•gaes; ~~ se fM menor então rolará o seu 
tutor ou curador, um ou mais se houver. 

41. Se~ urna ou mnis r:essoas possuircrn uma acçlio ou 
arçóes, n pPssoa cujo nome ()Stiver primeiro na lista destes 
será o unico qne poderá rotar sobre clla. . 

q.2. Nt~nhum ae~cionis!a poderá votar em Asscrnbléa geral 
se não tiver pago todas as chamadas ou se não tiver possuído 
a acçiio por mais de Ires rnezcs, a menos de ter lhe vindo csfas 
acções por herdade, em casamento, ou successão de bens ab 
intestato ou pPlos costumes da Cidade de Londres ou por docu
mento de uso-fmclo depois da morte de qualquer pessoa que 
assim lhe tenha legado os dividendos de taes acções. 

4:1. Os votos podem ser dudos ou por substitutos devendo 
a· substi~uição ser declarada por escripto pelo nomeador ou· se 
l'lk uma corparação com o seu sello. 

!~4. Nenhuma pessoa poderá set· subslituiúa se n\'io fôr accio
nista, c a declaração que o nomêa substituto de~ve sm· dPpositada 
no Escriptorio da Companhia 48 horas antes da reunião em qmr 
tfuer votar ; mas não valerá semelhante documento derois do 
nm mez da sua da!';,!. 

DOS Dll\ECTORE5. 

q.3. O numero e os nomes dos DirPclorcs scrao determinados 
pelos snbscrevcntes da nota de associação. 

!,6. Até que sejão nomeados os Directorcs, serão pa1·a todos 
os Iins considerados como Directores estes ullimos. 

DOS PODERES DOS DIRECTORES. 

4-7. Os ncgocios da f.ompanhia srrão dirigidos pelos Hirectorf'~ 
e111P <•xcrrr•ríio todos os podPrPs da Compnnhia, quP niío forPm 



f;Of' e>ft'~ E:;LitufoS O!J pela nota da <:SSOt:ÍJ<;.i.iO uedatad<!!i 
Htlriuui~õés uu Co111panhiu n•unilla rm As5!~l!lu!éJ grral sujeitos 
S!'lllpre aos arlig•ls da nota da assDciação, ús pro\isões d1•stt·s 
E;Latul'lS, ~ .1o-; Hr;.plltmcnfos p:·e:;eri;Jlos pela Cnmpa11hia em 
c\SSf'lllb]{•a ~ ~raf qii:JIH(O não fol't~lll COillf'arJictOI'ÍiJS iJ estas 
provisüt•s; ~~ nt•nllllill re~'nlarrtf'nto IHfo pda Cornpanh;a em 
Assr~mbh'•J geral podcr.í inv,didur fJllillfJU~r al'lo precedente doY 
lJircrlorf's. 

DESQL\Lll'IC.\Ç.:i:O [)OS [)JnECTOilES. 

48. O cargo de DirPctor ficará vago : 
Sr~ tiver f'lfe qualquer outro cargo ou emprego remunerado 

na Companhi<L 
Se ficar fallido ou in3olvrnl!'. 
Se tiler alguma parte nos lucJ'os de f]Ualquer contracto feito 

com a Com pa nh i a, 
Se partiL:ipJr 110s lucro.> de qualquer obra feita para ella. 
Estas rci(r<tS tcnio üs excrp~·G't's seguintes: 
Não dnerú va~ar o seu Jugür rJPnhum Director por St't' 

accionbta de qualt!Ucr CornpJnltia que tenha entrado em contra do 
ou obrado por conta da Companhia de que h o Director; was 
não podení yotar em quanto á tal contracto ou obra, c se 
votar nilo srrú contado o seu voto c incorrerá em uma mui ta 
nilo c:..:cedcutc <~ rinte Libras (20 L). 

llOL\ÇAO DOS .IHUECTOliES. 

/~!). 1\a primeira sPssão geral onlinnria n•lir;Jr-se-lr!lo to1los 
os Directon~s da lJirectoria, c á primeira st•ssão geral de cada 
anno, rdirar-se-ltão uma terça parte do lllllll!'rú ddles, c se 
fliio flir o seu numero um multiplo de trc~, nquellc numero 
que mais SP approximar á terça ,,arte. 

50. A lt•rça parte ou outro numero o mais apprüximado, 
que se retirarem no primeiro anno ou no segundo depois da 
incorporac;ão da Companhia, dctcrruinar-sc-hflo pela sorte, se 
não conn•neionarcm entre si; nos mais annos scrú a tcrc;a parte 
dos mais antigos que se rctirürão. 

51. O Director que se retira púde ser reeleito. 
52. A Companhia eletrerá na reunião geral Clll que se fizer 

a retirada dos Directores iÍS pessoas que dcrcriío occupar aquelles 
cargos. 

53. Se em qualquer reunião, em qrre dercr ser feila a 
eleição do novos Dircclores não se clfcctuar esta eleição, 
ficad ella adiada para o dfa scguíntc á mesma hora c lugar, 
e se na reunião adiada não se elfcctual' a eleição, continuariio 
a funccionar os mesmos Dircclol'es, atr que os noyos sej1io ('leitos 
no Dnno "~'gninte. 
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5~. Poderá a Com pau h ia de {~poca em época augmenlar ou 
diminuir o numero dos Direetorcs c poderão tambem delermi
au a vota(ío, em que e:>~e numero au~mentado de! xá ruo de 
5ervir. 

55. Qua!~ltter va;;a que accidentaLnentc se apresentar na 
mc:;a dos Hirectore~, p~tlerá ser preem;hida pelo:; Directores, 
anaíi a pPssoa, '!Ue l!s•im to!!lar as;ento, funcciouará súmeule 
pelo tempo '!Ue te:llHl dt~ runi'cionar o Diredor euja YJf(il 
occupur. 

Jl.\5 ACL\.S lJ.\ D!HECTIJ!!lA. 

56. A Oircctoria pouerú reunir-se para tratar dos negorios 
da Companhia, e adiar ou de todo mmlo regular as suas 
Sl!ssõcs quando quizcrcm ; c nomearão lambem o rmmero que 
deverá constit:.~ir numero legd. As lfllestõe:; 'tue na Direelorüt 
s:l su5t:itarcm serão deci:lidas por maio1·iu de mtos; 110 caso 
de igualuude dP votos terá o Presidente m:lis um \ot~> além 
do primeiro para o dese:npate. QnJ!quL'r l>ireetar po,lt:rú :t 

qualquer tempo reunir a Directoria. 
57. Os Uircctores pcH!erão t>!e.~(~f um !'residente das suu:; 

sessões, c determinar o tempo em que fuaccionaní, porém se 
não houver um Presidente, ou se estiver elle ausente poderá 
a Directoria nomear d'cntrc o seu numero e~m Presidente para 
aquclla !>esslio . 

. 'S8. Os Dircclores poderão delegur os s:·us poderes ás com
missões nomeadas d'c:ltre o seu num~ro que escolherem. 
As com missões que assim forem no:nend:. i deverão cingir-se 
ás attribuit;ões e suhmetter-se uos rcgulamr:1:os que u Direetoria 
determinar. 

l:>9. Uma commissão poderá nomear u::1 Prcsiden!c di!s 
suas se~sões, e se não houver tal Presidente, ou se el!c e.;tiver 
au~cntc poder:.í a com!!l!ssiio nomear U!!l Pre:;dcntr p:•rn :~'!Uella 
sessão. 

60. As Coi!l::1issões 11oderão reunir-se, c atLu· quando 
assim l!:~·s eoll'>ier. As qucsliks lJUü nestas reuniü:•s se de
cidirem o seriío pelu maioridade uc votos, e r.o caso de igu:.ddadc 
terá o Presidente o voto de dPsemnatc. 

61. Todos os acto> feitos na re~nião dos Dircctores ou de 
uma Commissão de Directorcs serão considerados como validos, 
mesmo se conhecer-se depois que os Dircclores ou qualquer 
um d'cntrc clles não forão dcvidumcnte eleitos, ou que 
cstuvll.o desqualificados, () terão o mesmo e!l'rito como se fossem 
clles pcrfeitamestc constituídos. 

62. Ü:i Directores deverão notar como actus, rm livros 
proprios para isso: 

§ 1.• Toda u nomrut;ão dl' l~mpr~gados por elles. 
Parte 1/. 8 
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~ 2.' Ü~ llOIIl(';; dOS J>ii'Pt'(OJ'I'S pre.•rn(e.i llilS J't'UlJÍiínS da 
llirceloria, ou da,; Commissõt'S dn Hircclores. 

~~ :~. 0 Todas as c·ncommciH);b feitas pela Diredoriu ou 
CO.IIIlliÍS,Õl':i. 
~ ·'L" Torlns as n•sol!Jçi'Jt's, e nrtas das rcuniürs da DiJ'(•c

tori;t, das Cnllllnissü:-s da Direeloria, on da l.ompnnhia. 
E as nota,; assim feitas, <l assignadas por qualtpwr pc,;soa 

fJll'~ mr l'r·~sidcntt• dt• qualtJIH'I' J't'Hilifio <la Directorin, ou Com
llli..;;fio de l>ircl:!nrl'!', sc~riio consir!Pruda~ c.o11w provns snlli
"iPnlcs. 

(j;J. Pmkr:í a Cnmpanhia em :bscJnblt;a ~wral c por n~so
lnçfin I'SJlPrial, f!'JJJover qualtJ!H'I' lJireelor nntcs da PXpira<;fio 
do ~cu tPmpo de c•ncargo, e HOlllPar outra pessoa qualificada 
pnra o sPu lugar. A pesson assim nomeada IPrá assento sómente 
pelo IPmpo que estaria de cargo o seu prPdecessor so uão 
fossl' removido. 

DOS Dl\'lliE;';IJOS. 

G'~-. Pudr•rüo os Dirr~etort':; c.om o eonscnt:mrnto dos aceio
nislii~, n·unidos em sessão geral, declarar um dividendo para 
sl'r pago HOS aaionislas 1'111 proporção ús su;;s ac~·ües. 

Gi). i\iio scrfi,, dislrihui!los dividendos alguns, que niio srj ão 
provrnir•ntcs de lucros realizados pda Companhia. 

IJ(i. Poderão os J)il'<~clores illlles de proporem qualqurr di
videndo sepr•,rar dos lucros da Companhia n quantia '!IH' 
julgarem su!'íicil'nf(' para fonlWI' Ulll fundo <.!c n•sena, 
para fazer fa~r a !Jnaltjuer oecurrcncia impreyista, para igualar 
di\ idt•nrlos c para o coneNto <'· eonscnação das obrns Jll'rten
et•ntt•s <i Companhia, ou qualqu:·r park dellas e os Direclores 
porlcrão cu•pregar as tjuanlias qn•) dc,-.tc~ modo forem levadas 
ao fundo de rcsPna no; valorns, qtw rifes com consrntinwnto 
tia Co111panhia determinarem. 

67. Os Dircdorcs poderiio dt~dmir dos dividt'IHlos de\'idos 
a qualqu:~r ncr,ionisla lodJ.i as !Jllillllias ()<~ que mr clle de
\edor ú Companhi;1 por conta de lleç,ilc., ou cpwlqucr outro 
ohjt>c·.(o. 

li8. D!~Ye ser n1andado u aviso da declara<:iio d(• qual
qu<'r di\itli'JHlo á casa da sua n•sidPneia por proprio ou pelo 
Curreio, I' lodos os dirid1•ndos que não forem rcclnmados dentro 
111' Ires annos pndcriio ser declarados pelos Dirl'elorcs como 
JL•nlido . .; para o aeeionisla, rcrcrlcndo n favor da Companhia. 

GD. J\'enhum dividendo podení aecumulal' juros contra a 
Culllpanhia. 

ll\ Ul:'il'Alllr.I IJ.\ iJE. 

70. Os Dirr•dores hfio de mandai' fazer contas ~~xadas: 
lli' lodos os objPclos t' y;dorl's )lf'rtr>IH't'lllt•s ;Í Comp:•nh·a. 
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na~ qu;tntias lli'S[JúlHiitlas c recebidas pela Companhia, c 
tlos ohjt•cltb para que forão ft~ilas estas despnas t~ rece-itas. 

Dos cretlitos e debilos da Companhia. 
Estas contas s1~rão feitas por partidas dobradas cm um livro 

de Caixa, um Diario, c 11111 livro de Bazfw. Os liHos das 
contus serrto tidos no Escriplorio 1:rineipal da Companhia, e 
l'stariio sujeitos, com as restrictJíes razoawis que impozcr a 
Companlti;t, em quanto á tempo e modo, ao exame dos accio
nistas durante as horas do trabalho. 

71. lkverrto os Oircctorc:> apreSL'!Jlar á Companhia em ses~rto 
geral, ao rnonos uma n·z por anno, uma relaçrto da receita c 
das dcspr1.as durantP rtquelle anno até uma flala nunca exce
dente a trcs mcws anterior áqnella aprescnta1;ão. 

7:!.. Es!a relação dcn~ declarar, com os litulos que forem 
mais conn·nicntes, o importe da n·ceilu total, distinguindo as 
suas deril'açõcs, o importe da dcspcza total, distinguindo o 
custeio !lo estahclccinwnto, os salnrios c as outras despt•zas dt~ 
igual uatnreza: toda despl·za qne póde com justiça ser levada 
um conla contra a receita deve ser debitada de lllO(lo l{UC 
se possa :.~prcscntar á Asscmblt;a de accionistas um balancete 
cxacto de lucros c pcrdrts, c quando em algum caso tenha 
havido uma dcsrwza, ((1111 t'lll jus!it;a deve ser lewda a mais 
armo, deve se declarar t,,do o importe daqncllc dispendio com 
a exposi~·ão das razües por que deve ser lcvatlo contra a l"'r.dta 
daqtwllc anno sómente uma parte daquclla qu<~ntia. 

73. DL'verá ser t'dto um bala!ll:ele geral lodos os annos 
pnr:t ser apn·senlado em Assemh!t~a geral de aceionistas, e 
este balanede devení conter o n~sumo da propriedade da Com
panhia c os seus debitos, dispostos com os títulos que se 
achão indicnlios na formula ahah:o annexa, ou tão approximado 
l(Uanlo SPja possível. 

7'~. Uma copia impres:>a destt~ balanccltl derc ser aproscn
tada a cada accio:tisla, sete dia:> antes da reunião ::;eral, t'll
tregue por proprio ou pdo Correio á casa de sua rcsitler11:i:L 

75. As contas da Companhia serão examinada:-; e n~eonhe-
cidos os balancetes por um ou mais cxarn inadnn~s, nonwados 
pela Companhia em Asscmbléa geral. 

76. Stl não fOr nomeado mais do que um examinador todas 
as provist1tlS nesta contidas referentes ü matcria, reverterão á 
c! la. 

77. Nh será preciso que os examinadores sPjão accionislas. 
Nenhuma prssoa poderiÍ. •cr examinador de contas, que lenha 
I!Ualquer interesse em qualquer transaet;ão da Companhia, al1;tll 
d;tqtwll~ tpw l1lrn eonro aecioni~ta; c não podeni ser l'!dlo 
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nenhum TJircc(or, ou empregado dt1 Companhia om quanto csti
ver de posse rlo se11 cargo. 

78. A eleição do:. exarninilflorrs ~crá fi· i ta na se!iSão ~rrnl, 
~ se houver mais de urna, na prirnl'ira de cada anno 

7!J. A remuneração dn~ cxaminarlnres será feita pela Com
p;mhia no mesmo t<>mpo da cleiçiio. 

80. Poderá ser reekilo qn:Jiquer examinador depois dr~ 
concluir o seu encargo. 

Sf. Se houver qunlqucr Vtlgn cnlrc os cxarninadorrs clevcriio 
os Dircctores reunir logo uma Assemblt'a geral cxtrnordinnria 
para preencher-se a vaga. 

82. Se não houver nomeaçiío de examinadores podcr<í cnliio 
o Tribunal do Commcrcio, n pedido de uma quinta parlc elo 
numero dos ncrionisfas da Companhia, nomear o cxamiaador 
para aqncllc anno c marear a remuneração rJUe dcverú ser-Jhc 
pag-a pdos seus serviços. 

83. Todos os examinadores írriío uma copia do balanceie. 
·~ será de sua obrig-:~r:ão cxr~rnina-lo, juntamente com as contas 
r documentos qne lhe são reb tiYos. 

8~. Todo o examinador dcn·rá ter uma lista dos livros 
da Compnnhia, c deverá {f'r accesso em todo o tempo proprio 
aos livros e confns dn Cornpnnh;a; porlrrá o examinador 
cmprrgnr (~uarda-livros r outro:-; parn co:Hijuva-lo na inYcsti
gnção das contas, e podcrit tomar as invesligaçücs de que ca
recer pnra este fim dos Directorrs, ou qualquer empregado da 
Cornprmilia. 

S5. Os exnmínadore.> fi1rfío um rclatorio aos accionislas 
sobre· o brllancc!c c contas, e n~stc rrlatorio deverão dcclarm· 
se na sna opiniiio era o halancr{r cxacto c completo, con
tendo lnrlos os rPquisifos deste Regnlarncnto, c se foi elaborado 
'le ~odo a npresr•nlar o verdadl'iro Pslndo dos negocios da 
Compnnhia, e no caso r•m que li Vl'sscm de pedir informações c 
oxplieaçii<•s dos Dircdorcs se dcr;io O!l nfio os Dircclorcs estas 
informaçõ<•s. c s~ ferão cllas sa!isfactorins, e este rclatorio de
lerá ser lido jnnt;unrnlc com o relatorio da Dirccloria na 
Assern bl<'·a f!;e:·ar. 

nos AY!SOS. 

8G. Os avisos rpw !Fnlw a Co:npanllia de aprescnfnr a01t 
accioni~'tas poricr~n SPr fPitos ou pC'ssoalrnenlc, c m<~ndnndo-os 
pelo Correio Pt;J cartas a ellcs dirigidas ás casas de suas resi
dcneias. 

87. Todos os nvfsos, qnc tem de ser dados aos accionísfas, 
rlc;•crão, quanrlo se l.i":Jiar de acçiies ;í qnc varias pm;soas ti
vrrcm dircif.o, ser diri~idos a aqarlln destas pessoas cujo nome 
fôr posto primeiro sobre a lisln dos accionislas, c o aviso. 
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<1ssim dado srrá coom;ideratlo eomo aviso suffieiPnle ;í todos os 
proprictarios de t11es acções. 

88. Todos os avisos que por Lei lPm de ser ft~il.os por 
annuncios, o hão de srr por nm jornnl que e~leja em cin;u
laçiio no districlo em que estiver o esct·iptorio rt>gislrado da 
C0rnpanhin. 

Jolw Blnunt.- Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 1860. 

DECHETO ~~.· 2.730- de 16 de Janeiro de 18tH. 

Appro\'a os Estatutos da f:omp~nhia tlc naYPi'aÇJO nm ial a \'apor· -Gnah)'ha
na ProYinda do lli<1 Grande do ~nl. 

Altcndcndo no que Me representou a Dircctoria da Com
pnnhia -Guahyba- organisada na Província do Hio Grande 
do Snl para navegação fluvial a v:1por na mesma Província, 
e de conformidade com a l\linha I mpcria I Hrsoluçilo de 25 
de Agosto de 181i0, tomada sobre parccrr da Secção tios Ne
gocios do I mpr~rio do Conselho de Estado, exarado em con
sulla de 16 do mesmo mcz: Hei por bem Approvar os Es
tntntos que devem reger a dita Companhia, e que com esl1~ 
baixão. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\Ten Conselho, 1\Iinistm 
c Secretario de Estndo dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faç.a execntnr. Palacio do Bio de JanPiro, em 
dczaseis ele .lanc~iro ele mil oitocentos c cincocnl't e nn!, qna
dragcsimo da Jndcpcndcncia c do lmperio. 

t:om a Rubrica de Sua Magcstadc o lmpcndor. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Estatutos da Ccnnpanltia de ,.·apot·-(~auabylta.-

TITULO I. 

IL\ CO:\IP AK!ft A. 

Art. t.• Fica organisada na Cidndn de Porto Alegre, Capnal 
da Província de S. Pedro do Sul, uma a~sociaçiio que ~ de
nominará Comprmllia -l}uah~·ba.-
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Art. 2.• U li111 da Companhia hc fazer a navegat;iio por 1a-· 
por nos allluenll's do (;uahyba para a Cidade do ltio !.ir<tnde 
e para quai<JlWr outro porto <JUC convier aos interesses da 
Companhia . 

. \rt. 3.• O fundo capital da Compnnhia será de 200:000:t;OOO, 
divididos em 111il al'ções dn 200~000. Este fundo podení ser 
e!Pvado, S<'f(UIHlo as necPssidacles da Compnnhia, por delibe
raçiio da Assen1bléa geral dos accionistas, mediante a approva'"ão 
do Gorcrno . 

. \rt.. 11." .\s entradas tias ncçõcs f[ll<' f'stivercm subscripla:; 
alti o acto tia inslnlltu;ão da en1presa, scriío rPalizadas em d1•z pa
gamentos na proporção <Jlle a lliredoria o exigir, por annuncios 
nas folhas rliarias, ro111 prLTetlencia de oito dias, Jl'~lo lllt'IIOS. 

Art. 5.• Os acdonislas fJlW não realizarem a primeira en
trada deixão de ser considerados como laes, c uquell<'s qtw, 
lendo Vt)rilkado a rrimcira, deixarem de verilicar alg-nmr.s das 
outras, com que mais devüo entrar, 1:erderão, t~lll benelieio 
da Companhia, as prestat;õcs anll'riornwnte realizadas; excep
tuão-se, por(·ru, os casos extraorrlinarios de força maior, evi
dentemente provados perante o Conselho de direcçiío, quP, a 
vista delles, decidirá como fôr· de justiça e eqnidade. 

Art. 6." Os pagamentos das aeçiil'S subscriptas em outras Ci
dades, ou Villas da Provinda podenio ser realizados üs pes
soas que a Dircetoria eon1111issionar, e nos prazos, que ella es
lahciPcer, os qtHil'S serüo í,roporcionados á distancia, e ditli
culdades de communiea<;iio com a Capital. 

Art. 7.• Tornando-se preeiso emissão de neçiíes parn aug
mentar o capital da Companhia, serlio preferidos os aceionista~ 
existentes, e nn propor<;Tto das acções qtw possuírem. As acções 
lJUe forem assir11 <'rnitlidas deYerão ser r<'alizadas em chamadas 
sue1:Pssivas no,; prazos~~ pPia fôrma que a Direc!oria evnvencionar. 

Art. 8." _\ Companhia -(;uahyba- durari.Í dez annos con
tados da data dt~ sua inslallaçâo, cujo prazo pmlcní ser pro
rogado por delPrminat:ão da Assembléa g-eral dos acdonistns, 
eornocados par<J esse fim seis mczes antes de findar o prazo 
de sua durarão. 

Art. 9. 0 Se. a Companhia soll'rcr pr<'juizos ([LH' absorvão o seu 
fundo de res<~na e :W "/u de seu capital effecliro, a I>irectoria 
eonvocarú immediatamcnte a Asscmblt'·a geral, para que em 
taes cirenmstam:ias delib(•n• eomo melhor convier. 

Art. 10. Logo qui) hajüo subscriptos eem eonlos tle reis <~111 
acc;.i'íes, se reunirá a .\ssembléa geral dos aecionistas para dis
cutir os presrntes estatutos, eleger a Directoria c a I'<~spccti\ a 
eommissão de exame, dcv<'ndo os pouPrcs de uma c outra 
findar em Dezembro de todos os mmos. 

Art. 11. Approvados os Estatutos pl'lo Governo Imperial • 
ou provisoriamente pelo Governo da l'rorineia, se conside
rará a Cornpanhia installada. 



Arl. E!. :\,; :H·ç;;,~,. da Companhia pod,•rão ser t)Oosuidas por 
naeionaes ou r5lran;.rciros. 

TITULO 11. 

TIOS AC:CIOC\IS"I"AS. 

Art. l:l. A Companhia consid~ra ser accionista toda a pessoa, 
corpnrnt;ão, assoeia~~ão, ou cnlidatln que possuit' acções, seja 
eomo primdra proprietaria, ou como 1:cssionaria, uma vez que 
os titnlos ~~slejflo cornpnlcn!emenle averbados nos livros da 
Comp:lllhia. 

Arl. 1 L Os acciollislas sú resp01ule:n pelo valor 1lc suas 
acçõcs, :u qttacs poderão ser transferidas, por lenda, trocn, 
cr•ssftn gratuita, dote, lrga<lo ou por outra lJUalqner fúrma 
I'CermhPI~ida Plll direito, mas seu rapilal não scní retirado antes 
da P:tlimçiio da Companhia. 

Art. 1:S. No caso d<' se justificar peraniP a Directoria perdn, 
ou c.\lrario do qaalltUrr acç;io, enlrq.:ar-sP-ha ao accioni..;la 
llllla nova apolicr•, prestando Psse as d1~vidas ganmlias. 

Art. 16. Totlns os :1eeionislas, qnalqtwr CJIH' seja o numPro 
de ucçt1Ps que possufio, podcrfio votar e SCI" vnl:ttlos para 
Hireetf,res c mais 1:an.\"os da associ<H:ão, 

Art. 17. Haven•lo aceionista:i com lirmas socia~s. porlnrãu 
torlos os soc·ios, qnc a representem, assistir e discutir na reu
ni<io ü Assrrnhl(·a geral dos accionistas, votamlo por{·m si! um. 

Art. 18. o, acr:ionistas, o Presidente, e Senetario da Assem
hlt~il geral, P os n1ernbros da Commissfío de exame, os Direc
lon~s, c os Empre;Iadoo da Companhia poderão ser nal'ionaes 
011 estrangeiros in!listinelamenlc. Os nccionistas, em iguahlad1\ 
11.\ eon:liçã:J, IPrão prcr,~reneia para lo1los os l'lfl[li"Pgns da Com
panhia. 

TI'LTLO 111. 

ll.\ .\SSE.\1111.1::..\ liEI\.\f., 

:\ri. I !l. A reunião rios accionista5 por si ou eomo proeu
nHlnm.> de oulr~illl flll'miio a Assemblóa geral. 

Arl. 20. A Assemblôa geral ser.í ordinuriamcnte conHJI:ada 
pda Dircctoria duas vezes no mez de Dezembro de cada anno, 
smdo a primeira reuniiio at(~ o dia 15 do mcz, c a segunda 
quan~LJ a Con11ni~süo de exame tivPr promptilieado os trabalhos, 
IIUnca cx1~edendo do dia :11 ou no:> casos seguintes: • 

L" t)uamlo sua rcuniüo !"t)l' exigida por um numero de nc
l'ionb•la'i, l"ll.il~ ;u:<;C1•;; l"nrnwut ntn quarto, on m:tis do l':tpilal 



.-:J,:;:tl\;) ,l.l '.:Hnp:lnlt:a; :!. , •Jilil!H.lo lt!i !'i!!{Uel'!lla pela l:um
lllissão lis::al; ;J." ti!lalnwnte, quando a Directoria julgar preciso. 

Art. 21. Nas reunii:íes ex:traordinarias, quer sejão convoca
das p::la Direcloria, •quer pela Commissão dll exume, ou por 
at:,:i:>nista:;, as deris:J·,:' não podcrüo recahir sobre wateria 
al!tei.t it sttu convo(;a~·:io, nem serem tomc.uJas sem a concur
re:Jeia d,: votos ec;n~orde.;, que reprcseutcm a maioria absoluta 
do capital :·il't:etivo da Companhia. 

Art. ~J .. \ :\ssemblé:t gnral terá urn I' residente, 1." c 2." 
SeereLarios, todo.; eleito3 annualmenle na primeira reuni:ío 
ordiuaria do 111ez de Ikzembro por maioria relativa de votos 
presrmtt•s, em uma sei lista por escrutínio secreto. 

Art. :n. Nos setH i:npedimentos c faltus, o Presidente será 
substitui do pelo 1." Sccreturio, este pelo 2. ", c este pelo im
meu ia to até a primeira reunião ordi!laria, na IJUal se prccn
chcrü a va!;'a, que em uh;uns desse> lu.~,Hc; tiver havido. 

Art. 2'~ Silo attribuiçües do President1:: 
1." Abrir t'. f1:eltJt' as S'~ssõcs, dirigir <t ordem dos trabalhos, 

concecli·r a palavra ao accionisLt t{ll:~ a pdir, e retira-la 
áquelle que abu,ur dcl!a, 

2." .b~ignar eom os SecreLtrios o expetlie~Jle rb Asscatbléa 
geraL 

3." Fazer cumprir as ordens d~ .l.ssemblí:a g1•rul, trans:nit
tint!o ;i IJiredoria a:; que forem de suu eumpetencia. 

Art. '!:J. São ch.; attl'ibui~õe~ dos Sccretarios: 1.", fazer as 
eharnmhls, eontar os votos dos aecio:lis!as presentes, c fazer 
a npur11ção delles; 2.", redigir as aetas, escrever a corrcspon
dcnei=l, e dar and:trneuto ao cxpedicnt',~ na fôrma deterrninmla 
pc·Jo Pre . .;id::n[l', () S'';;ttntlo o que nr decidido pela Assemb!éa. 

_\rt. ~ü. Terá prc~:~úcncia para a palavra o accionista, que 
a tirer pedido primeiro, e a nenhum será permittido, rnrsrno 
para explicar-se, fallar mais de duas vezes sobre o mesmo as
sumplo; eXt.:eptuão-se os membros da Direcloria e da Commis~;iio 
de exame, que por uttt tle seus mcmbr:1s poderão responder 
ás interpdlaçiil's que lhes forem díri~idas. 

Art. 27. Se até o dia 10, ou 2G de Dcwrnhro de cada anno, 
a Direc!ori:J não tiv~'r convocado a Assemblóa gt~ral para a pri
meira reunião onlinaria, o Presidente a convocará, fuzendo 
para isln os ne<;t:Ssario,; annuncios c declarnçües. 

Art. 28. Na primeira reunião ordinaria ele ca1!a anuo, será 
eleita a me:;a (art. :W) c a Co!llmissão de exame, que ambas 
St'rvirrw alú a St'gunda reunião ordin•n·ia do nnno seguinte. 

Att. :~~). Na segunda reunião nrdinaria, serão apresentados 
pela Direetoria os balanços dos dous semestres do auno ante
riO!~ e pclu Cornrnis~ào de ·exame o respcelivo parccet·. 

Art. ao. Na mesma St'gunda reunião ordinaria, c depois 
d:: discutidos e votados os balanços, o orçamento e " parecer 
da Commlss~o !11: ex:mw, tt•rú IUl.;<tl' por rnninria absoluta de 
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'fotos, értl es~rutinio secreto, a eleição dos cinco membros da 
Dircctoria, podendo ser eleitos os que já tiverem servido, um 
ou mais annos. Havendo empate, decidirá a sorte. Immediata· 

_.. mente depois da eleição dos cinco Dircctores, c pela mesma 
fórma, se fará a dos supplentes, que devem substituir nos seus 
impedimentos, ou renuncias. 

Art. 31. Compete á Assembléa ge1·al : 
t.o Approvar a nomeação feita pela Directoria do Gerente 

da Companhia; 2. 0
, marcar os ordenados dos Empregados do 

escriptorio, e dos Agentes nos diversos po1·tos para onde nave· 
garem os vapores da C()mpanhia ; 3. o, autorisar a Directoria 
a fazer contractos com o Governo Geral ou Provincial;. 4."0 
autorisa1·, sobre proposta da Directoria, a edificação de trapi
ches e armazens, a compra ou aforamento de terrenos, que 
pam c~e. ou outros misteres da Companhia forem necessarios; 
5. 0

, tomar todas as medidas, que reclamem os interesses da 
Companhia, c que não se encontrem prevenidos nestes estatutos. 

TITULO I V. 

DA DIRECÇÂO. 

Al"t. 32. A Companhia será diJ·igida por uma Directoria de 
cinco membros (art. 30), c administrada por um Gerente. 

Art. 33. São attribuições da Direcloria: 
1.0 Organisar o regimento intemo da Companhia, pondo-o 

desde logo em exercício, o qual todavia poderá se1· alterado 
pela Asscrnbléa geral em sua primeira reunião erdinaria. Este 
regimento, além de tratar das obrigações que competem aos 
diversos empregados da Companhia, e das fianças que devem 
olTcreccr, determinará o systema de todos os serviços á cargo 
da Companhia; 2.•, nomear o Gerente, c suspende-lo de suas 
funcções até á primeira reunião ordinaria da Asscmbléa, no
meando no entretanto quem o substitua: 3. o, convocm· a Assem
bléa geral ordinaria, ou extraordinariamente, apresentar-lho os 
balanços acompanhados de um relator i o explicativo, e orçamento 
para o anuo seguinte, c propôr as reformas que entender 
conveniente fazerem-se nos estatutos; 4.", promover por todos 
os modos licitas a prosperidade da Companhia, pam o que fica 
autorisada a representa-la perante ó Governo geral, ou Provincial, 
pet·ante os tribunaes do paiz ou fóra dclle; 5.0

, marcai" o 
numero, lotação e força dos vapores da Companhia, <~utorisar 
sua construcçiio, compra, venda, troca, c fretamento ao Governo 
ou· a particulares por viagem, ou por tempo determinado' 
consultando sempre os melhores interesses da Companhia c~ 
segurança de seu capital; 6. 0

, assignar, substituir as ascões 
Parte 11 9. • 
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da Companhin, emitti-lns, e nrrecadar seu producto nas épocás, 
e pela fó1·ma, que fôr mais conveniente; 7.•, aútorlsar o paga
mento dos dividendos, e qunesquer outros encátgos dá Compa
panhia; 8.•, aulorisar a entr'ada pará qUalqttm·estabeJetimentó 
rio Cl'edilo nesta Cidade, ou por outro melo locratiM, e de 
facil retirada, os dinheiros da Companhia. que nãd tlverilrn 
applica,;ão immediala, inclusiHi os que constituírem seu rundo 
de reserva ; 9. •, executar e fazer executar por intermedio do 
Gm·ente, por todos os empregados dli Companhia, na tlllrU! 
q111í lhes disser respeito, os estatutos e regulamentos, e .todas 
:H! r~'Soluções da Companhia totnadas pela respectiva Assêll1bléá 
geral. 

A ri. ilft.. A Directorin nomeará anhualmenb~ d•entre scús 
membros um Presidente e um Secretario, oquelle dirigirá as 
discussões, e eslé escreverá o expediente, e redigirá as actas, 
G ll eseriio assignadns por todos os membros presentes, e tegistl'ad!IS 
Prn livro proprio. 

Art. 35. Havcní sessão ordinaria da Directoria uma vez por 
m<'z, e extraordinariamente quando ella julgat· conveniente, 
sendo a convocaçflo fPita pelo Presidente. 

As decisües serão tomadas a pluralidade de votos ; e se não 
estiverem presentes todos os tnclllbros, serão necessarios tres 
votos concordes para se tomarem valiosos: os vencidos podem 
dcclamr seu voto na acta mm.tl'ando-o succintamente. 

Art. 36. As ordens, resoluções e correspondeilciiís mais 
importantes serão expedidas ém nome da Directoria, e regístradas 
em livros competentes. _ 

Art. 37. O Presidente da Direcloria será substitui do pelo 
Secretario, e este pdo membro que a mesma Directoria designar. 
A substituiçflo dos Di redores pelos supplcntcs terá lugar quando 
o impedimento d'aque!Jes durar mais de 30 dias, e sempre 
por convite do l11'Psidente. . 

Al't. 38. O servi~<o da Dii·cctoria será gratuito. 

'Jii'ULO V. 

O O G E R E N T E. 

Art. R9. O f:erPnte sPrá nouínado pela DirectdHa (art. 3f § 
t.o) u'enlre os accionislns <Ht Companhia, c approvado pela 
Assembléa geral. 

Art. 40. O Gerente dever{\ prestar utna gm·antin pal'a tlxeré<'r 
o lugar, a qual scrri de dez contos de reis (tO: 000:1)000). Nilo 
poderá administrar· por coola propria ou alheia Olifra cmprrta 
de Vapores nos rios da (:lrovincia. 
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Art. 4t. SAo obrlgaç~cs do Gerente: t.• ajustar, Mtnprat 
e pagar todos os objectos necessarios do serviço do!l 'Vàpor~s: 
!!.a; propór á Directoria os empregados do esctiptorlo, é os agénfes 
nas outras localidades, e os encarregados dos và~tes, e aJuslàr 
o serviço de quaesquer outros trabalhatlorés; ll.•j dftlgit íl 
f'SCi"ipturação da Companhia, que deverá estar sempre eM diiP 
4.0 J etpedir toda n conespondencia, excepto, a que pettencet lf 
1litectoria; o.•, receber, e ter em boa guarda os futtd<ls da 
Companhia ; os fundos que não estiverem em gito seráo gnátdudós 
em cofre especial de três chaves: urna terá o Getehte, bQtl'll. 
o PresiOenle, e a d!ltra o Secretario da Directorill; 6. o, rltectitllr; 
e fazer executar todas as ordens da Directorlil ràlativàs á é'tàcta 
observancia dos estatutos e regimento da Companhia; 

Art. 42. O Gerente, eín compensação de seu trabálhjj é 
responsabilidade, perceberá dous contos de réis annuaell; lóiO 
que principiem a navegar tres vapores. 

TITULO VI. 

DA COMMISSÃO DE EXAME. 

Art. 43. A Com missão de exame será composta de tres mern· 
bros eleitos anni.Ialmen(e por maioria relativa de votos. 

Art. 44. Compete á Com missão de exame examinar escrupu
losamente o relatorio, balanço, oi·çamento, netas, escriptura,iío 
da caixa, e mais livros da Companhia, rorrespondencia, e ordens 
da Directoria, procedimento dos empregados, execução, <JUe sé 
tiver dado ás resoluções da Asscmbléa geral, interpondo acerca 
de tudo seu pureeer, propondo as emendas, ou reforiitas que 
jul:;iar convenientes. . 

Art. 45. I' ara o bom desempenho da Commissão de exame, 
a Ditectoria he obrigada a franquear o archivo da Companhia, 
e a facilita•·-Ihe os esclarecimentos, e informações, que ella 
solicitar dos membros da Directoria, ou de qualquer empregado, 
sem resetva alguma. . 

Art. 46. O parecer da Comniissão de exame, bem como os 
bal.anços, e relatorios da Directoria, serão impressos, e distri-
buídos aos accionistà!l. . 

TITULO Vlt. 

DA vot~~io. 

Art. 47. Os votos ern As~mbléa gétilf serão contados pela 
maneira soguinle: de uma até dez acções um voto por cada !lCção. 
os debWfiistàs de máior notneto éóntltrão trtllis mrl toto (lttr 
cada tirite ttct;óes; Mo podendo ttJdavltt nNthurn acciOttfstlf 
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t(lf mais de doze votos, qualquer que seja o numero da acções 
que possua. -

Art. 48. Os accionislas ausentes, ou impedidos poderão ser 
representados em Asmmbléa gernl por um procurador lambem 
accionista, para o que será sufficicnlc uma carta de ordens, c 
este além de seus votos, nunca poderá ter mais que doze, 
qualquer que fôr o uuml•ro de arçõcs ou aceionistas, por que 
represente, como procurador; c quando srja de mais da um 
accionista juntar-se-hão os votos de lodos os constituintrs, 
seguindo-se na votaçilo as regras do art. 47. 

Art. 49. Nas votações por escrutínio secreW; o Secretario 
procederá á chanwda pela lisl:l ~os accionistas, receberá dcllcs 
a ccdula, contando no resto o numero de votos, correspondentes 
tís acçiíes que rcprescnlm·cnJ, ou possuírem, c fazendo o Secre
tario logo a devida conferencia, a lanc:ará na urna. 

Art. 50. Nenhum accionisla ll'rá rlircito de votar em Asscmbléa 
ge1·al por acçcics que uão tenhão sido devidamente mgistradas 
no livro da CoiJipanhia, pelo menos dous mezcs antes da reu
nião; exct'pluão- se as trausferencias por herança. 

TITULO Vlll. 

DOS DIVIlJR~DOS E l'UXDOS D" RESERVA. 

Art. 5(. Os balanços de que trata o art. 33, ~3.• são fechados 
em 30 de J unl10 c 3 I. de JJezembro de cada an no, c tanto 
ellcs como o orçamento para o anno futnr·o serão <Jpresentados 
:í Asserubléa geral, como dispõe o art. 2!>. 

Art. 52. nos lucms de Cclfla S(~IJICStrc se deduzirão 10 ·;. 
para fundo de rest•na, c eventualidade, c do restante se fará 
dividendo nos JJICZl'~ de Jmu·iro c Junho: os lucros que uão se 
tiverem liquidado r.o sPnu·strc, não farilo parte de seu dividendo. 

Art. 53. A debito do fundo de rescna serãc> lançadas as divi
das, que se julg;~rem perdidas. 

,\rt. 54. no fundo de reserva 50 •Jo poderá ser applicado 
a compra ~~~~ novos \'apores, ou a reparacões cxtraordinarias 
daqudles que po3sua a Companhia. 

Art. 55._ Na dissolução da Companhia o fundo de rcscrra fJUO 
houver sem accumulado ao capital, c dividido pelos aceionistas 
existentes em porporção do uunwro de suas acçõc~. 

TITULO IX. 

DJSI'OSIÇÕES GERAEli. 

Art. 56. O fallrcimcnlo de um aceionista não obriga a liquidar 
a Çompanhia, c nem S•lus hrrdciros, ou representantes poderão 
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de fórm1 alg1ima embaraçara> operaçüt•s d' dia, tendo só di1·eito 
ás pcrc•~lH;ües dos divid•~ados, e á tl·ansft•I'cncia ele suas aeçõcs. 

Art. 57. A Direc!ori:l procur<lr<Í, Sl~lllpl'e que mr possível, 
ultimar 1 or nH•io de arbitro.; as quPstões, que se possão suscitar 
á Companhia. 

Art. 58. A Dirl'ctori:t 111~ cornpt~lt'lllP para requrrer do Poder 
geral, u11 Pnnineial tudo qtw ltir a ht~lll do:; interesses da 
Companhia; ncando autoris:Hla a demanrlar, e ser demandada, 
exercendo para todos m eas·t . .; de sua gerencia plenos, c expressos 
poderes sem reserva de alguem, inclusile os poderes em causa 
propria. 

Art. 59. Toda a pPsr.oa que faltar á boa fé nos seus tratos 
com a Companhia ficar;í excluída de ncgocios com clla directa 
ou indircclamenlc. 

Art. 60. Os presentes estatutos depois de approvados pelo 
Governo Imperial, serão lançados no registro publico do Com
mercio, c impressos para serem distribuídos aos accionistas. 

Porto Alegre 1 O de Março de 1860.-Scgucm-se as assignatu
ras dos accionislas. ConforuH).- Jlfanocl da Cunha Galvão. 

----·~ 

DECRETO N. 2.731- de 16 de Janeiro de 1861. 

Passa para a R('partição Geral das Terras Publicas ~~~ attribuicües confe
ridas ao Chefe da Hcpartiç4o Espcdâf das Terras PulJlicas da' Provincia 
do lU o de J anci ro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1." As nttrihnições conreridns pelo art. 49 do ficgu- '\ 

lamento n.o 1.318 de 30 de Janeiro 1854. ao Chefe da ex-
tincta Hcpartiçiío Especial das Terras Publicas na Província 
do llio de Janeiro passão a ser exercidas pela Repartição 
Geral das Tt•tTas I1uh!icas. 

Art. 2." Fi cão revogadas as disposiçõCl; em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, .Minis

tro c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, asiim o 
tenhn entendido c faça executar. Palacio do Hio dP Janeiro 
em dezasds de Jancim de lmil oitoeentos sessenta e um, 
quadragesimo da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica do Sua 1\lagcstade o Imperador. 

João de Alnwida Pereira Filho. 
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DRCRETO N. 2. 732-de 16 de Janeiro de 18~1. 

4br~ um credito supplementar da quantia de 683:4938000 pa~a orcorrer 
,, despezíii-ae vafiàsrüllfiCis do Ministerio do lmperio DO etercicio dr, 
1860-1861. 

Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei por bem, nos 
termos doS 2.• do art. t •.• da Lei n.• 589 de 9 de 5etembro de 
t850, Autorisar um credito supplrmentar da quantia de sei~
centos e oitenta e tres contos quatrocentos e noventa e tres Jnil 
réis, para occorrer ás despezas feitas c por fazer com diversas 
rubricas do Ministerio do lmperio, no cxercicio~de 1860-1861, 
segundo a Tabella que com este baixa ; devendo esta medida ser 
pt;esente á .\ssernbléa Geral Legislativa para receber fl definitiva 
approvaçl'lo. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\leu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio àe Janeiro em de
zaseis de Janeiro de mil oitocentos e sessenta c Ulll, quadra-
gesime da lndependencia e do lmperio. · 

Com 11 Rubrica de Sua 'Magestado o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Tabella a que so refere o Decreto desta data, 
autorisando um credito supplcntentar de 
883 . .&DS<i!JOOO, pat•a occerrer ás despe~as 
feitas e por fazer co tu as rllbric~ts abuixo de
clua•atlas, no exercicio de •seo-tSG:I. 

Lli n,• 1.040 de 14 de Setembro de f859, arl. 2.P, mandada v•"'l
rar pela dtJ n.• 1.041 de igual data. 

~ 1," 01 ·l·'ll<~ dos dos Mestres da Familia Im-
l!erial...... .... .. .. .. . . • .. . • .. .. 1 :lt:93~000 

§ il6. Correio Geral e Paquetes de Vapôr •••. 162:000~000 
S 51. Obras Publicus do Muuicipio ........ 530:000~000 

Rs. 683:493~000 

Palacio do Rio de Janeit·o em 16 de Janeiro de 1861. -João 
de .4lmeida Pereira Fil' :1. 

.. 
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DECHETO N. 2.733-dc 23 de Janeiro de 18tH. 

Marca o modo de se verificarem as traosacçnes e traosrcrencia; de ~~~r~~ 
de Companhias ou sociedades anonyrnas, tios ti tu los da c'ivida P 1 . 
e de quaesquer outros qne admittão cotação. · 

Hei por bam, para a boa execução do art. 2. •% 24 da Lei 11. • 

f.083 de 22 de Agosto do anno passado, Decretar o srguintc: 
Art. 1" As transacçõ:•s sobre aeçõcs de Companhias O!J 

Sociedades anonymas, fundos publicos estrangeiros, ou naciopj\cs, 
gcracs ou provinciacs, ml'tacs preciosos, camhlos, emprcstimos 
commerciacs c descontos, papeis de credito que po!'s<io f•stabe
lecer no mercado um preço c curso regular, c sobre quaes
qucr outros títulos que adrniltão cotação, por conta de quaesqucr 
indivíduos ainda que commcrciantes não sl'j<io, só lenio lugar 
por intermedio de CorrctorPs de fundos pultlicos competente
mente nomeados, sob pena de nullidade, 11lóru das que foreru 
applicaveis a taes actos na fôrma da Legislação vigente. 

Art. 2.• As transacçõcs sobre fundos publicos e acções poderão 
ser á vista ou a prazos, com tanto que, ao tempo em que forem 
feitas, os títulos, que fizerem obj1~cto rlcllas, pertcnção kgitima
mcnte aos vendedores, do que os Corretores rmwi<unente se 
certificarão sob as penas impostas pelo Codigo Comrnercial, 
pelo preiiente Decreto e pelos dema1s Hcgulamentos Oll Rc
~imentos internos das I'espectivas Juntas. 

Art. 3.• As lransferencias dos titulos c acções, de que lrata 
o artigo antecedente, só terão lqgar, sob as penas do art. 2. • 
da Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto de 1860 c mais Legislação 
vigente~ por intermedio dos referidos Corretores. 
~ i.• Exceptuão-se da regra estabelecida neste artigo c no 1. •: 
1. • As estipulaçOes especjaes dos Tratados. 
2. • As lransferencias feitas po1· ordem c por conta do 

Governo Geral ou Provincial, que o poderão ser 1 oi' Empre
gados ou agentes cspcciaes. 

3. • As que se realizarem, não em virtude de transacçüPs 
propriamente ditas, mas de disposição de Lei, ou de contracto 
anterior ou quasi contracto, e nos Sl'guintes casos : 

i.• De comrnunicação conscqucnte de matrimonio, por 
força da qual as acçõcs ou titulos pertcncent1~s :i mulher 
que casar sob o rcgimcn da comrnunhão de bens, dcvão ser 
inscriptos em nome de seu marido. 

2.• De devolução por herança ou legado, quando em virtude 
de partilha judicial ou amigavel julgada por sentença tcnhlio de ser 
inscriptos no nome do conjugo superslite, herúeiro ou legatario. 

3. • De transmissão para composição de fundo social, se fizerem 
parte do patrimonio particular do sacio ou socios, ou em virtude 
de partilha do dito fundo entre os socios, no caso de disso
lução de sociedade. 
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4.• Do alienação de qualquer natureza por Ululo gratuito. 
5.• De arrematação ou adjudicação solernnementc feita ou 

decretada em gráo "de execução. 
6. o De pagamento ordenado judicialmente .em liquidação de 

massas fallidas ou sociedades dissolvidas. 
7.0 De reluctanciu do vendedor nos termos do art. 7.0 

8.0 De venda em leilão de ncçõcs c títulos apenhados 
para excussão do penhor, quando assim as partes o tenhlio con
vencionado. 

9. • Em geral, quando as transfercncias forem ordenadas por 
decisão do Poder Judiciario. 

10. Quando, em virtude de disposições de Estatutos dos 
Estabelecimentos Baucarios e de Montes de Soccorro, as lrans
ferencias forem necessarias para que taes titulos ou acções sejão 
recebidos como penhor ou em Ci\Ução. 

§ 2." Nas praças ou lugares em que não houver Corretor de 
fundos, observar-se-hão ns disposições do art. 45 do Codigo 
Commcrcial, e do art. 39 do Regulamento n. 806 de 26 de 
Junho de 1851. 

Art. ft.. o Nos casos exceptuados no artigo antecedente, as 
Companhias ou Sociedades anonymas c as Jleparlições Fiscaes 
competentes se regularão pelas seguintes disposições: 

§ f.o Na hypothesc do § t.o n. 0 1 do art. 3.0
, c quando 

suscitarem-se duvidas sobre os Tratados exislentes, npresen
tarão immediatarnente ao Ministro da Fazenda para resolver 
sobre a legalidade das transferencias. 

§ 2. 0 Nas hypotheses do § t.o n. 0 3 do mesmo arligo as 
transfer·encias se realizarão em virtude de Precatorios ou Man
dados dos respectivos Juizos, expedidos sob sua responsabili
dade, se os interessados o requererem, justificando (quando isto 
f6r absolutamente preciso) a isenção da intervenção do agente 
auxiliar do commcrcio com certidão de casamento, certidão 
negativa de registro de escripluras de bens dotaes ou parapher
naes, fonnaes de partilhas, cartas de arrematações ou adjudica
ções, certidões de agentes de leilões, sentenças ou decisões sobre 
pagamentos ou outras quaesqucr competentemente proferidas, 
escripturas de doação insinuadas, quando o de vão ser, cscripturas 
de Sociedades anonymas regi~tradas, c mais documentos res
pectivos. 

§ 3. o Sempre que as transfercncias se clfectuarem nos ca
sos cxceptuados, de que trata o art. 3.•, os Directorcs ou 
Gerentes das Companhias ou Sociedades anonymas , sob as 
penas do art. 7. 0 da Lei n.o 1.083 de 22 de Agosto do 
anno passado, envinrão immcdiatamente uma relação cir
cumstanciada dellas á Junta dos Corretores da respectiva praça, 
para que esta as contemplo em notas cspcciaes dos boletins 
semanaes das cotações, e as envie sob a mencionada comminação 
ao Ministro da Fazenda, e ao Tribunal do Commercio. ldcn· 
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ticas r~luçôes, c para o mesmo fim, serllo enviadas á Junta do~ 
Corretores existente na Província, ou á mais proxirna que hou
ver, pelos DirPclores ou Gerentes das Companhias ou Socie
dades anonymas, em que as transferencias SI! PIT~ctuarcm sem 
intermedio do Corretor, por não havê-lo na Praça ou na sédo 
das Companhias. 

Art. ;),o Hc pennitti<lo aos interessados, nos casos cxcep~ 
tuados no art. 3.", preferir a intervenção do Corretor, quando 
a ingenmcia deste sr•ja possivP!. 

Art. G.o Nas Est u;ões Publicas c nos Escriptorios das Compa
nhias ou Sociedades anonymas não será admissivel transfcrencia 
de títulos ou acçõ,·s, se não ;í vista da nota de Corretor de 
fundos publicos, em q nn declare haver sido pago o devido 
scllo, obsenando-sc o disposto nos respectivos Regulamentos 
fiscaes. 

Art. 7. o O comprador tem din~ito de exigir a transferencia 
do titulo tres dias derois que, ell"ectuada a transacção, lhe fór 
entregue a respectiva nota, salva Pstipolação em contrario sobre o 
prazo da transfcrcnda, o que será d(•clarndo no contracto; em caso 
de reluctancia do venrledor SPní. este compellido a fazê-lo pelos 
meios judiciaes, f1cando responsavel por perdas c damnos, 
quando niio elidir a intenção uo comprador. 

Art. 8. 0 Em quanto .mbre o oficio de Conetor de todas 
as tres classes, e t!P outras que se crcarcm, não fôr expedido Re
gulamento especL1l, providenciando sobre o exercício de suas func~ 
ções c reg1rlaridndc de seus netos, os de fundos publicas, sob as pe
nas do art. 7. o di.l Lei n. o 1. 083 de 22 de Agosto do anno passado, 
se rogerão pelns disposições do Codigo Commercial, dos res
pectivos Hegulamontos c Hegimento interno, do presente Decreto 
e de quarsqner outras em vigor. 

Art. !J. o Todns as tr:msacções de que trata o art. J.• dcsto 
Decreto serão rrnlizndas sómente dentro das Praças de Com
mercio rm lugar, ou rm mesa separnda, ou para esse fim ex
cl~rsiye:mcnle destinar1<1, c até meia lJOra antes dn rrwrcada nos 
respectivos Hegimentos pam a reunião ela tarde, em que os Cor
retores de todas as clnsscs devem exhibit· as competentes notas 
c quaesqucr documentos, livros ou assentos que forem necessar·ios 
para se coordenarem as cotaçües do dia na fórma do seu Ue
gimcnto. Os que se reunirem em qualquct· outro lugar, para 
o exercício de taes funeÇÕ'"', e1Teelu<1rem semelhantes transac
ções fóra do lugar ou mn;a das Praças de Commerc:o para esse 
fim designado, antes on illóm das IJoras marcadas, não exhibirem 
as notas para as cotações, ou occultarern transacções que tenhão 
feito, ou não derem as notas com a necessaria exactidão, além 
das penas em que incorrerem na fúrma da Legislação em vigor, 
lhes será imposta a multa de 100~ até 1: OOO:jji rs, na forma do 
art. 7." da Lei n. 0 1.083 de 22 de Agosto do anno passado, por 
cada falta, ou tl'Unsgressão dcsle preceito. 

Parte li. 10 



Art. 10. Não serão negociaveis, nem a Junta poderá cotar, 
acções de Companhias ou Sociedades anonymas, e ainda menos 
titulos, cautelas, pmmessas de acções ou declaração de qualquer 
natureza que possa certificat· a qualidade de accionista, em
quanto o Governo não declarar as sociedatles constituídas, e não 
estiver realizado um quarto tlo valot· das acções. Os Correto
res que infringirem este preceito, além das mnis penas em que 
incorrerem perante os Tribunaes do Commercio, e as Justiças 
ordinarias, so!Trerão a mult<t de um a cinco contos de réis, im
posta administrativamente pelo Tribunal do Commm·cio, ou 
peloll Conservadores do Commercio uns Províncias. 

Art. t 1. Os Corretores nfio poderão, sob as penas do art. 7. • 
da Lei n.• 1.083 de 22 de Agosto de 1860, encarregar-se de 
transacção alguma sem ordem escripta dos commiltentes. O 
que autorisar um Corretor para vender á vista ou a prazos tí
tulos ou acções que não possua validamente, fica sujeito, além 
das penas em que incorrer na conformidade da Legislação em 
vigor, á multa do ref'et•ido artigo, e nas mesmas penas e multa 
tambem incotTerá o Corretor que não procedcr nos tet·mos 
do art. 2. 0 

Art. 12. E!Tectuada qualquer transacção, os Corretores li'O
.earllo em acto consecutivo a nota do contracto, que conterá todos 
os requisitos e formalidades exigidos pelo Codigo Commer
eial, e pelo art. 30 do Rt>g. n. 2.713 de 26 de Dezembro 
de 1860. 

Art. 13. Os Corretores deverão guardar inteiro segredo 
ácerca das operações de que forem encarregados, em quanto 
estas se não concluirem, quer em relação aos contractantes, 
quer a respeito das transacções em quanto pendentes; rea
lizadas porém que sejão, e pago o sello qne fór devido na 
fórma dos Regulamentos fiscaes em vigor, farão a devida de
claração na nota diaria, que si'lo obrigados a apresentar para 
a colação. 

Art. 14. Os Corretores não poderão servir de intermedia
rios na venda de dividendos de acções, quando o \'endedor não 
mostrar que he legitimo proprieta1·io dos titulos, 11 que corres
ponderem os lucros futuros que lizerem o objecto das lransacções, 
sob as penas do art. 58 do Codigo do Commercio. 

Art. 15. Os Corretores de fundos publicos que assignarem 
notas de lransacções de que trata este Regulamento ou outras 
que não hajão e!Tectuado, ou que, sabendo que as promovem 
sem ser por seu intermedio pessoas sem titulo competente, ou 
Corretores de outra classe, as nli.o denunciarem á .!unta para 
os procedimentos lt>gaes, serão suspensos pela mesma Junta, e 
incorrerão na multa do 100~ a 1: 000:);, que será imposta pelo 
Tribunal doCommercio na ~'ànna do art. 7. 0 da Lei n.o 1.083 
de 22 de Agosto de 1860, a•.:,m das mais pen1s que llle forem 
applicaveis em virtude da Legisla~ão vigente. 



Art, 16. A commissão dos Corretores nas transacções ou 
transferencias de acções de Companhias ou Sociedades anony
mas, c fundos publicos de qualquer origem, será a mesma qu& 
estiver ou fór estabelecida para as de Apolices da Divida Publica, 
calculada sobre o valor real da transacção. 

Pelas transfcrencias de fundos publicos, e acções de Companhias 
ou Sociedades anonymas não podnrão os Corretores lavar nov" 
ou outra com missão, além da que tiverem percebido pela transae
ção que as originar. 

Art. 17. As autoridades administrativas ou policiaes, a Junta 
dos Corretores e os Corretores que tiverem noticia de alguma 
infracção do presente Decreto, ou da existencia de reuniões 
fóra das Praças de Commcrcio de que trata o art. 9.•, serão 
obrigados, sob as penas do art. 7.• da Lei n.• 1.083, a dar 
parte ás autoridades competentes para procederem na fórma 
dn Lei , sendo considet·ada~ taes reuniões como aJuntamentos 
illicitos para os elfettos legaes. 

Art. 18. As multas em que incorrerem os Corretores e ll 
Junta dos Corretores em virtude do presente Decreto serilo Im
postas administrativamente pelo Tribunal do Commercio, óu 
pelos Conservadores do Com mercio com os recursos estabelecidos 
no Regulamento n.• 1.597 de l de Maio de 1855 e mais J.e
gislaçllo em vigor. Em todos os casos em que houverem incor
rido em multa quaesquer outras Autoridades ou Funccionarjós, 
em virtude do presente Decreto, será esta administrativamente 
Imposta pelo Ministro da Fazenda na Côrte com recurso para o 
Conselho de Estado, e pelos Presidentes nas Provhtclas com 
recurso para o Ministro da l<'azenda, e deste para o mesmo Con
selho. 

Estas multas serão cobradas exccutivament~ pelo mesmo modo 
empregado p:~ra com as qivi!jas activas da Fazenda Publica, e 
terão a a pplicação marcada no art. 6." da Lei n.• 1. 083 de 22 
de Agosto do corrente anno. 

Art. 19. ficão revogadas as disposições em contrario. 
João Lustosa da Cunha Paranagull, do Meu Conselho, tfli

nistro e Secretario de J~stado dos Negocios da Justiça, 8!Jslm 
o tenha entr.ndido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e tres de Janeiro de mil oitocentos e sessenta e ~m, 
quadt·agesimo da lndependencia e do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua .1\fagest!lde o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguli. 
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JlECP.ETO N. 2.731.-de 23 de J<Hwiro de 1861. 

D:í novo firgulamcnto ft luSfiC!'Çfio de ~audc dos. portos. 

Hei po1· hem que no sl'rvi~o da lnsprcr;fio de Saudc dos 
por·fo> se oh·;~·rvP n sr·~~nint·• 1\r•.•.nrl,;rnr~nto, fil'nnrln flpprn
dente de approvação tlo Pwlr•r V·gislativo na parte que dclla 
carece. 

CAPITULO I. 

D.\ ll'i'SPECÇÀO DE S.\UilE DOS l'ORTOS. 

Art. I. • O serviço sanita rio dos portos do Impcrio será feito 
pela manr~ira pn~scripla neste Hcgulnrncnto. 

Art. 2. • Para P-stc serviço llaveril 1w Hio de Janeiro um 
In ;pcclor de Saud'~ do por lo, tres .1\juduntes, um Secretario, 
um Agente e dous Guardas. 

Na Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará e S. Pedro haverá 
um lnspcctor, um Secretario, c dons Guardas. 

Nos m1is porto,;, em que houver AlfJndega, será lnspector 
do porto o tle Saudc publica, c haveriÍ dous Guardas. 

Art. 3.• Para os lu;;arcs de Inspcctor e Ajudante só poderão 
ser nomeados Doutores em medicina que saibão fallar francez 
ou inglrz. 

CAPITULO 11. 

DO INSPECTOR. 

Art. 4.• Ao Inspeclor compete: 
Cumprir c fazer· cumprir ns disposições deste Regulamento. 
Corresponder-se com o Governo, dand'J parte ao Ministcrio 

do I mpcrio na Córtc, c aos Presidentes nus províncias de lu do 
quanto occorrcr em relação ao serviço sanitario, e pr'c!•lando 
as informações que lhe forem exigidas pelas Secretarias de 
Estado. 
f;. Corresponder-se com ns dernnis autoridades sobre tudo que 
mr concernente ao mesmo serviço, requisitando dircctamente 
os nu:xilios que lhe poderem prestar sempre que houver 
urgcncia. · 

Pro pó r á J nnla central de llygienc Publica na Côrte, c ás 
nutoridades sanitarias nas províncias, todas as medidas que 
julgar· convenientes c auxiliares do serviço sanitario no mar. 

Visitar todas as embarcações suspeitas, e, quando ju1gar ne
cessario, o Hospital maritimo c os Lazaretos. 

1 
1 
l 



- 7'1 ...... 

lnspecclonar o pi'Occdirnenlo dos ernprrgrulos da Reparliçâ<l 
de Saude do porto, do Hospital marilimo c dos Lazarctos. 

Reprchender, suspender c propôt· a demissão dos mesmos 
empregados de nomeaçiio do Governo, dando parte immcdia
tamente, no segundo caso, dos motivos que dcterminárão a 
suspensão, a qual poderá sct· até quiuzc dias. 

Assignat· as cartas de saude. 
Uubricar não só as contas das despezas c a folha dos ven

cimentos dos empregados da Heparlição, mas tambem os pe
didos de fornecimento para o vapor de visita sanitaria. 

Empregar todos os meios ao seu alcance para a boa policia 
sanitaria do porto, requisitando do Governo todas as medidas que 
estiverem fóra de suas atlribuições para garantia da saude publica. 

Apresentar no principio de cada anno um rclatorio dos 
m•gocios da repartição a seu cnrgo. 

C A P I TU L O I 11. 

DOS AJVDANTES. 

Art. 5.• Aos Ajudantes compele: 
Proceder á visita das embarcações que cntrat·cm scgundÕ de

tet·mina o Rrgulamcnto. 
Visitar diariamente os navios surtos no porto que tiverem 

doentes de nwlcstm pcstilencial c rernellcr os enf't•rrnos, á bordo 
do vapor da visita, para o HospiLal marítimo de Santa Isabel. 

.Fazer proceder c assistir á de.;inf'eeçào das embarcações en
tt·adas c das que estiverem ancoradas no porto, quando o c~tado 
das mesmas a recfalllal'. 

Uemovct' par:t os Lazarelos as pessoas suspeitas de molestia 
pestilencia I. 

Substituir o Inspl'clor no,; seus Íl\lfl(!dirncntos, srgundo a ordem 
da antiguidade, c os tuedicos do Hospital du Santa ls:1bel, 
quando o Inspector julgar convenit'nlc. 

Art. 6. 0 O serviço dos Ajudantes, assim como o dos Gum·das 
srrá alternado, como t~ntrc si combinarem c fôr approvado pelo 
Insp:!ctor; podendo este servi~o tornar-se continuo em casos 
extraordinarios. 

CAPITULO IV. 

DO SECR:ETARIO. 

Art. 7 .• Ao Se€ reta rio compele: 
Fazer todo o expediente, ter a seu cai'go o archivo da Re

partição, c fi.tzer toda a escripturação. 
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CAPITULO V. 

DO AGENTE. 

Art. S. o O Agente tem poi' obrigli.çlio entregar a corres
pondencia da Inspecçli.o, cuidar do asseio da casa em que se 
achar a Repartiçli.o, provê-la do nescessario, fazer as vezes de por
teiro, e substituir qualquer dos Guardas em easo de necessidade. 

Nas Províncias as funcções de Agento litlrilo desempenhadas 
por um dos Guardas. 

CAPITULO VI. 

llOS GUARDAS. 

Art. 9. o Os Guardas aconipanharlio os Ajudantes nas visitas 
c dcsinrecções das embarcações. Sempre que fôr neCI!ssario 
servirão de Continuo na Msa da lnspecçllo, e substituirão o 
Agente, quando impedido. 

CAPITULO Vlt. 

DAS VISITAS SANITARIAS, 

Art. tO. llavcrá duas visitas sanltnrias no j>ortô do Rio de 
Janeiro:- a do escaler aos navios ttue entr11retn, e a do vapor 
aos que estiverem ancorados rio porto: amblis serão reitas pelos 
Ajudantes. 

Art. 11. Todas as embarcações nacionaes ou estrailgeil'a!l; 
mereantes ou de guerra, silO sujeitas, no acto dà entrada tlo 
porto. á visita do escaler. . 

Art. 12. Para esta visita hnei'á dous escalercs, um pntrâoj 
e nove remadores; servindo ilin destes para coadjlfvàt o patrAo. 

A visitá sonilarill ao!! ríatlos qne entratem 8erá feita no 
mesmo escaler e na rnesrna occasião em que a da policia ; 
aquella porém terá sempre ingresso em primeiro lugar. 

Para o servi<:o sanitario dos portos em que hom·er menor 
concurrencia de cmbarcaQões poderá o Governo, em circums
tancias extraordinarias, autorisar a compra de um escaler. 

No Rio de Janeiro o escaler estacionará na fortaleza de Ville
gaignon, e nas Provincias no lugar que f6r designado pelo 
respectivo Presidente. 

Art. 13. He da competencia do Ajudante, que estiver de 
sei'vfç6 ÍIO vapor, visitar toda a embarcação niêi'cailte, suspeita 
de ter ou que effoctivarnefité tiver doentes dê inolestia pesfl. 



- '19-

Jencfal. As êmbarcações de guerra, só fiO casó de i'eclainare~, 
serllo visitadas. 

Art. 14. São consideradas molesUas pestileneiaes, a. ehole· 
ra-morbo a feb1·e amarella, e a peste do Oriente. 

São considerados portos infeccionados sómente aqueltcs eiri 
que reinar algumas das mencionadas molestias. 

Á rt. 15. O pessoal do vapor constará do Ajudante, enfur• 
meiro, mestre, machinista, dous foguistas, dous marinhélros o 
dous moços. O numero destes poderá ser augment&do em 
circumstancias extraotdhiarlas, com áutorisaçlio do Governo. 

A fl·ipolação 'tanto do tllpot, como dó escalar ftcarâ iinmà. 
dlalàmente sujeitá lló AjudanUi que éstiver de servíço. 

Art. 16. Quando pot qualquer causa ó vapor estiver imp&j. 
sibilitado de prestar serviço, o substituirá temporariamente 
um dos escalerés da Inspeeção, ou do Hospital de Sanb 
Isabel, trlpolado pela gente do vapor. O vapor estacionarA 
no lugar marcado pelo Inspector. . .. , . 

Art. 1"1. ~m tempo de epldertilã Mvei'á famlieín nos ~ulroa 
portos, em que fôr necessario, um ~ápor com o pessoal c:on· 
venielite (Iara o serviço &llnitlli'ló. . 

Art. 18. Logo que qualquer eníbáfcação aficoi'ar, ou mesmo 
sobre u telil, o Ajudante que esti~er de seniço para. eUa 118 
dltiglrá, àcompanhado de um Guatdã e procederá li lisiia 
sanltaria, exigindo as segUintes itltormações: 

Donde vem ? 
Quantos dias Uaz de 'fiilgern? 
'l'raz carta de saude? 
Qual o estado de saude â )jordo no dia da partida e quai 

o aclillll? • 
Houte wolestia ll bordo dill'alite a viagein o de que nai.u~.:eu f 
Morreu alguém durante a viagem e de que molcstiá? . 
Cornmunicou com alguma embarcação ou porto? · 
Que carga trat? 
O nome do navio c sua lula{'ão? 
l 1recisa de algum soccm·ro medico'! 
Art. 19. Obtidas as informações do artigo antecedenie1 se 

forem sallsfactorias c limpa a carta de saude, o Ajudante lan
çará nella um- Visto- c dará livre pratica á embarcpçilo. 

Setão dispensados dà apresentação da carta de saude as 
lanchas de pesca, os cruzeiros, os navios que arribarem sem 
ter tocado porto algum infeccionado, os que viajarem entre 
dous ou mais portos da mesma Província e os que procederem 
de lugar em que não haja autoridade sanitaria. 

Aos navios que viajatem entre duas ou mais Provindas bàs• 
tará, em tempos ordinarios, um simples bilhete. 

Art. 20. Se Mo forem Sàlisfactorias as inrormações* ftçaM 
a embarcação ihêomtriilnicavel aíé que seja declarada em lifre 
pratica. 
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Art. 21. Nenhuma cmb&rcação seni admittida á livtc pt'll .. 
ti é a em qualquer das seguintes hypotheses: 

t.• Se proceder de porto infeccionado, embora não se tenha 
desenvolvido alguma das moleslias, de que trata a 2.• parte 
do art. 13. 

2.• Se dumnte a viagem tiver tido doentes do qunlquel' das 
mesmas molestias. 

3. • Se chegar com elles. 
Art. 22. Se a embarcação estiver na f.• hypothese, o Aju

dante, depois das investigações do art. 18, mandará proceder 
immediatamente, debaixo de sun inspec<:ão, a desinfecção das 
cartas, jornaes e mais papéis, e os remetterá logo depois para 
seus destinos. · 

Art. 23. Toda a roupa suja que houver, ou pertença á tl'i
polação ou aos passageiros, c os tecidos que houverem sido 
usados por qualquer pessoa, serão sem perda do tempo desin
fectados pela gente de bordo, a quem se fornecerão as subs
tancias para isso necessarias. 

Art. 24. Em seguida o Ajudante dará ordem para esgotar-se 
a agua da sobre-quilha, lavar os intel'Vallos das cavernas, onde 
fôr possível por meio de bombas com agua limpa, assim como 
toda a embarcação, caiar o lugar destinado para dormitorio 
dos marinheil"Os, c outros que estiverem em condiçiies de 
pouco asseio. 

Art. 25. Feito isto, o Ajudante dará livre pratica á embal·
cação, participando irnmcdiatamente ao Inspector de Saude o 
occorrido: no caso de i nfraq~iiQdestas dispo~i.;õcs ficará oCa
pitão sujeito a urna multa de 2GO~OOO, c oiJrigaclo a realizar 
incontinente as medida~ pr~criplus nus artigos antecf'dc•ntcs; 
som o que não poderá ler lugar qualquer trabalho de des
carga. 

Art. 26. Nrsta primeira hypothese, S(~a qual mr o numero 
do dias de viagem, a embarcação lkarú ilupedida tiío sómenleo 
tempo necessario para pôr-se em prt~lica o disposto nos arts. 
22, 23, 2'~, c 25 1 urn a lrcs dias). 

Art. 27. Se a embarcação estivet· na segundo ltypotltesc, al{•m 
do que fica disposto para a prinH~ira, será a mesma sujeita na 
presença do 1\judante de serviço Íl duas ou tres desinfecções, 
eonforme o mesmo julgar conveniente. I<' cito isto, o Ajudante 
darít á embarcação livre pratica. 

Art. 28. Nesta segunda hypothese, seja qual fô1· o numero 
de dias do viagem, a embarcação ficará impedida tão sómenteo 
tempo necessario para pl\r-sc em pratica o disposto nos arts. 
22, 23, 24, 25, 2G c 27 ( tres a cinco dias) salvo se a molestia 
tiver cessado dous ou tt·es dias antrs da entrada no porto, 
porque então a embarcação será consideradn na terceira llypo
these. 
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Art. 2;J. So a embarcaflío PSli\"Cr na terceira hypolliCie, 
8t~ja qual fôr n sua proccdencia c o numero de dias de viagem 
rJne trouxer, se procederá sempre da maneira seguinte: 

1. • As pessoas sãs, depois de snbrnetlidas á desinfecção quo 
m,· possível ;í bordo, serão immrdiatamenle transportadas para 
o Lazarrto, onde SL"rfio ds IIOYO desinfectadas c constantemente 
ob~ervarlas para serem medicadas ao primeiro symptorna do
mal. Se depois rio quarto dia de observaçlío o medico do 
l.azardo não encontrar nessas J.essoas symptou1a algum de __ 
molestia prstilencial, poderá do quinto dia em diante dispt>nsa-Jas 
da observação, com autorisaçüo do lnspt>ctor. 

Se o contrario se der, mas os doentes por uma circumstancia 
impcrima liYerem de ser tratados no mrsmo Lazareto, o me
clico do quinto dia em diante proccdrrá de novo á desinfecç.âo 
das roupas dos que cstircrcrn ist'ntos do mal, c lhes perrnittirá 
livre pratic:1, sendo antorisado pelo Insprctor. No caso porém 
de sc·r possivcl trator-se dos doentes, não no Lazarcto c sim no 
Hospital marítimo, o resprcliro medico poderá prolongar por 
mais nlguns dias a obst'I'vaçflo em quanto jttlgar o lnspcctor 
conven ien {(), 

2.• A autoridade s~nitaria faní incontinente se~uir n cmbar· 
cação para o anro:·adouro de desinfecção, fazendo transportar 
com lodo o cuLiado os doentes para o Hospital marítimo, sl! 
alli os houvt·r de molestia idcntica, ou se não fôr contraria 
tal medida ;\ hygime do 111esmo c,;tabdecimt•nto, porqn<', então, 
scrlío levado~ tambc•m p:mt o Lazarclo c lü cJnvcnirnlcmPnte 
r·ncdicados. !\este caso um dos rnt'dicos do Hospital s<~rü trans .. 
ferido para o Lazarclo, se nclle nüo houver llll'dico. 

3.• Descmbareados os pass;J'gciros c as pessoas da tripolação 
que não forem cslriclamPnte necessarias para guardarem a em
barcação, será esta, alóm do que fica disposto para a prim~ira 
e segunda h,ypothcsC', sujeita ;í mais tres ou quatro rlesinft'ctões 
por rrwio de prepnraçües nnalogas üs do art. 27, conforme o 
;.\jndante de serviço julgar convenir•ntP. Feito isto, daní livre 
pr;1tica á em ba rraçiio. 

Art. 30. Nesta tcrceir·a hypothcsc n embarcação flcarü impe
didJ llío sómcnle o tempo rwcc,;sario para pt1r-se em pratica o 
di>posto nos arts. 2~, 2~, 21-, 2:S, 27 e 29 (cinco a oito dias). 

Art. ~l. Os processos dr· rlt-sinfr~cçiio o as substancins que 
devilo ser empn'ga:las, serão indicarllls pr•lo lnspcetor de Saudc. 

ArL 32. Todas estas medidas solfr(!riio modiflençõcs, se a 
molcslia que as dc~lerminar, ftlr identica ú que existir no porto. 
Neste caso as cmbarcnções só flcarão sujeitas ás medidas adop
tadas em relação :ís que rstivcrem estacionadas no mesmo porto. 

Art. 33. Tanto na srgunda como na 3.• hypolhC'Sl', se a carga 
impedir a desinfecção dn embarcação, será bnldcada em todo 
ou em parte para aharcngns, c mesmo condU7:ida }Jilra o Laza
rl'to, se assim für nrerssario, d'ondr, drpois dr1 d!'sinfcctada, 

Pr1rtc I f. 11 
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será transportada sem demora rara a Alfandrga por conta do 
dono. O minimo dos dias de desinfPCÇ<io para as tn•s hypollu·se§ 
prevalecerá em gPral para os casos de cholera-morbo; o mcdio 
para os casos de febre amarclla; c o maxirno para os casos de 
peste. 

Art. 3l. Ninguem poderá entrar ou sahir da cmbarcaç1io 
que f(Jr detida para se procPder ú desinfecçllo antes de ser clla 
declarada em livre pratica. Em tempos susrcitos nenhum pas
sageiro poderá desembarcai' antes da lisila sanitaria. 

Exceptullo-se o Inspcclot· e seus Ajudantes, qu•l a poderl'io 
visitar sempre que fôr conveniente, sujeitando-se de fada vez 
que tiverem estado em contado com as pessoas de bordo, 1í • 
uma desinfecção em seus wstidos, c outros objcctos que com-
sigo levarem. · 

Art. 35. O Capitão que consentir na infracção do artigo an
teccdentt•, ficará sujeilo a uma multa de 100;1000 a 500;?000 
JlOI' cada pessoa que tiver entrado ou sahido de bordo. 

Art. 36. l'ara evitar qualquer suspeita que lhe possa srr 
prejudicial, deverá o Capilllo, quando receber qualquer docnlu 
á bordo, exigir um alteslado d~ facultaliyo, autlwnticado 
r•~lo respectivo Consul, no qual so declare a natureza da mo· 
Ieslia. 

Art. 37. Toda a pessoa que inrringir o art. 34., além do 
pagar urna multa igual á quo hc imposta no Capitão, será 
obrigada a ficar detida á bordo até que a embarcação sPja 
declarada em livre pratica, ou irá para o lazarcto, onde ficará 
sujeita aos mesmos cu!dados cmpreg<~dos para com os p:.~ssa
geiro3. 

Art. 38. lle rroltibida toda c qualquer communicação com 
c Lazareto de observação c com o Hospitnl de Santa Jzabel: cx
ceptuão-se os empregados do serviço sanilario, c os que se su
jeitarem ás mooidns de prncaução, tornadas em rela~·iio aos que 
estão nos mesmos Luzarelos c Hospital. As pessoas quo infrin
girem este artigo licrío sujeitas á multa do art. 35. 

Art. au. Todas as l'essoas que forem mandadas para o Luza~ 
reto de ob:iervação, serão sustentadas ú expensas suas, ou do 
Capitão ou do consignalario da embarcação. 

Os gcncros c objeclos que precisarem, serão comprados por 
intermedio do agente do Hospital, e transportados no escaler 
daquellc estabelecimento, ou no vapor da visita sanitaria . 

. -\rt. 40. A bandeira nacional de qualquer embarcação, içada 
no mastm cJp prôn, indira que ella está em livre pratica: no 
m.sh'r ..:!-:-;uul:- ,..._:-~am;· r Jl~'!D~ dr· A_im::.:uw.: ..J, ~r:::..-::~: 

•nrúa _.,H.: 1 :r_:· zm..: :rd!1U'etr..t J:m;;re:1i;; ;t_"::ti<t :ItJ mastro 
;;rande, Cllli[ll anto durarem os trabalhos de desinfecção, lindos 
os quacs içariÍ a bandeira que reclama a pn•scnça do ,\judante 
pari! C5te a declara•· em livre pruticn, se a julgar em •·irrnms
•nm'ias de ( btc-la. 

. -~ 

.: 
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· Art. 41. O vapor de visita percort·crú o ancot·auoUI'o, um:t 
\'ez por dia nos tempos ordinarios; recebendo á seu bordo os 
doentes de rnolestia pestilcncial que forem encontrados pelo 
rncdico do scrvh;o, o qual mandará quo o vapor siga para o 
Hospital Marítimo, levando urna lista com os nomes dos 
doentes, declarnndo-se nella a nacionalidade, a naturalidade o 

· • idad.o de cada um, c quaesquer outras informa~ões necossarias 
para a sua entrada. 

Além ~este serviço o Ajudante attenderú aos s:gnacs das 
embarcações entradas que necessitarem tle sua presença nos 
casos marcados neste Uegulamento. 

Art. 42. Os colonos ou emigrantes sllos com destino á cslc 
porto serão transportados com a possível bmvidadc (nos tempos 
de epidemia ou quando as merlidas sanitarias o exig-irem) para. 
o lugar designado pela Associação Central de Colonisac:ão. 
Aquclles que enfcrrnarüm de molcstia pestilencial serão trans· 
portados para o Hospital l\laritirno no vapor da visita. 

Art. 4:3. As pessoas que á bordo cnfcrmarem rlc molcstin 
pcstilencial serão tratadas no Hospitall\Jarilimo: c os alfectados 
de outras molcslias poderiío optar entre o lfospitul da Mise- ' 
ricordia c outro qualquer. 

O Capitão que occultat' a bordo os doentes de moleslia pcs
tileneial, ou os fizer medicai' mesmo i:t bordo, incorrerá crn 
uma multa de 100~ por cada vez que fôr cornmctt>ida essa falta. 

Art. M.. Em tempo de epidemia o vapor podcrü fazet· 
mais de uma visita pot' dia, conforme determinar o lnspector. 

Art. !J5. O yapor Pmpregndo neste serviço lerá as accom
modações, os objectos c o pessoal neccssario não sú para trans
portar commodamente os doentes, como para que se lhes 
possa applicar o primeiro tratamento, se fôr conveniente. 

Os objectos necessarios ao serviço medi co serão fornecidos 
p•·lo Hospital l\lari!irno mediante um pedido feito pelo enfer
meiro de bordo c rubricado prlo Ajudante de serviço; os quo 
disserem respeito ao casco do vapm·, lllilchina, combustível, 
&c., serão satisfeitos por intermedio da Inspecção, á pedido 
do mPstre machinista, confirmado pelo Ajlldnnte c rubricado 
pelo lnspector. 

Art. 4ü. Nin!l'ucm poderá transitar no vapor de ,·isila sem 
permissão do .Ajudante de serviço ou ordem especial do lns
pectot·. Alguns objectos com destino ao hospital poderão ser 
transportados no mesmo vapor, sempre que o Ajudante ou o 
Inspector julgar que não ha nisso inconveniente. 

Art. 47. O vapor não se demorará no hospital mais do 
que o tempo nrcessario para entregar os doentes c receber 
os quo houverem tido alta, os quaes deverão estar promptos 
á chegada do vnpor. 

Quando não houver doentes a conduzir, o vapor ntl'o ir<i 
ao Hospital, c os doentes que tiverem alta scr3o transportados 
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no c5Caler d4i~f~ para o 'aplilr a~é as nove horas da manhii 
do dia srguinte, afim de serem entre.;ues na occa~ião da visita 
aos respectivos Capitães. 

Art. 48. }=m épocas de epidemia, em que o numero de 
floenlcs für muito consideravel, deverá sob a ind.icação do 
Inspector, pernoitar no vapor o Ajudante de serviço, prompto 
para acudir a qualquer chamado de bordo de alguma em
barcação que rmmdar pedir soccorro, ou para re«eber os doentcg 
que forem eu via dos pelos mesmos. Estes docntas serão me
dicados no v11por, e na primeira viagem rornettidos para o 
hospital. 

Durante o dia o Ajudante de serviço, depois da visita sa
nitaria irá permanecer na casa dil lnspocção, ou ficará a bordo 
do \'apor, prornpto para occorrct· a qualquer eventualidade. 

Art. IJ9. Se reinar alguma epidemia, o Ajudante quando 
fizer a visita, iní a bordo das cmbrcaçüc» que tiveram eutradg 
de vespera, ou no Bll'smo dia, c procederá a um olõ.amo 
rigoroso pela ordem sPguintc : 

J)o cslado do pessoal. 
Da earnara, beliches, e mais lugartls destinados á tripolaçãfl, 

o!Ticiaes c passageiros. 
na roupa suja. 
Da agua potarel c dns vasilhas que a conliVQrcm. 
Dos alimentos. . 
Jja agua do porão pOI' meio das bomhas. 
Art. 50. Se neste exame encontrar doentes da nl(l)eslia.1 

pcstilenciaes, os quaes tenhão sido negados pelo Capitão, serão 
dles irnrncdiatameutc transportados no vapor para o Hospital 
Marítimo, o Capitão será multado 0111 5ü:tP a .iQO~, e a em
barcarão sujrila no que se acha disposto para as que estiverem 
ua terceira ilypothesc. 

Art. 51. Se não houyer doentes a bordo, mas algum dos 
lugares ou objectos de que trata o art. 49, ffir encontrado em 
eondiçõcs insalubres, o Ajudante ordenará :10 Capitilo que dê 
providencias irnrnediatas para serem tiradas desse estado, sem 
o que não se lhe concederá livre pratica, e ficará sujeito a umôl 
multa igual ii. do artigo antecedente. 

CAPITULO YIII. 

DAS CARTAS DE SAt:DE. 

Art. 52. A's rmbarcações C1lm destino a portos estrangeiros 
dar-se-ha cartas de snude sómente quando fór solicitada. As 
que sahirern com destino aos portos do lmpcrio deverão ~o
licita-la em tempos de epidemia: no caso contrario bastará om 
simples bilhete (salvo a disposição do art. 19). 
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Art. 53. Para obter carta de sande bast~ que o C:apiti'io 
apresente ao Inspeclor de Saurle o tnnht·eiutt~nto passado pela 
Allandt>ga de ha\er pago os respectivos t'IIWilllnenlos. 

A carta de saude serú conforme o moddo já approvado 
Se houver epirkmia, o Capiti"io S('r;í obrigad a solieitar a 

carta de saude !,8 horas antes da partida da embarcação. 
Art. Q1L Nos tempos de epidemia, antl's de ser passada a 

carta de saude, porém nunc-a mais do que 2'~ horas depois de 
pedida, o lnspector de Saude, ou seu Ajudante irá a bordo du 
ernbürcação examinar seu estado sanilario, e se desse exame 
reconhecer que o bem da saude da tripolação exige quaesquer 
providencias, fará immediatamcnte sciente ao Capitão. 

Art. 55. No caso de recusar-se o Capitão a tomar as pro
videncias reclamadas ou rnes1110 no de n·cusar-se á inspec{'ào da 
embarcação, poderá a autoridade sanilaria nc·gar-Ihe a carta 
de saude. 

Neste caso participará o occorrido á A lfandega para sob r' estar 
nos despachos da embarcação, s~ e!la fôr Racional, c dará im
mcdiatameníc parte ao Con;;ul respectivo se mr estrangeira. 

Art. 5li. NPnhuma carta de saudc será v:ílida para as au
toridades do Imperio, sendo datada de nt-1is de 4H horas antes 
da sabida da embarcação; bastando porém para revalida-la um 
-Visto-passado dentro daquelle tempo. 

Por este-Visto- nada se cohrará. 
Art. 57. Se a embarcação entrada não apresentar carta do 

saudc, sú terá livre prática se o Ajudante, depois do rxamc con~ 
veniente, conhecer que está nas condições de obt•~-la, c se no 
porto d-"onde partio c naquellcs em que tocou, ou conJruunicou, 
não reinava epidemicamente alguma molcsli<J rwstilencial. 

Art. 58. As embarcações que sahirem para os portos do 
lmperio, onde nüo haja lnspecçl'io de Saude, em vez de carta 
de saude, levarão um simples bilhete, ainda nwsmo em tempo 
de epidemia. 

Art. 59. Os bilhetes serão assignados p1~lo lnspeclor c con
terão uma simples declaraçuo do estado sauitario do porto. 

Art. 60. O empregado encarregado da policia nl'io deixará 
sahir embarcaçl'io alguma sem ter cumpndo as disposições deste 
kegalamcnto. 

CAPITULO IX. 

JHSPOSIÇÕES GERAES. 

Art. Gl. O Inspcclor de Saudc formulará iustrurçõcs para 
srrcm obsrrvadas á bordo das embarcações surtas no porto. 
Estas instnJcç<1es impressas em inglcz, francez c allmnão serão 
no àclo ela entrada distribuidas pelos C<~pili'ícs, em separado ou 
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mnjunetamenle, com as que he praxe distribuir-se por parte 
da A lfanrh'ga. 

Os ?rlifiOS do presente ncgnlamento, na parto que designa 
as obngaçoes que devem preenchet· as ernbarcaçõt•s com destino 
;ws portos do lmperio, scrilo remctlidos a!ls Consulcs do Im
perio em paizcs estrangeims para serem impressos na lingua 
do paiz o distt·ibuidos pelos CapiUlPs. 

Art. 62. Nos portos em qw~ não houver Ajudantes ficao 
suas attribuiçõcs á cargo do resrwclivo Jn3pcclor. ' 

A r' (':' ,..,, ~,p- ~ 'ffli' lá t.rt-. ~·cmii;rrir 
r'r•rrtf,.1J• -Í ,,,,,,,rfr!;,Jf~ jYJfí~f ;k ~ IWr I"UIIlprir este Rt.--. 
Çt·~·:.~--~.,. fl'l, 

· ML Gí.. Quando o rstarfo sanílarío ctigir a appfícação de 
medidas impralicavics nPsses portos, rar-sc-ha seguir a crnbar· 
cação para o porto mais proximo, onde hajáo as autoridades 
competentes. 

Art. 65. Sempre que a Alfandega tivct· motivo para snppM 
que urn navio, ancorado em carga ou dPscarga, estit em con
uic;iks SlHpdlas, dat·;í parte disto á autoridade Sanilaria. 

A rl. CG. As cmharcac:õc•s clwgadas de porto sujo, ou sus
peito, com carl,(a su~ceplivel d~ infeeç<1o c sem oecurrencia 
suspeita <Í bordo, nem no pot·to da partida, nem durante a 
viagem, serão dcs~mbarcadas, conforme dispõe o art. 26, avi
sando-se a Alfandega para fazrt· cxeculat' a prompta descarga, 
feito o que, so completará o emprPgo dos meios proprios para 
impedit• o desenvolvimento de qualquer moleslia. 

Art. 67. A embarcação (qualquer que s<•ja a sua procc
dencia) que por escala, arribada voluntaria ou forçada, apre
sentar l)arta suja, ou não regulat·, ou condições sanitaria, 
desfavoraveis, porled tomar a sahir, se a dernom fõr breves 
smn sujeitar-se ás disposições ~anifarias crn vigor, recebendo 
mesmo, com as precisas cautelas, os nwntimenlo.•, refrescos, 
'-'\:c. de que neccssitur, conservando--se sempre em isolamento, 
se porém quizer communicar, não poderá prescindir da cx.c
cução do Hegulamento na parte qne lhe fôr applicavel. 

Art. 68. l'ara qnc um porto infeccionado possa se•· dccla
radn limptl he neccssario qnc não se dê caso algum de molestia 
pe31 ilencial por espaço do J O dias pam a cholera-morbus, do 
20 para a febre arnarella, c de 30 para a peste. 

Art. 6!). Quando r~inar epidemicamente á bordo dos navio.~ 
smtos neste porto o typho, as bexigas, o escorbuto, os affectados 
destas moleslias poderão ser tambem remcttidos pat\1 o Hospital 
do Santa Isab[)l , sendo previamente consultado o Governo. 

Art. 70. As vigi<J,; c rondas da Alfandcga cvitarüo que haj:t 
communicação com as embarcações detidas peh visita sarritaria. 

Art. 71. O Inspector de Saude, de accordo co:n o da Alfan
dcga, marcará o lugar do ancorado:J.ro para a3 embarcilçõcs, do 
c1uc trata o artigo antecedente. 
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Art. '12. Pará os casos não previstos neste He~ulaménlo ~e 
cousullará o I nspector de Saudc, ficando detida a embarcaçiio 
até que o mt•smo lnspector tome sobre clla, o mais Lrcvo 
possi\'CI, uma resoluç;io. 

Art. 73. Toda a cmbarcução qnr, por violação deste Uegula 4 

menlo, ti\·er sido rnultuda, rlcurá impedida pela Inspecção de 
Saudc do Porto até apresentar ao Thcsourciro da Alfangega o 
conhecimento da multa em que houver iucorrido; c a Al
fandcga não a visitará, nem lhe dará despacho algum em 
quanto ·durar tal irnpedunento. 

Art. 74. L~o QUi' quntQu~~r ('mh..'lrNt('Jio tl'nhA siltl'l mni
IMII. • ~"\.~.rriV dl:t l~"\'1~ IA.• ~ W. 1'\.li't\11 ~ tMP
ticipará imrnediatamcnlc á Alfandt·~a, declarando o valor da 
multa, afim de se poder ahi fazer clfectivo o seu recebimento 
na fórma do Ht>gulamenlo. 

Art. 75. O Govcrr.o poderá permillit· ans Paquetes de vapor 
que chegarem, comprchendidos na hypnthesc do art. 33, 
c tiwrem dia certo de partida, a baldeação lia carga para 
ah·arcngas, nas quac.> ps_;a mcsnHl. car~a st•lfrl'r;i a ron,·t•tlit·nt" 
desinfecção. O ,·apor depois de de.,infec!atlo comcnicnkmcntc, 
poderá receber carga, combustivel, & c. 

Todo o snniço s<•r<i feito por sua tripolnção. 
Art. 76. Ucverão todas as pessoas fallccidas á bordo de mo

leslia inft~ctuosa ou contagiosa ser inhurnadas no Cemilerio do 
Hospital Marítimo: seu transporte será feito pelo escalcr da em~ 
barcação onde se det· o caso de morte. O Ajudante de serviço 
passaní urna certidão, a qual será apresentada ao respectivo 
Empregado do Hospital .Maritimo. 

Art. 77. O Hospitalmarilimo c Laznrelos serão dependentes 
da Inspccção de Saude do Porto; seus empregados subordinados
ao Inspcctor c obrigados á cumprir as suas ordens. 

Art. 78. Os crnpn·gados da Inspecção de Saude do Por(() 
tcl'tio os vencimentos constantes da tabella anncxa. 

Art. 7(). 03 emolumentos das Ci.trlas de S:mdc (2~ pm Carla)' 
dos bilhetes (I;';!) c as multas por iurracção deste Hegulament~> 
serão cobradas pela Alfandega. 

Art. 80. He absolutamente rrohibido aos Emprl'gadl}s da< 
Inspecçiio de Saudc <lo Porto n·cebcrcm quantia alguma do!i
Capitães c dos passageiros, ú titulo de gratificação ou emo
lumentos. 

Arl. 81. O Jnspector c os 1\judantes serão nomeados pot~ 
J)ecn•to; os Seeretarios da Jnsrccção pot' l,orlaria do l\linistrOo 
do Impcrio; e os demais Empregados pelo lnspcctgr. 

Art. 8:.!. Ficao revogados os Hcgularnentos de ::9 de Ja
lll'i ro de 18!,:1 c de 27 de Abril de 185(), concernentes á lns
prrção de Sandc dos Portos. 

João d(·) Almeida Pereira filho, do meu Conselho, 1\linistr() 
e Srcrr!ario de E~tado <los l'\(•gocios do Imrcrio, assim o tenha 



f<tlfMdirlo e f;1ça exrculnr. Pal11cio do Hio d1} Jnnr.iro rrri 
vinte trcs de .lanriro de mil oitocrn:os r sessenta e uli1, quu~ 
dragesi mo dn I nd cpt'rHlencia e do 1m perio. 

Com a Rubrica de Sua Milgeslade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

11'abeUa dos venciauentos dos mnttregaclos da• 
lnspecções tle Sautle dos Poa•tes. 

OROENADO. r;nATIFICAÇÂ! TOTAl,. 
mo DE JM\EIRO. 

---- ----- ----

ln>prctor de Saudr ......•.•..... 2: wosoon 1:~00$000 3:f.00à000 
a Ajutfantrs ..................... 1: 40:180~0 I : 21'10h000, 1 o: 8@,1000 
Serretario ....................... SUU$01)0 4Uúfl!J~O I: 200~000 

P.AlJL\ E l'ER~A~IDt:CO. 

lnsprctor •.....•...........•.••. 1:6008000 soosooo 4, sooaooo 
Secretario ........•.............. eooaooo 200flOUO I :600$000 

PARA, 1\L\RA~Ii:\0 E S. PEDRO. 

Inswctor •.......•.........•.... soosooo coosooo 4, 2ooaoro 
Secreta rio •..................... bOtiSOOO :22<!~000 2:160SGOO 

Aos ln>prrtorrs dos portos dns demais Proyincias o Go1·crno poderá I conceder gratilicaçiies até 600flu,;o. 

Aos 2 Guardas t),) Rio de J~twiro a nosooo.......... 1: \GOSOOO 
Aos 4 ditos tia Bahia I' l'cmamhuco 5li8~110,,,., ..... 2.1!!11'000 
Aos 6 ditos do Pari! , 1\laranh~o ll S. Pedro :'uvSOOO... 2: 1 üllSOOO 
Aos nuardas das demais l'roYincias o Governo poderá conceder a 

diaria de 600 réis. 
Os remadores tios cscalcrrs tcrilo o nwsmo jornal que ora lcnccm. 

Palario do fiio de Jar.ciro rm 23 t'c Janeiro de 18G1. -João de Almeida 
Pereira Fi!lw. 
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DECRETO N. 2.735-de 30 de Juneiro de 18G1. 

Cr~a a lugar de Juiz 1\Iuniripal e de Oqthilos no Termo da Ponta Grossa, 
na l'rovincia do l'nraniÍ. 

Hei por hem Drcrcta1· o srguintc: 
Artigo Unieo. Fica errado o lugar dt\ .Juiz Municipal c de 

Orphãos no Terma de Ponta Grossa, na Provineia do Paraná . 
.Joao Lustosa da Cunhu Paranaguá, do l\lcu Conselho, Mi- ', 

nistro c Seeretario de Estado dos Ncgocios d& Justiça, nssim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
aos trlnla de Janeiro d(• mil oitocentos scs5cnta e um, qua
dragPsimo da l!ldependcncia c do lmpcrio. 

Com a flubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

João lustosa d!J Cunha Parwzaguá. 

-·-
DECRETO ;:o;. 2.736- de 30 de Janeiro de 18GI. 

fha em cento c cinroenta mil réis annnnrs os ordenados dos Carcereiros 
das Cadeias das Vill:ts de ltaquy, Concciç1o do Arroio, Santa Maria da 
lloca do MontP, Dores da Cama•Juan, Passo Fundo e Cangus~ú, na Pro
'l'incia de S. Pool'o do Rio Grande do Sul. 

Hei por bem Dcc,·ctar o seguin~c: 
Art. Unico. Fica fixado o ordenado de cento c cincocnta mil 

réis annllacs aos Carcereiros das Cad~ias das Vi lias de ltaquy, 
Concci1,~ão do Arroio, Santa Maria da Doca do Monte, Oores 
de Cumaquan, Passo Fundo e Cangussú, na Provincia de S. 
lledro do Jlio Grande do Sul. 

João Lustosa da Cunhil Paranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario do Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e raça exeutar. Palacio do Ui o de Janeiro em 
trinta de .Janeiro de mil oitoc,mtos sessenta c um , quadr~
g<>simo da Indt~penàe.Jcin e do Imperio. 

Com a l~ubr:ca de Sua Mago_;tade o Imperador. 

l'arte ll 
J o{ío l.ustosa da (unh'' Par.znii!JUÚ. 

12. 
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HECHETO N. 2.737-de G de Ft•rt•rPiro de 18(H. 

!'JliH'Ora o routrnf'lo nkhrado rom o Yisrondr de B~rhacrna, para lanrtr 
<~s 111inas de earrfio de pedra nas margens de l'ussa-Dous , Distrio:to da 
l"aguna, na l'ro\incia de Santa Catharina. 

Attendcndo ao que Mo rcprescnlou o Visconde de Barbacena: 
Hei por bem Approvur o coulracto com elle ecll'lmtdo para 
laHar as minas de carvão de pedra nas margens do Püssa-Dous, 
Districlo da Laguna na Provin~la de Santa Catltarina , sob as 
condi~;õcs que com este baixão, assigna.das por João de Almeida 
Pereira Filho, do 1\Ieu Conselho, 1\lieislro c Secrctal'ÍO de Estado 
dos NP{.;ocios do lrnpcrio, que assim o tenha entendido e faca 
Pxrcular. Palacio do JUo de Janeiro em seis de I<evcrciro de 
mil oilorcnlos sesoenta e um, quadragesimo da lndepeudcncia 
c <lo lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\la,:l'cslade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Condicões a que se refere o Dem•eto 11. 0 2.7:17 
• de 6 de l;e,'erelro tle :ISG:I. 

:1 •• 

O Visconde de narbacena pagará a quanti-a· de dezoito contos 
de rí~is pela venda, por parte do Governo, de duas leguas qua
dradas das terras devolutas nas margens do Passa-Dons, por elle 
indicadas na occasião da demarcação. O pagamento se cll'ee
tuaní depois que tiycr lugar a medição, a que o Governo man
dará proceder. 

O Govcmo concede, pelo tempo de noventa annos, a explo
ração dos metacse mineracs contidos dentro do tPrreno vendido. 

3'.• 

Se fór necessario fazer umn estrada de ferro para o trans
porte do canão, poderá o l'isconde de Barbacena desapropriar 
o terreno preciso para leito da mesma estrada c deposilos; não 
podendo, dentro de uma zona de cinco lcguas para cada lado, 
construir-se outra cslmda de ferro que siga direcçfio parallela. 

(iozarão da isenção de direitos os objedos empn•gados na 
ronst1urção da cstrml:~, e os que S<'rvircm para exploraçiio das 
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minas; c bem assim os vapores empregados no Lranspotte d@ 
carvüo. 

O (iovcrno permittirá, durante o tempo quo trabalharem as 
minas, que navios estrangeiros transportem carvão da Lagaua 
para os portos do lmperio. 

8.• 

O Governo arorará a ilha dos Lobos para deposito do carvã(). ,_. 
O Visconde de Barbacena organisará dentro de dous annos, 

~ontados da data da assignatura dt~ste contraclo, uma Compa
nhia nacional ou estrangeira, que se encarregue do trabalho das 
minas. 

S.• 

Se para lavrai' as minas fOr ncccssario mais terreno, o Go
verno poderá concede-lo com as mesmas condições COlll que 
cedo o de que trata a condição 1. • 

9.• 

Se o Visconde de Barbacena se prop!J<Wt' a colonisar o tct·~ 
rcno comprado, gozará dos favo1c.s concedidos pdus lnslrueçõcs 
tle 18 de Novembro de 1858. 

1.0.• 

Se um anno depois de organisada a Companhia não ,s!~ tiver 
dado comêço aos trabalhos para a exploração das minus, será 
rescindido o presente contracto. 

Tumbem ficará o contracto de nenhum cffeito, se a Companhia 
não fôr organisada dentro do prazo marcado na condição 7 ." 

:lt..• 
Se os tr:tbalhos forem intcfl'ompidos por tl'cs mezos, o Vis

COIHlc de Barbacena, ou a Companhia por e !I c organisada, in
wrrerlt na rnnlw , cobrada executivamente, de um conlo de 
!'éis por cada rncz de interrupçfio. Findos porém seis mezes, 
ficará o contraclo de nenhum elfílitO. 

1.2! 

O pl'escnte contracto fica dependente da approvat;ão do Poder 
Legislativo, na parte que dclla carocl'. 

Pulacin do Rio do Jnnl'iro em 6 de Fevereiro de 1861.-João 
de Almeida l'ereira Fil/io. 
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HECHETO N. 2.7:18- de 6 de Fevereiro de 1861. 

CHIH'P<I~ á Sociedade dos Sccul;rrcs empregados de lgrl'ja autorisaç.1o para 
rouliuuar a exercer as suas fuucçücs, c approra os r·cspcctil·os E~tatutos. 

Altendendo no que representou a Sociedade dos Seculares 
empn•gados de Igmjn, estabelecida nesta Cúrlc, e de confor
midade com a !\linha immcdiata Ilcsoluçiio de 19 do rnez pas.~ndo 
tornada soi.Jrc pai'Ccer da Secção dos Negocios do Impcrio do 
c:onsclho de Estado, exarado em Consulta de 7 do dito mez: 
Hei pbr bem Conceder-lhe autorisação para poder continuar 
a exercer as suas funcçõc.s, c Approvar os seus Jl.statulos, que 
com este baixão. 

João de Almeida Pereira Filho, do !\leu Conselho, Ministro 
c Secretario de. Estado dos Negodos do lmperio, assim o tenha 
t~ntendido e f;1ça executai'. Palncio do Rio de Janeiro em seis 
de Fevereiro de mil oitocentos sessentn c um, quadl'agesimo 
dn Independenciu c do Impcrio. 

Com a Hubrica 'de Sua Magestade o lmpcTadol'. 

J()(Jo de Almeida Pereira Filho. 

Estahltos da Soeledade dos Seenlares Etu
J,regados de lga•eJa. 

CAPITUI.O I. 

IlA I'ROTECTOR.t IJA SOCIEDADE. 

Art. LD A Protectora da Sociedade, hc c será sempre 11 
Santissima Virgem, sob o Titulo da -lmmaculada Conceição. 

CAPITULO H. 

IJO 'I'ITULO DA SOCIEDADE, 

Art. 2. o A Sociedade denomina-se -Socicdndc dos Seculares 
J~mprcgados de Igreja . 

.Art. 3. o Considcrão-sc empregados de Igreja, os Sccularns 
que exercerem os empregos de Sacristães elfcctivos, Anda
clorcs, Organistas, c 1. os Escripturarios das Ordens Tcrco:Jiras, 
Confrarias, ou Irmandades ; c os 1.•• Enfermeiros dos Hospi
taes das Ordens Terceiras. 

' '·~ 
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CAPITULO III. 

DOS fOCIOS, SEUS TI'IULOS, E .JOIAS DE ENTRADA. 

Art. t. .. o A Sociedade compõe-se de diversos Socios, á saber: 
§ 1.0 Socios lnstalladorcs, que são os que installárão a So

t:iedade, os quaes além das prerogativns, e beneficios que por 
estes :Estatutos são garantidos, tem o direito de assento c voto 
nas Sessões da Directoria, independente de convile. 

§ 2. o Soei os ciTcctivos, que são os de que tr11ta o art. 3. •, 
os qutws fruem as prerogativas e beneficios que este11 Estatutos 
ma reão; tendo igualmente o direito com os Socios installadores 
de votarem c serem volados para a Directoria. 

§ 3. • Soei os honorarios, em cujo numero se comprehendc 
qualquer Ecclesiastico, ainda mesmo que este esteja exercendo 
nlgum empt·ego comprehendido no art. 3. 0

; ou outra qualquer 
pessoa uào comprehendida no referido artigo; os quaes gozão 
as mesmas garantias que fruem os Soc!ps eiTectivos, á excepção, 
porém, de não serem comprehendidos nas que em ordem de 
smcessão marca a segunda parte do art. 22; bem como não 
poderão votar, ou serem votados para a Uirectoria. 

Art. 5. o Além destes Soei os serão admittidos ao gremio da 
Sociedade: 

§ f. o Soei os Bencmeritos, que são os que oiTcrtarem uma 
joia de 100~000, quer como entrada, quer inteirando essa 
quantia com a que já tiver offertado como Socio eiTeclivo ou 
honorario. 
~ 2. • Soei os Distinctos, que são os que offertarcm a joia de 

60~000, nas mesmas circumstancias do paragraplto antece
dente. 

Art. 6. 0 Os Socios comprehcndidos nos §§ 1.• c 2.• do ar
tigo antecedente, gozarão as mesmas garantias que pertencem 
aos Socios honorarios, ficando na fntirão do titulo honorifico 
em compensação da joia de entrada ; salvo se estiverem com
prehcndidos no art. 3." que então se denominarão- Socios 
llenemeritos, ou Distinctos-Eifeclivos~, gozando aspreroga
tivas que á estes pertencem. 

Art. 7. • Quando qualquer Soei o prestar relevantes serviços 
á Sociedade, a Directoria poderá conferir-llll~ em remuneração 
qualquer dos títulos marcados nos ~§ t.o e 2. o do art. 1)." 
submeltendo-o á approvação da Assrn'•bléa Geral ; bem como 
serão ildmiltidos com o titulo do § 1.• do ref,·rido arligo, os 
Socios de que trata o art. 64. ' 

Art. S. o As joias de entrada dos Soei os eiTeclivos, ou ho
norarios, será de 20:tll000, por uma só vez, pagando além disso 
os Socios ciTecfivos 1~000, de mcnsalidmle, ficando porém os 
~odos honorarios isentos dessa contribuição. 
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CAPITULO IV. 

DAS GARANTIAS QUE FRUEU OS SOCIOS. 

Art. 9.• Os Socios tem direito a: 
§ t.• neneficencia mensal quando se achar em indigencia. 
% 2:' Esmola por uma só vez, ou em partes, quando es-

tiver enfermo c sem meios de tratar-se. 
§ 3.• Fazer-se o possível para emprega-lo, quando estiver 

desempregado e pobre. 
§ 4.• l<'azer-se o seu enterro, quando fallcc.cr indigente. 
§ 5.• Uma missa no 7.• dia do seu fallcctmento, ou da 

noticia do mesmo. 
§ fi.• Urna missa no dia, ou oitava de finados, pelas almas 

dos Socios fallecidos. 
§ 7. • Um titulo honorifico conferido pela Directoria, e 

op{1rovado pela Asscmbléa Geral, em rcmunemção de serviços 
pn~stados á Sociedade, c conlbrmc dispõe o art. 65. 

Art. 10. As esmolas de que tratào os §§ t.• c 2.• do ar· 
ligo anh•ecdente sertio dadas; a primeira pela Directoria, o 
a ·segunda pelo Presidente, ambas depois de obtida a i~fo~·
nwção da Comruissão respectiva, c tendo sempre em const
deraçtio a> possibilidades dos cofres da Sociedade. 

CAPITULO V. 

DA ADliiSSÃO DOS SOCIOS, E SEUS DEVERES. 

Art. 1 t. Para S!'I' Soei o h c pr·cciso estar empregado, nã(} 
pnd<'C<'r de molcstias chronicas, e ser de morigerada conducta. 

Art. 12. A pessoa que nas circumstancias do artigo ante
f'edentc, quizer pnrtencer á Sociedade, deverá ser proposta por 
um membro da Jlircctoria, o qual, responsnbilisando-se pelo 
seu candidato, informará as circumstancias do mesmo, seu em
Jli'PgtJ e rcsidcncia, para a Dircctoria, se julgar conveniente, 
approva-lo em escrutínio secreto; e se o proposto não f<lr 
conhPci<lo pela maiol'ia da mesma, ( o que se verificará por 
Pserutinio ;, sení nomeada uma Commissiio para syndicar á 
!'t>speilo, c dar o seu parecer nn proxi ma scssiio . 

• \ rt. 13. HeronhPcirlo e approvado o Soei o, fica ellc obri
~ndo a prrstar-se no que f.JI' util á Sociedade, c para os cargos 
para que f1ir esr·olhido r sr>ndo effcctivo ), c quando se escuse 
ddiPs, dar;í um;, joia ;Í f;n·or. da Sociedade. 

Art. H. lltwm-;í IHHII'ar r! fazer honrar a i-im:iedarle, nunc.1 
I'IIIJ~r·nlínrlo, rpw 11 rrwnosr:alll'rll; lmm como serit obediente 
.í ~~·IJ•j !WJII!ríorr•.•; no I!XI!f'CÍI'Ío úc suas furrqrks. 
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CAPITULO VI. 

DAS PENAS. 

Art. 15. Todo o membro da Dircctoria que faltar ás sessiks 
sem causa provada, pagará uma multa de 500, a qual será 
applicada á compra de bilhetes d~ loteria á favor da Socie
dade. 

Art. .16. Todo o Socio ciTectivo, ou honorario que não sa
tisfazer a sua joia de entrada no prazo de seis mews depois 
de npprovado, perderá o direito de Socio, e só poderá set 
novnmenlc proposto c approvado, se der urna joia de 100:#000, 
sem ficar por essa joia gozando o titulo que marca o ~ 1." 
do art. 5.", mas unicamente o de Socio c!Teclivo ou honorario 1 
conforme fôr a sna proflssão. 

Art. 17. I~ualrnente a pessoa qne, lPndo annuido a ser 
proposto para Soeio, pscusar-sc depois de approvado, pcrdení 
o direito de tornar a ser proposto, salvo su quizer satisfazer 
a joia de 100::':\000, licundo sujeito ns mesmas condições do 
artigo anleccd(•nte. Ficão comprelumdidas nesta pena ns pPssoas 
que na fuudação tia Sociedatle se insercvt'rão, ou para isso.forão 
convidadas, c se escusár3o por cscripto, ou verbalmente; de
vendo tornar-se nota de seus nomes para consta1·. 

Art. 18. O Socio e!Tcelh•o que não satisfazer seis rnezcs de 
suas mensalidades, pPrdcrá·o direito de Socio, c :í totla a quantia 
com que houver cntmtlo para a Sociedade, salvo se a Direc
toria resolver que eontinuP, pagando os atrazados, e não es
tando nessa occasi3o enfermo, ou desempregado; e tendo sido 
cs~a falta motivada por moles tia, ou desarranjo provado; ou· 
vindo-se sempre á respeito o parecer da Com missão hospi
taleira. 

Art. 19. Constando que algum Soeio com mil fó prevaricou 
em seus empregos, c cstnndo disso convieto, a Direetoria de
cidirá á tal respeito, como ju}gar de justiça, nomeando uma 
Commissão para syndicar do facto c dar o seu parecPr, bem 
como será illirninado da Sociedade todo o Socio perturbador 
da ordem publica, ou que tiver passado por condcrnnaçl!o 
infamaniP, e praticar ado dcshonroso á Socirdaàe. 

C.\PITULO Yll. 

1!01 Fl1N 110:'> ll.\ SnCI Ell.\ llE. 

A ti. 20. Os futulos da Sol'Í(!dtuln si\o prort•tlinull'~ d11~ JulniOI 
r_:•,) enlr~tlas do:; ~ocio~, suas llll'llsnlidad(•s, pt'o(ltldo dl' lnll'rlu~, 
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e qnalqnrr donativo. A sua applicação lw súm••ntc conforme 
o disposto 111~stns Estatutos, e uào poderão ser alienados soiJ 
outro qualquer pretexto. 

CAPITULO VIII. 

D.\ nESEFICE;:IICIA, FUNERAL E SUFFRAGIOS. 

Art. 21. Toda a beneficencia será dada mensalmente con
forme as posses dos cofres da Sociedade. 

Quando ern caso urgente fUr necessurio soccorrer algum Socio 
que se achar enfermo e sem meios de tratar-se, o Presidente, 
depois de procede•· a CIJmmissiio hospitaleira á respeetiva 
syndicancia, mandará dar .soccoiTO pecuniario por uma só vez, 
nunca excedendo á quantia de 20iil000; poderá lambem di
vidir este soceorro em partes se assim .iulgar eunvcniente. 

Art. 22. Todo o Socio tem direito á uma mensalidade em 
caso de indigencia; bem como a ser soccorrido por uma sú 
vez, ou em partes, quando enfermo c sem meios de tratar-sP, 
como dispõe o arli~o antecedente. 

Por morte do Socio, sendo clle rffectivo, tem direito 1Í 
mesma mensalidadfl sua Yiuva: na falta desta, suas filhas ern 
((llanto solteiras, ntó a idade de 18 annos, ou seus filhos até 
a mesma idade, e não estando empregados : na falta d<'sles, 
ou não precisando dh•s dos soccorros da Sociedade tem o 
mesmo direito á essa mensalidade o Pai, ou Mãi do Socio, 
quando indigente ; sendo necessario obler.se inforrna~ões, e a 
approvação da Hirectorin. 

1\rt. 23. Fallccendo algum Sor.io em indigcncia a Sociedad6 
lhe fará o enterro, mandando fornecer-lhe sórnente o caixão 
e carro da 3.• Classe, e •pultum quando o fallecido a não 
tiver de direito em alguma Ordem Terceira, ou Irmandade; 
nomeando o Pt·esidente uma Com missão para assbtit· ao funeral: 
esta Commissão será serupre nomeada ainda mesmo que o Socio 
fallecido não srja sepultado á t~xpensas da Sociedade. 

Art. 2!~. No 7. 0 dia do fallecimento de algum Socio, ou da 
noticia do mesmo, mandar-se-Ita celebrar uma missa pela sua 
alma, observando-se o disposto na segunda parte do artigo 
antecedente. 

Art. 25. No dia, ou oitava de finados mandm·-se-ha celebrar 
uma missa em sulfragio das almas dos Socios f<lllecidos, c não 
havendo-os será applicada pelas almas do Purgatorio. 

Art. 26. Falleccndo algum Socio fóra da üirte, o Presidente 
nomeará uma Commissão para dar os pezame:> á fawilia ( S<' 
existir presente ), e o mesmo se praticarü <{uando fallecel" 
qualquet' membro de família do Socio. 



- !)7-

CAPITULO IX. 

I>A ASSEl\tnL~;A GER.\L. 

Ar L 2i. A Asscrnbléa gci'al h e a fusão de todas as classt•s 
de Socios; como poder superior, compele-lhe : 

'% t.• Tomar conhecimento de todos os actos da Directoria. 
~ 2." Ex.aminar a conta annual da receita c despeza, appro

vando-a quando a julgar conforme, bem como o parecer da 
Commissão respectiva. 

§ 3. 0 Instruir-se do estado da Sociedade, para cujo IIm lhe 
será nprescntado pelo Presidente annualmente um rclatorio, e 
todos os eselarecimcntos quo forem de mister. 

§ .r,., o Decidir os negocias de prcpondcrancia quo forem le
vados ao seu conhecimento. 

§ 5. 0 Discutir c approvar a refm·ma destes Estatutos, por 
proposta da Dirccloria, findo quo seja o prazo marcado no 
art. Gt. 

§ G.o Delibcrnr á respeito da dissolução da Sociedade ( o 
4,110 nossa Inclyta P rotcctora não permitta ), observando-se 
csci'Upulosamente o disposto nos arts. 50 e (i8 á 73. 

% 7. 0 Approvnr qualquer titulo honorifico com que a Di
recloria quizer galardoar serviços prestados á Sociedade pm 
algum Socio. 

Art. 28. Rcunir-se-ha annualmente para exame e nppro
vação de contas, e extraordinariamente quando os inlPresses 
tia Sociedade nssim o exi1drcm. 

CAPITULO X. 

IJA CONGllEGAÇÃO. 

Art. 20. A Cont(regação he a reunião tios Sodos lnsl:IIJa
tlores e Em~elivos; compele-lhe: -Eleger annualmnnln no dia 
21 de Novrmbro a Dii'eclorin na fúrrna do arl. 4.0. 

CAPITULO XI. 

llA DlRECTORIA. 

Art. 30. A Dirccloria hc a rcpresenlanle da Sndcrladn ; 
pnrlcnce-lhe : 

§ 1. o lnstmir-se logo que tome posse do cslatlo da Socie
tladc, promovendo tudo quanto ft\r á bem ilella, Pnvillando 
todo o possível para o augmento do seu patrimonio. 

J>artc ll. 13 
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~ 2. • Cumprir e fazer cumprir· os pr·esenle:; Estat_utos, de
eidindo com prudeneia e ju.;tiça algum <·aso qne, nao tendo 
m~lles o preciso esclarecimento, tornar-se dubio. 

§ 3.• Aceitar qualquer transacçiio favoravel á Sociedade, 
quando não lôr com onus, o que então levará no conhecimento 
da AsscmbiÍ'a Geral. 

§ 4. o Autorisar t•.Jdas ns dcspezas que não são marcadas 
nestes Estatutos, não excedôndo á quantia de 100:Jjl000 em todo 
o anno administrativo. 

§ 5. 0 l\fnndar prestar aos Socios os soccorros que lhe são 
garantidos nn fúrma destes Estatutos. 

§ 6.• Deliberar á respeito de tudo aqnillo que lhe competP, 
p, nomear Jogo que tome posse a Commissão de que trnla o 
art. M. 
~ 7." Tomar· contas semestr~Jmcnte ao Thcsoureiro, c pres

ta-las nnnualmentc á Assemblea geral. 
§ 8.° Conr1~rir titulo honorifico dos que marca o nrt. G5 

n qualquPr Sacio que prcstnr serviços á Soci·~dade, subrnct 
lendo-o á approvação da Assernbléa r,cral. 

Art. 31. Hcunir-sc-ha umn vez por mez cru sessão ardi
na ria, " PXIrar:rdinariamenle quando rôr mister. 

CAPITULO XII. 

[JOS l\IEAIBROS OE QUE SE f.O:\IPÕE A lHRECTORlA, E SFAS 
CO!\Il'ETENCIAS. 

Art. 32. A Directoria compõe-se de um Presidente, um Vicc
l'rl'sidcntc, 1. • e 2. o SPcrctarios, um Thcsourciro, um Procurador 
c) seis Conselheiros. 

A rl. 33. Compele ao Pr·rsidentc mandar convocar a Asscrn
bléa ger·al c a Con~rrgnçiio, na fórma dos arts. 28 e 29; bPIII 
con:o a Directoria urnn vez por rnez, ou qunndo ·a sua reuniiw 
so tornar ncccss:uia, corno dispõe o nrt. 31; manter a ordem e 
Hcgulamcnto das cliscussões; rubricnr os livros da socicdatlr, 
sem o que não terão vigor; empenhar-se quanto fór· possível em 
em pn•gar os soei os que necessilnrcm; autorisar o disposto nos 
arls. 21 e 23 destes estatutos, dando contas á Directoria na 
primeira reunião; apresentar á Assembléa Geral o rclalorio do 
f's!ado da sociedade, e das occurrencins que houverão durant1~ 
o anno da sua administração; nomenr n f.ommissiio. de rxamc 
de contas, c todas nqucllas que cstrs estatutos lhe pcrmitlcm; 
tendo lambem o Yoto de qnnlidadc. 

Art. a~.. Ao Vice-Presidente compete fazer ns vezes do Pre
sidente no scn impedimento, assumindo ns nllribuiçiies c obri
gações do mesmo. 



-99-

Art. 35. Ao 1. o Secretario compete fazer os Avisos c a nnun
cios por ordem do Presidente; lavrai' os lermos e actas; lançar 
a receita c dcspeza annual á vista dos respectivos documentos ; 
fazer toda a corrcspondencia, e trazer a e;cripturação sempre 
em dia. 

Art. 36. Compete ao 2. 0 Secretario fazer as vezes do Lo no 
seu impedimento. 

Art. 37. Compete ao Thcsoureil'o a responsabilidade de tudo 
o que receber c despcndcJ', c bem assim: 

§ J.o Apresentar todos os semestres um balancete da receita 
c l.lespeza. 

§ 2. o Todas os contas que apresentar serão documentadas 
com os recibos no livro respectivo. 

§ 3.0 Receberá do Procurador as entradas c mensalidades 
dos Socios, passando-lhe quitação, bem c«,mo qualquer donalivo 
feito á sociedade. 

§ 4. 0 Não poderá ter disponível em caixa quantia excedente 
a iOO:t;\000, devendo pôr a premio em algum Banco todo o ex
ce3so á essa quantia. 

§ 5.0 Tendo no Banco mais de 1 :OOO:t,;OOO, participnrá á 
Directoria~ para se comprar uma apoEcc da Divida Publica, ou 
Acçõcs de algum Banco, se a mesma assim o determinar 

§ 6. 0 Não poderá despender mais de 20it>OOO em despczas 
que não são IIHlrcndas nestes estatutos, sem autorisação da J)i
recloria; c, na ausencia dclla, do Presidente (quando fOr objoclo 
urgente c de necessidade). 

§ 7.0 Terá um livro de recibos e mais aquclles que forem 
de mister. 

Arl. 38. Compete ao Procurador receber as joias de entradas 
c mensalidades dos soei os, entregando estas a J 'fhcsourciro, no 
fim de cada trimestre, c aqucllas, á proporção que as receber, 
havendo delle quitação para sua descarga; procurar com zelo c 
interesse tudo o que fôr á bem da sociodade; c ser membro da 
Commissão hospitaleira. 

Art. 39. Aos Conselheiros compete zelar os interesses da 
Sociedade; promover o augmentfl do seu Patrimonio pela acqui
sição de Socios; velar no fiel cumprimento dos artigos destes 
Estatutos; dar todas as informações e esclarecimentos á hem da 
Sociedade, aceitando igualmente as Com missões para que forem 
nomeados. 

CAPITULO XIII. 

DA ELEIÇÃO E POSSE. 

Art. 40. No dia 2t de Nüvmnbro, reunida a Coll!:(rt'gação 
dos Socios elfectivos, proceder-se-Ita á elcir;l:\o dos uwmhros da 
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llirecloria, cujn :eleição serú feila por cedulas, eonlendo cada 
urna o nome de 12 Socios, dos que traliio os~§ 1.0 e 2. 0 do art. 
'•· ", sendo seis para olliciacs e seis para Conselheiros, como 
dispõe o art. 32; escrevendo-se ú margem o cargo que cada um 
tem a exercer pot' ordem d0 jcrarchia; escolhendo-se, sempre que 
f(}r possível, para os cargos de officiacs os Socios que já tiverem 
snrvido na Directoria. 

Art. 4.1. Recebidas as cedulas na urna, o Presidente as tirará, 
e verificando serem tantas quantas for.•m os votantes presentes, 
as entrcgarü ao 1." Secretario para proceder á npurnção, no
mc:mdo para cscrutadores ao 2. o Secretario, c á outro qualquer 
soei o; na falla do 2. o Secretario númcará dous. 

Art. 1~2. Finda a apuração, se homcr empate em votos, c 
este mr no cargo do Presidente, decidirá a sorte ; c se fôr em 
qualquer outro, desempatará o Presidente á favor daquelle eleito 
que julgar mais util aos interesses da sociedade; darrdo-sc porém 
o Presidente por suspeito, decidirá igualmente a sorte. 

Art. fs.:J. Sú poderá votar ou ser votado o socio cffectivo que 
estiver quilo com a sociedade, c que della uão estrja percebendo 
soccorro mensal. 

Art. ML l 1ara scicncia dos votantes, o Secretario terá patente 
urna lista dos socios de que tratão os ~~ 1. 0 c 2. 0 do art. 4." 
destes estatutos, cujos nomes publicará em voz intelligivel, pre
cedendo a lei I ura dos arts. 40 a 41>, antes de proceder-se á 
eleição. 

Art. !~5. No caso de rcjeit;.ão de algum o lei to, se fór peranto 
a Congregação quando ainda reunida, procederá ella pela mesma 
fúrma ú eleição do substituto, c se fôr nn ausencia della, sendo 
o escusado o Presidente eleito, rcunir-se-ha novamente a Congt·e
gaçiio para eleger outro; se fôr porém ouli'O qualquer membro 
da Directoria, esta procederá á eleição do substituto. 

Art. ~6. A posse seni dada dentw da oitava da Conceição de 
Nossa Senhora, antes ou depois da missa de que trata o art. 54, 
lavrando-se o respectivo termo: no caso porém de não poder 
ser nos dias da oitava, terá lugar no dia 18 do mez de De
:~.crnbro. 

CAPITULO XIV. 

HAS SESSÕES . 

• \rt. !~7. As scssües ordinarias são: 
~ t. o Uma vez por anno em Asscmbléa geral, pm·a prcs

laç;lo rln contas e lcilum do Relatorio. 
% 2." Uma vez por anno, em Congregação dos Socios úllec

tivos, para a deição da Directoria. 
% :l." .\ Hirecloria reunir-se-Ita uma vez por mez. 
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A r L. 48. Além das sessões marcadas no ar ligo antcecdcnte, 
poderão ser eonvocadas sessões cxtraordinarins quando assim fOr 
ncccssario. 

Art. ft.9. As sesstíes serão feitas (se ft\r possível), em algum 
consistorio de lgr,üa que para isso se preste. 

Art. 50. Sendo illimitado o numero dos membros para a 
Congregaç5o, comtudo serão v a lidas as decisões tornadas em 
sessão, urna vez que se achem presentes qualquer numero de 
vogacs, c mais sete pertencentes a Hircctoria. 

Sendo da mesma sorte illimitado o numero dos membros 11ara 
n Asscmbléa Geral, todavia, sendo para tratar-se da approvação 
de contas, saber-se do estado da sociedade, confirmar-se titulos 
honoríficos, ou para outro qualquer fim, far-sc-ha conforme a 
primeira parte dcstr•. Se esta fôr para deliberar respeito a dis
solução da sociedade, far-se-hão não só avisos por cartas á todos 
aquellcs que tiverem occupado cargos na sociedade, como lam
bem annuneios repetidos, c torna-se ncccssario c indispcnsavcl o 
cornparccirncnto de toda a J)irectoria, c pelo menos metade c 
mais 11111 do total dos socios que houverem at6 essa epoca, ex
cluindo deste numero os membros da l)irec!oria. A decisão ú tal 
respeito só será valida, obtida a unanimidade de votos, c cum
prido o disposto no art. 73; c a applicação será conforme o que 
dispõe os arts. 68 a 72. 

Art. 51. Heunindo-sc sete membros da Directoria, o Presi
dente abrirá a sessão, c serão valid<.~s as deliberações que se 
tomarem. 

Art. 52. Todos os membros da Dit·rcloria serão obrignclos a 
assignar seus nomes no livro de Presença, depois de aberta a 
sessão; IJnm corno assignarão nu sessão seguinte a ada da ante
cedente depois de approvada. 

CAPITULO XV. 

IJO ARClllVO. 

Art. 53. Haverão no archivo da sociedade os so>guin(('S 
liHOS: 

§ 1.0 Do tombo, onde se registrará o facto ltislorieo eon
cerncnle ü fundação da sociedade, e todos os documentos·flllc a 
J)irectorin assim o tletcrminar. 

§ 2." ])as aclas, onde se lançarão as respectivas deliberações 
tomadas em sessão. 

§ 3 " ne entradas, onde se lançarão os termos de entradas 
dos socios, rubricados pelo Se<·.retario. 

§ fho De receita c despeza, onde se Jançaní a conta auuual, 
referindo-se aos rcspce!i vos recibos ou documcn tos. 



- 102-

'§ 5.• De recibos, onde aquelles que reGebercm dipheiro da 
sociedade passarão as competentes quilaçües. 

'§ 6. • He eleição, onde se lançarão as eleições, e lavrarão os 
termos de posse. 

'§ 7 .• De donativos, onde se registrará qualquer offerta feita 
á Socicdildc. 

§ s.• De registro, onde se copiará toda a corrcspondcncia da 
Sociedade c pareceres da Commissão. 

'§ 9. • I>e presença, onde os membros da Dircctoria assig
narão seus nome5 quando houver sessão. 

CAPITULO XVI. 

DISPOSIÇÕllS GEU.\ES. 

Art. 5'h No dia da Conceição de Nossa Senhora, ou cru 
qualquc~r dos da oitava, se ruandaní ·celebrar urna missa, acom
panhada á orgüo, em qualquer Igreja que tenha altat' dessa 
invocação; applieando-~e o Santo Sacrificio em honra e louYor 
da Immaeulada Conceição da Suntissinra Virgem: a Direcloria 
deve assistir a mencionada missa, bem corno serão convidados 
por annuncios nas folhas publicas todos os socios. 

Art. 55. A Direcloria logo qutJ tome posse, elegrrá rAn es
erutinio seereto a Comrnissão hospitaleira pnra servir todo o 
anno administrativo; tendo á seu cargo visitar os socios enfer
mos, c qu~ndo indigentes c que necessitarem dos soccorros da 
Socicdadt), dar a respectiva informação; prestando-se-lhes colll 
caridade narruillo que fôr mister: essa Com missão será composta 
do Pmcu r;1do1' c dous Conselheiros, havendo só para estes votação. 

Art. 56. Na sessão do 2.• semestrt•, c qut~ será lambem a de 
~~onla annu<~l, o Presidente nomeará uma Cornmissão de Ires 
membros escolhidos d'cntre os socios honorarios, á qual se enyia
rão os livros c lodos os documentos relativos, afim de examina
rem as mesmas, c darem o seu parecer, o qual será submcttido á 
approvação da Assernbléa geral na sua sessão annua. 

Art. 57. Qualquer sucio cffectivo, deixando de exercer o em
prego pelo qual tem esse titulo, será sempre considerado como 
tal, urna vez que se preste a satisfazer suas mensalidades, c que 
continue a ser secular. 

Ar~. 58. A Dircctoria poderá quando julgar conveniente 
augmentar a joia das cntradns dos socios. 

Art. 59. No fim de cada trimestre se comprará um meio 
bilhete de loteria (em favor da Sociedade), fazendo-se o com
petente annuncio para sciencia dos socios. 

Art. GO. Todo o donativo feito á Sociedade, será agradecido 
por um officio nssignado pelo Secretario em númc da Dircctoria, 
e louvado pelas folhas publicas, · 
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Art. G1. As delibcra~ões da Directo1·ia lendentrs a reform:t 
destes estatutos, não terão vigor sem a approvoção da Asscmblí·a 
geral, em sessão exlraordinaria para esse fim convocada, e só 
passados quatm annos de servirem como Lei; sendo irrevogaveis 
os arts. 1.", 2. 0

, 3.0
, 57, G8 a 73. 

Art. G2. A Directoria tomará as devidas cautelas, para evitar 
abusos, e não se negm·á a prestar soccorros aos socios neces
sitados, com aquillo qtw mr possível. 

Art. G3. Haverá um avisador servindo de continuo, I quando 
possa ser) tendo por ordenado a quantia que a Din•ctoria lhe 
estipular. 

Art. G'~. Serão admittidos ao grcmio da Sociedade, indepen
deu to de darem joia, um Advogado, c um ou dous Mcdicos, 
tendo á seu cargo, aquellc advogar as causns da Sociedade, ou 
ele seus membros c estes tratarem os socios enfermos c indigen
tes: em conformidade do onus ·que sobre cllrs acarreta o desem
penho de seus cargos, serão admittidos com o titulo que marca 
o§ 1.0 do arl 5." dos estatutos, em virtude do art. 7." 

Art. G5. Os títulos twnorificos que podem ser conferidos aos 
soei os, são os de Presidente, Vice-Presidente c Conscl hciro hono
rario, ou os de bcncmcrito ou distinclo; sendo todos applicavcis 

,aos socios clfectivos, c os dous ultimos aos socios honornrios. 
Art. G6. Quando se der o caso de faltar um membro da Di

recloria, rara comp!Ptar o numero que marca o art. 5l para 
haver sessão, c csliver presente o fundador da Sociedade, será 
eonsiderado como membro Vogal, c completo com ellc o dito 
numero, será aberta a sessão. 

Art. 67. A Sociedade só garante desde jú o funcrnl c sulfra
gios que dispõe os arts. 23, 2~ e 25 destes estatutos; toda a mais 
I.Jeudiccncia será conferida aos socios, quando a Soeiedade pos
suir o rendimento de 300:t1l000 annuacs, provenientes de juros 
do sru patrimonio. 

Art ü8. Se por algum motivo (o que a nossa Inclyta Prolcc- · 
tOJ"a não perrnitta) a Sodedade dissolvtw-sc, verilicada que st•ja 
a dissolução, como dispõe os arts. 50 e 73, passariio os seus fundos 
para qualqw•t' Ordem Terceira, ou Irmandade, com o onus de 
eontinuar os pagamentos dos beneficiados ús pessoas que os per
ceberem na fórrna drstcs estatutos. 

Art. G!l. Esta Ordem Terceira, ou Jrrnandudc, scrú proposta 
c approvada pela Assembléa geral depois de approvada a dis
solução. 

Art. 70. A Ordem Terceira, ou Irmandade que accitnr os 
encargos do art. G8, recPbcrá em compensação a terça parte dos 
juros dos fundos da Sociedade, c o restante (dos juros) distri
llllir;í pelos socios beneficiados, augmcntando ou diminuindo as 
pPnsties, ronforrne o que julgar mais justo. 

:\ rt. 7l. Ex linda a rlasse dos socios que pt>rcdwrcm pPn
Stles, r dr su.1s litmilias ( soeeorridas ), não havrntlo ntais quem 
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din'ito tl'nha <i bcncflcencia, conlinu:tr<Í a OrdPm TPrcPira, 011 

Irmandade a ter a mesma terça parte dos juros, c o f'<'slanlt' 
dellcs Sf'I'<Í distribuído uma vez pül" anno pdas Orphiir.s po!Jrcs 
da Frcguczia á Q.ue pcrt<~nccr aquella Ordem Tcrcdra ou Irman
dade a cujo cargo estiver o rendimento c a administraçiio dos 
bens da Sociedade: esta distt ibuição será (cita por meio 
de sorteio, não podendo tocat· á cada uma quantia menor 
de 20~000. 

Art. 72. Os fundos, livros c tudo que pertencer il Socicdnde, 
serão entregues a Ordem Terceira, ou Irmandade que fôr eorn
mettida, por cscriptura publica assignnda por ambas as partes. 

Art. 73. Para dissolução da Sociedade será indispPnsavd 
que, em sessão cxtraordinaria da AsscrnbléJ geral, com o nu
mero de vogacs que nwrca o art. 50, haja uma resolução, na 
qual, não lwvendo um só voto contrario, S<'ja approvada a dis
solução por unanimidade absoluta. Esta convocaçiio da Assem
l)IÓa geral niio será valida, S8rn que a dissoluçüo da Socicda!ln 
SPja proposta por algum socio á Dircctoria, c esta apoin a pro
posta por dous terços do.> membros presentes, su!Jmctlendo-a 
dr~pois á discussüo c approvação da Assembléa geral. 

Art. 7~. Um Begimento Interno regulará a ordem das S<'S
st1es, c tudo o que lhe diz respeito; deveres de Commisst1es que 
não estão mencionados nestes estatutos; substituiçücs dos mem
bros da Directoria {quando se der o caso de vacatura d<'pois de 
seis mczes de posse'; c tudo aquillo que á taes n•gulammtos 
pertence prevenir. 

Art. 75. Os presentes 75 artigos, distribuídos em 16 Capí
tulos, constituem a Lei Organica da Sociedade, c logo que seja 
approvada, flcão obrigados todos os socios á sua inteira c fld 
observancia; c só podcrú ser reformada (na parte em que o fôr ) 
sob proposta da Uirectoria submettida á approvnçüo da Asscm
bléa geral, depois de findo o prazo marcado no art. Gt, con
tinuando porém a ficar em ,·igor de Lei, em quanto niio mr 
rel()l'mada; ficando desde a approvação desta, n~vogado o Regu
lamento approvado em vinte c tres de Outubro de mil oitocentos 
eincocnta c seis; c todas as disposições em contrario. 

Finis laus dco.- João José da Silva, Presidente.- José Gon
çalves Valle Bmndào, Presidente honorario c fundador.-Ma
noel José Gonçalves Vieira, Viee-Presidcntc.-João de Medeiros 
Augusto, 1.• Secretario.- Luiz José de Almeida e Sih•a, 2. • 
Secretario.- Luiz Ramos dos Santos Chaves, Thesourciro.
Antonio José Marlins, Procurador.- Constantino José de Al
meida Silva, José Antonio da Silva, Romualdo Joaquim Pedro 
d'Alcantara, c Antonio de Passos, Conscllwiros.-Antonio Lino 
Tavarl!s, Laurindo Rodrigues Freire, e Manoel Ilomem da Costa, 
Socics eiTecíivos. 
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DECRETO N. 2.739-de 6 de Fevereiro de 1861. 

Crêa duns Companhia~ avulsa~ do ~erviço activo da Guarda Nacional na 
Provinda do Espírito Santo. · 

Attendendo a proposta do Presidente da Província do Espirito 
Santo: Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. • Fic1io creadas duas Companhias avulsas de Infan
!eria do serviço activo da Guarda Nacional na Província do 
Espírito Santo, sendo uma na Frcgnczia do Alegre, e a outra 
no districto de Moqui de J:abapoana da mesma Província. 

Art. 2. • As referidas Companhias terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na fórma da Lei. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conscllw, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em seis de Ftwcrciro de mil oitocentos sessenta e um, qua
dragcsimo da lndcpcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

-· __...,..._ . ..._...._ 

DECHETO N. 2.7<10.-de G de Fevereiro de 18G1. 

Marca o or·dcnado de cento~ viule n1il rris ao Carcereiro da Cad~a tia Villa 
d11 Campina Grande da Provincia lln Parahyba. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unieo. !:<'ica marcado o ordenado de cento c vinte 
mil réis ao Carccn~iro da Cadt)a da Villa da Campina Grando 
da Província da Parahyba . 

.To1i.o Lustosa da Cunha Paranaguá, do M"<'u Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em seis de Fevereiro de mil oitocentos sessenta c um, quadra
gesimo da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Parte 11. 
João l.ustosa da Cunha Paranaguá. 

14 
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DECRETO N. 2.74t -do 9 do Fevereiro de 1861. 

Dá nova orf!auisaç11e ao Instituto Commercial do Rio de Janeiro. 

Hei por bem Decretar o seguinte plano de reorganisação 
para o Instituto Commercial do 1\io de Janeiro. 

Art. t.• Os estudos do Instituto Comrttercial formaria dous 
cursos, um preparatorio, outro professional, com as seguintes 
cadeiras. 

CURSO PRIWARATORIO. 

1.• Cadeira.- Grammalica nacional, calligraphia, e desenho 
linear. 

2.• Cadeira. -Frnncez. 
3.• Cadeira.- lnglez. 
4." Cadeira. -Allemão. 

CUr.SO PROFESSIONAL. 

1.• Cadeira.-Arilhmetica completa, com applicação espe
cial no Commercio, Algebrn , até as equações do segundo gráo; 
e Geometria, comprehendendo a plunimctria c a slercomelria. 

2.• Cadeira.-Escriptura\'i'io mercantil, e legislação dn fazenda. 
3.• Cadeira.- Gcographia, ~~ estatística commercial. 
4.• Cadeira.-Direito commcrcial, c economia politica. 
;\rt. ~." Esta:; l'adeiras poderão ser re;ridas por nacionaes . 

._n ~,. r·\.JH~~nl · ~~~1:: .. !P~Ilin.n~·· ~0P":"!:r~·: 
.. il!YP '~'ll!t 01.::,· .,, ,:_..: •• H' ~···:i:nr .'Hl ·~n~ln..::....'~'·'-' r:...'~H..icnte '•Jra 

do lmpcrio. 
Art. 3." Os Professores nacionacs seruo nomeados por De

creto, e gozarão dos me~mos direitos que actualmente com
petem aos do Imperial Collegio de Pedro I!. 

Os estrangeiros serào nomeados por Portaria, em virtude 
dn contracto prévio celebrado com o Ministro do Irnperio, ou 
por sua ordem. 

Art. 4 .• • Estes Professores não terão direito á jubilação, nem 
a qunlqner remuneração pccuniaria, quando deixarrrn o exer
clcio do magisterlo; porém depois de cinco annos de serviço 
c!Tectivo 'ler-lhcs-ha abonada uma gratificação cxtraordinaria 
igual á quarta parte de seus vencimentos. 

Art. 5. • Os contractos celebrados com tacs Professores não 
poderão vigorar por mais de cinco, nem por menos de dous 
annos; são porém prorogaveis indefinidamente. 

Art. 6. • Aos actúaes Professores do Instituto serão respei
lados os direitos por elles adquiridos ao tempo da publicação 
deste Decreto. 
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Art. 7. 0 Os Professores do Instituto poderilo reger elfecti\'a
mente até duas cadeiras, percebendo nesta hytlothese mais 
t:1!00\'!l por anno, dos quaes dous ter~os serão considerados,, 
romo ordenado sómente pAra o easo do desconto. 

Art. 8,0 Quando se substituiretfl mutuamente perceberão ttma 
gratifieoção igual á do sub5Utoido. Se porém o 511Dstitllto não 
fôr Prófessor do Instituto, ser-lhe"ba abonada uma gratifieaçiio 
na razllo de 800~. 

Esta disposição vigot·ará tombem n-n hypothese de ser no
roendo, de fóra dê lnstitolo, algam Professor para reger inte
rinamente qualquer cadeira vaga. 

Art. 9. • A matrieula das aulas do :lrn!Ututo he gratuita. 
Art. 10. A cxcepção da aula de esct'iplnraçao mercantil, cuja 

matrícula fica depundcnte da approva·ção nus materias que 
formão o curso da Cadeira de Arithmcti~a, paro a matricula ,.es outras aulas nl\o sca·á exigida nenboma habilita~ão. 

Art. 11. No fim de tres mems depois de abertas as outas do 
Instituto, serão eliminados da matricula os alumnos que, em 
~inllte de sulüciencia, não mOSlfarem Bf'l"ol'e!itmnento nas aulas 
M1 qoo estiverem matriculados. 

:i\rt. 1-2. Aos alumnos appro\'ados em qualquer das aulus do 
·JrtWtuto se pa~~sará um certincado que terá o meSPI0 vigor 
dos attestados de approvoção nos etamC6 de que tratn o art. 1 f2 
do Regulamento approvado pelo Decreto n.• 1.3:31 A de 17 
de Feyereiro de 185ft;. 

Art. 13, Nenhum alumno do Instituto poderá obter diploma 
de habilitaçao commercial, se não tiver sido approvado em 
todas as rnatcrias que formão os cursos do mesmo Instituto. 

A1·t. H. Os que conseguirem este diploma, além das vaQta
~ns que ltte são ~C)nuijiiJas pc~ Of!á·dtJS n .... ~u;•9, e :t.•u, 
de H de Março e tle t-9 de Setembro ~ ~nno lindo, "'~rio das 
seguintes: 

De serem admill1dos á concurso, independente de exame, 
:para os lugares de Au1anuense de qualquer das S1~cretarias de 
Estailo, c de serem ,p4ra elles llrercridos em ip;ualdade de cir
cumstancias. 

De igual prcrercncia para os lugares do Instituto, c pam os 
de .Co.rretor, nespachainte da Alfandega da COrtR, e Leiloeiro. 

Art. 15. No fim de cinco annos, contados da data destr 
Decreto, sómente os alumRos do Instituto serão nomeados para 
os lugares de Corretor, Despachante, c Leiloeiro, de que trata 
a ultima parte do artigo antec~dente. 

O Goveroo poderá pro rogar ~ste prazo pelo tempo .qu~ fOr 
necessa.rio. · 

Art. 16. Para a obtençiio do diploma de habilitação do Ins
tituto serão admittidos á e1amc das materias, que fórmllo os 
r-espectivos ~ursos, os estudantes de qualquer Estab~IcçimeQto 
dP instrucção, publico ou particular, que para i~o alcançarem 
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permissão do Ministro do lmperio, ouvida a Congregação dos 
Professores do mesmo Instituto. 

Art. 17. Os Professores, c Empregados do Instituto perce
berão os vencimentos marcados na Tabclla junta. 

Art. 18. O Instituto ~erá inspcccionado por um Commissario 
do Governo, e regido por um Director, ou, no impedimento 
deste, por um Vice-Dircctor, todos nomeados por Decreto. 

Terá além disso um Secretario, e um Porteiro, nomeados por 
Portaria, c os serventes que forem nccessarios. 

O lugar de Secretario será exercido por um dos Professores. 
Art. 19. O presente Decreto será posto em execução desde 

já, ficando porém suspenso na parte em que depender da ap
provaçfío da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 20. Ficão em vigor as disposições dos E~tatutos appro
Yados pelo Decreto n.• 1.763 de H de Maio de 1856, que não 
forem contrarias ás deste Decreto, em quanto pelo Ministro 
do lmpcrio não fór expedido Hegulamento para o ensino, dis
ciplina e economia do Instituto. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palucio do H.io de Janeiro em nove 
de Fevereiro de mil oitocentos liessenta e um, quadragesimo 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magrstadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Tabella dos Yenciment8s dos Empregados, e Professores do 
Instituto Comme•·cial do Rio de Janeiro, a que se refere 
o Decreto n: 2. 74f de 9 de },enreiro de f861. ,. ' 

ORDENADO. GRATIFICAÇ:i.O TOTAL. 

---- ------,......----

Dirccfor ....•••.•••.....•..••.... 8008000 4008000 1:2008000 

Secretario .......•....•••.•.•...• .......... 600SOOO 600SOOO 

Porteiro ••.......•....• , .•• , ..•.. :.1608000 aosooo 5008000 

Profellsorcs do Curso profcssional. 1 ::woaooo 6ooaooo 1:8008000 

Professores do Curso prepara to rio .. 1: OOOSOGO 600$000 1:600~000 

~ccrctaria de Estado dos Negocios do Impcrio em 11 de Fevereiro de 1861.
Joao d~ Almeida Pereira Filho. 
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DECHETO N. 2.74.51-- de 9 de Fevereiro de 1861. 

Approva :t tabella ria distribuiç.ilo, por di3s e l;o···''· du materiu do curso 
geral de eltudos-do Imper1al C~llegio de Pedro Segundo. 

Hei por bem, na conformidade do arL 11 do Regulamento 
do I mpcrial Collegio de Pedro Segundo , publicado pelo De
creto N .• 2.006 de 24- de Outubro de 1857, approvar a tabella 
da distribuição, por dias o horas, das materias do curso geral 
de ostudos do mesmo Collegio, que com este baixa, assignada 
por João de Almeida Pcrcim Filho, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estados dos Negocios do Impcrio, que assim o 
tenha cntendid~l c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
nove de Fevereiro de mil oitocentos. !!csscnla c um , qua
dt·agesimo da lndcpcndcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

hão de Alm'eida P1reim Filho. 

Tabella ias horas das aulas do Externato do Imperial Col· 
legio de Pedro S~gnndo para· o anno leetho de t8Gt. 

:1.• 

9.• 

Segundas, Quarta• e Sexta•· 

~ 9as 10. 
) 10-H. 
) 11-12. 
r 12- 1. 

l 
~ 

!l-10. 
10-11. 
11-12. 
12- 1. 

9-10. 
10-11. 
11-12. 
12- 1. 

Latim. 
Gr·::~mmatica Portugueza. 
Exercícios orthog. Arithmetica. 
Doutrina Christãa. 

Arithmctica. 
lnglet. 
Jlistoria Sagrada. 

Inglcz. 
Arithmctica. 
Historia ua idade media. 

8- 9. lnglez. 
9---10. Zoologia e Botanica. 

4. o 10-11. Historia do Brasil. 
11-12. 
12-- 1. 

(") 

( 1.• Semana 2.• e 6.• Ex. orthog. 
l ~-· AriUunetica. 

(') N. R. Semanas alternadas:·. 
J 2.a Semana 2.• e 6.• Arithmetica. 
\ i. • Ex. orthog. 



8.• 

7.• 

~.· 

s.• 

4.i. o 

&.• 

8.• 

7 .• 
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l 
8 as 9. lnglcz. 
9-10. Historia do Brasil. 

10-11. Zoologia c Botanica. 
11-12. Grego. 
12- t.-

10-1 t. Grego. I 
9-10. llaliono. 

11-12. Philosophia. 
12- 1. Historia antiga. 

I 
9-10. Grego. 

10-11. Histori3 da idade media. 
11-12. Mineralogia. 
12- 1. Philosophia. 

Ter,;as, Quinta• e 8ab•ad••· 

( 
9-10.-

t 
10-11. Gcographia. 
11-12. Franccz. 
f2- 1.-

Í 
9-10. Francez. 

1 O-ti . Latim. 
11-12. Geographia. 
12-1.-

( 9-10.-

11-12. Latim. 
,
1 

10-11. Franccz. 

, 12- 1. Geographia. 
( 8- 9. 
\ 9-10. Historia moderna. 

( 

10-11. Historia moderna 
11-12. Gcl)mctria. 
12- t. Latim. 

I 8-9, 

! 
9-10. Latim. 

10-11. Allemão. 
11-12. Physica. 

1 12- 1. Trigonometria. 

I 
9-10. Rhetorica. 

10-11. Latim. 
11-12. Allemão. 
12- 1. Physica e Chimica. 

( 9-10. Allemão. 
J 10-11. HheLorica. 
1 11-12. Latim. 
\. 12- L Chimica. 

João de Almeida Pereira Filho. 
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DECRETO N. 2.743-de 13 de Fevet·eiro de 1861. 

Regula a arrecadaçao da multa de 4 °/o, substituth·a do imposto d: ~ 0/ 0 
sobre o vlilor das cou,as doo1andlulas. 

Hei por bem, Usando da aulorisação concedida no art. l1 
S 5. o da Lei n.• t. 114 do 27 do Setembro do 1860, De
cretar o seguinte: 

Art. t.• Em substituição do imposto de 2 °/o creado pélo 
arl. 9.•, § 2." da Lei de 31 de Outubro de 1835, e art. 14 
§ 22 da de 22 de Outubro de 1836, cobrar-se-ha a multa 
de 4 "/o sobre o valor do pedido de toda c qualquer causa 
civcl ou crime civilmente intentada, de cuja sentença se in
torpuzer o recurso de appcllação. 

§ t.• A disposição deste artigo comprehcnde o recurso de 
appellação interposto das sentenças definitivas ou com força 
de definitivas, proferidas em qualquer causa civcl ou crime 
ciYilmente intentada, sobre o objccto principal da causa or
dinaria, summaria ou cxooutiva, ou na instancia da execução, 
comprehendidos os embargos de terceiro, e artigos de prefe
rencia, as excepções peremptoriéls, ou qualquer outro incidente, 
pelos Juizes do Civel ou dos Feitos do Fazenda, Municipaes 
ou de Orphãos, doCommercio ou Tribunaes, ainda que em juizo 
arbitral, na conformidade da Legislação em vigor, salva a 
disposição do art. 2. • 

§ 2. • O paragrapho tmteccdente só mente se rcfcJ'e ás causas ou 
demandas propriamente ditas, e ulio ás habilitações de herdei
ros ou lt•gatarios para haverem as hct·anças e legados quo 
lhes pertencem de bens de defuntos e ausentes; ás habilita
ções de serviços feitos ao Estado para se haver a remunera
ção delles; ás habilitações e juslificações para o meio soldo 
ou monte pio; ás habilitações dos herdeiros e cessionarios dos 
credores do Estado para haverem o pagamento de dividas 
liquidas e incontestavcis; ás justificações de identidade e ido
neidade c legitimidade de pessoa para qualquer fim ; ás jus
tificações de quaesquer factos neeess:~rios como preparatorios 
para a proposição de demandas; ás justificações de dividas 
em autos de inventario; aos inventa rios: aos processos de de
sapropriação; c a outrcs que por idcnlidade de razão se possão 
oomprehender na 2.• parte do pl'Csente paragrapho. 

Art. 2.• Não se pagará a multa das sentenças: 
1. o Dos Juizes Ecclesiasticos. 
2. 0 Dos Juizes de Paz. 
3.o De preceito. ( Arl. 9.• do Regulamento de !) de Abril 

de 1842). 
Art. 3." São isentos do pagamento da multa: 
t.o 05 Procuradores da Corôa, Soberania e Fazenda Na

cional. 



1t2-

2." Os Procuradores dos Feitos da Fazenda Geral e Pro
vincial, seus Ajudantes, e os Agentes Fiscaes que exercerem 
as suas funcções nos di!Terentes municípios. 

3. • Os Promotores de resíduos. 
4. o Os menores, as vi uvas, e pessoas miseraveis. 
~ J. o Considerão-se pessoas miseraveis, para os elfeitos deste 

artigo, as que forem reputadas taes por direito, ainda qué 
tenhão bcus da fortuna. 

§ 2. 0 O favor da isenção prevista no n. 0 4 do presente 
artigo refere-se ao tempo em que se proferir a sentença na 
inslancia superior, e não á época da interposição do recurso. 

§ 3.0 A isenção de que trnta o '§ 1.• eomprehendc as 
casas de Misericordia e de Caridade. 

Art. !~ o A importancia da multa, qualque1· que seja o 
valor do pedido, nunca poderá exceder de 600~000, c será sa
tisfeita pela parte ou interessado que inteqlUzm· o recurso de 
appellação, sendo indemnisada a linal na fó;·ma do art. 9. o 

§ 1. o Lavrado e assignado o termo de appellaç<'lo, ou in
terposto o recurso em audiencia, não se poderá, sob pretex
to algum, dar andamento ao processo sem pagar-se a multa 
de que trata o art. 1. o , 

§ 2.• Sendo mais de hum os àppellantes, a multa será sa
tisfeita pelo appellante que primeiro promover o andamento 
ao recurso, ficando-lhe salvo o direito regres~ivo contra os 
demais interessados que delle se aproveitarem, pela quota que 
lhes competir. 

§ 3. • Se o appellado promover o andamento do recurso, 
poderá ou satisfazer a multa na fórma do paragrapho ante
cedente, ou requerer que se julgue perempto o recurso, se 
o appellante niio pagar a referida multa no prazo que lhe 
fór assignndo. 
~ !h o Se o appellantc fôr pessoa privilegiada, obsenar-se

ha o disposto no art. 9. o § L o 

Art. 5.• O valor das cousas clen•andadas sobre que deve 
rccahir a multa, guardado o limite prescripto no artigo an
tecedente, será sempre r•Jgulado pelo pedido dos autores, que 
deverão declara-lo cxpret>samente logo que propuzcrem em 
juizo qualquer acção ordinaria, summaria ou executiva, sr.ja 
qual fór o seu objecto. 

§ 1. • O valor do pr.dido, '!Uando este fôr de dinheiro, 
comprehende o principal, e os juros Yencidos até á proposi
tura da causa; excluídos os que accrescerem depois da refe
rida época, bem como as custas do processo. 

§ 2. • Se a questão fôr de despejo de predio rustico ou 
urbano, o Yalor do pedido se regulará pelo aluguel de hum 
anno. -

Art. 6. o O valor das cousas demandadas em causas que ainda 
não tiverem sido dclinitivamentc julgadas, será tambem decla-
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rndo pelos autores, no caso de o não ter aido nos lihellos ou 
petições ror que houverem começatlo as ac~·ões actualmcnte pen
<lentrs em Juizo, e a esta declaração serão obrigados r;clm respec
tivos Juizes, que para o fazerem lhes assignarão prazos rnzoaveis; 
firando incumbido aos Escrivães não proseguirem nos feitos que 
estiverem nestas circumstancias, sem se elfecluar a dt·claração, 
sob pena de responsabilidade aos Juizes e Escrivães que assim 
o não praticarem. (Art. 4.• do Hcgulamento de !) de Abril do 
1842.) . 

Art. 7.• O valor das cousas demandadas, que não tiver sido 
declarado nos processos ora pendentes, e sobre que já se tenha 
proferido sentença definitiva em primeira Instancia, será regu
lado ou pela mesma sentença, se nclla houver condemnação do 
(jllttntia crrta, ou por arbitramento de louvados, da maneira quo 
se procede na louvação para as appellações, ou mesmo por 
accordo e aprazimento das partes. lCitado Hcgulamento de 1842, 
art. 5. •) 

Art. 8." Esta diligencia scní feita no Juizo da primeira Ins
tancia, se ainda nelle estiver o feito; e quando já esteja na 
Sf'gunda lustancia, serão os autos para este fim remrllidos ao 
Juiz que profcrio 11 sentença, se fôr do mesmo lugar da Relação; 
c no caso de não ser, a. Relação encarregará a diligencia 
a qualquer Juiz de primeira lnstancia do lugar, suspendendo 
o andamento. (Art. 6.• do citado Regulamento de 18i:!.) 

Art. 9.• A importancia da multa será indemnis11da a final 
JW-Ia parte ou interessado que vencido fôr com o principal e 
4.:U5tas. 

§ 1.• Quando o rrcurso de appellaçuo fôr interposto por al
guma das pessoas privilegiadas de que trata o art. 3.•, ou ex-ofi
cio; antes da conclusão para recebimento da appellação, c em todo 
o caso antes da expediçiío e remessa dos autos, se averbará no 
processo que não se paga então a multa, a que será depois 
obrigada a parte não privilegiada, se vencida fôr. 

§ 2.• Se a parte appellada não privilegiada mr vencida e 
pretender usar de qualqnet· recurso em direito perrnittido, será 
obrigada na occasião do preparo a satisfazer a multa, a qual 
lhe será restituída sendo a final vencedora; e nem se poderá 
tomat· conhecimento do recurso~ não estando paga a mulla. 

§ 3. • Se a pm"te privilegiada Jôr vencida, a multa será res-
tituída á parte ou interessado que a houver satisfeito. . 

§ 4.• So a parte appellada não privilegiada mr venci!W, a 
multa será cobrada executivamente pelos Agentes da Fazenda 
Publica, mas sem prefercncia no producto dos bens do v c ncido, 
que não forem suficientes para pagamento da parte vencedora. 

Art. 10. Os Agentes Fiscars deyerão conte~tar o valor dus 
cousas demandadas, quer tenha sido declarado, quer accordado 
ou arbitrado, havendo fundada suspt>ita de fraude contra os 
interesses da Fazenda. 

Parte li. 15 
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Art. J 1. (junndo o 'l'tllor das f'OUSils o em aneladas fôr rr;:u
lado pur :ubitramenlo de louvados co111 que as parl.l'S s~ t·on
lt·ntcm, ou pol" ncronlo e nprazimcnto dellas, nflo poderüo, 
qLLindo l'ttl'<'lll Ycnerdoras, haH'f dos wncidos mais qne esst• 
'alo!" nrLitrado on accordmlo: dPvcndo porí•m haver sómcnlu 
a quantia ou valor qtw lht' !'t\r julgado no caso de ser 111cnoli. 
(Citado Hegnlamento de 181~2, art. 8."). 

Art. 12. A restituição da multa terá lu~tar: 
1." Quando nfio se tomar conhecimento ua appellação, ou 

não fôr recebida por não ser caso della. 
2." SPndo a appellat:ão rejeitada pot' ter sido interposta fúra 

do prnzo legal. 
:J.• Julganuo-se nullo o procc~sso. 
1L" Se o appcllantc !lcsisl.ir da appcllação interposta, qurr 

no Juizo infPriw·, lJilCr no superior. 
5. • Qtwndo, linda a ext•cução, o produ do dos lwns do cxP

cutatlo não cl1rg-ar ['lll'a p:1gnllH'llto da parte vcncPclora, e indem
ni~;a~·iio da mulla. (.!,rt. r,." do Hecrelo n.• 41:3 de 10 de Junho 
dr lt'l'.Ei.) 

ti.• Se a parte VPncedora qnc houvrr sntisftdto a mulla fi7Pr 
C.Pl to por juramento, além das demais prm·as lPgaes, perante a 
Hrpnrliçfío Fiscal, que a \'Pnt·.ida não tem dentro do lmperio 
ll••ns conllecidos por onde se possa haver a importancia da con
cJemnaçiio. (Art. 20 do citado Decreto de 10 de Junho de 1845.) 

% Unico. :"aii liypothescs dos n."' 5 c G deste artigo fiear<i 
rnscrvado o direito da Fazenda Nacional contra o devedor, ex
pPdindo-se logo as certidões precisas para o Juizo dos Feitos, 
afim dP- se eobrnr executivamente pelos bens do mesmo devedor, 
a lodo tempo, em fJU<•nto não prescrcwr, a importancia c.Ja 
111111la. 

Art. 13. Se a parte nmeodora drr quiL:ção cxlr:Jjndicial <Í 
\'Pneida em fraude da multa, licarão lacs qLiitaçõe~ nnllas e de 
nenhum elfeilo, c cada hu1na das partes, \'!meida e vcncPdora, 
sujeita á mulla do dobro da mulla devida, ul{· a quantia d~ 2CO::>; 
~~ ü mesma pena lienrão sujeitos os Escrivães que derem quitaç.fio 
judicial srrn que lhes seja apresentado o conhccimenlo do paga
mento da multa, o qual será lumbcm transrripto nos nulos. (Art. 
;1,o do Dl'crcto n. 413 de 10 de Junho de 1845.) 

.!, rt. 14.. Os casos cru q ne se incorrer em multa na fórma do 
prcíicntc Decreto, serão objccto de denuneia dada perante as re
parti~t1os e Agentes Fiscnes, P os denunciantes haverão a metade 
dn importaneia tlclla. (Art. 7.• do citado Decreto de 1815.) 

Art. 15. Os Escrivães dos Tribunnes na SPgunda instancia 
remcttnrfio no principio de cada semestre ao Thesouro Nucional 
na Córtc, c ás Thcsomarias de Fnzcnda nas Províncias, rclaçõe~ 
de todas as senümçus proferidas no semQstrc anterior, pessadas 
em julgado, de qtw sPja devida a multa, afim de serem conferidas 
com o:; liHos compd!'l!les, c procedt•r-se á fiscalisação d11 renda, 
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I' á Hl'l'r<<HliH:~o ria mulla <tnc L'ilin~r ,.l!ndda, c não hollH'l' sido 
ainda s;:ii:;l'eila. 

% 1." As relnçóes de que tmla este arligo deverão conter: 
t.• O Juizo c Cartorio do Escrivão em que corre a demanda. 
2. o ( ls nomes ~los autores c réos, com designa~ão do~ appel-

lantes c appcllado~. 
:J.• ;\ natlll'Pza da c<HJsa; ~~o valor da cousa demandada. 
!~.o A imporlancia da mulla satisfl'ila ou averbada. 
5. o A data dos Accordãos prol'cridm•, mencionando-~e o norna 

das pnrtrs vencedoras e vencidas. 
(i. • (!ualqucr outra declarllção qne se julgar com·rnicntc. 
% 2." Os Esrrivãrs dos .Juizos de prinwira instancia rernct

terüo n;1s referidas Ój oc:1s sómrnte, relações dos processos cn1 
qur, h<1VCIHlo-se interposto o recurso de appellação, tiver este 
deixado de srguir seus ulteriores INrnos, cOIII ucclarat,:fio do mo
tivo dt) scmelllantc occnrrcncia, senrlo P.\tcns;yas ús mPnciouadns 
l'l'lar:ries as disposiçile~ do para!-'rapho antrcr<lente, no que l'ur 
applie:Jvel. (Art. G.• do citado Decreto de 18'~;;.) 

Art 1 ti. Os Escrivães que <kixarcm de cumprir com a obri
gnçflo i111posta no artigo an!erior liearão responsaveis pelo {JfC

jnizo que disso resultar, c incorrerão na multa de 50.~, em cada 
scnwslre Prn qnc deh:nrem de enviar as relações. (Citado Decreto 
n. 4l3 de 18!,5, art. ft.•) 

Art. 17. As Jr>ullas a que se referem os arts. 13 e 16 do 
prPs!•nle J)pcrcto sr;riio impostas, na Corte pelo Ministro da l<'a
Z~'lHla, e nas Províncias pelos lnspeclores das Thesourarias, soh 
dcnuneia ou parlieipar;fio o!neial, c arn~ca<ludas no Jnizo dos Feitos 
pelo:; meios executivos, calwudo das decisões das autorid:~des 
administmtivas os recursos estabelecidos na legislação em Yigor. 

Art. 18. 0,; Presidentes dos Tribu nues nu segunda instancia, 
quando llws ror presente algum procrsso ('111 que se lenha deixado 
de U\'!'rh:~r ou pagar a multa na fúnna exigida pelo presente 
});~ereto, llHliHlarão por seu despaeho, antes de quahtum· outra 
diligencia, que seja averbada a multa ou que se jnnte aos autos 
o conhcrirncnto do rcspt~ctivo pagamento, reuwttPndo os doeu
mcntos pn~cisos ú autoridade competente, para .sr~ fazer ell'cctivn 
a responsnbili!ladc dos que houverem infringido as disposições 
do rd,·rido Decreto, não podendo dar-se andamento ao processo 
sem que eskjão satisfeitas estas diligencias. 

% 1. o A averbação, bem como o pagamento da multa, poderão 
S!'r eiTectuudos ua Estação }<isral do mesmo lugar da Hrlaçào, 

§ 2." O Chefe da Estnç1o Fiscal, que fizer a avt'rb,H;ao nas 
cireumstancius previstas nPsle artigo, a comwnnicará ao da IZs
tação Fiscal a que o feito pertencer, para que este proceda á dita 
Hcrbação, accusando o recebimento da participação que lhe 
houver sido dirigida. 

Art. tU. As disposic:i'íes do presente l)cr.rclo comprehcndcm 
os recursos de appcllat;lio, qnc, ao tempo da sua puhliea~~ão nos 
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pcl'iodicos que QOii(UIIlãO publicar Oi netos omciacs, ainda não 
tiverem sido apresentados na instancia superior, e os que forem 
interpo~los depois da mesma publicaçllo, ainda que os senten~as 
tenhão sido anteriormente proferidas. 

§ 1. • Na hypothese da primeira parte deste artigo, a multa 
poderá ser cobrada na Estação Fiscal do lugar do Juizo inferior ou 
do superior, devendo os 1' residentes dos Tribunaes de sp"'·unda 
instancia, quando apresentados os auto~ na primeira conferencia 
de que truta o art. 53 do Hegulamento de 3 de Janeiro de 1833, 
mandar por seu despacho-que se junte aos autos o conhecimento 
do pagamento du multa devida-, quando não tenha sido paga, 
ni'io podendo dar-sP andamento ao processo sem estar satisfeita 
~:: r.!! :.>"'Jl _ ... ~~ 

l - .::~! ~ ·.::-::- .-~ ::;...:;: ~iFnfn~ .IP5."er J.TTÍZ!Y "6· ~~s•;J 

•>m- •fTW .Jd ;e ti•···r p.1:to o Imposto tios :! '!. da Lei de ;H d•! 
Outubro de 1835, art. 9.• § 2.•, e da de 22 de Outubro de 1836, 
art. H § 21, na fórma dos 1\egulamentos •·rsprctivos. 

Art. 20. Ficiio revogadas as disposições rm contrario. 
Angelo .l\loniz da Silvu l''erraz, do 1\Ieu Conselho, Smwdor do 

Jmpcrio, Presidente do Conselho de Ministros, l\linistro e Secre
tario d~ Estado dos Negocios da Fazenda c Presidente do Tribu
JIIll do Tlwsouro Nacional, assim o tenha entendido c faça exe
entar. Pulaeio do Rio de Janeiro em treze de Fevereiro de mil 
oitocentos SL'5Senta e um, quadragcsimo da lndependcncia o 
do I mperio. 

Com a Hubriea de Sua :Magestadc o J mperador. 

Angelo JJloniz da Silt'a Ferraz. 

--·-
.lJECHETO N. 2.7H-dc 13 de Fevereiro de 1861. 

Cr~a o lugar de Juiz l\lunicitml c de 'Orphaos no Termo de Nossa Senhora 
da ConééiÇâo ·ilo Arroio, Prol'incia de S. Pedro do Sul. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica crcado no Termo de Nessa Senhora da 

Conceição do Al'foio, Província de S. Pedro do Sul, o lugar de 
Juiz Municipal, que accumulará as funcções de Juiz de Orphiios . 

.João Lustosa da Cunha Jlaranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de l•:stado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entnndido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
aos treze ue Fevereiro de mil oitocentos sessenta e um, qua
dragesimo ua lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jag~stade o Imperador. 

João Lust!Jsa da Cunha Paranaguá. 
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J)ECHETO N. 2.715- de 13 de .Fevireiro de 1861. 

~~ o Instituto dos Menores Artr~nos da Casa de Corrccçllo, e dá-lhe Re· 
· ·gulamcnto. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Fie:~. creado na Casa de Correcçfio d'l Córtc um Ins· 
lituto de Menores Artesiios, que será c·ompo,to de duas Secções . 
. S 1.• Na 1." Secçiio seriio compichendidos: 

t.• Os Menores que forem presos pela Pulicia por vadios, 
yagabundos ou abondon~dos; 

2.• Os que pnr mü índole não possão ser conigidos por seus 
pais ou tutores, haYe!Hlo pedido destes para sua admissiio. 

Esta Secrão não excc~dPrá do nu mero de 1~0. 
~ 2.• Na'2• Sec<:ão scriio comprehendidos os menores quo 

por iua orphnnrlade niio puderem recl'ber urr.n educação con
veni<Hlk c apropriada em outro lugar. 

Esta St•cção não excedl'rá do numero de 121. 
O fim deste lnsliluto he a educação moral c religiosa dos 

referidos HH•nores. 
Art. 2.• Alc'·m das Secç.iíes de que lrata o artigo anleccdcntc, 

formarão os menores duns divisõc>: uma dos que tiverem qua
torze annos ou mais, outra dos que tiverem menos; c estas 
divisões nãa scí occuparão divc~rsos dormitarias como tarnbem 
estarão separadas, quanto fôr possível, nas ocrasicies de recreio 
e repouso : deve por{~m o Dircctor nesta classificação attender 
não scí á idade acima designada, como ao desenvolvimento 
c uisposiç<ies dos menores. 

Art. 3. • 0; menores d•) amb:Js as Sccçiícs formarão qaatro 
classm, a snber: 

1.• Dislinctos, composta dos que reunirem ao bom compm·· 
Lamento moral, a applicação ao trabalho, o aproveitmm·nto no 
o!llcio e estudos, os sentimentos religiosos e a docilida!le de 
t:aracter. 

2. • U tPis, comprehe:1dcndo aquclles que forem applicados e 
nproveitarern no o!Jieio. 

3. • Productores, á qual pertencerão os que, applicnndo-se 
ao trabalho, não mostrem totlayia o devido adiantamento. 

4.• Aprendiz<'s, na qual ficarão lodos os que não estiverem 
no cJso de pertencer ás outras cla~scs. 

A promoção destas classes será proposta por um dos 1\Iestres 
ou Professores, c decidida á maioria de votos por um conselho 
• .;omposto do Bircctor, Preceptor, Capellão, um dos Professores, 
c o MPslre ua officina a que o menor perlcf1CCI'. 

A 1." classe terá o distinctivo de trcs vivos azucs na manga 
esquerda da camisa ou paletó, a segunda dous e a terceira 
tres. 
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No lÕel'Vit;o inlel'llo do la.-;tilulo goz ll".io cs>a> chw~.i, r.<ln 
forme a sua graduação, dJquellas isenções qULl o Director julgar 
con rcnicntcs. 

Art. 4. 0 Jl,Jra ser admiUido no Instituto em mnformidadn 
rlo art. t.o, % 2. 0

, passar;í o rrwnor por um exame de sani
dade feito pelo.; Mcdiw; do E;Ltb Jlecimcnto, afim de se co
nhecer se he bPm conform:ulo, s~o, robu.>lo, e se he v~cci
natlo; c fóra rlc>tas cnndiçiics, ou tendo m~nos de 10 anno.> 
ou mais de H, não podtJI'<Í ser a~lmitlido. 

Art. 5. 0 Ü5 nwnore.> da 2.• s.~cção pc1·m:li1CCCl'ào 110 Esta
helccimcnlo pm· Le:npo dLJ oito annos, se forem admiti idos com 
menos de 1:J annos, de Sl'lc se a admissão tiver lu;;a1· com 
1:3, c de sris secnlrare111 eo:n H. 0> rnrmorc_; da 1.• Secçfio 
pcrmanecc;·ão até á maioridade, Sll não forem reclamados antes 
disso. 

Art. 6. 0 Qllnn'lo o Chefe de Policia, no caso da primrira 
parte do art. t.o, m~mdar recolher ao Instituto algum l\Icnor, 
dará parte ao Ministro da .Jusliç1. 

Nos demais casos n~nhuma admissão tcrit lugar sem orrll'm 
do mesmo Ministro. A entrega do menor ao reclamante, quer 
pt~rtcnça á 1. •, quer á 2. • Secção, só se cffcJt:tuará por ordem 
llo referido l\Iinisl.ro. 

Art. 7. 0 Logo que o mrnor fôr admitlido será inscripto no 
livro de matricula, pelo modelo n.o 1, c nclle se notarão todas 
as occurrencias c alterat:ões que se derem a seu respeito. 

Art. 8. 0 Ü.> menores apren li)rão um dos oill;ios d,J que já 
existem olTicinas no Estabelc~imento, c pura f[!W mostrarrut 
mais aptidão c vontade, a saber: canteiros, carret)iros, carpin
tci ros, cncadernadores, ferreiros, funileiros, marceneiros, pe
dreiros, sPgriros, serralheiros, e tanociro3. 

Art. 9. o Além dessas oficinas poderá o J)irPrlor estabelecer 
aqucllas que julgar mais convrnicntes e productivàs~ com ap
provaçfío do (iovcrno. 

Art. 10. Tambem aprenderão os mcnorrs as primeiras letms, 
o dcsrnho linear c a musiea os qufl moslrarrm disposiçiio par.t 
rlla, c finalmente a gymnastiea os que tiverem mais de 15 annos. 

Art. 11. H<JVcrá no Instituto os objeetos neeessarios para 
os trabalhos c Pstudos que Jh;ão indicados; bem como o que 
f!ir indispensavel para o asseio c tratamento dos menores. 

Art. 12. Haverá no E~labelecimcnlo uma caixa especial dos 
JH:Jnorc~, qrw será formada dos jornaes que lhes fúrcm abo
nados em devido tempo, das gratificaçõ~s que sé derem iÍ banda 
de musiea, c de quaesqucr donativos feitos ao Insliluto. 

Quando o fundo dcst,r caixa não st>ja sufficicntc, o Governo 
auxiliará o Instituto com as sobras que puderem haver nas 
di versas Estações da Casa de Correcção. 

Art. 13. Haverá no Instituto os seguintes empregados com 
as gr·atifica~.Cícs que forem marcadas pele~ t;ovcrno sobre pro-



- 11\)-

posta do Dirertor: um Preceptor, uous Professores ue pri~ 
meiras lelr<'ls, um Medico, um Capellão, os monitores c guardas 
que forem neressarios conforme o numero dos menores, um 
.Ecónomo, um .Enfermriro, cozinheiro c senentcs. 

Art. H. O Preceptor tcní a administração geral do Insti
t ulo, conformando-se em tudo com as ordens do Director, c 
licrá o principal Professor de primcira!l letras, coadjuvado pelos 
dons Professores e monitores. 

0:> dous Professores além do ensino da aula respectiva serão 
os chefes das duas Secções, subordinadas ao Preceptor. 

O .Medico será um dos da Casa de Conccc;ão, bem como 
o Capellão, a quem incumbe especialmente a educação reli
giosa dos menores. 

Os monitores devem ter as habilitações neccssarias para au
xiliarem os professores no ensino das primeiras i<'tras. 

Art. 15. Quando o Dircctor julgar convcnieHle poderá in~ 
Wlllbir ao Capellão as funcc;ões principaes do Preceptor; e neslCl 
(~aso haverá mais um ProfBssor de primeiras letras, dividin
do-se pelos tres o ensino. 

Art. Hi. Para os lugares de Er,ónomo c Enfermeiro poderão 
ser empreg-adas lrmãas de caridade. 

Art. 17. Tambem haverá um Professor de desenho, cujas 
liç.iies serão aos domint;os, por duas turmas, um Professor dfl 
musica, cujas liçües terão lugar tres vews por semana depois 
das otncinas fechadas, c finalmente dous de gymnastica, que 
serão o Instruetor parcial da Secção de Bombeiros da Casa de 
Correcção e o Commandante della, ambos sem mais alguma 
gratificação, sendo obrigados a dar lições c fazer exercícios 
t11dos os domingos e dias de guarda, á hora determinada pelo 
H i rector. 

Art. 18. Terão os menores a ração da tabella n." 2 e o ves~ 
tuario da de u.• iL Além destes terão tambern o de- passeio 
c<Jnforme a ta beiJa n. • 4, c um fardamento proprio para a 
banda de musica. 

Art. 19. Os menores poderão receber uma visita por mez 
de seus pais ou tutores sómente, e com permissão do Director 
em dia por este designado. 

Art. 20. Tambcm poderão passeia r aos domingos por turmas 
de quarenta, acompanhauos uos empregados que o Director 
designar. _ 

Art. 21. Todos os dias terão os menores uma hora de re
cr«>io pelo menos. 

Art. 22. Os menores que estiverem habilitados comporão 
u«>sde já a Secç.ão de Bombeiros da Casa de Correcção. As 
despczas que se fizet·em com estes Menores ficão como as de~ 
mais da ~Pcção á cargo da dita Casa. 

Art. 2:1. Haverá uma banda de musica composta dos me~ 
norPs que pnra isso cslivcrcm habilitados, a qual potlcní ir 
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tocar ao3 lugares para onde fur com·idada, mediante l't'mune
racilo que for cnnveBcionada com o Director. 

;\rt. 'l'L Se algum dos IIH~nores fôr reclamado competc~n
tcmcntc, será entregue ao n·elamantP, pagando este as res
pectivas despez<Js á razão de 2ft:;?OOO mens<H'S. 

Art. 25 Lo,:.(o que s:~ja d··tenninada a admissão de qual
quer mc·nOI', será e lia eommunicada ao Juiz de Orpltãos pam 
lll'ocr,ckr conforme direito. 

Art. 26. Como meio de corrcr:ção dos menor!'~, m::rj o Di
rector da anlorillad" paternal. Entre oalro.> casti!:(os poderá o 
Director rd>c~ixar o mc~nor da classe stqwriot' pnr um prazo 
determinado, e delinitil·amente se o menor desnu·r.•cct· do con
•~Pito ern que frir tido, mas nc,;te cJso será o rebaitameuto 
deeirlidn pPio conselho que lwuver elev;~do o nwnor. 

Art. 27. Todos os annos no mcz de llr!zentbro, c no dia 
Clll que mr designado pelo Ministerio Ja Justiç.a, lwverú cxanw 
geral das matc!rias estudadas dul'ante o annn, ·c bem assim 
uma ex p:ls'ç;1o <los prodnctos das ofiicina·s dos menorPs. 

Art. 21-!. Em vista dos exames c exposição, o Dircetor con
f,·rcnciará com dons Profcssot'C3 ou J\lestn~s. confnrme o uh
jccto de quo se tratar, assistido pelo Preceptor c Capellão, 
sobre aquc~llcs menores quo se houverem distinguido, e poderá 
conft~rir atí) dous prcmios em cada um dos ramo3 de estudo ou 
offidnas Ú•1uclles nwnores rtue oblivei'ern maioria de votos como 
dist i netos. 

Art. 29. Findo o tempo por que o menor deve perrn<Jnccer 
no Instituto, se tiver onde se empregue, sahirá immediata
mente; do contrario o Governo providenciará áccrea do seu 
destino, mandando abonar a uns c a outros pela caixa, de quo 
trata o art. tfJ., enxoval eorrc>pondcnte á sua condição, c a 
ferramenta propria do Sl'U ollicio. 

João Lustosa da Cunha Pm·ana~mí, do l\leu Conselho, l\Ii
nistro c Secretario do Estado dos Nt•gocios d<J J nstiça, assim o 
tenha entendido c faç<J exeeutar. Palacio do Hio de Janeiro, 
em ln•ze de FP\'creiro de rriil oitocentos c sessenta e um, qua
dragesimo da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o lmpcratlor. 

J{jão L1tstosa da Cunl!a Paranaguú. 
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UODELO N: 1, A QUE SE REFERE O ARTIGO 7: 

Jlatl•icula do lr1stitnto dos Jlenores "'lrtesiios da Casa de Correcf.UO, 

I em 
natural de Província Q filhn lr~itimo ou natural de e moradores foi admittido 

de de 18G por Aviso do ~1inistcrio da Justiça, ou ordem do Chefe de Policia de 
I 

i ' 
::;IG~AES OHDL'U!UOS. ' 

I ' 

I I Altura. C . I I I I I I . ; Idade. Cor. Polle~adasJb on~t 1~.mção Roôlo. Semblante. Cabellos. Fronte. Sobrolhos. Olhos. Nllrü:. Doca. Labio9. D('nte:~. Qucuo.; 
compnmento. P ) stca. I ' 

-~- -----,-,-\-11 I ! -~ 
"'"' 

OUTROS SIGNAES. i 

Si;;nacs cxtmordinarios. \ Signaes encobertos. 

I 
Indolc. 

I 
Ilabitos. 

\ 
Sentimento,; religiows. , 

I 

l 

CO:UPO.\T.\!IIE ·,TO. ' 
' 

Faltas. Castigos. Faltas. Castigos. Faltas. Castigos. Actos meritorios. Premios. 

I I : 
--

"'·""'-~;d!.':Qt _____________ _ 
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I 

I 

.APPLICAÇÃ.O, 

OFJIIC!O. l. •• LETRAS. DESE!'/110. GYMSASTICA, Mt:SICA, 

Aplidilo. Aproveita- Aptidão. Aproveita- Aptidão. Aproveita- Aptidão. Apt·oveita- Aptidao. AproYeita-
meu to. mcuto. mrnto. mento. mento. 

ENFERMARIAS. 

Entradas. Sabidas. Molestias. E o tradu. Sabidas. Molestias. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, 13 de Fevereiro de 186t.-Josino do Nascimento Si!ra. 

,, 

I 
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'rahclla N." 2 a que 8C rcfe••e o ftJ•t. a•. 
ALMOÇO. 

Pão <le 9 onças ................ • .................. · 'y. 
Cnfé ou mate..................................... tf~o de libra. 
Assucar mascayo ... ,...... •• .. .. .. ... .. • .. .. .. • .. • fJs 11 

JANtAR. 

AOS llOMINGOS, 

Cnrnl' Yerrlc ............................ · ........ . 
Toucinho ou banha .••••.•.•..•.•.••..••....•..•.• 
Farinha ............................. •. · .. • .. · · · •. 
Fruta c verdura .•••..••. , .•.•••••••.•.••..••..••• 
Adubos •.....•.•..•.•••.•••.•••••••.•.•••••..•••• 
Arroz., ••.•.••....•.•••..•••..•.•..•• • · • ·. · · •• · • • 
Vinagre •..............................• _ ........ . 
~ai ..••..••.•••..•.......••.•........••••.•.••..• 

· 1 libra. 
'I t2 de libra. 
'/20 de quarta. 
~o réis. 
& réis. 
t /~o de quarta. 
'l•o de quartilho. 
f/750 de quarta. 

AS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS E SADBADOS, 

(:ante srcca •......••...•.... · •. • • • • • · • • · · · • · • · • • • · 
Toúrinho ou banha ................ • ..... · ....... . 
l·:a~}nha ......................................... .. 
l·c•Jao ........................................... . 
Adubos .......................................... . 
Sal •............•..••........•...........•......• 

AS SEJITAS FEIRAS, 

Bacalháo ......................................... . 
Toucinho ou banha •...•••.••..•••.•.•.••• •. · .• · · • 
Farinh;t .•...........•..••.•.•.••.......••••..•..• 
fll'ljao ....•............••.•...•••..••.••...• • •• • •• 
Azeite doe(' ...........••.•.....••.......•.•.• · . • • · 

~1~ab;:ê:::::::::: ::::::::::::::::::::::.:::::::::: 
!'111 •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

'h libra: 
'lu de hbra. 
f/20 de quartu. 
f/60 I) 

& reis. 
'1'750 de quarta. 

t /2 libra. 
'lt2 de libra. 
lfho de quarta. 
4160 )) 
t 160 de quartilho. 
& réis. 
f/40 de quartilho. 
'1750 de quarta. 

N. B. O jantar i1s quintas feiras he igual ao dos domingos, menos 
fruln. 

CEIA. 

AoS Dtnll:"iGOS, TEIIÇ.lS, Qül?iTAS E S.lDB~UOS. 

r :àu~iea •..••.••..... ,, .••••••.•.••••.. , . , • . . • . . . • lf/ 1 ~0 de quarta. 
Assucar........................................... •:8 ile libra. 

AS ~EliU?ilJ.lS, QUARTAS, E SEXTAS FEIRAS. 

Arroz .••••••..•••••.• , •.•••• , •••• , •• · ••••••• ,..... •lso d~ quarta • 
.\ssucar............. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. lfj8 de libra . 

. Senclaria de Eslado dos Negocios da Justiça em 13 de Ferereiro de 1&61. ... 
Josll!o do ,vascimcnlo Silw. 



•rnbolla N.• 3 a que 11e t•efet•e o art. ~1. 

:l Camisas de algodJo .•.••.••..•...••....••. , •...• 
li Calças •••.•.... , ..•.••••...•.••.••••••• · •..• •· • 
íl Lenços braueos . . • • • . . . • • • • • . • • • • • . • ••. , ••.•.•• 
1 Ciutur~o de couro ••.•.•..•.•• , , ••.•..•.....•.. • 
3 •;hapéos de palha .............................. . 
, Pares de chincllas e I de tamancos ....••.•..•.•.. 

Para 9 mczcs. 
)) )) 

,.. n 
)) )) 

)) )) 

, " 
Secretaria de Est.1do dos Ncgocios da Justiça em 13 de FeYcreiro de 1661.

JosillQ do Nascimento Sihn. 
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DECilETO :\." 2. 7·í.G- de 13 de Fevcreil'o de 1861. 

Declara qua~s os vencimentos dos Fiscaes. dos Bancos em que ha mais de 
um Gerente, e estabelece ·reg rã> so!Jre sua pcrcepçao. ' 

Hei por bem, para a boa execução do § 7.• n.• 4 do 
art. 1." da Lei n. 0 1.0S3 de 22 de Agosto de 1860, Decretar 
o srgui n te : 

Art. 1.• O honoral'io dos Fiscaes dos Bancos, marcado no 
al't. 2. 0 § 1.0 do Decreto n. 0 2.GSO de 3 de Novembro de 1860, 'Í 
comprehende os ordenados, commissões c gratificações que por 
qualqucl' titulo o Gerente perceber. 

§ 1. o Havendo mais de um G·wente, será regulado o re
ferido honor·ario pelo vencimento integral de cada armo que 
perceber qualquer dos Gerentes. 

§ 2. 0 No caso de reducçfio dos vwcimentos do Gerente de 
um Banco, o honorario do Fiscal não poderá ser diminuído 
sem autorisaçfio do Governo. 

§ 3. o O honorario dos Fiscaes será ab.mado pelos Bancos 
nas mesmas épocas em quo se pagarem os vencimentos dos Di
rcctores, Gerentes ou Administradores. 

Art. 2. 0 Os Bancos que deixarem de cumprir as disposi
~·õcs do art. 1. o § 7 ." da Lei n. • 1.083 de 22 de Agosto de 
1860, do art. 2.• do ci<ado Decreto n.• 2.680, ou não abonar 
nas épocas designadas no § :J. • do artigo antecedente o hono
rario dos Fiscaes, incorrerão nas pena3 elo art. 7 .• da referida 
I.ci n.• 1.083, as quaes serão impostas administrativamente prlo 
.Ministro da I<'azencla, c terão a applicação marcada no r.rt. 6. • 
da mesma Lei. 

Angelo l\loniz da Silva Fermz, do l\Ien Conselho, Senador· 
do Jmperio, Presidente elo Conselho de Ministros, 1\Iini~tro o 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do IUo de Janeiro em treze de Fevereiro do 
mil oitocentos sessenta e um, quadragcsimo da Indcpendencia 
e do Imperio. 

Com a ltubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Augelo lloniz da Silva Ferraz. 
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DECRETO N. 2.71J.7 de 1G de Fevereiro de 18tH. 

Dá cxccuç:lo ao Decreto n. l.C67 .Qe 28 Julho de 18GO. 

·Para execução i! o disposto no ~~rt. t,o § 2. o do Decreto n." 
1,.067 de 28 de Julho de 1860, Hei por bem decretar o se~ 
guinte: 

Art. 1. o Fi cão a cargo do 1\linisterio dos Negocios da Agri
.. cultura, Commercio e Obras Pul)j1r:as, ·os'seguintes· 'ó"bjecíós, 

ijíic~· míi virtude "da Legislaçfio unterior, crão da competencia 
do Minist1•rio do lmperio: 

f.o Os nrgol:ios relativos no Commercio, com m;cepção dos 
que psfão aetualmente a 1~argo dos .Ministerios da JUstiça e da ' 
fawnda. 

2. o O que h e roncrrnente ao desenvolvimento dos diversos 
ramos da industria c ao SPU ensino profissional. 

3. • Os estabe!Pcimrntos indu~triaes e agrícolas. 
ti. o A introducção e melhoramento de raçds de animacs e 

:ts escolas vefcri na rias. 
5. • A rolle1:ção c exposição de produ dos 'ibdustriacs e agri-

rolas. 
G.o A acquisiçiio c distribuição de plantas e sementes. 
7.• Os Jardins Botanicos c I' asseios Publicos. 
8. o Os Institutos Agricolus, a ~ociednde Auxiliadora da lri

dustria Nacional, c quaesquer outras que se proponhão aos 
nwsmos fins. 

9. o A minrração, exceptuada a dos tencnos diamantinos, 
cnja administração e inspecçào conlinúa a cargo do Ministerio 
da Fazenda. 

tO. A nutorisação para incorporação de Companhias ou So
. ciedades relativas aos ramos de indusb·ia acima mencionados, e 
a approvação dos respectivos Estatutos. 

11. A concessão de patentl's !Jela invenção e melhoramen
to de intlustria ulil , c de premios pela intt·oducção de indus
tria cstrvng1·ira. 

12. Os ncgocios coneernentes ao registro das terras pos
suidas, á legitimação ou revalidação das posses. sesmarias ou 
outras concessõPS do Governo Gerul ou dos Provinciacs, á conces~ 
são, medição, demarcação, d•~scripção, distribuição c venda das 
terras pcrlenccntt's ao Estado, e á sua separação das que pertencem 
ao domínio particular, nos termos da Lei n.• 601 de 18 do 
Setembro de 1850 e do Decreto n. 0 1.318 do 30 do Janeirb 
de 1854.. 

13. A colonisação, menos na parte rclali\·a ás colonias mi~ 
lítarcs, que ficão a cargo do l\Iinislcrio da Guerra, e ás penaes~ 
que são da competencia do da Justiça. 

14. A catechcse c civilisação dos lndios, e as missões e a\.
drn mrntos dos indígenas. 



15. As OLras Publicas t~craes no l\Iunicipio da t:ôrtc c nas 
Proyineias, ou quacsquer outras feitas por conta do Estado ou 
por ellt~ auxiliadas, e as Ucpartiçõcs encarrcg~~as de sua exc-
1~u•:ão c ínspccção. Exceptui'io-sc as obras militares o as rc~ 
Jntivas a serviços cspcciacs pcrtcnccnlrs a rada um dos l\It 
nisterios, as quaes serão executadas po•· conta de cada um dcllcs. 

16. As Estradas de ferro 1 do rodagem c quaosqocr outras, 
c as Companhias ou l~mprczas encarregadas de sua constmcçào, 
conscrvaça'o c custeio. · · 

17. A navegação fluvial c os paquetes. 
18. Os Concios Terrestres e 1\laritimos. 
Art. 2.° Fic!!o tambem a cargo do l\Iiüistcrio dos Ncgocios 

da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, os seguintes ob
jectos, que, em vit'tudo da legislação anlcriOI'J crão da ~om• 
petcncia do l\Iinistcrio da Justiça: 

1. o A llluminação Publica da Côrtc. 
2. • Os Tclcgraphos. 
3. o O que he relativo ao serviço da cxtin(~ção dos incen'

dios c ás Companhias de bombeiros. 
Art. 3. o l'icilo a cargo do l\linistcrio do lmpcrio, alúm 

dos que já são de sua compctencia, e não forão della excluídos 
)leio presente Decreto, os scgJiintes negocios, que; em virtude da 
legislação anterior, erão da competcncia do Ministerio da Juslit:a. 

1. a A divisão ccclesiastica. 
2.• _1\ apresentação, permuta c temoçilo dos beneficios cc

clesiasticos, dispensas c quacsqucr actos r~spectivos. 
3. o Os conllictos de jurisdic~·ão c os recursos á Corôa ctn 

tnatcria ccclcsiastica. 
4. • O lleneplacito Imperial o licenças prévias para as gi'aças 

cspirituacs1 que se impeh'ão da Santa Sé o seus delegados. 
5.• Os negocios com a Santa Só c seus delegados. 
6.• Os negocios relativos aos Scminarios 1 Conventos, Ca-· 

pella Imperial, Ordens Terceiras, Irmandades c Confrarias. 
7.• Os ncgocios relativos aos outros cultos não caUwlicos. 
8. 0 O Monte-l1 io dos scrvidot·cs do Estado. •' 
Art. 4.• O aclual Cortsultm· do 1\linisterio do lmperio c(m-

imltará sobro os negocios que correrem pela Secretaria de Es" 
fado dos negocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, 
passando para a do lmperio o Consultor dos nce-ocios cccJe .. 
!liasticos do Minlsterio da Justiça, em quanto subsistirt:m estes 
empregos. 

Art. 5. • Em quanto pelo poder legislativo não forem contem
pladas ua Lei do Orçamento as depczas com a noYa Secretaria 
de Estado, c as quo rcsultão das alteraç.fies feitas pelo prr
scntc Decreto nas dos ncgocios do lmperio, da Justiça e da 
(~uerra, correrão estas pelas verbas consignadas para os res
pectivos serviços nos Orçamentos espcciaes das Hepat1ições a qui.! 
anteriormente pertcncião. • 

~ 1 
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Art. 6.• Para exet.'tl'çitC'l de!te Dooreto set!o rem~tidos á:~ di-
.. yersas Secretaria;; d0 E.;tado todos o• livros e papei-s relativos 

aos negocios findos, ou ainda pendentes, coj<t expediçikl' 1\ca 
compelindo a cada uma dellas, perterteendo ttfJ'! r~'(tettfl"os 
Ministros fazer a designação das Repar~ mt !eetõew ll IJ.ftll 
hão de ser annexados. 

Art. 7. • Fi cão reYogadas as disposições em coMrft'fi(y. 
João de Almeida Pereira Filho, do Me11 Congell'ro, MIAistro o 

Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, o tenhot asstm 
entendido e faça cxecut11r. l'alacio do Hio de Janeiro- mh dc
zaseis d" FeYereiro dt~ mil oitoccnto:r iel1~ent'll c liuJ, quadt11ge
simo da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua r.Iagcs[ad~ o lmpm"adO'r. 

Joao d• Almeida PweirfJ FitffO'. 

__ ____. _____ 

DECRETO N. 2. 71~8 de 16 de Fevereiro de 1861. 
t:i.~·-:'~ 

Orgauisa a Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura,~lCommeJ·cio 
c Obras Publicas. 

rara exccuç.ão do disposto no art. t.o § 3. 0 d'a Decreto 
n.o 1.067 de 28 de Julho de 1860, llci po1· bem Decretar o 
seguinte: 

Regulamento da Seea•eto.t•la tle Estado do.-. ~o
,v;ocios da .t\'wiculttn•a, ()onntter't'Jie e 8ba•ft8 
Publicmi. -

TITULO I. 

CAPITULO UlHCO. 

Da Ol'ganisação da Secretaria. 

Art. 1. • A Secretaria de EstadO' d'os Ncgocios da Agricultu
ra, Commcrcio c Obras Publicas compôr-se-ha das sHguint.!ii 
Repartições: 

1. • Directoria Central c dos Negocios da Agricultura, Co:l.-
mel·cio e lndusll·ia ; 

2. • Directoria das Obras Publicas o Navegação; 
3. • Directorin• das· Tc1'1'as Publicas· c Colonisaçãu ; 
4." Directoria dos Correios ; 

Parte 11, 17 
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Art. 2.• A 1.• Directoria se comporá de: 
Um Director; 
Dous Chefes de Secção ; 
Tres primeiros Officiacs; 
Dous srgundos Officiacs ; 
Trcs A manuenses ; 
Um Porteiro; 
Um ajudante do Porteiro; 
Um Continuo; h 
Tres Correios. ;;: 
Art. 3.• A 2.• Directoria a;e comporá do: 
Um Direclor; 
Dous Chefes de ~ecçfio ; 
Tres IH"imeiros Officiaes: 
Dous segundo• Officiaes ; 
Dous Amanuensea; 
Dous Contínuos, aervindo hum do Correio. 
Art. 4. • Além dos Empregados acima mencionados, terá a 

2.• Dirrcloria um Corpo de Engenheiros, c os auxiliares 
precisos pnra e exanw, imvecção, cxecuçno c fiscalisação das 
Obras I>ublicas, os quaes vencerão as gratificações que lhes 
forem arbitradas em tabclla cspccinl. 

Art. 5. • A 3. • Dirertoria se componi tle: 
Um Dircctor; 
Um Chefe de Secção; 
Tres primeiros Officiaes; 
Dous segundos Officiaes; 
Dous Amanucnses; 
Dous Contínuos, servindo um de Correio. 
Art. G. • A 4. • Dircctoria se comporá de: 
Um Dircctor; 
Um Chrfe de Secção; 
Dous segundos Officiaes ; 
Dons Amanuenses; 
Um Continuo, servindo de Correio. 
Art. 7 .• Em Regulamentos espcciaes aerão mnrcados a or

dem, distribuição c processo do serviço em ca~la uma das 
Dircctorias, bem como os dcyeres c altribuições dos Empre
gados, na parte em que não estão regulados no presente 
Decreto. 

TITULO 11. 

CAPITULO I. 

Dos trabalhos communs a todas as Directorias. 

Art. 8. 0 São tl'abalhos communs a todas as Directorias: 
1." O rrgistro da entrada de todos os papeis e o pl'eparo 
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de toda a correspondencia que versar sobre os negocioS da 
compctencia de cada uma dellas. 

2.• O registro, por extraclo, de todos os negocios que lhes 
pertencerem, com indicação do processo que forem seguindo, 
e dns decisões que tiverem. 

3. • O assentamento geral de todos os F.mpregados do Mi
nisterio, qun lhes forem sujeitos, c a organisação do quadro dos 
seus venci mcntos. 

4. • A organisação do quadro dos Empregados respectivos c 
dos seus vencimentos, com as notas relativas ao seu exercício e 
procedimento. 

5.• O inventario dos moveis c objectos pertencentes a cada 
uma dcllas. 

6. • A celebração de contractos que versarem sobre ncgocios 
da sua competencia. 

7. o A distribuição do~ crcditos respectivos. 
8. 0 A cscriptura~.ão c liscalisação de todas as despezas orde

nadas pelo Ministcrio, por inlermedio de cada uma dellas, o a 
demoustraç.ão do estado do11 respectivos creditos. 

9. o A organisação do orçamento da Dircctoria. 

CAPITULO Il. 

Dos negocios espcciac.ç a cargo de cada uma das Directorias. 

Art. 9. 0 A Directoria central tel'á especialmente a seu cargo: 
1.• Os ncgocios relativos no Commcrcio, com cxccpção dos 

que estão actualrnculc a cargo dos Ministerios da Justiça c da 
Fazenda. 

2. • O qnc hc concernente ao desenvolvimento dos diversos 
ramos da industria e ao seu ensino profissional. 

3. 0 Os Estabelecimentos lnduslriaes c Agrícolas. 
4. o A introducção c melhoramento de rat,:as de anirnncs c as 

escolns vctcrinarias. 
5.• A collec(;ão e cxposi•iãO dos productos industriaes c 

agrícolas. 
6. o A acquisiçl'io c distribuição rlc plnntas e sementes. 
7. o Os jardins botanicos c passeios publicos. 
8. • Os Institutos Agrícolas, a Sociedade Auxiliadora da In

dustria Nacional, e quacsquer outras que se proponhão aos 
mesmos fins. 

9. • A mineração, cxccptuada a dos terrenos diamantinos, 
cuja administração c inspccção continúa a cargo do Ministcrio 
da Fazenda. 

to. A autorisação para incorporação de Companhias ou 
Sociedades relativas aos ramos de industria acima mencionados 
e a approvação dos respectivos Estatutos. 
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H. A ooMt!slão de patentes pela invenção e melhoramento 
de indllstria util, e a de premio~ pela íntrodocção de industria 
estrangeira. 

12. A 11mposta e abertura de creditos supplementares e 
ex traordinarios. 

t3. A cscripturação e fiscalisação de toda~ as despezas o~·dc
nooas \telo M·iníslerio, e a demonslraçlo do estado dos respectivos 
creditos. 

14.. A organlsa~.ão do orçamcnt<> geral do Ministerio. 
15. O assentamento do" proprios nacionaes cmpre,gados no 

serviço do Ministcrio. 
16. O archiTo da Secretaria. 
Por esta Dircetoria se fará a correspondencia entre o gabindc 

do Minilitro e os Directoros. 
Art. 10. A Directoria das Obras Publicas c navegação terá 

especialmente a seu cargo: 
1. • Oa ncgocios conccmenles ás estradas de ferro, de ro

dagem c quaesqucr outns, e ás emprczas ou Companhias en
carregadas de sua coru;trucção, conservação e custeio. 

:1. • Os tclegraphos. 
3.• Os negocios relativos á narcgação fluvial e aos paquetes. 
4.• As Obra5 PublicM ticraes no Município da Côrte e nas 

Província~, c quaesqucr outras feitas pol' conta do Estado, ou po!' 
clle auxiliadas, e as ReparliÇÕ!'S encarregadas de sua execução 
c inspecção. Excepluüo-sc as Obras Militares c as relativas a. 
serviços cspeciaes pertencentes a cada um dos Ministerios, as 
quaes serão executadas por conta de cada um delles. 

5. • A i Iluminação publica da Côrtc. 
6. • O que h e relaliYo ao serviço da cxtinccão dos incendios 

c ás Companhias de Bombeiros. 
Art. 11. A Dir~toria das Terras Publicas e Colonisação terá 

especialmente a seu cargo: 
1. o Os negocios concernentes ao registro das terras possui

das, á lrgitimação ou revalidação das posses, sesmarias ou outras 
concessões do Governo geral ou dos Provinciaes, á concessão, 
medição, demarcação, descripçilo, distribuição c venda das wrras 
pertencentes ao Estado c á sua sep11ração das que pertencem ao 
domínio pai'ticular, nos termos da Lei n. o 601 de 18 du Setem
bro de 18:SO c do Decreto n. • 1. 318 de 30 de Janeiro de 185'•· 

2.• A colonbacão, menos na parte rel<üiva ás Colonia!i Mi
litares, que flcão a cargo do Ministerio da Guerra, e ás penaos 
que ~llo da compelcncia do da Jusliça. 

3. • A catcchcse e civilisação dos lndios c as missões e aldêa
mcntoa dos indígenas. 

Art. 12. A Dircctoria dos Correios tcrá.a seu cargo: 
1. o Os n08ocios relativos aos correios terrestres c marí

timos. 
2.• A tomada de contas aos Administradores c Tbesoureiros. 
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3. • A pmposta de quaesquer medidos e pi'Otidencins que a 
pratica rnostrar convenffintes ao mdhoramento t.lo servi~;o do 
correio. 

4. o A confecção de labe.Jias em que s~ declarem, com t()da 
a especificação, os dias e horas da chegada e sahida dos cor
reios de cada uma das administrações c agencias, qual a sua 
direcção, quaes as administrações c agencias ll que se dirigem, 
ou onde tocão intermediariamente, c em que dias; finalmente 
todas as observar;õcs que forem convenientes para melhor co
nhecimento do servi~o. 

5. • O!! ncgocios relativos aos paquetes estrangeiros. 

TITULO UI. 

CAPITULO I, 

Dos deveres c atlribuições de cada um dos Empregados. 

Art. 1:1. Os Dircctorcs são os Chefes da~ respectivas Repar
tições, c a clles são subordinados os Empregados de cada uma 
dellas. 

Art. f 4. Incumbe nos Dircctores, nll•m dos deveres e ath·i
buiçõcs que lhes forem marcadas nos H.egulamenlos especiacs a 
que se refere o art. 7. o: 

1. • Designar os Empn)~ados que deverá ter cada Secção, 
conrorrne a importancia e affiucncia de seus trabalhos, podendo 
removê-los de umas para outras Secções, quando o exigir o 
bem do serviço, ou encarrega-los de quaesquer trabalhos, ainda 
que em ~ccção dilfercntc daquella a que pertencerem. 

2. o Dirigir- c inspcccionar todos os trabalhos. 
3. o Manter a ordem e regularidade do serviço, impondo as 

renas corrcccionacs declaradas no art. 39. 
t...• Tornar o ponto aos Empregados seus subordinados. 
5. o Deferir-lhes juramento c dar-lhes posse. 
6.• Conceder-lhes licença até trinta dias em um anuo. 
7 .o Hcccbcr, abrir c distribuir pelas Secções das respectivas 

Direclorias toda a correspondencia, para que seja instruída com 
os precisos esclarecimentos, c suba ao Ministro por fórma que 
elle possa deliberar. · 

A corrcspondcncia reservada c confidencial só será aberta 
quando para isso houver expressa aulorisação do Ministro. 

A correspondencia que versar sob1·e negocios urgentes será 
levada irnmediatamentc ao conhecimento do Ministro. 

8. 0 Assignar toda a correspondencia que constar de simples 
communicações o accusação de recebimentos, e a que versar 
sobre mera execução de ordens e decisões, e sobre remessas. 
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9.• ltcquisilar, em nome do Ministro, de qualquer autorida

de, com excepç.ão dos Ministros e Secretarios de Estado, Con
selheiros de Estado, Secretarios das Camaras Legislativas, Uispos, 
Presidentes de Províncias e do~ Tribunaes judiciarios, as infor
maçõe~ c pareceres que forem necessarios para a instrucção e 
decisão dos nego cios. ' 1 

10. Cornmunicar nos Chefes das outras Direclorias os tra
balhos que tirerem reln<;ão com os negocios que lhes estão 
incumbidos. 

11. Pn·star aos Chefes das outras Directorias as informações 
que forem necessarias para o preparo de todos os trabalhos a 
cargo de cada urna dellas. 

12. Confeccionar os Regulamentos e Instrucções que forem ·' 
relativas aos negocios a cargo das suas Directorias. 

13. Executar os trnbalhos de que pelo 1\Iinistro forem en
carregados. 

f.\. Apresentar ao Ministro no 1.• de Março de cada anno 
o rclatorio dos negocios qne correrem pellls respectivas Di
rcctorius, ufim de serrir pnru a confecção elo relalorio geral. 

Art. 15. Ao Chefe da 4.• Dircctoria, alóm dos deveres c 
altribuiçõrs declaradas no artigo ant!'cedcnle, ('Ornpetem as que 
llws são conferidas pelo Decreto n. o 399 de 21 de Dezembro 
de f 8'.4, na parte em que não foi alterado pdo presente 
Decreto. 

Art. 16. Ao Chefe da t.• Dircctoria incumbe privativamente 
orgunisar c suhmetter á consideração do Ministro até o dia 
31 de Março o rclatorio que deve ser presente á Assembléa 
Geral Legislativa. 

"\rt.. 17. Aos Chefes de Secção incumbe: 
1. o Executar t' fazer ·~xecutar vonlualmcnte os trabalhos a 

cargo de suas Seccües. 
2. o Fnzer cscÍ·ipturnr o livro do tombo de cada um dos 

ramos de serviço a seu cat·go, contendo, em resumo c por 
ordem chronologil'a, a Lei, Decreto ou qualquer acto da sua 
instituição, c as nltcraçües que tcnhão havido. 

3.o Fazer cscripturar os livros de r11gistro de todos os actos 
expedidos pdas respectivas Secçücs. 

4. • Hepresentar aos repeelivos Directores quando os Em
pregados de suas Sect:ões não cumprirem os seus deveres, ou 
deixarem de executar as suas ordens. 

5.• J>esrmpenhar os trabalhos que lhes forem encarregados 
pelos respectivos Directorrs. 

6.• Dar o sru parecer c informaçlio sobre os negocios que 
pertencerem ás respPctivas Sccçües, e houverem de subir ao 
conhecimento do Ministro. 

A ri. 18. Aos Officiaes c "Amanuenses incumbe desempenhar 
os serviços que lhes forem distribuídos pelos Chefes das res
pectivas Secçõ(ls. 
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Art. 19. Ao Porteiro incumbe: 
1. • 8ellar os diplomas e ti tu los exp..:Jitios pelas Dil'ectorias, 

segundo a~ Leis e ordens em vigor. 
2.• Fechar toda a correspondcncia da Secretaria. 
3. • Satisfazer· ao que lhe rôr· ordenado pelos Directores e 

pelos Chefes de Secção sobre objecto de serviço. 
4.• Distribuir e fiscalisar o seniço de seu Ajudante, dos 

Contínuos e dos Correios, e tomar-lhes o ponto, participando 
em tempo aos respectivos Directores as faltas ou abusos que 
qualquer dos ditos Empregados commetter. 

5.· Cuidar da conservação dos moveis c mais objectos per
tencentes á Secretaria, e do asseio deita. 

Art. 20. Ao Ajudante do Porteiro incumbe ~tubstituir o Por
teiro em suas faltas e impedimentos, e coadjuva-lo em todos 
os trabalhos a seu cargo. 

Art. 21. O Porteiro, o ~teu Ajudante, os Contínuos e os 
Cofl'eios, devem comparecer nas respeclivas Directorias meia 
hora antes da designada para começo dos trabalhos. 

CAPITULO 11. 

Do Con.~ultor. 

Art. 22. O Consultor terá o titulo de Conselho, e será 
auxiliado em suas fnncçõcs por um ou mnis Empregados da 
Secretaria, que poderá requisitar do Ministro. 

Art. 23. Ao Consultor incumbe: 
1.• Consultar com o liCU parecer todas as vezes que o 

Ministro lh'o ordenar, c do mesmo modo por que consulta 
o Procurador da Coróa, Soberania e Fazenda Naciona I, sobro 
quaesquer ncgocios que correrem pelo Minislerio da Agricul
tura, Commercio c Obras Publicas, e quacsquer questões em 
que houverem pontos de direito ou duvidas ácerca da intel
ligencia de disposições de Lei. 

5!.• Organisar c preparar o relatorio, e exposição de mo
tivos para propostas legislativas c Hegulamentos, bem como 
quaesquer tr!.!balhos de que o Ministro o encarregar, ou ellc 
julgar convenientes ao serviço publico. 

Art. 24. O Consultor nilo he obrigado a comparccm· na 
Secretoda senão a chamado do Ministro; só a este hc subor
dinado, e pódc ser dcmittido por Decreto Imperial, sempre que 
isso convenha ao serviço publico. 

CAPITULO 111. 

Da nomeação, demissão e aposentadoria dos Empregados. 

Art. 25. Serão nomeados por Decreto Imperial e por livre 
escolha, niio só o Consultor, mas tambem os Direclores, os 
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Chefes de Secçno, e os primeiros- e segundos Omciaes; e 
por Portaria do Ministro os Amaouenses-, o Porteiro, o Aju
dante do Porteiro, os Contínuos c os Correios. 

O Ministro deferirá juramento ao Consultor e aos Direc
tores. 

Art. 26. Os Amanuemes terão eome~ com preeedencia 
de exame- ou concurso, d0 qual !lerão sóftlcnte dispensados os 
Bachareis em letras, os fbrm~ em qualquer Facufdnde-, e 
os que tiverem o curS(l) completo do Instituto Commercial. 

Art. 27. Os Direetores, os Chefes de Sec-:1i.o e os primeiros 
o segundos OITiciacs, que tiverem mais do dez annos de eftec
tivo serviço na Secretaria, llÓ poderão 11er dt•mittidos no caso 
de perpetraçilo de qualquet• crime grne, de revelaçilo de se
gredo, du traição, abusQ d~ c0nfia·n~a, insubordinaçlto grave 
ou repelida, e conilanto irregularidade de procedi'merrt'o. 

Art. 28. Oa Empregado& da Secretaria d'B Estado dos Ne
gocios da Agricultwa, c~mmercio e Obras Publicas, ro po
dcrao ser i'lposentados no caso de se acharem inhabilitados para 
o serviço, por avançada idade ou molcstin, ou quando o bem 
do serviço o exigir, observando se as seguintes regras: 

1. • Seni aposentado com ordenado por inteiro o Empregado 
que contar trinta ou mais a•nnos de servi~o. c com ordenado 
proporcional o que tiver mais de dez e menos de trinta, 
lev:mdo-se-lhe eu1 conta integralmente o tempo do scrvito 
prestado em outros :Empregos gcracs cstipendiados, e pela 
terça parte O prestado Clll Clll r regos provinciae!l tambem 
estipendiados. 

2.' Nenhum Empregado será aposentado, tendo meaos tre 
dez <tllnos de serviço. 

3. • O Empregado lierá aposentado no ullimo lugar que 
lienir, com tanto que ufllle lenha tres mmos de ctrcctivo exer
cício, c cmquanto não os completar só o poderá ser cGm o 
oH!enado do luga1· que tinha anteriormente occupado1 con
forme a disposição do S 1. o, salvo se conta L· trinta a cinco 
anuos de serviço. 

4. • Os Empn•gados aposentados de qualquer 1\linjstcrio,, 
!lendo de novo nomeados para exercer emprego na Secretaria 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, não accumularao os vencimentos do novo emprego 
com o ordenado da aposentadoria, porém terão direito de 
fazer opção por um do!! dou!! yencimentos. a que se juntará 
metade do outro. 

5. • Se os Emp1·egados, de que trata o paragrapho antccedenlo, 
chegarem a obter direito a nova aposentadoria, para a qttal 
não se lhes levará em conta o tempo que servirão- no emprego 
em que cstavão aposentados, não accumularilo os ordenados 
das duas aposentadorias, mas poderão optar pelo que mais 
lhes convier. 
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G. • Não se contará para a aposentadoria o tempo excedente 
a GO dias eu• cada anno em que o Empregado faltarao serviço, 
salvo o caso de licen«;:a por molcstia, em que se observará a 
disposição do art. 29. 

7. • Ao Empregado que completar trinta annos de serviço 
e não ftir aposeutado, o Governo poderá conceder pelo tempo 
flUe demais servir, em relação a cada período de cinco annos 
4'ompletos, um augmento nos seus vencimentos correspon
dente a 10 °/0 , imputando-se ao ordenado, para o caso de 
aposentadoria, súmente metade do dito augmento. 

CAPITULO IV. 

Das licenças, substituiç.! es e vencimentos. 

Art. 2!), Durante o tempo de licença por moleslia, os Em
pregados contarão a antiguidade por inteiro, não excedendo a 
licença de seis mezes, c por metade, sendo de seis mezes até 
um anno. Não se levará em conta o tempo que decorrer 
de então em diante. 

Art. 30. Aos Empregados, que obtiverem licença, ainda 
qne sPja por motivo de molestia, far-se-ha nos vencimentos 
quo perceberem um desconto, que será regulado pela ma
neira seguinte : 

1. o O desconto será do metade do vencimento, se as li
cen(_'as excederem a seis mezes alé um anno, findo o qual 
.cessará todo o vencimento. 

2. 0 O vencimento lambem cessará, ainda que o Empre
gado não requeira mais licença, Iludo que seja o anno, dando 
.apenas pai-le de doente. 

Art. 31. O tempo das diversas licenças concedidas dentro 
de um anno, qualquer que tenha sido o prazo de cada urna 
dellas, reunir-se-ha para se procednr ao desconto de !JUC trata 
o artigo antecedente. 

Art. 3~. Nenhum Empreglldo poderá obter licença antes 
de haver entrado no elfectivo exercício do seu emprego. 

Art. 83. O Consulto!' será substituído em suas faltas pela 
pessoa que o Minbtro designar. 

Art. 3'1.. Serão substituídos em suas faltas ou impedi
mentos: 

1. o o~ Directores por um dos Chefes de Secção da res
pectiva Directoria, design:~do pelo Ministro, servindo no impe
dimento do designado o Chefe de Secção mais antigo que 
estiver presente. 

·2.• Os Chefes de Secção pelos das outras Secções da mesma 
Directoria, ou por primeiros e segundos Officiaes designados 
pelo respectivo Director, não podendo porém urna Secção 

Parte ll. 18 
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lél' por Chefe um segundo Official, ainda que intcrinamerrtc, 
quando nella haja um primeiro Official. 

Art. 35. Compelem aos Empregados da Secretaria de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras rublicas O!i 

l'encimcnlos constantes da tabclla junta. 
Art. 36. Ao Empregado da Secretaria, que substituir a 

outro nas suas faltas c impedimentos, he pl~rmitlidn optar 
entre a gratificação e a quinta parte do vencimento do subs
tituído, com tanto que o vencimento total não exceda ao quo 
este percebe. 

Art. 37. Os emolumentos devidos pelos trabalhos feitos 
nas Direcloriils serão arn~cadndos no Thesouro Nacional, como 
renda publica, de conformidade com as labellas actuaes dus 
Secretarias de Estado dos Nrgocins do lmperio c da Justiça, 
as quacs são applicavcis á dos Negocias da Agricullura, Corn
mercio c Obras l~ublicas, no que fór relativo aos objectos da 
sua competencia. 

CAPITULO V. 

Das penas a que ficão sujeitos os Empregadas. 

Art. 38. Todos os Empregados são rcsponsaveis pelas f<lltas 
que commeU1~rem no exercício de suas atlribuiçõcs. 

Art. 39. Os Directorcs poderão: 
1.• Admoestar ou rcprchender em particular ou publica

mente os Empregados que lhes são subordinados, c suspcn
dô-los pot· cinco a trinl11 dins, quando deixarem de desem
penhar por urgli;.;encia ou outro motivo culposo, os trabalhos 
de que fon~m incllmbiilo,;, ou dcsobedeccrPm ás ordens dos 
mesmos Bireclores, ou d1~ !Jnalqut·r modo fallarem nos deverps 
dos seus em pregos, dando cada um det:es conta ao Ministro 
<JIIando a suspensão exceder a oito dias, para resolver sobre 
clln. 

O Ministro poderá suspender pelos mesmos motivos a qualquer 
Empregado alti Ires mezcs. 

Art. 40. O cffeilo da suspensão hc privar o Empregado, 
pelo tempo corre~pondt~nle, do ~~xcrcieio du emprego, da an
ti!-midade c do ordenado c gratilica~;ão. 

CAI'ITUI.O \"1. 

Da ordem, tempo e processo do serviço. 

Art. 41. Todos os dias serão de trabalho na Secretaria de 
Estado dos NPgocios da Agricultura, Commercio c Obras Pu-
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hlicas, á cxccpçfí~ dos dias de guarda c feriados, devendo 
começar o serviço as nove horas da manhil, c terminar quando 
fM ordenado pPlos Dir.ectorcs, o que em caso nenhum poderá 
ter luga1· antes das duas horas da tnrdc. 

Art. ~2. Havendo urgencia on alllucncia de negocios, serão 
obrigados a comparecer na ::;ccretaria, ainda mesmo nos dias 
de guarda c feriados, ou fóra das horas ordinarias do traba
lho, os Empregados que para esse fim forem avisados pelo 
respectivo Director. 

Art. 4-:3. Os Empregados, que faHarem á repartição c não 
justificarem a falta, perderão o ordenado c a gratificação do 
dia. 

Os que faltarem c justificarem a falta, perderão a gratifi
cacão. 

Os que entrarem depois de rncrrrado o ponto, c não jus
tificarem a demora, perderão a ~ratificação. Na mesma perda 
incorrerão os que se retirar<'m antes de encerrados os trabalhos 
sem licença do respectivo Dircctor. 

Os q nc entrarem depois de encerrado o ponto, e justificarem 
a demora, prrdcrão sómente metade da gratHicação. 

Art. r..~. Os Dircctores poderão julgar justificadas, sem de
pendencia de attcstado, as faltas dDS Empregados que não exce
derem o numero de trcs em trinta dias. 

As que excedPrem a e&te numero só podPrão ser justificadas 
com attestados de mffiico, a juizo dos Diredores. · 

Não se considerão faltas ns que dcr·cm os Empregados por 
estarem occupados em serviço publico gratuito, ou obrigatorio 
por Lei. 

Art. 45. No fim de cada mez os Dir·ectores remetterão 
ao Ministro um extracto do ponto dos respectivos Empre
gados. 

Art. 46. Em geral a fórma do processo dos ncgocios será 
a seguinte: 

Nenhum papel subirá a presença do 1\'linistro: 
1.• Sem nota ou signal do registro de entrada, 
2.• Sem informação do Presidente da Província, ou qual

quer outra autoridadP, ou Empregad•J, por quem o negocio tenha 
jiido, ou deva ser rerneltido á Secretaria. 

3.• Sem o extracto e informação da Secção a que pertencer 
o negocio, com o parecer da mesma, quando fôr necrssario, 
referindo os precedentes havidos, os cstylos da Ucparti{ão, c 
juntando os papeis que forem convenientes para esclarecimento 
c decisão do negocio de que se tratar. 

4. • Sem o-visto- do respectivo Dirccto::, o qual, tendo 
em consideração a infonnação c parecer da Secção, cscrPverá 
ã margem o que mais convier·, interpondo ao mesmo temp() 
.o seu parecer. 
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TITULO I V. 

C\l'lTlJLO l'JHCO. 

J)o Gabinete do Ministro. 

Art. lt-7. O Ministro poderá nomear para servir no seu ga
binell~ um ou mais Empregados da respectiva Srcretaria, de 
qualquer categoria que srjão, os quacs terão, alf·m dos seus 
vencimentos, uma gratificação que não exceda de l: HOO~OOO 
annuacs. 

Além destes poderá tambem clwmar para este serviço uma 
pessoa estranha á Secretflria, â qual será dada urna gratifi
cação que não exceda o vencimento marcado para os Che!'es 
de Secção. 

Art. 48. incumbe aos Empregados do Gabinete, na ordem 
que estabelecer o Ministro: 

1. o O recebimento e abertura de toda a corrcspondcncia 
fJUC mr levada ao Gabinete. 

2. o O protoeollo da entrada c destino dos papeis que forem 
presentes ao l\linistro. 
· 3." Executar as ordens dircclas do l\linistro. 

TITULO V. 

CAl'ITUJ.O UNICO. 

Disposições geracs. 

Art. 49. Aos Dircctorcs compete o titulo de Conselho, lo
go que complrtarcm cinco annos de exercieio deste eargo. 

Art. 50. Os Dircetores c o Consultor da Secretaria reunir
se-hão em Junta duas vezes por semana, sob a l'residenda 
do Ministro e ScCI'etario de Estado dos Ncgocios da Agricul
tura, Comrnercio e Obras l)ublicas, e consultarão sobre os ne
gocios que o mesmo Ministro entender conveniente sujeitar 
ao 8eu exame c decisão, servindo de relator, para a inlorma
ç.ão das questões, o Dircctor, a cuja repartição pertencer o ne
gocio de que se houver de tratar. 

O voto da Junta h e meramente consullivo. 
Art. 51. As Directorins são repartições distinctas e inde

pendentes ciltrc si, immediatamcntc subordinadas ao Ministro, 
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devendo porém auxiliar-se reciprocamente em tudo quanto 
for a llem dos scrviç.os a seu cargo. 

Art. 52. l<'icfto revogadas as disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, 1\linistro 

e Seerctario de Estado dos l'legocios do lmpnio, assim o tenha 
entendido e fat;a executar. l'alaeio do llio de Janeiro em 
dezaseis de Fevereiro de mil oitoePntos sessenta c um, quadra
gcsimo da Indepmdcncia e do lmperio. 

f.om a Hnbrica ele Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Joüo de A/mcidrx Pc1'cira Filho. 

'l'abella dos venchnenios tio ConsuUor c E•n
Jn"C~adcrs da Scca•etaa•ia tle l~statlo dos Ne• 
;:;ocios da A~t·icultua•at., C'onunet•cio c Obras 
Publicas. 

EMPREGADOS. Oí\0. GRAT. SOM;\IA I TOTAL. 
liOSYENC. 

Consultor .......... 4:000:;1 2:()00$ 6:000:;1 6:000~ 
4 Directores ....... 4:000~ 1:000~ 5:000$ 20:000~ 
6 Chefes de Secc;ão .. 3:000~ 60ü:tl 3:600:fi\ 21: 600:fil 
9 1. o• Officiacs. . ... 2:600$ SOO:t; 3:400:;} 30:()00:ti 
8 2. 0

" ditos ........ 2:000~ 500:ijl 2:500$ 20:000~ 
9 Amanuenses ..... 1:200:tl 400:t~ 1:600~ H:t,OO$ 
1 Porteiro ......... 1:000$ GOO:til 1:600:fi\ J:GOO~ 
1 Ajudante do dito .. 800:tl 400:t;l 1:200~ :l :200:lil 
6 Contínuos ....... 600:tl 200:jjl SOO:tll !~:800\';1 
3 Correios ......•.. 800:t1 400:tll 1:200~ 3:1i00:tj! 

~ 

11~3~~800~ _( 

Os trcs Correios da 1. • Dircctoria terão mais J 50~000 por 
anno para cavalgadura c arreios, c os que estivert'lll de ser-
'iço a diaria de 1~)00. 

Palacio do lHo de Janeiro em 16 de Fevereiro de 1861. -
João de Almeida Pereira Fillto. 
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DECRETO N. 2.H9-de 16 de Fevereiro de 18(H. 

Altera o ncgularncnto da Secretaria de Estado dos :-legocios do lrnpcrio. -... .--· 

Para execução do Decreto n.• J .C67 de 28 de Julho de 
1860, Hei por bem dccrPtar o seguinte: 

Art. 1.• A Secretaria dn Estudo dos Ncgocios do Imperio, 
nlém elo um Consultor, lerá: 

Um Director (;cral ; 
Sete Chefes de St•cção; 
St~is Prinwiros Offieians; 
Oito Segundos Officiaes; 
Sete Amanncnses; 
Sele l'ratieantl's; 
Um Porteiro; 
Um Ajudante do Porteiro ; 
Trcs Contínuos; 
Quatro Correios . 
. \rt. 2. • A Sccl·ctaria de Estado dos Negocias do lmperio 

lw dividida em oito srcções : 
1.• Secção Central; 
2.• Secç<lo dos Negocias da Curtc, Casa Imperial, mercês e 

naturalisações ; 
3.• Secçãrl dos Ncgocio5 da Administração Geral; 
4. • s~cçüo de lnstrucção Publica, de Sciencia~, Letras c llcllas

artl1s ; 
5. a Secção de sandc publica, dos Esbbclecimcntos de bcne-

ficcncia c de soccorros publicas; 
6. • Sccç;io dos ncgocirls c bcneíicios ccclesiasticos ; 
7. a Secção de contabili<Jadc ; 
8.• Secção do archivo. 
Art. 3.• A Seeção Central, immcdiatamente regida pelo 

Director Geral, comprehendc : 
1. • O registro da entrada de to~os os papeis, e a direcção 

do expediente. 
2.• A expedição da correspondencia e publicação dos despa

chos no livro da porta c das decisões pela imprensa. 
3. • A impressão, publicação c distribuição das Lei; c dos 

Actos do Poder Executivo. 
4.• Os ncgocios reservados cornmeltidos pelo l\linistm ao 

Dircclo1· Geral. 
5.o A synopsc e índice alphabetico dos ncg1cioi sobre os 

quaes for consultada a Sccç1io dos Negocios do lmperio do 
Conselho de E~tado. 

G.• A synopse c indice alphabctico dos Pareceres da mesma 
Secção e das respectivas resoluções. 

7.• .A synopse e indice alphabetico das decisões do Governo 
Impenal pelo l\linisterio do lrnperio. 
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8." A synopse e indico alphabetico das Leis relativas aos 
negocias do dito !\Jinisterio. 

U. 0 Os il~l'liiOS de juramento e de posse dos Empregados. 
10. O livro do ponto dos Empr·egados. 
11. As despezas da Secretaria. 
Art. 4." A sr~gunda Secção dos negocios da Côrte, Casa Impe

rial, mercê.> c naturalisJções comprehende: 
1.0 Os assurnptos relativos á Casa Imperial, que são expedidos 

por aclo 1\linistr~rial. 
2. o Os a c tos da Cdrte c seu ceremonial. 
a. o As festas nacionaes. 
4. o A nomeação de officiaes-rnóres e menores, c de todos 

os funccionarios de honra da Casa Imperial, desde os moços 
da camara c açafatas. 

5. o Os tilu los, condecorações, honras e distincçôes. 
6. 0 As merel\3 pecuniarias. 
7. 0 As naturalisações. 
8. 0 A organisação do quadro dos Empregados de todas as 

rcparlit;ões snjl'ilas ao Ministcrio do Imperio. 
Art. 5. 0 A' terceira Secção do3 negocios da Administração 

Geral pertencem : 
1.• A corTPspondencia com as Camaras Legislativas, com os 

Presidentes das Províncias, e outras autoridades sobre assumptos, 
que não estejão incumbidos espedalrnente ás outr·as Secções. 

2. 0 As L:)is Provinciaes c os negocias relativos ás Asscmbléas 
Legislativas rias Províncias e ás Camaras 1\Iunicipaes. 

3. o As eleições. 
4. o Os conniclos de jur-isdicçiio entre autoridades que, por 

suas funcçõ1~s. pcrlr~nção a Secções diversas. 
5.• A divis:io administrativa do Imperio, a das Províncias 

C SPUS limites. . 
6. 0 A estatística geral da população do lmperio, e quaesqucr 

outros trabalhos estatísticos. 
7.• O archivo publico. 
8. • As desapropriações. 
U. o A sancção das leis. 
10. A convocação extraordinaria, a prorogaç~o c o adiamento 

da Assembléa Geral. 
1 t. A nomeação dos Conselheiros de Estado. 
12. A dos Presidentes e Vice-presidentes das Provincias, c 

dos seus Secrctarios. 
13. A dos Em pregados da Secretaria. 
H. Os Palacios dos Presidentes das Províncias. 
Art. G. o A quarta secção da instrucção publica, de Sciencins, 

Letras c llellas-arles, comprehendc: 
t.o A instrucção priuMria c secundaria do Município ua Côrlc. 
2. 0 A Instrucção superior. 
3. o O Instituto Commcrcial do llio de Janeiro . 

• 
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!L" O lmpPrial Instituto dos meninos ccgos, c o Instituto 
!lo~ surdos-mudos. 

5." O lnslifulo Jlisloricn c C~cogrJphico Brasileiro, o :\Iusôo 
Nacional, Bibliot!H'I'<1S, Conservatorio Dramatico, e quacsquer 
outros Establ'lcrimentos, Jnslituic;.üt~s, Commissücs c Sociedades 
tliW se dccliqu"m ás letras c scicncias. 

G." A Academia das Hcllas Artes, a de l\lusicn, e quacsqner 
outros ]~slabclecimenlos c lnslituic;ucs, nos quacs se cultivem 
as Hcllas-arh's. 

7." Os Thcalros e Estabelecimentos de recreio publico. 
Art. 7. 0 A quinta Secção de Saude Publica, dos Estabe

lecimentos de bcnelicencia c de soccorros publicas, comprc
llcnde: 

t.o Os negocias concernentes ao exercício da mcdicinn, ás 
l.'pidcmüls, no serviço sanitm·io dos portos, á hygiene publica, 
á polida sauitaria, c á vaccina. 

'2. o A Aca1lenlia Imperial de Medicina. 
3. o A Junta Central de Hygiene Publica, c os lnspcctorcs 

de ~ande das Provincins. 
4. o As Provedorias de Saudc dos Portos. 
S.o Os l.azaretos. 
(i. o c )s Ccmitcrios. 
7.• O Instituto Vaccinico. 
8. o Os llospitacs. 
H. o Os Hospícios de alienados. 
10. .\s Casas de Expostos. 
11. Os Recolhimentos de Orphãos. 
H. Quaesqucr Estabelecimentos de bencficcncia. 
1:1. Os soccorros publicas. 
Art. 8. o A sexta Secção de negocias c beneficios ecclcsiasticos 

comprchcnde: 
1. o A divisão ccclcsiaslica. 
2. • A apresentação, permuta c remoção dos beneficios ec

clesiasticos, dispensas, c lJUaesqner actos respectivos. 
3. o Os conniclos de jurisdicção, c recursos á Corôa em ma

teria ccclesiastica. 
4. o O Hcneplacito Imperial e as licenças prévias para as 

graças espirituaes que se impetrão da Santa Sé c seus delegados. 
5.o Os ncgocios com a Santa Sé e seus 'tlelegados. 
6. 0 Os ncgocios relativos aos Seminm·ios, Conventos, Ca

pella Imperial, Cathedracs, Parochias, Ordens Terceiras, Ir-
mandades c Confrarias. , 

7. 0 Os negocios relativos aos outros cultos não catholicos. 
Art. 9. o A setima Secção de contabilidade tem a seu cargo: 
1. o A organisação do orçamento. 
2. 0 As propostas o abertura dos crcdilos supplcmcntares c 

extrnordinarios. 
3.0 A distribuição dos crcditos. 
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4.• A cscripluração de todas as despczas ordentlllas, e a 
demonstração lio estado de todos os creditas. 

!J. • A fisealisaç;io de tndas as despezns. 
(J.• O exame do orc.amenlo da lllustrissima Carnara Mu

nicipal, e das contas que esta apresentar ao Ministerio do I m
perio. 

7.• A organisação do quadro dos vencimentos de Lodosos 
Empregados pertencentes ao mesmo l\1 inistcrio. 

8.• O assentamento dos proprios nacionaes occupados em 
servi~o do l\linisterio. 

9. • A correspondeneia relativa á contabilidade gnral. 
tO. O inventario llo:> moveis e mais objectos da Secretaria. 
Art. 10. A oitava Secçüo do archivo tem a seu cargo: 
t.• A classi!ica~fto, escripturação c guarda doli livro:o e pa-

peis sobre negocins lindos. 
2.• As certidõ,~s do que dellcs constar. 
3.• A rcmcss<1 dos papeis c documentos que d!O)verelll ser 

recolhidos ao Archivn Publico. 
4..• A bibliothec.a ria Set.:rctaria. 
Art. 11. lle commurn <Ís Secçües: 
t.• A guarda ;Jos papeis pendentes. 
2." As Cl~rtidõl'S que destL·s se devem passar. 
:l." Os Rt~g-ularnC'ntos, in;;lrucçües, dceisões c quacsquer 

astos rdativos aos uegoeios dt~ seta compclL•ncia. 
r,. • O rei!istro por exlracto de lodos esses negocios, com 

indicaçüo do processo que forem seguindo, c das decisões que 
tiverem. 

5.• O q•tadro do-; Empregados respectivos, com llli notas 
relativas ao seu exercido c procedimento. 

6.• O livro do tomLo de eatla um dog ramos do srniço, 
contendo em resumo c por ordem chronologica a Lei, ])pcreto 
ou qualquct' acto de sua instituição, c as alleraçües quo lenhão 
havido. 

7 .• A cxpedit;;io do . .; til H los dos l'l'spccliYo' Empre~ados. 
Art. 12. Ficão em vigor o~ capitulo5 3. • a 11 do Decreto 

n." 2.:368 rle 5 de l\lnrço de 1859. 
Art. 1:3. Fic;l.o revogadas as disposições em wnlr;lrio. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 

e ~ecrctario dtl Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tnnh11 
entendido c faç.a fllecular. Palacio do Hio de Janeiro em du
zascis do Fevereirn de mil oitocentos sessenta e hum, quudra
gt•simo da ludepeudencia c do imperio. 

Com a I\ubiica de Sua :Vlage;ladc o Imperador. 

Joüu de Almeidlt Pereira Filho. 

Parte 11. 19 
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DECRETO N. :.1.7:>0-de 16 de Feycroiro do 1861. 

Altera o Decreto numero dom mil trezentos e cincoenta de cinco de 
Fe1erciro de mil oitocentos cincoenta e nove, que reformou a ~ecretarin 
de Estado dos l'\cgocios da Justiça. 

Usando da autori~ação concedida ao Governo pela Lei nu
mero mil e sessenta e ~etc de vinte oito de Julho do mil 
oitocentos e sessenta, Hei por bem Decretar o ~teguinto: 

CAPITULO UNJCO. 

IECÇÃO t.• 

Dos Empregados. 

Arl. 1." A Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça 
se comporá dos seguintes Empregados: 

1 ()irector Geral. 
1 Consultor. 
3 Directorcs de Secção. 

10 Primeiros Ofiiciaes. 
6 Segundos ditos. 
8 Amanucnscs. 
8 Praticantes. 
1 I>orteiro. 
2 Ajudantes do mesmo. 
~ Continuas. 
6 Concios. 

SECÇÃO 2.• 

Da divisão da Secretaria. 

Art. 2. o As Secções creadas pelo Decreto n. o 2. 350 de 5 
de Fevereiro de 1859 ficão reduzidas a quatro, a saber: 

§ 1. o A 1. • ou Central, sob a direcção immcdiata do 
Director Geral, a qual, além dos negocios que lhe farão en
carregados pelo citado Decreto, menos o Monte Pio dos Ser
vidores do Estado, comprehcnderá a organisaçiio dos mappas 
sernanacs e rnensaes, e o archivo. 

§ 2. 0 A 2.• ou de Justiça e Officios de Justiça, comprehen
dendo as rnalerias que lhe farão designadas, menos os mappas 
semanacs c mensacs. 
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§ 3.• A 3.• ou de Policia e Força Publica, como a orga
nisou o Decreto referido, menos a illuminação publica, os 
telegraphos c o serviço de exlincção dos incendios. 

§ 4. • A 4 .• • ou de Orçamento c Contabilidade com a~ 
mesmas incumbencias qne já tem. 

Art. 3. • O Director Geral, com autorisação do respectivo 
llfinislro, poderá sub-dividir as Secções conforme os ramos de 
serviço que lhes estão designados, e confia-los especialmente 
á primeiros ou segundos Officiacs sempre subordinados aos 
Directorcs das mesmas Secções. 

Art. 4. • Fica de rogado o Decreto n. • 2. 350 na parte que 
se oppõc a este. 

Joao Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e ScCJ·elario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dczascis de Fevcrc'iro de mil oitocentos sessenta c um, 
quadragesimo da Indcpendcncia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N. 2. 751- d11 20 de Fevereiro de 1861. 

Crêa mai~ um Batalh~o de Infanteria da Guarda Nacional do ecrvico 
activo no lfunicipio de Jaic6z da Prõvffiélii do Piimhy. ' 

Attendendo iÍ Proposta do Presidente dn Província do Piauhy, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.• Fica crendo no Município de Jaicúz, da Província 
do Pinuhy, mais um Batalhão de Infanterin de seis Companhias, 
com a designação de vinte cinco do seniço activo, o qual 
ficará subordinado ao Commnndo Superior daquelle Municipio. 

Art. 2. • O referido llalalh:io terá a sua parada no lugar 
que lhe fór marcado pelo Presidente da Província na fórmn da Lei. 

João Lustosa da Cunha Pnrannguá, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, 
em vinte de Fevereiro de mil oitocentos sessenta c um, 
quadragesirno da lndependcncia e do lrnperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João LU$/Osa da Cunha Paranaguá. 
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DECHETO N. 2.7!53 (')-de 21 de Fevereiro dc186L 

Conr1•dc ~ Soci~dauc Beneficente tios Artistas do Arsenal de Mariulm da 
Côrte anlorisacilo llUil coitlinnar A cxrrccr HtM funcções, e apprü\'11 o; 
restiectiros Estatutos. 

A ttPIHlendo ao qne rPprcscn l'ln a Soeiedarln Hnneficcntc dos 
Artistas do Arsenal de Marinha da Ct~rtP, c <le eonronnitlarle 
COIIl a Minha intmndiata Hesolnçiio tlc 2G de Janeiro proximo 
lindo, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio 
do ConsPiho de Est<Hlo, rxarado t•m Consulta de 7 do dito llll'Z : 

Hei por belll Concnler-lhc nutorisação para poder continuar 
a cxm·crr as suas ftutc~ües, e approvar os SI~Us estatutos, que 
com rstn buixiio, lienn<lo as nltcra1;ües que se 11zerem nos mesmos 
Estatutos sujeitas á apprmação do Govrrno lrnperinl. 

.Jof:o lle AlmPida Pereira Filho, do ~leu Conselho, l\lini~tro 
c St~crotario de Estado dos i->'1•gocios do Lnperio, assim o 
ten h<l t'l!lt'IHI ido c faça I'Xeeular. P alacio do Hio de .Janeiro 
em YinlP trcs de Fevt~reiro de mil o!tocentm sessenta c um, 
quadrngt'SÍIIIO da lndrpendcncia e do !mpcrio. 

Com a llubrica ele ~na Mngrstade o Imperador. 

Jo(lo d~ Almúda Pereira Filho. 

!~stut11do9 dn §oc.;edat!e ~ileneficente d~Js ~it·ti~
tus do 1il•sennD th~ ;~~us•inha da t::'õr•te. 

CAPITULO I. 

Jl.\ ORGANISAÇÃO E FINS DA SOCIEDADI':. 

Art. 1." A Societlade denomina-se- Beneficente dos Artistas 
do Arsenal de l\iarinha da Côrte-, e compüe-;,e de iiiimitado 
numero ele socios. 

Art. 2." Para sr~1· membro desta Socicdarl<', faz-se preciso : 
~ 1." Ser line c beu1 morif!;l'rat!o. 
~ 2." Exerc<'r um ofTieio on arte lll<'cani(:a. 
§ 3.• Niío st~r menor de 1G, nem maior de 50 annos. 
~ r. .. • Estar no gozo de perfeita saudc. 
Art. 3. 0 O fim da Soeiedatle he socorrer á sen~ membros 

e ós su;~s f;~milins. 

Art. !~.° Considera-se farnilia do socio a viuva, filhos c filhas 
até a idade de Hi annos, em quanto solteira~, irmãos menores 
que lhe scjão tuldados, até a mesma idade, e pai e 111iii maiorL':i 

·~ l\ão houve acto com o n.o '!1.7f•~-
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de GO annos, com tanto porém quo vi vão debaixo do mesmo tecto 
c sem econonna separada. 

As pensiics serão uadu~ da maneira 5cguinte: 
!)\ 1. 0 A's viuvas dos socios, cotHJuúndo-se honesta e honrada

mente, c mn quanto sn consr·rvar no estarlo de viuvez. 
~ ~-" ,\'s flllt<~s, tanto 11-gilimas cotno naluraes legalmente 

reconhecirlas, ató se ca,an~m, porlunrto-se com honraucz. 
% :3. o Aos lilitos tnnlo lPgilimos, como naturaes legalmente 

rcconhccitlos até á idade de I (i annos. 

CAPITULO 11. 

D." AH;\HSSÃO IlOS SOCI05. 

Art. 5." Nenhum candidato sení adrnittido sodo sem que 
esteja nos casos dos ~§ do art. 2. 0 

Arl. (;.o A proposta do candida'o será aprcgcntada !;or qual
qnrr socio ú .\rlministn!Çf\0 da Societlack, com lanto qlll' srja 
assignncla pelo propond<', e nclla SI' cleelar(~ o noml~ rio \'!"oposto, 
sua filiaç.lio, idndc, natnralidacl0, t•stado, rcsidcnda ~~ o11kio 
on nrte qne P~(~rça, cuja proposta, depois de ouvida a rrspccliva 
Commissiío na sPssilo s:~f;uinte, será discutida pela Administração, 
e votada por eserntinio sPcrl'lo, prentlecenrlo o que se decidir 
por maioria de ''ntos . 

.Art 7 .• Approvado o eandir!alo e ofliciado pt•lo t.• Secretario, 
será el\c obrii;ad.o n satisfazer o disposto no§ !~." elo art. 8. ", 
sem o que ni\o serú consiueracl0 socio. 

C.\PlTULO lll. 

DOti lll\YEI\E~ llOS SOC!OS. 

Art. 8. o Ht~ devrr de todos os soei os: 
~ 1. o Cumprir relcp;iosa ment c os presentes Esl a\ utos. 
~ ·~:· Ace:tar e cxcrePr com zl'!o qnalqtll'r carp;o para qun fôt· 

nOHW<Hio, não !ic podnnrlo e'cusnr, sem q11e prove grave incon
venionte n•conhecido polo Conselho, ou no caso dt) rcelci~ão. 

:~ :l. n Fóra dt>SÍ!)S Cc'\SOS, o soei o qne abandonar o lugar para 
qne tiwr sido eleito, não,() será o seu nome publiearlo no 
n·latorio annual, como notnr-se-ha em sen assl'ntam<)nto esta 
c i rcum>tancia. 
~ ''·· • O soc.io uma vez npprovado ficil obrigado .., eontribuir 

no neto de sua entrada com a joia srgninte : 
De 16 á 35 annos de idade- 20:)000 d·is 
])e :J5 á 50 annos de idade-40:t:b000 ll 
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Além dajoia pagará mil rs. (l:t/lOOO) de mensalidade, ainda mes
mo no caso de estar porcebcn do bcneficencia da sociedade ; po
dendo entretanto remir-se dcllas, d;wdo pOI" uma só vez, até a 
idade de :JO annos rem mil réis(100~000),de 30á40 cento c vinte 
mil réis (120~000)dc 40 á 50 cento c quarenta mil réis ( HO~OOO); 
nunca porém a rcmissl!o poderá ter lugar, estando o socio enfermo 
e percebe:~ do beneficcncia. 

§ 5.• Os socios que tiverem satisfeito com pontualidade por 
espaço do dez annos o disposto no par<\grapho acima, passará a 
sna mensalidade a ser de 500 réis. 
~ 6. 0 O soeio poderá, se assim lhe convier, em)ctuar· o paga

mento da joia de que trata o~ 4. 0 do art. s,• em quatro pres-
ÚI~ÕCS iguaes, com tanto que não exceda do prazo de quatro • 
mezes a contar da data da sua approvação, independente das 
mensalidades. 

CAPITULO IV. 

DOS DIREITOS DOS SOClOS. 

Art. 9.' Todo o socio tem direito de votar c ser votado para 
os cargos da AdministraçfiO da Sociedade; cxceptuão-se : 

§ 1.• Os que estiverem percebendo bcneficcncia da Sociedade. 
~ 2.• Os que se não acharem quites em suas contribuições. 
§ 3.' 0:> qnc se acharem presos ou pronunciados. 
J\rt. 10. Os soeios e suas famílias tem direito a ser soccorridos 

pelo Monte-pio da Socicdadr, na fórma dos artigos é pagraphos 
do Capitulo 11. 

Art. 11. Todo o socio poderá representar á Asscmbléa geral, 
quando cnt<~nder que se lhe falta á justiça, ou que forão infrin
gidos estes Estatutos, isto por meio de um requerimento assignado 
por dez socios ,1 dirigido no Conselho para bem deste a con
vocar. 

C\ PITUtO V. 

DÁ!! PENAS. 

Art. 12. O socio qiH' ãe acharem debito p11ra com a sociedadr, 
não terá direito iÍs bcneficencias que por· estes Estatutos lhe 
são garantida!;. 

Art. 13. Será desligado da sociedadE: 
~ t.o O socio que se entregar á pratica de máos costumes. 
§ 2.• O que ~xtraviar qualquer quantia ou objccto da socie-

dade, ficando a esta o direito salvo de o havet· judicialmente. 
§ 3. 0 O que soffr·cr sentença por crime dcshonroso. 
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§ 4.• O que se deixar atrazat" pot" mais de seis mezes em suas 
mensalidades, llalvo se apresentar •·azõt:s vluusivcis que convenção 
a Administração que a isso foi forçado, ou se r.stivet" fóra do 
IUo de Janeiro, devendo neste caso ter pat"ticipado a sua J"etirada 
por escripto á Administração, cumprindo saldar sua divida 
toge que regresse, na inlelligencia porém de que, durante sua 
ausencia, não poderá reclamar a benefiCl'ncia social. 

At"t. 14. Tambem perderá o titulo de socio o quo por fnlsas 
informações entrar para a Sociedade, em cuja pena incorrerá tam
bem o seu proponente, uma nJl. que so manifeste má fé de 
11ua parte. 

Art. 15. Üi socio!i que fot"cm desligados da sociedade, e bem 
assim os que della IJ6 retirarem expontaneamonte, não poderio 
reclamar quantia llguma com que tcnhão entrado pa1·n lle Ui 
cofres. 

CAPITULO VI. 

DA. ADJliNI5TilAÇÃO DA. llOCIEDADE. 

Art. 16. A sociedade tem um Conselho que delibera em seu 
nome·, o qual será escolhido pelos socios em collegio eleitoral 
annuahnente, c !ie compõe de vinte e um melilbros, inclusive 
o Thcsou reiro. 

Art. 17. Compete ao Conselho: 
~ 1. • Nomear d'entre o~ seus membros o Presidente, Vice

Presidente,.. 1. • e 2. o Secreta•·ios, e dous Procuradores llOb 
proposta do Thesourciro. 

§ 2. o Executar e fazer executar os presentes Estatutos. 
§ J.• Prestar e fazer prestar aos aocios e liuas familia1 os 

socc3rros que lhes são garantidos. 
S t •. o Tomar contas ao Thcsoureiro, approTa-las ou rejeita

las, e suspcnt.lc-lo, quando assim convenha. 
§ 5. • Accusa-lo perante a J mtiça, quando defraude os dinhei

ros da sociedade. 
§ 6. • Deliberar c tomar todai as medidas convenienteli á 

Sociedade. , > 
S 7.• ÜUT!r as quefxas dos iiOcios e deferir-lhes como fdr 

de jusliça. 
S 8.• Reformar estes estatutos no todo ou em parte, não 

in vertendo o disposto no art. 3. o, § 2. 0 do Cap. 2. •, c sujeitando 
a reforma á approvação da Asscmbléa geral, cujas decisões 10erão 
terminantes. 

§ 9.• Nomear d'enlrc os seus ;membros as necessarias com~ 
missões. 

§ 10. Convocar a Assernbléa geral ordinal'ia e cxtraordinaria· 
mente, quando o bem da Sociedade o elligir. 
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§ 11. Apresentar annualmente á_ Assembl(•a geral por inter
media de seu Presidente, um relatono de seus trabalhos, expondo 
o estado <la Sociedade c suas necessidades. 

§ 12. lkmittir os socios q~c por máo com_p?rtam.ento _ou 
por qualquer razão se tornem md1gnos ou permcwsos a soei~-; 
da de, ficando-lhes todavia o direito de appellar para a Assemblca 
gera I. 

Art. 18. Serão SUP!·Ientcs do Conselho c do Thesoureil'o, os 
immcdialo,; em votos, os quaes serão chamados por omcio do 
1. o Secretario nos casos seguintes: 

§ 1. o Por falta de comparecimento do proprietario em tres 
reuniões seguidas. 
~ 2. o l'or falleeimento. ' -
§ 3. o Por auscncia participada. ' 
~-\.rt. Hl. Não rodcrá haver sessão sem que esh'ji1o presentt·s 

pelo menos onze me;uLros da Adrninistr11ção ; as decisões deste~ 
serão tomadas por maioria relativa, c suns sessões serão feitas, 
onde mdiwr conl'cnha. 

§ 1. o Cada um de seus membros h c responsa,·d pelos actos 
c abusos que praticarem no exercido de suas funções. 

CAPITULO VII. 

DA AiSEHBLÉÃ GERAL. 

A r!. 20. Ht•unc-sc a Assembléa geral ordinaria M primeiro 
])on:i:·:..;o do mez de 1\lnrço de enda anno, para ouvir o rela
torio uos trabalhos da ,\dministraçiio, no Fegundo Domingo 
Jl<l!'a ouvir a lcitma do Part•cer da Cornmissão áccrca do rrft~· 
r'd 1 relatorio e eleger a Adminisírnção; no dia 25 do mesmo 
lHe;:, para assistir á respectiva posse; c extraordinariamente 
quando a Administração julgar conveiiH'nte. 

Art. 21. Presille a Asscmbléa geral o Prriidente, c ienem 
de !"ecrctarios os mesmos da Administração. 

Art. 22. Compete a Assembléa geral: 
~ 1." Tomar todns as medidas que seJão uteh ;i Societladc. 
~ 2. 0 Approvar ou rejeitar os projeCtoa apres.cntados pela 

Administração. · 
% :3. 0 Ouvir as reclurn<IÇÕC!'I que forem feitas COJllra ns de

cisões ou aclos da Administração, julgando-os corno fôr de 
justiça. 

Art. 23. A AssPmblt;a geral se deverá compôr no mínimo 
de quarenta ~~ cinco socios; mas, se, entretanto, feitos os con
Ycni!'lltPs ayisos com design<~ção do lugnr, dia e hora, na occa
siao aprazada, não comparcc ·r aquclle uumero, o Presidente 
fará nova convocação em termos, c rntfP, reunidos vinte c cinco 
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sor·ios, se considerarà,.Tonsliluida a Assembléa geral, como tal 
liabílilalia para dclil:Jcrar, e em cujas decisões se lou\'arão os 
socios que hoavêtem deixado de comparecer. 

f..\PITULO YIII. 

Art. 2'~. Findos o~ trabalhos da Asscmhlúa g•~ral, esta se con
verterá em collegio eleitoral para a eleição do Conselho c do 
Thcsoureiro. 

Art. 25. Depois de rcecbitlas as listas c conrcridas, o Pre
sidente mandarú pdos E·;crntadores cnecrra-las na u rn~, para 
serem apuradas no dia seguinte. 

Art. 2ti. Concluiria a apuraçiío das listas, o 1." Scerctario 
lanarú a arta, que será assignada pela mesa, 11a qual se declan~ 
o n~sultallo da eleição, c remettení a ct•da um dos ell•ilos um 
olllcio com dcelaraçfio do numero de votos que liY<'r obtido, 
o qual lhe srnirá dl~ diploma. 

L\PITCLO IX. 

llO TiiESOFUEIHO. 

Art. 'li. O Thesourciro hc rcsponsavcl á Sociedade pf'lo.-; oh
jectns e dinheiros, que receber e dcs1wnder. 

2S. O Thrsoureiro apresf'ntal'lÍ ;í Administração no fim •lt• 
rada trimestre, as contas de arrecadação e appli.:açiio dos di
nhcims da Soeiedadc, f' no nm de cada semestre um balanço 
demonstrativo da receita c dcspcza, que será sujeito ao parecer 
da l'f'SpP.ctiva Commissiio, c ri apprm~çiio di1 Administração, 
e lançado pelo 1. 0 Sccrctnrio nos livros das contas f;t~racs da 
Sociedade. 

Art. 2\l. Todas as contas que o Thcsourdro aprrst•nlar sc
riío documentadas rom as ordens que as moliHH'ào, t• rel'ihos 
respectivos rubricados pdo Presidente. 

Art. 30. O Thesou1·ciro cumprirá escrupulosamente as or
uens uo Conselho, c bem assim as do Presidente, que forem 
para a prcslaçfio de soc,;orros, ou autorisando pequenas des
JH'Zê.S extraordinarias, com tanto que niío rxccdào a quantia do 
1inlc mil r{•is. 

Art. 3l. O Thrsoureiro ter[t um livro d'ondc conste com 
dureza c simplicidade os nomes e entradas dos socios, suas 
joias, mensalidades, c todas as mais notas c observações con
\l'lliPntes; e al:'~m drst1~ liHo lnrú outros para lançanwnto tia 

P<trU .ll 20 
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receita P dospeza da Soeicdadc, os quaes, bem c~}no lodos os 
mais, seril.o rubricados pelo Presidente, scm.o que não scril.o 
reputados validos. · 

Art. 32. O Thesourciro não potlf'ní ter em seu poder maior 
quantia de trezentos mil réis, depositando nos Haneos toda a 
t'Xcedento até prefazcr o valor ncccssario para satisrazrr o ~ 
:1." do art. 33, Cap. 10, tendo em vi4a a occasiil.o que me
lhor vanfagcm o!Toreça 1Í Sociedade. 

CAPITULO X. 

nos FUNDOS IH. SOf.IEOAOE. 

Art. :13. Os fundos lla Socii:dadc divitlmn-se em prrma nentrs 
o <lisponivds. 

§ 1." o~ l'undos pcnnancntos serão rcalizado.'i 11111 Apoliccs 
da dl\'ida publiea. 
~ 2. 0 Silo fundos permanente~ a uceumulação de todas as 

joias tlo entradas, as mensalidades, todas as vrzrs quo excc
I!Prem dP 2:000t>OOO, scnsjuros, c os donaliYosqne forem feitos 
ii Socicrlarle, alt\ prefazer a quantia de 20:000~0CO. 
~ 3. 0 Serão l'undos disponíveis a aceumulação das mensali

dades até a quantia de 2:000~000, isto em quanto não houver 
o fundo permanente de que trata o parag-rap~o aci111a, c logo que 
Pste estr.Ja realizado , passará toda a receita da ~ociedade a ser 
fundo disponível. 

Art. 3'L Quando os fundos marcados no § 2.• do art. 3:1 
Pstejlío realizado~, a Administração adoplarú uma tabclla r·m 
que se marque os bcneficeneias que a Sociedade dará aos sorios 
e suas rarnilias, conforme suas antiguidades e servit;os prestados 
por aquelles. 

CAPITULO X I. 

DAS llE~EFICENCIAS. 

Art. 35. Todo o soc.io qnc se achar legalmente cnrermo sení 
soecorrido p11lo l\lonte-pio da Sociedade <:OIIl a lllensalidade 
tlc 25:t;OOO. 

§ 1.• O socio quo por sru estado valeludinnrio, desnstrc on 
avançada idade ficar impossibilitado de trnbalhar, scní soe
corrido pelo Monte-pio da Sol'iedadc com uma pensão de 20\\'000 
ficando isrnto das mensalidades. 

Art. 36. Serão soccorridos com uma pensão de 12~000 as 
pessoas de familia de que trata o art. 4. • 
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~ 1." As viuvas dos socios que hajão prestado á Sociedade 
serviços por ella reconhecidos relevantes, tcrlío mais um terço 
da pensão marcada no art. 36. 

§ 2. 0 Só na falta absoluta da viuva, filhos c filhas he que se 
dará a pensão a outrus pessoas da família de que trata o art. 4. 0 

Art. 37. Fallcccndo qualquer sodo que se ache quite, a So
ciedade fornecerá á família do fallccido para seu enterro a 
fJUantia dt) q.!}:jj.OOO. 

Art. 38. Logo que qualquer socio adoeça, partieipará por 
('scri(,to ao Presirlente, ou a quem suas vezes fizer, ficando en
tendido que a datar do dia da partieipação he que princi
piará a benrficcncia. 

Art. ::m. O llresidentc, tendo recebido parte de doente de 
qualquer socio, ouvirá o Thcsourciro e a Commissão llospi
ta !eira, afim de verificar se clle acha-se ou não quite em suas 
contribuições, e qual o seu estado de enfermidade, depois do 
que autorisará o abono da bcneliccncia, fazendo constar ao di
to Thesourciro e á Commissão, que o visitará de oito em oito 
dias, c informará do seu estado ao Conselho. 

Art. t.O. O sorio enfermo poderá receber de oito em oito 
dias, a quarta parte da bcnel1cencia, se assim exigir, por cs
cripto ao Presidente. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. f.. I. A Sociedade, reunida em Assembl{~a geral, poderá 
conferir o titulo ele sacio bencmerito áquc\lc que por dona
tivo maior de 200~000 ou por relevantes serviços prestados a 
Sociedade se torne disso merecedor. 

Art. 42. Sempre que qnalquer socio, estando enfermo c le
galmente no caso de perceber a btmcficencia social, participar 
prescindir dclla, no\ar-se-ha em SPII~ assentamentos as quantias 
assim poupadas á ~ociedadc, que lhe serão lrwadas em conta 
para a confecção do titulo de socio benemerito, quando pela 
accumulação tenhão preenchido o donativo marcado no artigo 
antecedente. 

Art. 43. A Sociedade terá uma cscripturaçilo geral a cargo 
do 1. o Scerctario, c organisada de maneira que confira com a 
pardal üo Thesoureiro. 

Art. 4í. Os Procuradores tem por dever cuidar com zelo de 
todos os negocios da Sociedade, de que forem incumbidoi, e 
especialmente da cobrança de seus dinheiros, não devendo re
ter em seu poder quantia alguma, mas fazendo a competente 
entrega ao Thcsoureiro de quem cobrará recibo. Se os scr
,·iços prestados pelos ditos Procuradores em tres annos consecu
tivos forem julgados louvaveis pela Assembléa geral, serão 
classil1cados como relevantes. 



- l.:it1-

Art. r,;), O Conselho organi;;arú o rl'gimcnto interno para a 
boa mareh:• e rc;;ularic!-tlle de seus trabalhos. 

Art. !&(j. O Conselho pockrú Plcrar us joias de que trata o 
~ '•··" do art. 8.", quando assim julgar eomcniente, bem 
I'O!IIO adopíar mcd1das que temlüo a prccncll!'r as faltas ou 
laeunas que se eneontn~m nestes Estatutos, com tanto que 
estas sejão discutidas, e upproradas por maioria absoluta de 
seus membro~;, c sanecionmtas l'Cla Asscmbli~a geral. 

Art. /~7. Serão feitas por escrutínio seerdo as votações p::tra 
ndmissiio de socios, c bem assim aqucllas que o Conselho 
exigir. 

Art. ~~8. A Soeier!a!lt• niío farú liga ou jnnrçfio com qualquer 
outra, saho se isso filr pr~la As:;emhli~a geral reconhecido de 
tmnsePndente ranla!-iem. 

Art. I,!J. A Sociedade não poclerú ser clissolvida sem que a 
isso annúa trcs quartos da totalidade dos socios em Assembléa 
geral' preecdenrlo discussão de urgeneia' e os ru ndos que 
nessa occnsiiio houver, depois de pa1.ps toda~ ns dividas, serão 
rr•partidos com igualdatlH pela~ \'iuvas e orphüos ela Sociedade. 

Art. 50. Ser<\ conferido o titulo de -Socio Consenador: 
~ 1." Ao soei o que admittir 20 ou mais associados, uma 

vez qne estes satisfaçào o que dispne o § f~. o do llrl. 8." 
~ 2." Os servi<;os prestados como Conselheiro em quatro 

:ttwos eonsecutin1s, comparecando e funcc.ion:mdo pelo menos em 
dezoito sessües por c::tda anno, dar-lhe-hão direito ao titulo 
de socio bencmcrito. 

§ 3.• Quatro annos de exercício <'Olllo Thcsoureiro da so
ciedade. se os seus serviços forem julgados louva,·eis pela 
c\ssernblt··a !'Cral, serão tambcm classificados eomo relevantes. 

Art. 51 S:~ aiJ'IIIll indi\'iduo yoluntaria ou di~sintercssada
rncnle prestar á So<'icdaclc serviços por sua natureza cxtraor
dinarios e de summa importancia, o Conselho, se como taes 
julga-los, o proparú ú Asscmbl!'·a geral para esta, se entender 
rle justiça, eonferir-lhe o titulo de bem feitor, rc"istrando-sc 
o scn nome c serviços, bem c:omo o dos socios beÍwmcrilos e 
Conservadores, não só crn livro e5pecial, como n'um quadro 
qnc dcvrr<í se achar collocado em conveniente lugar na sala 
elas sessõr~s do Conselho. 

;\rt. 52. Approvados estes 1\slnlutos. c sar;ccionados pela 
.\ssembléa geral, sô poderão ser reformados quatro annos de
pois da approvaçfio. 

Art. 53. Fiefio revogados os Estatutos sanccionados em 21 
de Novembro de 1858 c todas as mais disposições em contrario. 

Approvudo em sessfio da ,\sscmblt·a gcrnl aos 25 de Novembro 
ele 1860.-/Jcnto J osr! Ribeiro, Viec-Presidente.-Antonio Fran
cisco lYot'l!cs, 1. 0 Secrctario.-Jurgc Gomes dos Passo! Pcr
digiio, 2." Secretario. 

No impedimento do Director.-Bcmardo José de Castro. 
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1JECHETO ~-" 2.7:JT~-ue 27 de Fevereiro de 18tH. 

Concede á Sociedade -Uni~o e Ilrnenccncia- autorisaçilo para continuar a 
fuucrionar, e approva os seus estatutos. 

Attcndcndo no que Me rcprcsrntou a Sociedade -União e Bc
n•·fic,~mia- cstab<'leeida nesta C(,rtP, c de conformidade com a 
Minha lmrn~diata resolução de t6 d,; COI'rPnte mez tomada sobre 
parecer da Serção dos Negocios do lrnpcrio do Conselho de Es
tado, exarado em consulta de !) do dito rnez: Hei por bem 
concrder-lhe aulorisaçàn para continuar a funccionnr, c approvat· 
os seus estatutos ; ficando as a ltcnu;ões que neiiPs se fizerem 
sujeitas á npprovaçflo do Governo Imperial, c devendo passar-se 
a compet(•nlc carta para servir de titulo á mesma sociedade. 

J11ão de AlmcHla Pereira Filho, do .Meu Conselho, Ministro o 
Secretario de Estado dos Ne~ocios do lmpcrio, assint o tPuha 
enlen 'ido c faç.a executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinto 
sete de Fevereiro de mil oitocentos sessenta c um, quadrage
simo da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

E~tatutos da Scciedade -11nião e Rt>nefi· 
ceneia. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEl'S Fl.XS. 

Art. 1." A Sociedade denomina-se- União e Bcneficencia. 
Art. 2." A Sociedade compõe-se de i Ilimitado numero de soei os 

eontribuint.cs. 
Art. 3. • Seus fins são exrrcer a bcncflccncia, soccorrcndo seus 

membros em ca'o lle molt·stia, e suas familias, quando ellcs 
fallecidos, e por isso não tolera em seu seio ncnhun.a discussão 
que não seja tendente á este objccto. 

CAPITULO li. 

DA AD;\IISSÀO DOS SOCIOS. 

Art. 4." Qualquer cidadão nacional ou estrangeiro poderá 
pertencer á Sociedade, com tanto que não esteja envohido em 



processo criminal, tenha meios decentes de subsislenria, e goze 
perfeita saudc. 

Art. 5." Não poderão pertencer <Í Sociodade: 
~ 1." Os mt~nores d•~ 14 annos, c maiores de 50, salvo 

daiído estes uma joia de J 00:.?, c ficando sujt)itos a pagarem a 
nwn o; a I id mie. 
~ 2.• Os tnrbult'n!os n os de máo comportamento. 
Art. G. • Para ser admiltido soei o, prec:•dení proposta assig

nada pdo socio prop mente, em a qual se declare o nome, idade, 
nacionalidade, estado, prolissão e n'sidencia do proposto. 

Art. 7.• A proposta será dirigida ao f .• S1·cretario, que a 
apresPnlará na primeira sessão do conselho, para ser discutida, 
di'J)()iS de ouvida a n'spediva commissilo. 
~ 1.• Approrado o candidato, o 1.• Secretario lhe fará essa 

corrununic;:ção por· escripto. 
Art. 8.• O candidato, na occasião em que rccebrr a cnmrnu

nkaçãn de admissão, olfertarú á Socir~dude a jnia d1~ 20li\, se li ver 
de idade até 3!J annos, ou de 40~, se tiver atl~ 50 annos. 

Art. !J.• O candidato menor de 50 armos, que quizer remir 
suas rnrnsalidadcs, poderá fazê-lo, dando por urna só vez a quan
tia de 100~. 

CAPITULO 111. 

DOS CORPOS COlllPONEXTES DA SOCJEDAJ)E. 

Art. fO. A Sociedade compõe-se de dous corpos:-Asscrubléa 
geral- Conselho administrativo. 

CAPITULO IV. 

DA ASSEUBI.ÉA GERAL. 

ArL 11. Os socios reunem-se em Asscmbléa geral ordinaria 
na ultima dominga do mPZ de Junho, c 1." do mcz de Julho 
de cada anno, e extraordinaria quando as circumstancias o exi
girem, precedendo annuncios pclosjomaes, c serão considerados 
em maioriJ quando se ncharcru reunidos 50 pelo menos. 

Art. 12. Compete á Assembléa gemi ordinaria: 
~ 1.• Ouvir a leitura da acta da ultima sessão, approva-la, 

on rcprora-la. 
§ 2. 0 Ouvir o 1." Secretario ler o relatorio, por meio do qual 

o conselho de um resumo claro dos trabalhos adruiuistrativos, 
fazendo ver o estado da Sociedade. 
~ 3.• Olferecer projcctos ou rcsoluçõrs de interesses para a 

Sociedade os approvar·, sondo reconhecida sua utilidade, o que 
sC> terá cabimento na 2. • sessão ordinaria. 
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§ 4." Eleger o cnnsdho ::~uminis!.ralivo que será de 20 mem
lHos, e runcdonarú um anno. 
~ 5.0 ElP1!er a commissão ue finanças que será composta de 

trcs mNnbros. 
§ G." Assistir á posse do conselho oito uins depois de eleito. 
Art. 1:3. A Asst•mhlóa geral, convocatla extraordinariamente, 

só trata uo objt•clo da sua convocação, corn tanto que se não 
araste de lllOliO algnm dos princípios fundamentacs da Socie
dade. 

Art. 1'1. Se a A;;sl'mhléa gPrnl, cm qnalqnl'r dos rasos não 
concluir os st•us trabaaws no dia da sua reunião, podPrá sPr 
prorogaua para quando o consc·lho julgar opporluno, não po
dendo porém espac;ar m<~is llc Hi dias. 

Art. tt). Para u c!Pi<;ão de que tra!;:io os §§ '•··" e 5. 0 do 
art. 12; s,·) scrfio n·ct·hitlas as listas dos socios presentes. 

CAPITULO V. 

DA ADMIXISTR.\ÇÃO . 

. \l"l. lG. A aclmiubtração da Sociedade he rrprcscntatla por 
um conselho eleito, conforme o § 4. 0 do art. 12, e comt<c
te-lhe : 

§ 1." Eleger d'cntre seus membros uma Directoria composta 
de um Presidente, um Vice-Presidente, t." c 2. o Secreta rios, 
um ThPsourcirn c um Procut';Jdor. 

§ 2. 0 Julgar das aeções bem•mcritas dos socios, fazendo ins
crever sc·us nomes em 11111 livro para isso destinado, c passar-lhes 
os competentes diplomas. 

§ 3. o Nomear ns com missões para o bom desempenho dos fins 
da SociPdadc, bem como empregados que julgar precisos, c 
marcar-lhes os respectivos vrndnwntos. 
~ 4. 0 Tomar to«las as medidas que julgar convenientes ao 

incremento da Sociedade. 
§ 5. 0 Examin;1r o estado do corre da Sociedade, quando jul

gar isso ncccssario. 
§ G.• Suspender a qualquer empregado., quando clle se o~

pon h a aos princípios 4.1 interesses da Sociedade. 
§ 7.° Convocar a Asscmbléa geral, como determina o art. 11. 
§ 8." Suspender qualquer bencllccncia, «tuando conheça ter 

clla sido conccditla indevidamente. 
§ n.o Accus:H perante as autoridades do paiz aos socios o 

empregados, quando defraudarem dinheiros ou quahtuer objecto 
pertencente á Socieuade. 
~ 10. Entregar nos socios ciTeclivos os diplomas, que serão 

assignados pelo Prcs'dentG, 1. 0 Secretario, c TLesourciro, rece
bendo este a quantia de um mil réis por cada um. 
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§ 11. Providenciar lodos os casos q uc occorrcrcm, c que não 
csll'jão especificados nestes cslntulos. 

§ 12. Declarar abcrtn a sessão, quando cstiYerem presentes 
onze mcrnbro5 ao menos, sendo suns decisõl's tomadas pela 
maioria presente. 
~ 13. Disr,nlir c approvar o relalorio qne t> t.o ScCl'etario 

apresentar 15 dias antes de ser con\ocada a Asscmbléa geral 
ordinaria. 

§ 14. Observar e fazer ohsenar os presentes estatutos em 
tudo c por tudo. 

Art. 17. São allrihuições do Presidente: 
§ 1.• nar randarnento na falta de reuniües do conselho á todos 

os nrgocios que forem urgentes para a boa ordem ou intercsse~t 
da Sociedade, dando <le tudo conta ao conselho na 1.• sessão. 

§ 2." Ordcnnr ao Thesourlliro a entrega das hlmenceneins, 
logo que lenha participação de algum socio com direito a recc
h:'-1.1. 

•• ' 1 ' ·1, · ;1 II~' ". :;: 

U<l "sueio <liiU fatlPr!'r, ~~ iazPr parte ddla se lilt~ hir po.;sl\<'l. 
~ 5. 0 Presidir ás sessões do conselho, e ás da Asscmbléa geral, 

tendo para isso o ,·oto de qualidade no caso de empate. 
Art. 1H. O Vice-Presidente substitue o Prrsidr•t1lll cm seus 

impedi mcn tos. 
Art. 19. São d<~n~res do 1.• Serrclario: 
~ 1. • Fazer a leitura das a c tas, rt'lalorios <' de todo o Pxpc

dienl<', c assignat· toda a correspollll<lneia lla Sociedade. 
~ 2.• Consenar em boa ordem o arehil"o, c ter sempre em 

dia a cscripluraçfío á seu cargo. 
§ 3." l'azcr pedidos dos lirros c de lu1lo que precisar para 

o expediente. 
§ r~.· Expedir o mais brevc que poss::~ os omcios c ordens 

dadas pPio conselho. 
~ !).• Presidir <ís scssOes na falta do Presidente (l Yicc-Pr<•-

sidentc. 
Arl. 20. O 2. 0 St~crclario lrm il seu cargo: 
~ 1." 1\edacçiío das aetas c rPgislros gPriws. 
~ 2.° Coadjuvar o t.• S:•erclnrio quantlo l'l\r pn•ciso, e subs

titui-lo em seus impedirncnlos, menos nas funeçôcs de Presi
dente e Vic<l-PI\'sidenle. 

Art. 21. São obrigaçl1cS do Tlwsourciro: 
~ 1.• Ser rPsponsavel pelos lit.ulosde valor, c dinheiro qnr. 

fazem o eallitill da sociPt!ade. 
:\i 2.• 1\e~olher a um dos Bancos p·.':blieos lodo o dinhcim 

que tiver a Suciedade ad111a <le ;)00~. e emprega-lo em apo
lict•s geraes da divida publica, qnando para isso chegar, ('llja 
eo111pra será sempre feita 1'111 nom~ da Socit•datle, c t<ws npolit'rs 
não poderão srr transftlridas S<'lll a dt>li!Jorat;iío da Assemblt'-a 
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gNal, a qual snrá annnnciada 1á dias antf's ronsrrnti\·os nns 
jorn;u•s mais puhlicos. 
~ 3." Propôr sub sua responsabilidade um agente 11ara as 

cnbranças, prPferindo os socios. 
~ 4 ." Dar a benPiicenda que marra o art. 36, logo que tenha 

«:ummunicarão do PrcsidPnte. 
~ 5.• Apresentar trimensalmcnle ao ~~onselho :um balanrrtc 

do estado da Sociedade. 
§ H.• Dar verbalmente ou por escriplo todas as informações qne 

o consrlho exig·r sobre as lin;anças da Socit·dade. 
§ 7 .• Uenwttcr em tempo todas as contas documentadas, c os 

livros á commissão de finanças, e ministrar-lhe os csclarcci
rncntos que c! la exigir para bem formular seu parcecr. 
~ 8.• Ter sempre em seu poder 500:t; disponíveis, para qual

quer bcnPficcncia ou funeral que spja aulorisado n fazer. 
§ !).• Apresentar ao conselho 15 dias antes de Hndar o anno 

social, um halancelt~ de lodas as despezas c receita da Sociedade, 
para ser presente á Asscmbléa geral. 
~ 10. Assignar os recibos das joi11s c mensalidades .dos soei os. 
Art. 22. Ao l1rocuradot· compete: 
§ 1." Zelat' os interesses da Sociedade, diligen«'iandu quanto 

lhe lôr possível o augmcnto c prosperidade della. 
~ 2.• Tratar do funeral do socio que lallcccr, c mandar cele

brar a missa na fórma destes estatutos. 
§ 3." Hepresentar a Sociedade em juizo, por meio de procu

ração assignada pela maioria do conselho. 
~ !L • Ter em sua guarda todos os movl'is, P mais ohjPrtos 

q 111~ a Sotiedade possuir. 

C.\.PITULO VI. 

DE\'F:RES DOS SOCIOS. 

Art. 23. Jle dever de lodo n socio: 
~ t.• Observar estes ~slalulos. 
~ 2.• Aceitar c exercer com zelo qualquer cargo para o qual 

fôr eleilo, ou nomeado, salvo reelciçflo nu moleslia que prn
vat·á perante o conselho. 

§ 3. • Contribuir com a mensalidade de um mil r(ois pagos 
srmpre em trimestres adiantados. 

§ 4. • Comparecer nas Assembléas geraes , e nas eleiloraes 
entregar suas listas. 

§ 5. • Conduzir-se com dignidade c respeito, quando se aehnr 
nas reuniões da Sociedade. 
~ 6.• Em geral todo o socio púde propôr ao conselho me

didas em beneficio dJ Socit>dade, e terá assento nas sessões do 
conselho, em que se clisculir 'lla proposta, c tornará parte na 

l'rfl'lr 11 21 
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discussão, porém nãLJ terú votll, devendo relirar-se logo que 
SP lltr procpdcr ú volaçào, a qual será por excrulinio secreto. 

Art. 2/L Quando qual<tUer socio julgar que o conselho tem 
ultrapassado os limites que a lei da Sociedado lhe prescreve, 
011 tem infringido este ou aquelle artigo dos estatutos, achan
do-se quite com o cofre da Sociedade, e apoiado por quarenta 
as,;i~naturas de socios tambem quites, tem direito de repre
sentar contra o conselho, e pedir a reunião da Assemblt:•a geral. 

CAPIHTLO \"li. 

U.\ ELEIÇÃO. 

Art. 25. Todo o soeio tem direito d<t votar e ser votado para 
os eargos da administração; exceptua-se: 

§ 1." Os que não se acharem quites em suas contribuições. 
% 2. • Os que não tiverem meios decentes de subsistencia. 
§ 3.• Os que estiverem envolvidos em processo criminal ou 

presos. 
Arl. 26. Logo que a Assernbléa geral se converta em col

legio eleitoral, se procedcní ao recebimento das listas para os 
fins c~pccillcados nos §§ 4.. • c 5. • do art. 12, devendo na mos ma 
lista ser cscriptos , porém distinctamcnte, os nomes para 
membros da commissão de finanças. 

Art. 27. No collegio eleitoral servirão de Secreta rios os da 
mesa, c dp, Escrutadores quem o Presidente nomear. Instai
lado o collegio eleitoral, a mesa funccionará sem embargo de 
retirar-se algum socio. 

Art. 28. Terminado o recebimento das listils, serão estas con
frontadas com o numero dos votantes, c proccder-sc-ha á apu
ração dos votos, finda a qual, o Prosidente proclamará os 
d<~itos pela maioria relativa da apuração. 

Art. 29. Serão .supplcntes os immcdiatos em \'otos, que serão 
('hamados nos sPguintcs casos: 
~ 1." O não comparecimento de qualquer conselheiro por 

()ilo J'l'uni<ics srguidas, ou auscnria participada. 
~ 2." De spcdida ou fallceimcnto. 
Art. 30. llc <la attribuieão da mesa eleitoral o decidir sobre 

a valid:Hl<' da <'i<'içào, quando encontre pequena difl'erença para 
Illais ou p :1m BH'nos no recrbimcnto das listas. 

Art. 31. l•'indo todo o processo eleitoral, o Secretario lavrará 
a acta, <(Uc será assignada pela mesa, declarando o resultado da 
Ldeit:ão, ~~ r enwttcní a eada um dos eleitos um oflicio com decla
raç;lo do n unwro de YOios que tiVf•r obtido, o qual lhe SPI'Virá do 
diplonu, 



CAPITULO Vlll. 

})0 CAPITAL DA SOCIEH HJE. 

Art. 3~. As joias de entradas, mnnsalidades, c lucros que 
produzir qualquer lmnsacção, e outros haveres que para ó fu
turo se possão adquirir, formão o capital da Sociedade. 

Art. 33. Continuará a caixa especial crcada para a compra 
de um edilicio, onde se cstabelcç.t o archivo soeial, o nclla 
será depositada qualquer quantia que se possa haver para esse 
fim, n qllal s~ deverá (azcr \)artl'; do capital, ,1uando se eiTecluar 

·tal acquisição. 

CAPITULO IX. 

})0 AGENTF.. 

Art. 3~-. O Agente terá por derer: 
~ 1 o Fazer os avisos que se lhe ordenar, lcvnr offidos c mais 

expediente ao seu destino. 
~ 2.' Preparar a cnsa em que a Sociedade celebrar stws sessões. 
§ 3." Ter em boa guarda, o ser rcsponsavel por tudo o que 

estiver á seu cargo. 
§ 4. • Entender-se sempre com o Presidente, 1. o Secretario, 

Thesourciro, c ProcuradOI', o cumprir o que estes ordenarem 
relativamente ao serviço da Sociedade. 

§ 5. 0 Adtar-sc presente quando houver sessão do conselho 
ou da Asscmbléa geral. 

§ G. o Cobrar as joias de entradas c mensalidades dos socios 
que lhe forem ordenadas pelo Thesoureiro, e prestar-lhe contas 
quando elle exigir. 

Art. 35. O conselho poderá confeccionar um regulamento que 
melhor explique qnacs as obrigações do Agente, e ser-ll1e-ha 
dado: c ted e:ite de ordenado 400~000 nnnuacs e lO ''/o de 
gratiliraçfío, deduzidos das mensalidades que rcceLer. 

CANTULO X. 

D.\S BENEFICENCI.\S. 

Art. !lG. Todo o socio lcm direito á benefieencia de 20:ti\OOO 
mcnsnes, em quatro prestações, quando adoecer, mandando este 
a participação acompanhada do rcrjbo em que mostre estar quite 
com a Sociedade. 

Art. 37. As I.Jcneflcencias só serão levadas pelos membros 
rla administraçfío, ou commissões aos socins enfermos até .S. 
Chrislmãn, .\!Hlarally, Hulafogo c Cidade de Nictheroy. 



AI'!. 38. Os soeius !ple se acharem longe do~ lu~ares meu~ 
cionmlos no artigo antcePdent1•, niio perdem a beneliccneia a 
que tem direito, com tanto (pll', alf\m do qtw exig-e o art. 2:J 
§ :J. ", provo a cnl'crmi.dadc com altestildo de seu )Jcdicu assistente, 
1 uhricado pela autondade do lugar. 

Art. :m. Ao socio que fallecer se fará o funeral da 3.• classe, 
eonstando de caixão, eça, quatro tod1eiros, carro, cova, mu~om
mcnda~ão resada, missa no 7. • dia do seu pasmmcnto, sendo 
para e~s~~ lim convidados lodos os soeios pelos jornat•s. 

Art. /~(}. Fallceendo quallluer socio, scrü gnrantida á sua viuva, 
«>111 quanto t·onservar-sc neste estado c honesta, a pensão de 
IO'i"OOO memoaes; c não h.nendo vinva, ü seus lilhos ou lilhas; 
aos lilhos em qunnlo menores, c as !ilhas em quanto snllcirns, 
e ainda na falta destes á mãi, ou pai do falleddo, c no ulli
ruo caso aos irmãos ou irmiias nos mcs1r.os rasos dos lilhos ou li
lhas. A pensão SPI'ii de 15:jjl000 se os herdeiros de que trata este 
artigo forem de soeios bcncrneritos, c para m::cc~tção deste artigo 
dcn~rá provar legilimidn<lr, c que o fallecido niio dcyia mais 
de um trimestre, o qnc se IH• r á em din. 

% L'' A pensão de !!'IC trata o artigo acima finalisará COI11 

o fJrimciro pensionista do sodo. 
Art. f~l. A Sociedadt! considera como mcn<Jr iJadc aos filhos 

lt·f!ilimoi ou legitimados até 2l annos, aos varões e lilhas, o ás 
irmãas em quanto se eonscrvaH·m solll'iras. 

A r!. !~2. S\•rá dada a pcns<io tlc 15~0CO mensacs ao socio que 
por suas enfennitlades Pslt'ja impossibilitado de trabalhar, devendo 
provar com allestado do Medico, c logo !{liC seja considerado 
llPIISionisla perde o direito á henclkencia do art. :JG, c fica 
isento de pagar mcns11lidades: a pensão porém será de 25~000 
mensacs se o socio foi' bPn!'IIH'rito. 

:\ri. r~a. (_)uando a Socirllade possuir o fnndo de 40:000;t~OOO 
em apohecs da divida publica, será rlPvada a joia de entrada 
de socio a :10;')000, se tive1· dt~ idade até 3!) annos, 011 a 1>0~000 
se tiver de /~0 á 50 annos; n benelicencia do art. !J6 <Í 3U;')OOO em 
Ires preslaçõPs; se o sodo ftir benemerilo, será de ~~0~000; a pensão 
ús tinvas será de 15:jj)OOO, e as dos bcnemeritos de 20~000 mcnsacs. 

Art. H-. Aos sodos de que trata o nrL "2 serão elevadas as 
f1en~fies á 20;';>000, c nos henemeritos ú :JO~OOO, logo que a So
cit~dalle possua o fundo marcado no ;utigo antecedente. 

Art. 'til. ,\o socio !)tte por sua enfermidade thcr du retirar-se 
para fóra do lmpPrio, lhe será paga a passilgem, c uma quan
li<t para SllilS dl•spt·zas nlé o lugar de seu destino, a qual não 
1'\I'Pderú 1Í 50)000, devendo apresentar dous attcstados de 1\lc
dicos com pn•!'erencia dos lja Sodedadc, com que prove a nc~ 
ccssida!k dP ans!'nlar-se para o rcslabelerimcnto de sua saudc; 
a p<~ssa:.rem será a mais t'ontmoda para o sodo, c para a So
t'inl:Hit', ,·ont lanlo !JlW nfto cXt"<'da ;Í J20:;JIOOO, e nflo gozarü "'~ 
hrnPikflll'ia alg11t11a durante _,u<t auscnria J'ur l':'p<u:o de t:! 
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mezes, fic.mdo com direito á beneficencia do art. 36 depois 
deste tempo, provando com documentos que se acha em estado 
de indigencia. 

Art. 1~6. O sacio comprchcndido no artigo antecedente go
zará da b1mcficencia do art. 36, sendo paga mensalmente quando 
sua retirada fôt• pam fóra ria Capital: a passagem porém será 
a que se convencionar, não excedendo nunca á que marcao art. 45. 

Art. 47. O socio que for preso criminalmente a Sociedade 
tratará com actividadc do seu livramento, c lhe prestará urna 
bcncficcncia que o juizo do conselho julgar snflicientc, durante sua 
prisão, n;io cxc1~dendo á bem~ficencia concedida ao socio enfermo. 

Art. I~K Porém se o crime fOr verificado pela reincidencia 
do mesmo ou outm qualquer por mais de duas vezes no anno, 
se se conhecer tpw o socio costuma perpetrar pot· habito ou 
cspirito de maldade, a Sociedade não tomará parte alguma no 
seu livramento, c licaril o socio incurso no art. 56. 

Art. 4\J. Não será concedida bcneficcncia alguma ao socio que 
nilo esteja qu ilc com a Sociedade. 

Art. 50. Para boa c !lei execução deste Capitulo ser.\ scmpro 
ouvida a com missão respectiva, caso SPja reltucrida pelo di
redor de mez. 

CAPlTULO XI. 

IIISPOSIÇÜm; GECAES. 

Arl. :JL. As sessões do conselho seriio publicas pat·a os socios, 
com tanto que se conservem como simples cxpectadores. 

Art. 52. O conselho dar;í depois de empossado uma joia do 
30:;Hl00 cada um rwra a caixa creada com o lim de comprar-se 
uma casa, c logo l{UC esta llndc, passará a fazer parte da re
ceita da Sodcdadt~. 

Art. 53. O candidato proposto para socio, sendo regcitado 
não potll~r<Í ser novametltt! apresentado no mesmo conselho. 

Art. 5í. O soeio quo se desligar on lôr desligado da Socio
dadc perdt~ lodo c quai!(Uer direito il indemnisaçào, salvo alguma 
quantia ou objcclos que iÍ mesma tenha emprestado ou depositado. 

Art. 55. O socio qne deixar de pagar suas mensalidades pot· 
espaço de tres mczes, c que, sendo avisado por ofticio do 1. • 
Secretario, nfio se ponha quite no prazo de oilo dias depois do 
aviso, S!ll'<Í considerado dl~sligado, c só poderá ser rcadmitlido, 
remindo suas mensalidades. 

Art. 56. Será suspenso c sem direito á bcncllccncia, pelo 
tempo que o conselho julgar conveniente, o socio que nas 
rcnniücs da Sociedade faltat· ao respeito c provocar desordens. 

Art. 57. Perdem o direito de socios: 
~ 1.• o~ quo se entregarem iÍ pratica de máos costumes, c 

'{ue u<i.J se corrigirem dtTnis de lhe ser prevenido. 
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$ 2." 0..; que tenl:Hem direclamente, ou por factos provados 
destruir a Sociedade, ou lançar mão de meios pelos quaes pos5a 
vir o descrcdito ou anniquilamento della. 
~ 3." Os que derem extravios á dinheiros, moveis, ou qual

quer ohjeclo que pertença á Sociedade, sendo além disso obri
gados a restitui-los judicialmente. 

§ 4. 0 Os que por falsas informações tiverem sido approva
dos sem os quesitos mnrcados no art. 4. 0

, não tendo mais de 
seis mczcs de socio. 

Art. 58. O socio que por espaço de 10 annos de pagamento 
de mensalidades, não tiver rccebidt) beneficencia, fica dispen
sado de pagar mensalidades. 

Art. 5\J Os socios existentes poderão remir as suns mensalida
dPs, com aquellas quantias que lhes faltar para completar os 10 
annm, lenmdo-sc-lhe em conta 3 l 0 /o de abatimento sobre as ditas 
quantias, caso o socio não lenha recebido bencficcncia, c se a 
tiver reeebido só poderá fazê lo em conformidade com o art. n.o 

Art. GO. ()nando qualquer socio retirar-se para füra da Ca
pital participará por cscriplo ao 1. o Secretario, c lornar<Í a 
faze-lo quando rcgressar, e stw.í di,;pensado ele pngnr rnansalidades, 
c não lcní direito á bcne!iceneia saho o que di;püe o art. 42. 

Art. (il. Qualquer soeio poderá se desligar da Sociedade, 
mandando parlieipnção por cscriplo ao 1." Secretario, para este 
fiJzer constar ao eonsellw. 

Art. G2. Serão considerados bt•ncmerilos, com as~cnto deli
berativo em eonselho, podendo discutir c votar sobre qualquer 
proposta: 
~ 1. o Os que tcnhão servido ou servirem com assiduidade 

qualguer cargo administrativo lrcs nnnos consceulivos. 
§ :!. 0 Os IJlle preslarern serviços á Soeicdade, corno sejiio do

nativos pcenniarios, trastes, ou outro qualquer objccto em mais 
de !, 00"000. 
~ 3." Os que sobro propostas suas tcnhiío admillido, ou 

atlmitlircm 30 ou mais socios. 
~ !~.o O numero de 20 soeios bcnPmcrilos ptídc requerer <i 

Asscmblí•a geral quando vcji•o infringidos os estatutos. 
Art. (i:l. O:; soeios hunorarios que fazem parte ela Sociedade 

na approv<.~çflo destes estatutos, Heão gozando de lodos os di
reitos conferidos aos soeios contribuintes. 

Art. nr~. O co1Helho lica autorisado a confeccionar c approva1· 
um rPgimenlo interno que estabeleça o modo de tliscussão, sua 
policia interna, e dcverc3 das commissücs. 

Art. r,:). 0,; aclunes pensionistas da Socicuade gozarão do mc
lhoranwnto da pensão concedida nestes estatutos. 

Art. tiU. A Sociedade sú poderá ser tlissolvida por dclibora
ç:io da Assemuléa gnral, sendo para isso ncccssario a approvação 

·de dou~ terços dos socio3 em geral, hem como para t ransfe
reneias de apoliecs. 
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Art. 67. Verificada a dissolução, serão seus fundos repartidos 
em partes iguaes pelo5 pensionistas da So(~ierlude, os quaes pas
sarão quitação, que será archivad'l em o juizo competente ou 
da fórmn que a Assembléa geral deliberar. 

Art. 68. Estes estatutos depois de approvados principiarão logo 
a ter vigor, e só poderão ser reformados oito annos depois, 
menos o que dispõe o art. 3. • 

Art. 69. Fica em vigor a resolução da AsscmLléa geral de 
7 de Março de 1858. 

Art. 70. Ficão revogados os estatutos approvados em 17 de 
Junho de 185'1., e tohs as disposições em contmrio. 

Rio de Janeiro, 20 de Deze111bro de 1860.-Presidnnte José 
da Cunha Ribeiro Víanna.-Vice-Presidcnte José Le1'te de ./lta
galhães.-1.• Seeretario Manoel Pereira de Oliveira.-2.• Se
cretario Carlos José dos Santos Borges.-Thcsoureiro An
tonio José Ferreira.-ProcuradOI" Joaquun de Sousa Monteiro.
Conselheiros Antonio Livio de Oliveira, João de JJarros Lima, 
Duarte Caetano do Carmo, José Francisco de Sousa e Almeida, 
João Jlictor Lobo, Firmino da Silva Campos. 

Conforme José Bonifacio Nascentes de A;am.~ufa. 

-·-
DECRETO N.• 2.755. -de 27 de Fevereiro de 1861. 

Concede á Sociedade de Caridade das Senhoras autorisação para continuar 
a funcciouar, e approya os seus Estatutos. 

Attendendo ao que Me representou a Sociedade de Caridade 
das Senhoras, estabelecida nesta Côrte, e de conformidade com 
a 'linha imm()diata Re>olução de dezascis do corrente mez, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negocias do Impcrio do 
Conselho de Estudo, exarado em consulta de vinte um de Ja
neiro proximo passado : Hei por bem Conceder-lhe autori
sação para continuar a funccionar, e Approvar os seus Esta~ 
lutos, fh·ando as alterações que nelle se fizerem sujeitas á ap
prova«:ão do Governo Imperial, e devendo passar-se a corn
pPtcnte Carla pam servir de titulo á mesma Sociedade. 

Joiío de Almeida Pereira Filho, do l\leu Conselho, Ministro 
e Seerelario de l~stado dos Negocias do lmperio, assim o tenha 
erllPrHlido e faça cxPentar. Palacio do Rio de Janci1·o em 
'in te sete de Fevereiro de mil oitocentos sessenta c um , 
quadragesirno da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rnhriea de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Fil/tl). 
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~~~hahatelll da ,\~~oeiac.-ão d~~ (~au•ltlaulc.-. t••·o

tetot'a Sua .llagestade a Jmperah·iz. 

Mt. 1. o A ,\ssociação de Caridade Pstabelecida no llio de 
Janeiro he composta de pessoas do sexo feminino nacionaes c 
estrangeiras, que com seus esforços c meios reunidos procn
rão minorar os malm da affiicla humanidade, prestando soe
corras domiciliarias ás pessoas honestas recolhidas c envergo
nhadas que deites carecem ; particularmente dmante a actual 
epidemia. 

Art. 2.• As pessoas do sexo feminino, que quizerem fazer 
parte desta Associação, o farão saber a alguma das já nsso
ciadas para levar o seu nome ao conhecimento da direcção, 
a qual a mandará inscrever no livro da matricula. 
~ Unico. A diiTercnça de culto não será motivo de ex

clusão. 
Art. 3. o Durante a actual epidemia, cada uma das asso

ciadas concorrerá mensalmente com a prestação de 2~000 c 
com os seus scniços pcssoaes QU3, todavia, serão voluntarios 
c gratuitos; e nada mais lhe poderá em tempo algum set· exi
gido: o que comludo nilo impõe limites á sua generosidade 
o caridade. 

§ 1.• As filhas famílias de qualquer idade poderão tambcrn 
ser associadas. A sua prestaçilo será substituída por uma ou 
mais obras de suas mãos, que apresentarão logo que as ti
''orem concluído, para a direcçilo lhes dar o conveniente destino. 

§ 2. 0 Aceitar-se-Mo quacsquer donativos que pessoas es
tranhas á Associação queirão olferecer para os indicados fins, 
seja qual fôr o sexo a que pertenção ou a religião que pro
fessem, 

§ 3. o Passada a epidemia, a Associação de Caridade resol
,·erá sobre a sua continuação, c o escote c as condições com 
que cada uma das associadas deverá concorrer para o futuro. 

Art. t~.o Nos serviços pcssoacs voluntarios c gratuitos das 
associadas comprehende-se o de pedir esmolas, quando isto 
seja resolvido pela dirccção c do modo em que concordarem. 
~ Unico. Este serviço, quando as associadas se prestarem a 

elle, nunca poderá ser exercido por uma 5Ó sem a companhia 
de outra ou mais associadas. 

Nomear-se-ha uma direccão composta de cinco associadas, 
das quaes uma será a Presidente, outra Vice-Pn~sid1mtr, outra 
Thesout·eira, c duas Secretarias, quo dil"igirá os trabalhos da 
Associação. _ 

Art. 5.• A dirccção se r.~unirá todas as vezes que ftir neces
sario e ao menos duas vezes cada mcz. 

Art. G.o Haverá uma commissão auxiliadora, composta de 
doze associ<:Hllls, nomeadas pela dirccção. A esl11 ('OIIlHtissãn 
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pertence e5pccialmento coadjuvar Pm lullo os trabalhos da 
di1'i~cção, SU()prir as vacaturas ou impnrlinwntos das directoras, 
c prnmover o augmcnto e prosperidade da Associação, segundo 
lhe fõt• indicado pela direcção em resolução tomada de ac
cordo com a mesma commissão. 

Art. 7. 0 A Assembléa geral da Associação he composta de 
tnda:t as associadas, sem distincção alguma. Na falta da Pre
sidente ou Vice-Presidente, será presidida por qualquer das 
quo fazem p1rto da dirccção que estiver presente, servindo 
como Secretarias as assoeiadas que a Presidente designar. 

§ Unico. As associadas serão previamente avisadas quando 
houverem de se reunir. A assembléa, quet· seja mais ou menos 
numerosa, nem por isso deixará de set· Assernbléa geral, ainda 
mesmo que falte a ella grande pm·te das associadas. 

Art. 8.0 Nas reuniões da Assembléa geral não será admit
tida pessoa alguma estranha á Associação, senão com con
sentimento anterior da dirccção. 

Art. 9.0 As despczas neccssarias sahirão do cofre da Asso
ciação. 

Art. 10. Se alguma das associadas vier a decahir de for
tuna de modo tal qtw precise dos auxílios da Associação, terá 
a prererencia a qualquer outro necessitado, e a direcção lhe 
consignará uma prestação adaptada aos meios da Associaçíio, 
e ás circumstancias da pessoa. K;ta ultima disposição só poderá 
ser applicada ás que tiverem contribuído eom a sua prestação 
.em dinheiro.- PUESIDENTE JJlarqueza de Olinda, rua do La
vmdio junto á Policia.- VICE-l)RESillENTE D. Augusta Belfort, 
rua Formosa n: 68.- SEr.ImT.\IUAS Jlaroneza de Pirassu
nunga, Campo d'Acclama.;ão n." 30.- D. Maria Tomaúa 
Guede1 Pinto, rua do Senado n.• /a.4. A.- TnEsounEIRA Vis
condessa da Estrella, rua de S. llento n.• 11. -1\io de Ja
neii'O 1.• de Outubro de 1855. 

DECRETO N. 2.756-de 27 de Fevereiro de 18()1. 

Estabelece regras sob1·e a construcção c conservação de rurraes de peixe, nas 
costas, portos c outras aguas navcgavcis do Ti'i'iperio.-

Sendo conveniente estabelecer regras sobro a construcção e 
conservação de curraes de peixe nas costas, portos e outras 
aguas navegaveis do Imperio, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.o As Camaras Municipaes continuarão a conceder li
cenças, nunca excedentes a dous annus, para a construcção de 
novos curraes de peixe e conservação dos já existentes, vrcce
dendo sempre declaração das respectivas Capitanias dos Portos, 

l'arte 11 22 
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c as diligencias c exames prescriptos no art. 13 do Rcgolamell'to 
n.o 1~!~7 de 1U de Maio de 18lt6. 

Art. 2. o As Capitanias recusarão essa declaração: 
1." Quando o levantamento ou construcção dos curraes ·fixos 

prejudicar á navegação de qualquer especie. 
2. o Se os curracs ·houverem de ser construídos ou conser

·vados ~~m lugares que na baila mar não ficãt~ em ·sceco, ou 
·com •mrnos de tres palmos de agua. 

·s.o Se os cUI'ràes hnuverem de -ser construidos bu 'C'Ot.lSI'r
vadé!s nos lugàrcs onde possão causar grande accumutaçãtHie 
·ar~a ou lodo. 

4. o Se ficarem em distancias menores de cem ·braças uns' dos 
outros. 

5.• Se os curraes houverem de ser construidos ou conser
vados em distancia me nO!' tle trezentas braças ·das cmb'ocadrin~s 
das bttrras, bahias, rios c outras aguas navegaveis, c fóra' dus 
embocaduras em distancia menor de mil braças. 

Art. 3." Nenhum curral se poderá levantar ·senão tilediàntP 
as seguintes -condições: . . . 

1.• Os mourões ou estacas serão de compnmenlo ·tal, que 
'nas marés mais altas cxcedão trcs palmos pelo menos á sUpPrficie 
das l1guas. 

2. • Os ditos mourões c cstacils não serão fincados mais 'de 
tres palmos na nrêa ou lodo, ou de dous em rundo ·mais firrtw. 

3.a A estacada ou engradamento, qualquer que seja a sua 
rórma c materia, tení os necessarios interstícios para 'dar' facil 
sahlda ao peixe ainda pequeno. 

Art. 4. o 0.; proprietarios ou usuarios dos curracs serllo obri
gados a remover mensalmente nas baixas de ulguma das grahllcs 
marés a arêa ou lodo que dentro c em redor dos mesmos ctit
racs estiver accumulado; l<~n~ando-os em terra fi r in e, 'ou ·'no 
lugar que r~k designado pelas Capitanias na declaraÇão que 
prccedea· a concessão da licença do art. t.• 

Art. 5." Nessa mesma declaração se determinará com parli
·cular individuação o local em que o curral deverá ser assentado, 
·c bem assim a sua dirccção c limites. 

Art. 6. o Nc;s banhados c alagadiços dos rios c aguas navr
gaveis hc pcrmittida a construcção de curraes fixos sem depen
dPucia dos exames exigidos no art. 1.", uma vez que fiCJUerll 
na distancia de tri11ta braças pelo menos das margens, sal v o as 
llosluras municipaes, e precedendo communicação ás Capitanias 
de Portos, que os poderão prohibir, se por qualquer circums
tancia especial rorem prejudiciaes á navegação, aos cstobelcci
mcntos de marinha e aos logradouros publicos. 

Art. 7. o São permittidos os curracs moveis em qwil<fucr 
parte das aguas navegaveis, com tauto que não embaracem a 
navegação, c devendo seus proprieturios ou usuarios rcmovê'-los 
de tres em trc~ mczcs para outros lugares. 
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Art. 8.• Os currars moveis poderão sc,e construidos de.ru,11dci; 
ra, ferro, ou de outras ma terias com .. cngradam11nto que. olY~r.cç;\ 
sabida ao peixe ainda pequeno. Scrão.fundeados.ppr.rq~~ de,ant
corils ou pesos, c nunca por mourões ou estacas li,xa~os np Curt~O. 

Art. 9.• Se algum curral movei garrnr o.u, sqlfrer ayilf~~ 
quo deixem no fundo qualquer parte dclle, o.pro,p.ri~tJplj),.Oq, 
nsuario scr{l obrigado a retira-lo, exlrahindo o material, q1,1c 
esti~r.r submergido. 

Art. 10. Todo uquellc que construir. ou consGrvar, Ollfl'a~ 
fixo sem que tenha obtido a licença. de que trat;~, o art .. t,.• 
in<;orrer{l na rnulln rlc 50;'; a tüO:rP, sendo aJern dissq. o. cprra.l: 
demolido ü sua custa. 

A licença para a conservação dos curraes .i<í existentes será. 
aprr~scnlada !lcnt ro de tres 11wzcs. 

Art. J I. O que, lendo obtido licença, infringir alguma das. 
tlisposiçõcs relativas aos curraes fixos, incotTt>rit na multa do 
1 O~ a 30::Ji, devendo o curral ser dcmotido á sua custa, se 
dentro de dons mezcs, não satisfizer o pr!'Ceito infringido. 

Art. 12. A infracç[IO de qualqnet' uas di~posir,:õr,sso,l;lfc cur
raes moveis serú punida com a multa de 4~· a 12:&000. 

Art. 13. No caso do art. 9.• será tamhem npprehendido o 
r.urral c nrrcrnatado lllll beneficio dos cofres das multas, se 
dentro de 30 dias o infractor nüo procurar resgata-lo, pagando 
as dllspPzas de sua extrncçiio. 

Art. 14. Para os casos de infrac~ão das disposi~ões do pre
sente J)ecrcto. o proct>sso scrú o drlerminado no Hrgulampnlo 
11.

0 447 de 19 de Maio ue 1846. 
Francisco Xavier Paes Barreto. do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario de I~stado dos Nq~ocios da Marinha, o trmha assim 
en~cndido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vjnle 
sete de Fevereiro de mil oitocentos sessenta c um, quadragc.sim,O 
da Irnlepcndcncia c do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 

DECRETO N. 2.757-de 27 de Fevereiro de 1861. 

Concede á Sociedade Portugucza Amante da Monarchia e Beneficente an
toriSaçllo para continuar a funcrionar c approva os seus ~l!tatutos. 

AJ,ten~endo ao que Me. rcpres!.lnlou a Sociedade Protugueza 
Am~n,e. da, Monarchia e Beneficente, estabelecida nesta Gôrt.c, 
Q. dQ confQrn•idadc com a Minha lmmcdiata n~sl,)luçijo <:k: 16 
do corrente mcz, tomada sobre parecer da Secção dps Negoçios 
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do Imperio do Conselho de l~slado, exarado em Consulla de 7 
do dito mez: Hei por bem conceder-lhe autorisaçilo para con" 
tinuar a funccionar, c Approvar os seus Estatutos, ficnndo as al
tera«:ões que nelles se liwrcrn suj(~itas a approl"açl'io do Governo 
Imperial, e devendo passar-se a competente Carta ptua senil' 
de titulo á mesma Sociedade. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro~ 
Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio assim o tenha 
entendido e faça executar. Pnlario do lHo de Janeiro em vinte 
sete de Fevereiro de mil oitocentos sessenta o um, qoadragesimo 
~a Independcncia c do lmpcrío. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Jofio de Almeida Pereira Fillw. 

Estatutos tlu Socicaladc l10t•otu~ucza .4-mauCe 
da lllouaa•cllia c Benelicentc. 

C:.\PITI!LO I. 

liA SOCIEDADE E SEl'S FI:SS. 

Art. 1.' A Sociedade Protugucza Amante da 1\fonnrchía e 
llcneficcnte IH' instituida para solemnisar nesta C6rte o dia 16 
de S!>,lcmbrn, nnnirersario do natalício e da acclamaçl'io de Srra 
Magestadc Fidl'lissima o Senhor D. Pedro Y. 

Art. 2. • Com memorando aquctle dia tão faustos aC'Onleci
mentos. a Sociedade o solemnisará em louvor das virtudes que 
ornão o elevado caracter de seu tão Augusto Soberano , a quem 
os Portuguezes, ausentes de sua patria considerão como o mais 
apreciavel penhor da consolidação da paz c felicidade de Por
tugal ; e á Directoria em sessão do Conselho cabe determinar 
a festividade que fôr para tal fim mais conducente. 

Art. 3.• A Directoria distribuirá tambem neste dia soccorros 
pecu niarios aos Socios extremamente necessitados, que os reque
r~re m conforme o art. 13, e cujos nomes com as respectivas 
im p- ortancias serão previu mente designados em sessão do Conse
lho. 

A rt 4. • Logo que augmentarem os recursos da Sociedade, 
ser.í decretada em sessão do Conselho qual a quantia que a 
Hi r ectoria deverá distribuir pelos suei os necessitados, que deyem 
ser extraordinariamente soccorridos. 
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CAPITULO li. 

DO l'ATIUMONIO E RECEITA DA SOCIEDAUE. 

Art. 5.• A I"PCI'ila da Hoeicdadn compOe-se: 
~ t.• Das joias olferecidas pelos socios no acto da entrega 

dos diplomas. 
§ 2. • Das mensalidades paga8 pelos soei os. 
Si 3.• Dos donativos, legados c beneficios fdlos em prol da 

Sociedade. 
§ ft..• Do p!'emio do dinheiro que se fór realizando em virtude 

dos paragraphos precedentes, que SCfêÍ posto li jUI"OS Clll quantO 
disponível com a conveniente segurança. 

Art. 6.• O patrirnonio ela socir~dade compõe-se: 
~ 1." Dos donativos feitos á Sociedade com designação para 

esse fim. 
~ 2.• Do excesso da receita sobre a despeza. 
~ 3.• Da remissão dos socios. 

CAPITULO lll. 

lJOS ~OC!OS, SUA Alll\IISSÃO JlEVEUES E DIREITOS. 

Art. 7.• S<'rào admittidos corno socios clfcctivos os l'orluguc· 
zcs de notoria moralidade que forem propostos á nirectoria 
por qualquer socio. 

Art. 8 • Aos socios incumbe: 
S 1. • Contribuir para o cofre da Sociedade, no neto da recepção 

do diploma, com uma quantia nunca menor de 10~000 réis. 
~ 2. • Pagar as mensalidades de 500 tds. 
~ 3. • Aeeitar os ea rgos para que forem nomeados dos quaes 

podcri'ío declinar por justificado motivo. 
§ 4.• Concorrer para a prosperidade da associação ao alcance 

do seus serviços c intclligcncia. 
Art. 9.• Todos os soeios são obrigados a concorrer com as 

mensalidades vencidas desde o ultimo mcz de Setembro até o 
dia de sua entrada pam assim ficarem todos collocados no 
mesmo pé de igualdade. 

Art. 10. As pessoas estrangei•·as que pelo seu saber, posição 
ou dadivas generosas cooperem para o brilhantismo c engrande
cimento da Soeiedadc, precedida a sua nomeação por proposta 
da ])irectoria em sessão do Conselho, serão considerad:Js mem· 
bros honorarios da Sociedadl'. 

Art. 11. Os socios c mais pessoas naeionacs que prestarem 
á Sociedade serviços relevantes, ou donativos valiosos, no dizer 
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da Dirccloria , fic-:ío isentos do pagamento de mensalidades e 
serão considerados socios bencmeritos. 

Art. 12. Todos os 5ocios tem direito: 
~ 1. o De fazer parte da Asscmbléa geral, discutir, votar c 

aceitar os cargos para que forem nomeados. 
~ 2." Apresentar em A~embléa gcr~ quapsq~m:-· rp~hlas 

utcis. á Sociedade. 
Art. 13. Os socios ciTcctivos c bcncmcritos podem r,eqJJer.c•· 

á Dircct.oria os soccorros ri que julgarem t~r diteito, scgnndo 
o art. 3. 0 até o mcz de Julho de cada anno; ~ em qua,lquel' 
tempo se .iá estive-r em execução o disposto no.)1trt. li.~ 

Art. 14. Os socios bcnemcritos, que prccisurem do ooxili()o 
da Socicdndc, serão socrorridos de prderencia aos outros St)eio~~ 
c suas viuvas rceeherf1o soccorros da Snricd~dc em igualdade 
com os socios t~ITcctivos.. • · 

Art. 10. Perdem o dirdlo de sneios ~ 
% 1. o Os q tw não pngarem snns rnensaiidmles por rspaço de 

sds mezt·s, senrlo-lhPs competentemente [H'didas; c súsc rPhahili
tariio s•~ rom o paganwnto integral apresentarem causa allen
divrl que just.iOqnP a impontualidade. 

§ 2. • Os que praticarem acçúes que deslustrem a Sociedade. 

CAPITUtO IV. 

D.\ ASSEI\IDLÉA GERAL E SUAS PREROGATIV.\S. 

Art. 16. Os socios reunir-se-hão em Assemhléa g"ra.\, or
dinariamente, duas vezes por anuo, sendo a primeira no rncz 
de Outubro, c a segunda quinze dias depois.; c extraordinaria
mente quando forem para isso convooados. 

Art. 17. A rcuniiio da Asscmbléa, gorul se fará no dia. horn 
c local designados pelo Presidente, c se passada uma hora não 
houverem mais do que trinta socios reunidos, será csso D\lmero 
considerado legal, c a Assemblé11 assim constituída podcr.á· 
deliberar. 

Art. 18. Se o numero de socios indicadonoanteccdcntc.artigQ. 
não chegar· a reunir-se, far-se-ha então no.va convo~ção. pQr;a 
dahi a 8 dills, c nesta reunião se deliberará com os SQcios.qoo 
comparecerem. 

Art; 19. Compete á Assembll·a, gerill : . 
§ t. o Tomar conhecimento do rclatorio c eoutas a.nnu~s.quc 

lhe forem apresentadas na primeira, reunião de Outubro. 
§ 2. 0 Nomear em seguida uma Commissão de. tre,<;.mem~9S 

para os exames do rclatorio c das conta;;, devendo essa comro\~lio 
apresentar o resultado de seus trabalhos na. sessão seguinte. 
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§ 3.• niscntir c dl•libcrar sobre os assumptos que pela 
Dírectoria, Commissão c socios forem sujeito~ ao seu conheci
mento. 
~ 4.• Dirigi1· á Dircctoria, em proposta ns,;ignada por mais 

de trinta socios, qmwsquer alterações aos estatutos que não 
versarem ·sobre as disposiçõe~ inalteraveis de que trata o nrt. 33. 
~ 5.• Eleger, conrurme os arts. 28, 29 c 30, a Difécloria o 

Conselho que dt~vem servil' no seguinte anno. 
Art. 20. Nas Assembléas ger:ICs extraordinarias só se poderão 

discutit• os assumptos para que tiverem sido determinadamente 
convocados. 

CAPITULO V. 

D.\ -~Dml'íiSTRAÇÃO D.\ SOCIEDADE. 

SECÇ10 1. a- Da Dírectoria. 

Art. 21. A l>irectoria serú composta de Presidente, Vice-Pre
sidente, 1. • e 2." Secreta rios c Thcsourciro, c não poderá funccio
nar sem estarem presentes, pelo menos trcs de seus membro,, e 
he de sua competencia: 

§ t.o Promover especialmente os interesses c cngrandeci'mento 
da Sociedade. 
~ 2. o Representar a Sociedade em todos os seus actos. 
~ 3. o Manter os direitos da Sociedade, e velar pelo zeloso 

cumprimento dos estatutos e regulamentos. 
§ 4-.o Nomcm· para o serviço da Sociedade um Procur11dor, 

arbitrando-lhe salario. 
§ 5. o Confeccionar os regulamentos internos que devem ser 

approvados em sessfio do Conselho. 
§ 6. • Organisar um minucioso relato rio do estado da Sociedade, 

acompanhado das respectivas contas aunuacs, para ser apresen
tado nas primeiras reuniões da Asscmbléa geral ordinaria. 

§ 7." Tomar conhecimento das reformas de estatutos que 
em virtude do art. 1!), ~r... o lhe forem requeridas, c em ses.Sào 
do Con.;nlho discuti-las e reduzi-las á projecto para serem 
r•~gnlamwnte apresentadas ü approvação da Assembléa geral. 

·§ S.o Substitui•· as vagas·de seus membros pelos do Conselho, 
§ 9.° Conhecer o estado do cofre da Sociedade, onlinaria

mentc todos os trimestres, o extraordinariamente quando o 
julgar necessario. 

§ 10. Cnnvocar, ''om anteccdencia de 8 dias, a Assemblt>a 
geral, na conformidade do determinado nestes estatutos, in
diéantlo· o ]oco!, dia c hora da reunião. 

§ 11. Convocar o Conselho sempre que o julgar nccPssario. 
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§ 1~. Faze••· pnhlieo prln,; jornal':; mais li1los a í•pora em 
que deve comec;ar. o disposto no art. 4." dos estatutos, logo 
que para isso eslPja hahilituda. 

% 13. Expedir os Hiplumas aos sucios c!Tcctivos, benemcl'itüt~ 
c honorarios. 

§ H. Caçar os diplomas dos socios que inconcrern nas 
disposi~ões do art. t5 c seus paragraphos. 

§ 15, Providunciar em todos os _casos ombsos nestes ~~sta
tulos, consultando segundo a flravJdadc do assumplo, ou o 
Conselho, ou a Assemhlí~a {.!Cral. 

Art. 2:!. Compete ao Presidente: 
~ 1. o Convocar a Assemhléa geral. 
§ 2. • Presidir as sessões da Ass.~mblt;a geral, da Directoria 

c do Conselho, regu lal'isando os respectiws trabalhos. 
§ 3. o Apn·scmtar á As;ernbléa geral o relatorio de que b'itta 

o art. 21, § 6.• dos estatutos. 
Art. 23. Compete ao Vice-l1 rcsidcntc, substituir o P•·csidcnte 

em todos os seus cnca1·gos c altribui~ões, sendo no seu impedi
mento substituído pelos membros da Directoria, segundo a 
sua ordem. 

Art. 21J.: Compete ao 1. o Secretario: Convocar a Dircdoria 
c ao Conselho por ordem do Presidente, c bem assim todo o 
trabalho c expediente da sessão e Secretaria. 

Art 25. Compete ao 2.• Secretil•·io, auxiliar o p1·imciro e 
substitui-lo nos seus impedimentos. 

Art. 26. Compete ao Thcsomciro : 
~ 1. o A arrecadação dos dinheiros e valores que constituem 

o patrimonio e receita da Sociedade. 
~ 2.• Cumprir o determinado no § 4. 0 do art. 5.0 dos es

tatutos de accordo com a Dircctoria. 
§ 3. o I' restar contas <i Directoria conforme o disposto no ~ 

8.• do art. 21 em face dos balanços, que opportunamcntc lhe 
deve apresentar. 

§ 4.• Satisfazer as verbas da dcspeza da Sociedade por ordem 
do Presidente. 

5Er.ç1o 2.•-Do Conselho. 

Art. 27. O Conselho hc composto de oito membros e só func
ciona com a Dircctoria, não podendo julgm·-se constituido st•m 
('Starem presentes cinco de seus membros pelo menos, c com
pete-lhe: 

§ 1. o lteunir-se com a Directoria, quando por etla fÔI' con
vocado, auxiliando-a nos seus trabalhos, e tomando parte, assim 
reunido, em todas as discussões c deliheraçõt~s. 
~ 2.o Decretar a quantia de que tl'ala o art. 4. 0 

~ 3. o Substitui!· as .vagas de seus membros JlClos supplcntcs, 
que são os seus immediatos na ordem da votação. 
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CAPITULO VI. 

Art. 28. As eleições serão feitas na segunda r~niãoda Assem· 
bléa geral pela apuração dos votos em mesa eleitoral, composta 
de Presidente, 1.• c 2."Secrctarios e dous cscrutadores nomeados 
pelo Presidente, exceptuando-se a eleição da Com missão de contas, 
que será feita na conformidade do disposto no § 2. o do art. 19. 

Art. 29. Todas as eleições serão feitas em escrutino secreto 
por maioria relativa dos votos presentes, exceptuando as de 
Presidente c Thesoureiro, para as quaes he preciso a maioria. 
absoluta de votos. 

Art. 30. N@ caso de rejeição anterior á posse dos cargos de 
Presidente e Thcsoureiro se procederá para elles á nova c 
especial eleição. 

Art. 31. J>ando-sc igualmente o caso de rejeição dos outros 
cargos, serão estes preenchidos pelos immediatos em votos. 

Art. 32. A nova administração será investida de seus cargos 
dentro de quinze dias postcriore . .; á sua eleição. . 

Art. 3:1. Oito dias antes da eleição da Directoria c Conselho, 
o Sec:r(ltario terá patente o registro dos socios para aquelles 
que o qnizercrn ver. 

CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 34. São inalteraveis as disposições consignadns nos arts. 
L • a 4. o que constituem os fins da instituição desta Sociedade. 

Art. 35. Se a Directoria, em sessão do Conselho, reconhecm· 
de urgente necessidade o augrnento ou reforma de algumas 
disposições destes estatutos podcní tomar a si a inicialiva de 
a apresentar ao conhecimento da Assembléa geral r,ela fórma 
designada no % 7. • do art. 21. 

Art. :lG. Se a Directoria conhecer que o estndo do cofre não 
comporta a despeza que demanda a solemnidade do festejo, 
de que tralão os arts. 1. o e 2." promoverá em prol da Socie
dade um brncfieio theatral ou um baile. 

Art. 37. LOf.\O que o numero dos Socios se eleve a mil o 
mínimo da joia de entrada será de 20~000. 

Art. 38. Os Socios que se quizerem remir, em quanto não 
estiver em execução o disposto no artigo antecedente, pagarão 
de uma sô vez 1~0~000 rt'·is. 

Art. 3!). Se por qualquer motivo imprevisto fOr julgado curial 
a dissolução da Sociedade, convocar-se-ha a Assembléa geral 
para tal fim, e ahi se resolverá a fórma da liquidação c a 
applicação dos haveres da Sociedade. ' 

Approvados em sessão da Asscmbl<;a ::;crnl de 12 de Junho 
de JH59.-Francisco Barge.~ Xaricr de Lima. 

P<lt'lC Jl. 23 
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nECRETO N. 2.758.-de 1 de,l\Iarço de 1861. 

Approva o Cootracto de e_ncampaç3.o da Companhia do 1\lucury. 

Para execução do disposto no paragrapho 28 do art. 11 da 
Lei n.o 1.11!. de 27 de Setembro de 1860, Hei por bem 
Approvar o contracto de encampação da Companhia do Mucury. 
constante das condições que com este baixão, assignadas por 
João de Almeida Pereira Filho, do :Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, que assim o 
tenha entendido c faça executar. ,t' ··. 

Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Março de mil 
oitocentos sessenta e um, quadragesimo da Independencia e ~· 
do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

{;onll'acto que faz o Governo Imperial com Theophilo Bene· 
dicto Oltoni, Director da Companhia tlo ~lucnry, em nome 
dos Accionislas da referitla Companhia, devidamente auto· 
risado para representa-los, como consta da Acta da reunião 
dos mesmos Accionistas de t2 de Fevereiro ultimo, que fica 
archivada nesta Secretaria, e vai transcripta no lim deste 
conlracto, para a encampação, nos termos da anlorisacão 
contida no § 28 do art. H da Lei n, 0 1.114 de 27 de 
Setembro de 1860, do contraeto leito com a citada Com· 
panhia, e a que se refere o Decreto n. o 2. 7!)8 de I 
de ~larco de 1861. 

:t.· 

A Companhia renuncia todos os privilcgios, concessões e 
favores constantes do Decreto de 31 de Maio de 181.7, e os 
contractos com o Governo Imperial celebrados na mesma data, 
o com o Governo Provincial de Minas Geracs em data de 19 
de Agosto do referiuo anno, por virtude dos quaes foi incorporada 
a mesma Companhia. 
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2.• 

Renuncia todos os moveis, immoveis c semoventes, dividas 
activas e passivas, e tudo quanto possue ou a quo possa tet· 
direito, e esp~cialmente os objectos constantes do Inventario, 
assignado em data de 31 de Dezembro de 1860 pelo Director 
da Companhia, que fica depositado na Secretaria do lmperio, 
e he transcripto no fim deste contracto, com exclusão dos 
objectos constantes do mesmo inventario, os quaes continuão a 
pertencer á Companhia, c vão igualmente transcriptos no fim 
deste contracto. 

3.· 

Renuncia todas as estradas e caminhos que tem aberto no 
l\Iucury ; o faz entrega ao Governo de todas as plantas, cartas, 
desenhos, c de quaesquer trabalhos technicos que possu~. 

Em compensação das renuncias constantes das clausulas ante
riores, o Governo entregará á Companhia a quantia de nove
centos contos de réis (900: 000~000) em moeda corrente. 

õ.• 

Em compensação igualmente das ditas renuncias concederá 
mais o Governo á Companhia uma quantidade de braças qua
dradas de tcnas, medidas em perímetros, tt razão do mínimo 
do preço fixado pela Lei n. • 601 de 18 de Setembro de 1850 
por braças quadradas, se depois da liquidação, a que se deve 
pt·ocedcr, verificar-se quo os valores quo continuão na posse 
da Companhia, c deste contracto são excluídos, na fórma da 
clausu.la segunda, não prefazem a quantia de trezentos contos 
de réis. 

o-· 

No caso do verificar-se a concessão das terras, de quo trata 
a clausula antecedente, o Governo as cederá de prefcrencia, onde 
julgar mais conveniente, na margem do norte do rio Mucury, 
desde Santa Clara até o rio Pampan, o na conlluencia do rio 
Todos os Santos com o l\Iucury ; sendo pelo Todos os Santos 
acima até dividir com a posso do Barão da Diamantina, no 
Ribeirão de S. Pedro, e pelo. l\Iucnl'y acima aló dividir com 
a posse de 1\Ianoel José de Carvalho. 
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'·" 
O l~on~t·no nonwari1 um arhitrn e a Companhia outm, os 

quat•s fariio a liqnitlaç;io da Companhia, pn·el'tlendn a com
petente a\'aliação tle todos os objeclos inventariados, c 1h~ 
quaesquer outros, a que clla tenha direito ; sendo, em easo 
de dcsaccordo entre os arbitros, sujeitas quacsqlH'r duvidas, que 
se suscitarem, à decisão definitiva e percmptoria do Presidente 
da Jlrovincia de Minas Gcracs, qualquer que el!a seja. 

s.• 

O Governo fará entrega da quantia de novecentos contos 
de réis {900:000~000), logo que verificar-se a assignatura deste 
contracto, em moeda corrente. 

9.• 

Nenhum direito terà a Companhia a maior quantia ou a 
indcmnisação de qualquer espccic, ou a qualquer outra con
cessão além das que são especificadas nas condições 4. • 
e 5.", embora se lictuidc somma superior á constante do 
inventario. 

Em ré do que se lavrou o presente contracto, do qual segue 
o inventario e relação a que se refere a condição 2.•, sendo 
tudo assignado pelo 111m. eExm. Sr. Conselheiro João de Almei
da Pereira Filho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do lmpcrio, e por Theophilo Benedicto Ottoni, representante dos 
Aecionistas da Companhia do Mucury, e as testemunhas João 
Baptista Calogeras c José Luiz de Almeida. 

INVE:s-TARIO D.\ COl\IPANniA no "<\H:Ct;RY El\1 31 DE 
DEZEMBRO IJE 1860. 

Sal em ser em Philadelphia ............... . 
Por 27 escravos (1) .......................• 
l'or H apoliees do juro de 5 o/o 

depositadas no Thcsouro ................ . 
Colonos Suissos, pt'lo que devem. 1: Sü5:;;,32:S 
Colonos Porluguezes, }Wio que 

devem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20: 22St:W~3 
Colonos Alie mães, pelo que devem. 75: 388:;:,183 

'I) Falll•crriío <lous. 

5'~0:jj!000 
31:5!J6::í000 

7: 120~000 

97:4 76:tJ!l~51 

136:732:jj,451 
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Transpm'le .......... . 

Colonia Mililar do llruetí, saldo 
de ntlinnlaMwnlns ...................... . 

Agencia <k Pllilarldpllia.--llnpor
tancia do saldo da sua caixa c 
do que so lhe deve no 1\Iu-
cury (2) .................•..•.•••..••..• 

Governo Imperial. -lmportancid 
das dividas dos colonos que sa
híriio do Mucury por ordem de 
seus cornmissarios ...............•...•... 

Devedor!'s de Philadclphia, saldo 
!JlW dt~Velll • • • ••••••••••••••••••••••••• 

llaneo Hural c llypothecario,saldu 
que deve .............•..•..••......•..• 

Tralcgo fluvial.- Vapor Pcruipc, 
seu custo................... 30:285~820 

Trafego lluvial. -Cinco lanchõcs 
de ferro.................... 11: !l30:t)000 

I mmovcis pelos seguintes : 

Em Philadelphia: 

1 armazcrn......... . . . . . • . .. 12:000:tp000 
2 casas, servindo uma de hospe-

daria....................... 8:000~000 
2 casas, servindo de oficinas c de 

armazem de sal............. 8:000~000 

Em Santa Clara: 

2 armazens, sendo um coberto de 
telha c outro de zinco....... 6:000~000 

1 casa (oficina de ferreiro e de 
carpinteiro).. . . .. . . . .. . . . . . . 1: 000~000 

( 2) Fui tão as contas do corrente mel, 

t:1G :732$451 

10:110$500 

1!"1:571$346 

37: 458$1~4!) 

16:8í5$625 

4!:1:657:t)433 

42:215$820 

28:000~000 

7:000~000 

3~7: 5!H$624-
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Transporte. . . 3!~7: 5!)1~G24. 
No Hibeirão das Pedras. 

1 armazem coberto de ferro gal-
vanisado ........•...•........ o ••••••• o. 

Em S. José de Porto Alegre: 

1 predio de sobrado com 160 pal-
mos de frente . . . . . . . . . . . . . . f 2: OOO:it~OOO 

1 casa. . • . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . 1 : 400~000 

Nas Paredes: 

1 armazem coberto de tabuinhas, 
sendo as paredes de pranchõcs. 

Ranchos: 

1 rancho no corrcgo de Santa Ro-
sa lia . . . . . • ...•..........• 

:f dito no lhbririio da An'<t. .... . 
1 dito no Hibciriio da Saudade .. . 
1 dito na Boa Vista ........... . 
1 dito no corrego do Jlalmital. .. . 
1 dito no corrego do Urucú ..... . 

!JO bestas, a 150~000 .•.•.••..• 
18 bois a 50~000 ............ .. 

9 carros a 300~000 .......... . 
3 ditos ..... , .........••....• 
4 ditos .........•.•.......... 

1 engenho de pilar arroz.. . . .• 
1 dito de fazer fubá ...•....... 

600~000 
()()0\'11000 
500:!POOO 
500~000 
400~()()() 

400~or:o 

13:500:,'Jl000 
900~000 

2:700:P,OOO 
700~000 
500~000 

250~000 
2U:i11200 

Terras.- Posses legitimadas, a saber: 

Em Philadclphia. 73.451,400} 
Em Sant'Anna .• 34.049,145 134.266,506 
Nas Lages ..•... 15.076,187 braças qua- o;o 
No Morro da Onça 10.000,000 dradas. <W 
Em Sauta Maria. 1.689,77<'> 

4:000:tl\OOO 

13:400~000 

2:000~000 

3:000;Jr000 

H:400;tp000 

3:990~000 

461:tl\200 

388:752:tfr824. 
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TransyJOrte. . • 388: 752~824. 
Posses de que estão levantadas as 

plantas, c que só resta a formalida
de judicial da legitimação, a saber: 

Na Província de Minas. 
Tanque............... "'Q) : ... ..,. 
Urucú..... .. . . • . . . . . . ~f . 
Ribeirão d' Al'êa........ e~~ 
S. Matheus.. . . . . . . . . . . '"-o ro 
B d >C'"' arrea o • • . . . . . . . • . . ,;; .,.s -g 
Santa Clara do Sul . . . . :!l ~ ::: 

Na Província da Bahia. .§..;. O" 

Santa Clara do Sul . • . . &'l ~ 
Posses a legitimm·, a saber: 

Na Província de Minas. 
l\largem direita de Todos os 

Santos . . . . . . . . . . . . . • . . .. 
S. Francisco ...........•... 
CanOas.. . . . . . . . ........•.. 
Ribeirão da Pedra .......... . 
Santa Clara do Norte ........ . 

Na Província da Bahia. 
Santa Clara do Norte ......•.. 
l)arcdes .............••..... 
Cabeceiras do Pcruipc ....•.. 
1 O leguas de terras que pelo pri

mitivo contracto estão adquiri
das para a Companhia em vir
tude da introducção dos colonos 
-90.000,000 de braças qua-
dradas..................... :fli 
Estradas: 

De Santa Clara a Philadelphia 27 
e meia lcguas de rodagem a 
30:000~000 ...........•..... 825:000~000 

De Philadelphia ao Alto dos Bois 
14 leguas a 8:000:jjl000 ...... 112:000:fjl000 

Do Ribeirão da Pedra a S. Matheus 
21 leguas a 500~000. . . • . . . . 10: 500:t,1000 

De Santa Clara á Colonia Leopol-
dina 8 leguas a 500:tl000..... !~:OOO:t.!OOO 

Caminho rlo Pôte á Trindade 7 
leguas a 500:t11000............ 3:500~000 

--- 955:000:t.~OOO 

1. 3!~3 :i 52~82~ 



Transporte ......•.•... 1.343:752~82'• 
Diversos por diversas dividas e 

adiantamentos, a saber : 
Obrigações a receber. . . . • . . • . . 1: 409~8:32 
Julio A. Burow............... 140~v •. o 
José dos Santos Ferreira Junior.. 310~000 
noechestei n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35:tll72() 
Hoberto Sehlobaeh (1)......... D:G73:ti310 
l<'raneiseo José de Araujo Fonseca. 800~000 
Verdier 8avaroron (1) • . • . . . • • • 3: 063~800 
:Manoel José BotlriguPs ( 1). . . . • 500~000 
]lr. Manoel Esteves Oltoni. . . . . 70;{~406 
:Maurieio Horn (1) .. .. .. • .. .. • 14-:387~940 
José Ferreira RPis (1)......... 6::188~388 
Dr. Ernesto Benedicto Ottoni. . . 223:t>OOO 
Antonio do Nascimento Silva... 1 :030:tii287 
José Garzinclli................ 3:758~!,50 
(;arzinelli & lbneisen (l)...... 11 ;368~888 
])r. Jofío Sa\omé Qudmga..... 1:2ii't~l52 
Julio llaneiscn . . . • . . . . . • . . . . . 500:til000 

------ 55: ()1~7~593 

1.3\J9:300:ti~417 

PASSIYO DA C:O~IPAXIIL\ IJO 1\lt:CURY, EM 31 DE llEZEl\IRRO 
llE 18ti0. 

Capital por 4.000 acçõcs de 300l'J000 ........ 1.200:000~000 
GOYEit:\"0 Il\ll'ElHAL. 

ror urna letra para 31 de Março 
de 1861, ultima dasqncaceitou 
a Companhia pelo contracto dos 
Chins........ ... ..... ...... 3:5551555 

Conta de emprestimo para co\o-
nisação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 85: Mi7~500 

Saldo de adiantamento, recebido 
para se fazerem derrubadas, aos 
colonos da Associação. . . . . . . . 6~9.í0 89:0191995 

Capital adtlicional.- Hecebido da 
estrada de ferro de D. Pedro 11, 
sob garantia do Gm·erno. . . . . . . • . . . . . . . . . 300: OOO::i~OOO 

1. 58!) : o l !)~!}9 5 
(1) Sào adiantamentos que receher;lo como empreiteiros, Engenheiros 

da Companhia c rmprc~ados <klla, faltanto duas contas para lhes ser crc
<litado o seu trabalho.-Hio de Janeiro, 31 de Dc1.embro de lSGO.- O Guarda
Livros da Companhia, Antonio Yictor de Assis Si!reira.-Confcrci-Tilcophi!a 
JleJ>cdicto l)((oni. 
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Tra uspnrlc . . . . . . . . . . . 1 . !)H\l: O H1:t\H!l5 
lliviflcntln.- Saldo nãc. procurado. . . . . . . . . . . . (i',:j>GOí 
Schutcrs.-Colono da Companhia, 

saldo <Í spa favor. . . . .................. . 
Chcks.- Saldo desta conta ................ . 

10/~~í!l:l 
20:712~00() 

1.609:901~395 

Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 1SGO. -0 Guarda Livros 
da Companhia, Antonio Victor de :issis Silveira.- Confere, 
Theopltilo Benedicto Ottoni. 

1\EL.\ÇÃO DOS OnJECTOS QUE CONTINUAO A PERTENCEI\ Á COM
PANIIIA DO J\IUCeRY NA FÓlUIA DA CO:"i'DIÇÃO 2. a llO CO:'\TUACTO 

DESTA D.\TA. 

Sal em ser em Philadclphia .............. . 
Por 27 escravos ( 1).. . . . . . .............. . 
Por 8 apolices de juro de 5 • j. 

depositadas no Thesouro .........•....... 
Colonia Militar do Urucú.-Saldo 

de adiantamentos ...•................... 
Agencia de Philadelphia.-Impor

tancia do saldo de sua Caixa c 
do que se lhe deve no l\Iucury (2) ........... . 

Devedores de Philadelphia.-Sal-
do que devem ..•......•.........•...... 

Banco Hural c Hypolhccario.-
idem ..............•..••..........•..... 

Trafego fluvial.- Vapor Peruipe, 
seu custo • • . . . • . . . . . . • • • . . . 30: 285:)11820 

5 lanchões de ferro. . . . . . . . . . 11: !)30~000 

1 armazem coberto de telha . . . . . . . ..... . 
90 bestas a 150~000........... 13:500~000 
18 bois a 50~000. . . • . • . . . . • . • , tiOO~OOO 

9 carros a 300:tP000 . . . . . . . . . 
3 ditos .........•............ 
fr. ditos ..•............ : ..... . 

1 engenho de pilar arroz .... . 
5 ditos de fazer fubá ........ . 

(1) FallcCl1rão dous. 
('il) Faltão as contas do <'nrrrute mez. 

Parti' 11 

2:700~000 
700~000 
500~000 

250:tP000 
211~2CO 

540~000 
31:596~000 

7: 120:jjl000 

10:110~500 

19:571lP346 

16:8 1!5~625 

t,.!): 657~&.33 

'~2: 21 !i:j820 
3:00Ul:\OOO 

1 '•: /~00::}000 

3:900;')1000 

461:t;200 

1 !l9 : '•17!!P9:!fr. 
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lliver:;os.- Por <.liver,;ns diYidas e adiantnnwn-
los, a receber : 

Obrig:~ções a receber .......... . 
Julio A. llurow ............ , .. 
.Josú dos Santos Ferreira Junior .. 
nocches(cin .................. . 
ltoberlo St;hlohach ( t) ......... . 
l<'rnncisco José de Araujo l<'onseca. 
Verdier S.1varoron (1) .....•..•.. 
l\lanoel Jos6 ltodrigurs (1) ..•..•• 
Dr. :\IanoPI Eslcves Ol!oni .....•. 
Mauricio Hom (1) ............. . 
José Ferreira Bt'is (1) .......... . 
Dr. Enwsto Benedicto Ottoni ... . 
~\ ntonio Nascimento Silva ...... . 
José (~nrzinelli ...........•.... 
(;arzinclli & Hanciscn (J ) ..••.• 
Dr. Jono Salomé de Qnciroga ... . 
Julio Han<"isPn ................ . 

Um tlos armazens em Santa Clara .. 
Pelo que devem os colonos Suissos. 
I)elo que devem os colonos Porlu-

gnrzes ..................... . 
Pelo que derem os colonos Alle-

m[ics ..........•..•.•.....•• 

1 : !~09<;8 :32 
H.O:D440 
310~000 
35~720 

9:67:';?310 
800!):1000 

3: 06:J:t;800 
500~000 
70:Ji)r~oo 

14:387:;iD40 
6:388:tiJ:JG8 
223~000 

1:03D~2B7 
:3:75S;:o!~So 

1l:36S;r888 
1 :25'~~Hi2 

:5UO~·ODO 

3:00!1~000 
1 :865::1'52:) 

Total ...... . 355:441~968 

Secretaria de Estado do~ Negocias do Imperio em o f. o de l\larço 
de fSlit .-João de Almeida Pereira Fillto.-Theophilo Benedicto 
Ottuni.-.!oiio JJaplista Calo!Jeras.-José Lui:; de Almeida. 

llEf:! •. \ lL\ÇÃO •IH I CONTil.ACTO ACll\IA. 

Foi declarado em tempo que dos objcctos exceptuados nó.l relação 
acima se eliminão os seguintes, contemplados nella por engano: 
Colonia militat' de Umcú. Saldo de • 

adiantamentos ...............•. 10:110l;l500 
TJ\tfego lluvial.- Yapor Pcruipc, 

sen custo. . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 30: 28:):ti)820 
Cinco lanchõcs de ferro.. . . . . . . . . 11: !l30:tiiOOD 
Um armazem coberto de telha, em 

~anta Clara .....•.......•..... :J:OOO:t\000 
------ 55 ::126't!-3:20 

·-·---·-----------------------
( 11 \ idP n uola da fHt!;. 1K L 
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os quaes Hcãu pertencendo ao Governo Imperial da mesma 
maneira 'tne os outros constantes do inventario acima lrans
criplo. 

I~m fé rlo qUl) se lanou o presente termo, qn{) he assignado 
pelo 111m. e Exm. Sr. Conselheiro João dL' Almeida Percir·a 
Filho, Ministro e Seen•tario de Estado dos Negocios do Irnpe
rio, por Theophilo Benedicto,· Ottoni , representante da Com
panhia, c pelas testemunhas João Baptista Calogcras c José 
Luiz de Alrndda. Secretaria de Estado dos Negoeios do lm
pcrio em 1 de :\Iar-:o de l8Gt.-João de Almáda Pereira Filho. 
-Thcophilo fl,~nedicto Ottoni.-João Baptista Calog~ra.•.-José 
Luiz de A lm~úla. 

N . 0 2l. Aela da 4." sPssão da oitava reunião dos at:cionislas 
<la Corupanhia rlo 1\Iucury em 12 de Fevereiro de 1Síll. Pre
sidenl'ia do Exm. Sr. Senador Francisco Diogo Pereira de Vas
concellos. A' uma hora da tarde, achando-se reunidos no so
brado d<J rua DirPita n. 77 os ~cgninte3 Srs. aceionislas, Henri
que l\larrfUl'S dt~ Oliveira Lisbon, Governo Provincial dt• l\linas, 
João Pires da Sih·a por si, como Hiructor do Baneo do Brasil c 
pelo Har<io de Arassuahy, José lhrphael de Azevedo, Josó Bento 
Hamos Pereira, Leão & Athayde, João Baptista Vianna Dru
mond, Vklor ltcssigneux, Theophilo Benedicto Olloni por si c 
pelos IH~rdeiros de Antonio Thomaz de Godoy, Thomaz de 
Aquinn l'en~ira, Antonio José Alves Machado, Luiz Jost; H i
beiro, R111eo Rmal e Uypothecario, João Haplisla da Fonseca 
por si, por "\nlonio :\lac!rado Nunes c por ~\ntonio t;ahril'\ de 
Paula Fon~eca, Barã:: de l\lauá por si e pela casa banc<Jria Mawí 
l\Iar~-l;n•iJ;nr ,v_ C. •, Fr.1ru.·i~eo das Chagas Andrilde, e J<'ran
eiseo Josú {;onçalve.s, n~prescnlando lodos 2.80G acçiíi'S com 
237 Yotos, o Sr. Jlrr·sitlenle a brio a sessão, e lid<J a a ela da 
antecedente roi approyalla. Em SC'fiUida o Sr. l·'rt•siclentt~ dcc.laron 
qu!) se havia conYoc;Hio a Asscmbléa gt~r;ll rios Srs. a~cionislas, 
a fim de scn~rn ,•,;k.i infPrmados pelo Sr. llireclor ria Cmupanhin, 
do qut• se lia 1:a:;,;ulo rom o (;overno I:niH'rial ÚC<'l'i';l do con
trac.to <k eneamp<H;iío da Companhia, para que rôra aulorisado 
pelos Srs. aeeionistas na reunião antcct'rlenlc. Darlil a palavra 
ao Sr. l>irl'etor da Companhia, len elle o offieio qtw dirigio 
em 20 de Setembro do anno passarlo ao :\fini:;tro tlo lmpl'rio, 
c depois de uma hrcye exposi<;ão do qa<' se havia passado com o 
Ministro nas suas conferencias á cerca dos 1wgocios da Corn
panlda, lt~ll a seguinte: 

Portaria.-Bio de .Janeiro. l\Jinisll'rio dos Nl';;otios do lm
perio em 11 de Fevereiro de 18{i1. 

Co:nmunico a \'. S., em rcspo.;la ao St~u n!lk.o, que o 
f.ovPrno lrnj'nial csLi dr:krminarln, para eXl'l'il<;ão do ~~ 2~ 
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do art. 11 !la Lei n ." 1.11~ de 27 do Setembro de 18UO, a 
entrar em ajustes para a encampação do conlracto feito com 
a Companhia de Commercio c navegação do l\lucury; devendo 
a mesma Companhia habilitar com amplos poderes á pessoa 
que nomear para tratar com o Governo. Previno porém desde 
já a V. S. que esses ajustes assentarão sobre a base de ser 
descontada a quantia de trezentos contos de réis, já recebida 
pela Companhia, da que o Governo tem de entregar como in
demnisações aos accionistas, não duvidando porém o mesmo 
Governo fazer conressõrs que conciliem o interesse do Estado 
com os da Companhia. 

Deus Guarde a V. S. (assignado) João de Almeida Pereira 
Filho.-Sr. Theophilo Dcncdieto Ottoni. 

Depois o Sr. llin'ctor da Companhia pctlio aos Srs. accio
nistas qur, á vista !lo que lhes havia expcmlido, deliberassem 
como entendessem mais conveniente aos seus intrresses.-Pe
dio a pala na o Sr. Barão !le Mauá, que justificou a seguinte 
proposta :-Proponho que ao Sr. JJireclor da Companhia se 
eonfirão amplos e illimitados poderes, afim de tratar com o 
Govemo Imperial em nome dos accionistas da Companhia acerca 
do objcclo de que trata o offieio que fui lido. llosta á votos, 
foi esta proposta unanimemente approvada.-E não havendo 
nada mais a tratar, o Sr. Presideute levantou a Sessão a uma 
e Ires qu<~rlos horas da tarde, lavrando-se a presente Acta, que 
cu João Uaptista da Fonseca, Secretario da Asscmbléa subs
crevi e nssigno.-Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos.
Joãu Baptista da Fonseca. 

Conforme.-0 Guarda liHos da Companhia, Antonio Victor 
de Assis Silveira. 

Conforme, 1'heopltilo Benedicto Ottoni. 
Conforme, Francisco Diogo Pereira de Yasconcellos. 

---
DECBETO N. 2. 759- de 9 de Março de 1861. 

Conccd~> ú Sociedade Philanthropira dos Artistas flcsta Côrte autorisaçilo 
11ara continuar a ftinccionar, c Approva os seus Estatutos. 

Attendcndo ao que .Me rcprcscntoú a Sociedade Philanthropica 
dos Artistas desta Côrte, e de conformidade com a Minha lmme
diata Resolução de 16 !lo mrz proximo passado tomada sobre 
parecer da Secção dos Negoeios do lmpcrio do Conselho de 
l~sta!lo, exarado em Consulta de 9 do dito mcz : Hei por 
b(1m ConcPdl'r-llw aulorisação para continuar a funel'ionar, 
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e Approrar o.; seus Estatulo3; ficando as alterações que rwlles 
se fizerem sujeitas a approvação do Gorerno Irnpcr·ial, e devendo 
passar-se a competente Carta par,1 servir de titulo á mesma 
SoeicdarJc. 

João de Almeida p,·reira Filho, do .Mt>u Conselho, l\linistro 
e Secretario de Estado dos N<~gocios do lmperio assim o tenha 
entendido <~ fa<;a executar. Palacio do Hio de Janeiro em nove 
de Uarço de mil oitocentos s·~ss~nLl c urn quadrag,~simo da 
Indcpcndencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\Iageslade o Imperador. 

João de A!nw·da Pn·cira Filho. 

Estatuto.§! cln So~ierlad~ t•bil!tnilu·na•ir.a dos 
Artistas. 

CAPITULO I. 

DA ORGAXISAÇ.\0 R FI~S D.\ SOCIEDAJ)E. 

Art. J.o A reunião dos socios residentes no Ilio de Janeiro 
fórma a Sociedade denom!nada-Philanlhmpica dos Artistas. 

Art. 2." O numero dos seus socios Ire illimitado. 
Art. 3. o Para ser soei o desta Sociedade h e preciso : 
t.o Ser de condição livre e não estar· pronunciado. 
2. o Ser hem rnorigerndo. 
3.• Exercer um oillcio ou arte rnccnnica. 
4. • Niio ser menor de 16 annos. 
5." Estar no gozo de perfeita snude. 
Art. 4." A Sociedade tem por fim benelidar a seus socios que 

forem necessitados, e bem assim as suas famílias uma vez que 
provem necessitar delln. 

Art. 5." Silo consideradas famílias do socio: a viuv;~ e filhos 
al1\ 16 armos, e bem assim os irmiios mrmores seus tutelados, 
e pai c mãi maiores de sessenta annos, e que todos residão 
dPbaiv, do mesmo tecto ; ::1s pensões são dadas do modo se
guinte: 

1." A 's viuYas dos soei os, conduzindo-se com dignidade c 
honradPZ. 

2." A's filhas t<:nto legitimas como naturacs reconhecidas 
ató se casan~m. 

3. 0 Aos filhos legítimos e nalurnc:; legalmcn!c reconhecido:; 
ulé 16 ar1no~. 
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CAPITULO 11. 

D.\ AD~I!SS,\0, 011\EITOS E mwmlES DOS SOCIOS. 

Ar!. G.o Ndnhum candidato srrá admittido socio sem que 
cstr·j:J nas cireumstancias do art. 3. o 

Art. 7. 0 A proposta para socio será pelo proponente assignoda, 
que se responsabilisará por ella, e conter<) o nome, naturalidade, 
idade, estado, profis.;ão, rua e nu mero da casa do proposto, 
c dcvcrit sr~r enviada á mr•sa. 

Art. 8. 0 Lida a proposta em Conselho, serú enviada á com
missão respectiva que dará o seu parecer na sr~ssão seguintP. 

Art. !J. o Todos os socios eontribuirão no a c to da sua r>ntrada 
c:mt a quantia de 10:j~OOO r{ds, quando a idarle fôr de 16 a 
35 anno;;, e com a de S!O:t\000 r(·is, de 35 a 50 annos. 

Art. 10. O eandidalo urna vez approvado, officiado pelo 
Secrdario, hc obrigado a entrar com a joia de que trata o 
art. !J.o, podendo, se assim lhe comicr, fazer em cineo prestações 
não cxcrdcndo a primeira de dons mezcs; do contrario não será 
considr~rado sodo, sem que seja omida a rcspeetiva commissão. 

Art. 11. Todo:' os socios tem o direito de votar c scrr_•m 
votados; t'.\ceptufío-sc : 

t.o Os que não se acharem quites. 
2. 0 Os fJill' PstirPrem pn~sos ou pronunciados. 
Art. 12. Todo soeio que por molestia, desastre ou av:wç.1da 

irlrulc, lir:ar impossibilitado de trnhnlhar, será soceorrido pelo 
:!\Ionln Pio ria Sor.:icdadc com uma mensrtliílade de 20iPOOO réi,;, 
qur~ snú eh·varla a 25:WOOO r(·is logo qne a Socicdalle tenha os 
fumios JWI'illannntcs de que trata o art. 40 c seus pe<ragraphos. 

Art. ta. !íe dever <le torlo sorio ae!'ilar os empregos c 
commissõPs para qne l'ôr nomctHlo, podendo eseu~ar-se por 
incomcnirmtPs graves c provados, ou no easo de reelei\âO. 

Arl I''· l'enlr~ o direito de soeio: 
t.o O qllf) se entrcg.1r a pratica de müos eostun~t•s. 
2. o O rpw SP <llr;mu por mais rlc tres mcws em suas nwnsa

lirl:tdP,, nfío ap:·csenLmrlo motivos justos, c lendo sido advertido 
pelo TlwsourPiro. 

:L" O que) extraviar qua!qnu- objeclo da SociP!larlc, que lhe 
t1~nha ~ido ronfia<lo: lic;~tHio a clla salvD o dirciro de o ltavcr 
judicialriiCillP. 

4. 0 Os que pPrturban·:n os trabalho; da Soeiell;\!lc eo:n desor
drns c nlnrirlos. 

;). o Os q11r: pnr falsas inlbr;na\Cíes entran·:n par;r esta Soeiedad<•, 
sem terem o; qncsitos marr:ados no art. 3. 0 

ArL t:i. o.- soeios <[lH) fon·rn dcsli;.;-adns 011 cxpulso5 da Socie
<lilik nfío pl)(lr•rfío rerlum:11· quantia algllllia com qne houverem 
!'n(.r;;tlo par;• clla. 
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Art. Hl. Os socios rgte se quizen:m remir pa:..:arilo, ue 1G a 
:10 annos, GO~OOO róis, c de :JO a 50, 80,;>000 róis, levanrlo·sc-lhc 
r·m co!rta metade d<Js mensalidades qnn tivr•n•m pago. 

CAPITULO 111. 

IH A1HllXISTil.AÇ.\O HA SOCIED.\ DE. 

Art. 17. A Sociedade tem um Consdho que delibera e aumi
nistra em seu uomc, composto de 10 IHPIHbros, eleito~ annual
rnente á pluralidade de -votos rm Colli·gio eleitoral. 

Art. J8. Suo attribuiçõ!'S do Conselho: 
1. o Obsr:rvar e fazer oi.Jscrvar csks r:stalutos. 
2. o Prestar P fazPr prestar soccorros aos soeios IJPCI·ssilados. 
3. o Formar todas as Leis internas de modo que niio contrariem 

a sua instituir;iio. 
4. o Ouvir ;rs qneíxas dos socios c uefcrir-IIH'S COIIl justiça. 
5.• Nomear d'entre os srus membros os que dcvr:ru lrlrmar 

a tucsa, qun ser;í eomposta <Jo Presillcnte, Yicc PrPsideutc, 1.0 

e 2. o Secreta rios e Procuradores. 
G.o Nomear as c,Jmmissões ncccssarias para o bom anthllnrnto 

da Sociedade. 
7." Aprrsentar annualmentc a AssP111bléa geral um rl'latorio 

de seus trabalhos. 
8.° Convocnr a ,\sscmbléa geral ordinaria e cxtraordinnria, 

quando o bem da Sociedade exigir. 
9. 0 Arbitrar pensões aos socios c suas famílias. 
10. Demitlir os soeios qu<', por rnáo comportamento ou qual

quer raziio, se tomarem indignos ou perniciosos ü Soeiedadc; 
licando-lh·~s pon':m o direito salro lle appellar para a Assembléa 
geral. 

11. Tomar contas ao Thesonreiro, approva-las ou rrjeita-Ias 
e suspende-lo, quanllo assim ('onvenha. 

CAPITULO IV. 

11.\ ASSE~IIIU\.\ ramAL 

Art. 10. Hcune-sc a Asscmbli:a geral onlinaria no primeiro do
mingo do awz de Agosto de tollo~ os annos, para ouvir o relatorio 
uos trabalhos <lo Conselho, e elrger a nova administração; c 
no dia 15 do dito mcz para a pos,;e do Consrlho, e nos outros 
dias que o Presidente mandar convocar para neg:oeio social. 

Art. 20. A' .\ssenrhl(·a geral eomjH'te: 
1." Ouvir o rl'!alorio dos trabalhos do Comdho. 
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2. 0 Elegrr a nova administração. 
3. o Tomar llll'didt~s utcis á Socieda:le. 
4. o ApproYar ou rejeitar as rPformas propostas pdo Conselho. 
5. 0 Omir as queixas dos socios que reclamarem contra as 

decisões de aclos <lo Conselho, julgando-as como fôr de justiça. 
Art. 2l. Não hc considerada Ass~mhléa grral a reunião de 

nH'nos de trinta sodos. 

C,\PITULO V. 

Art. 22. l<'indos os trabalho5 da Asscrnbléa geral, esta se 
converterá em Collcgio eleitoral, c começará a rccepçll:o das 
listas para nomeac;ão do Conselho que deve servir no anno 
sL·guintc. 

Art. 23. Serão recebidas s!Ímcntc as listas daqucllcs socios 
que estiverem quites com a Sociedade. 

Art. 24. Hecchidas que sejão as listas, o P1·csidente mandará 
pelos cscrutadorcs encerra-las em uma urna, depois de as terem 
conferid'l afim de serem apuradas. 

Art. 25. Finda a apur<Jçüo, o t.• Secretario lavrarú um termo, 
que será assign<tdo pela mesa, c remelterá á. cada um dos 
eleitos um oflicio contendo o num~ro de votos que tiver obtido, 
para ~ste lhe servir de diploma. 

CAPiTULO Yl. 

DAS OURIG.\ÇÕES IH DJRECTORIA. 

Art. 26. Co!!lpele :10 Presidente : 
1." Presidir as ses;;ões da Assernbléa geral c do Conselho, 

uirigir a discussão, manter a ordem e suspender os tt·abalhos 
em casos cxtrr·rnos. • · 

2. o Convocar as sessões ordinarias c extraordinarias. 
3. o Assignar as l'<'prcsentaçõcs, & c., que C1Jl nome da .Sociedade 

se dirigirem ás autoridades. 
4." Hubriear lodos os livros, recibos c orden~.para pagumentos. 
5. • Dar immediatas providencias á cerca da enfermidade ou 

morte de algum soei o pobre. ~ 
6.0 Ordenar ao Thesomeiro as despezas do expediente da 

Sociedade. 
7.• Apresentar n Assembl4;a geral um rPiat~rio annunl dos 

lrabalhos da SoeiPdnde. 
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Art. 2i. O Vice Presidente tem por dever: substituir ao 
Presidente em todos os seus impedimentos, c neste cnso exerc~e•· 
todas as suas a ttribuit;iies. 

Art. 28. Ao 1. • Secretario compete : 
1.• Annunciar em nome do Presidente o dia, hora e lugar 

das sessões. 
2." Formar matricula dos soei os com a drelaraç<-10 do mez 

c dia de sua approvação, profissão, nacionalidade, iuade, estado 
e morada. 

3.• Fazer as chamadas nas sessões, ler o expediente e dar 
o competente destino as delib.;raçües tomadas. 

4.• Olficiat· aos candidatos npprovarlos, como disl'üe o art. 10. 
5." Ter sempre em dia e bem organisada a eseriptura(:ão 

a seu cargo; podendo para isso ser ajudado pelo 2.• Sccrdario. 
6. o Registrar toda a corrcspondencia da Sociedade. 
Art. 29. Ao 2. o Secretario pertence: 
1. 0 Substituir ao t.• em imúedirnentos, compelindo-!!te tws'a 

occasião todas as attribuições diHJUelle. 
2.• Ajudar ao J.• Secretario no caso do disposto no§ 6. • ar L 28. 
3.° Formar a lista dos Conselheiros e seus supplentes, a qual 

deve apresentar, para ser feita a chamada em todas as sessões. 
4 o Fazer o esboço do oceorrido nas sessões para uu~ncionar 

na acla ~ele deve ser por elle feita e lida. 
5. 0 RtJg1strar no livro respectivo as actas depois de approvadJs 

c assign a das. 

CAPITULO VIL 

D O T H E S O U R E I U O. 

Art. 30. Guarda de eoniiança da Sociedade, o Thesonreiro 
vela sobre si relativamcntee sobre a Sociedade a quem lw mspon
savel: seus dispendios são sempre por escripto e lir111ado pdo 
Presidente. 

Art. 31. O Thesomeiro arrecadani os dinheiros e tudo mais 
que fôr de valor em um cofre com lres chaves dill'ercntcs, q1w 
deverá permanecer com as devidas seguran~~as na sala das scs
si'íes; sendo clavieularios elle, o Presidente c o I. o Scrrdario. 

Art. 32. Os dinheiros arrecadados e ohjectos de Ya lo r, de 
propriedade da Sociedade, ficarão sobre a guarda do Tlwsourdro 
que em qualquer tempo responderá por elles. 

Art. 33. O Thesomeiro apresentará ao Couselho no li111 dt~ 
cada trimestre as contas de arrecada<:ão e a appliea{~ão dos 
dinheiros da Sociedade, e no !im de eada semestre um balnnen 
demonstrativo da rreeita e dcspeza, qur será sujeito ao part·(~(,r 
da Commissão de contas, e, depois de approvados, lnnçados 
pelos Secretarias nos livros das contas geraes da Sociedade. 

Parte 11 25 
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Art. 34. As contas do Thcsoureiro serão acompanhadas não 
só das ordens que motivárão a despezn, mas tambem dos 
recibos. 

Art. :~;s. O Thesourciro enmprirá esrn1pulosamentc as ordens 
do Presidente, tendentes a prestação dos soceorros cxtraordi
Jnrios e a enterros, eom tanto que não excedão J quantia de 
50:]il000 réis. 

Art. 36. O Thesotli"Piro terü p:1ra boa organisaç.ão das contas 
um livro Pscriplnrado com elare1.a, contnrHlo nomes, cnlt'adilS 
do-; socios, suas johs c mensalidades: além deste terá outros 
para 1iuH;:1 r a receita e dcSjH'Za da Sociedade . 

. \rt. :n. O 'J'!J:~s·>!lreiro nuo podt~rü tt~r em seu poder mrrior 
quantia q11c a de lO:l~O()O réis, depositando nos Bancos todo 
excedcnl.e. 

Art. :38. O Tlwsonreiro sct·ú ·~li:ito pela Ass:~mbléa geral, c 
não terá :~ssnnlo no Conselho, salvo para apn~s:~ntar suas contas. 

Arl. :3U. Aos Proeurarlorcs compete cuidar com znlo dr~ 
todos os nt''-(tH~ios da Soeictlade de qul) fore:n incumbidos, e 
('Spt·cialnwntu da cob!':mça de sr~u~ dinheiro;;, fazendo enlre!:p 
ao Thesuureim á proporção que furem recebendo, de quem 
cobrarão recibo. 

CAPITULO VIII. 

DOS FUNDOS DA SOC!EBAOE. 

Art. t~o. Dividem-se os fllndos da Sociedade em perm<mentes 
e disponivi'is. 

1. 0 São falliiOS rt~l':ll.mcnles a ar,eumulação de todas as joias 
dr~ Pntrada, as ml'nsalidatlPs, todas as vPzr_~s qul) excederem de 
1 .000:?000 de n;is, seus juros t~ os donntivos que forem feitos 
;í Soeiedatln attÍ pr<'fazt~r a quantia de 10:000:ti>OOO de réis. 

:L'' Serão rnndn-; disp:Hliveis a :\Ccurnulaçiio tias mensalidades 
até a quantia tlr~ I :OOO:t;OOO de r()is, isto em rpnnto não ·houver 
o fundo pt•rmatH•nle dn que trata o para~rapho acima, c lo~o que 
n_-;!.Pja l'l'alizado, passará lodo o rendimento da Soeiedadc a ser 
fundo disponivel. 

CAPITULO IX. 

])JSPOSIÇÕES GERAm;. 

A rl. fd. A" joias cstalwlecidas pelo art. !) . • não dcixão de 
ser livr1) a qualquer nwclar com donativo~ nwiorcs su<I gcnem
sidatle e amor á Sociedade ; considerando-se o excedente á joia 
t>slabelccida como donativo. 
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Art. 42. Os socios cuja consequencia de serviços ou donativos 
prestados á Sociedade, seja equivalente a 200:;1000 réis, terão 
o titulo dn benerneritos conferido pela Assewhlén geral sob 
proposta do Conselho. 

Art. 43. FalleePndo qualquer soei o, a SociPdade lhe fará o 
enterro da ~-." classe, ou entrcgnní a importancia á farnilia do 
fallecido, se o preferir. 

Art. 14. Aquelles socios que devere:u <Í Soci•)dade mais de 
sessenta dias, nfio s•~rão ultendidos com a bendicencia da 
Sociedade. 

Art. 45. Seriio soccorridos com uma pensão mensal de 8!n'OOO 
réis as pcsso;1s de fnmilia de que trata o arl. 5.• e sPus parag1·a
phos, quando a SociPdéldl) tenha ma in r fundo de 5:000l'il000 de réis, 
c com a de H):t~-000 réis, quando a Sociedade lenha o rl<"ibro, 
I) co111 a de 20;ill000 róis, quando a Sociedade LPnha o triplo. 

Art. 46. A Soeiednde não poderá ser dissohida, sPrn que 
annuão á proposição tn~s quartos da totalidade dos socios crn 
Assemblea geral, prrcedr•ndo discussão de nrr..rencia. 

Art. ~-7. Os fundos da Sociedade qur) nessa occ;ISifln houve1·, 
derois de pagas as dividas, seriio distribuídos pdos pensionistas 
que tiver a Socierlnde, com igualdark, para cujo nm será pela 
Assemblóa gPral notHP<Hia uma Commissão. 

Art. 48. Os presentes estatutos, u1na vez approvados pela 
Assr·mhlén gerill, silo considerados como Lr~i organiea e funda
mental da Socir~dado·; c niio podorão ser altPradas, sem que 
trmltão decorrido <lous annos, contados da data de sua appro
vação; nfio sendo licito porém fawr rcf(Jrma algu1na qtw tenda 

<l desnatunfr o fim principal e prirnario da sua instituição phi
lanlropica.-Presidenle, ~fanod Alves da Silva.-1.• Sr•crelario, 
Migu,·l Nunes de Moraes Ozorio.-2. 0 Secretario, Deziderio de 
Olivcim Caitinho Junior. 

HECHETO N. 2.760-de 9 de Março de 1861. 

ConcNle ft Imperial SoriQdade Auxilindora dns Art~s lilccanicas Lii.Jerars 
f) llcneficent<•, r·statl~lrcida nesta Côrte, auterisnçílo para continuar a func
eionar, c Approva os seus Estatutos. 

Atlendendo ao que me representou a Imperial Societlade 
Auxiliadora das Artes Mecanicas Liheraes c Hl~neflcente, estahr~
lr~cida nesta CôrtP, c de conformitladn com a Minlia I1n111edinta 
Hesolução de Hi do mez proximo passado tomada ~obre parecer 
da Secção dos N(•goeios do Inqwrio do Conselho de Estado exa
rado em consulta de 17 de Janeiro ultimo : Hei por bem 
conceder-lhe autorisação para continuar a funceionar, u Approvar 
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os srus l~st.atutos, ficando as alterações que nelles se fizerem 
snjdta,.; ;i apprO\'UÇií•l do Governo Imperial. e uevendo passar-se 
a ('Olltpelt•tllt~ Carla para sDnir de titulo á me,;ma Soeiedade . 
. l Dfio de .\ l meilla Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
c :-it~creiari:J de Estado dos Negocios do lmperio assim o tenha 
t•nle!:dido e litça exPrutar. 

PaLa·lo do 1\io de Janeiro em nove de Março de mil oito
nmt.os sessenta c um, quadragesimo da lndcpendcncia c do 
lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua 1\Iagcstadc o lmpemdor. 

João de Almeida Pereira Filho. 

~>;r;o~ti<áeaéo,.; Qna ln!!Jtelt•iall Societlatle Auxiliadora 
dw,; J1i.o•h•~<ó 1\h•canlicas Liberaes e Beneli
'~a·Jl'lh•. 

CAPITULO I. 

ll.\ ORGAI'\ISAÇÃO DA iiOCIEDADE E SEUS FINS . 

. \r L 1. o :\ rrunião dos Artistas residentes no Rio de Janeiro 
ftírllla <t Sociedade denominada-Imperial Sociedade Auxiliadora 
(l;tq Arte,; M<>t·anir,;1s Lihcracs c Bene!lcentc. 

Ari. 2. 0 O nunwro de sens membros hc illimitado, sendo 
t'~ ., .::: fi:-:~tltH rm efl'p(·\ i vos P- corresoondentes . 

. \ tt. :; ·· Parn S!'l' membro dest:'l Imperial Sociedade faz-se 
necessario: 

§ 1." Ser o candidato livre, c não estar envolvido em processo 
criminal. 
~ 2. o Ser hem morigerado. 
~ :3." Ter aprendido, ou exercer alguma arte mecanica ou 

lil)(' r a I. 
~ -1." \ão srr maior de tiO annos, salvo o que dispõe á 

J'PSp(~ito o art. 10, § 3." 
~~ 5. o Estar no gozo de per rei ta saudc. 
Art. 4." A Sociedade tem pot' fim invariavel : 
~ 1." Melhorar as artes quanto em si couber. 
§ 2. 0 Soceorrer seus rnemnros c suas famílias. 

CAPITULO li. 

ll.\ AllMISSÃO DOS SOCIOS. 

Art. t). o Nenhum candidato será admittido a socio sem estar 
nas cirl'umslancias dos cinco paragraphos do art. 3." 



- 197-

Art. 6. • A proposta para socio será assignada pelo proponente, 
e conterá o nome, naturalidade, idade, estado, profissão, rua 
c numero da casa do proposto, se sabe ler e escrever, e será 
enviada ao Conselho. 

Art. 7. • Lida a pl'Oposta em Conselho, ficará sobre a mesa 
até a sessão seguinte, em que será discutida na fót'lna do Regi
mento interno, c depois votada, prevalecendo a maioria de 
votos por escrutínio secreto. 

Art. !;.• Approvado o candidato, deverá no prazo de tres 
mezcs, apresentar-se em uma das sessões do Conselho, afim do 
pagar a sua joia c receber o diploma. Tambem lhe he per
mittido rcmetter a joia por outrem dentro dos mesmos tres 
mezes, licando 11em vigor a approvação, se nesse tempo a não 
satisfizer. 

Art. 9. • Socio correspondente poderá ser todo o artista 
nacional, ou estrangeiro, comprehendido no art. 3.•, que dentro 
ou fóra do lmperio tiver com o Conselho relações de conhecido 
proveito aos fins da Sociedade ; cllc não será obrigado ao disposto 
nos arts. 8. • c 10, § 3. • 

CAPITULO III. 

DOS DEVERES DOS iOCIOS. 

Art. 10. IJc dever de todo o socio : 
§ I. • Cumprir rcligiosamcnlc estes estatutos. 
Si 2. • j\ceitar c exercer com zelo qualquer cargo para que 

lôr nomeado. 
§ 3. • Contribuir no aeto da sua entrada com a joia seguinte: 

Tendo de idade até t~o annos..................... 20~000 
» de 40 á 50 » ......••...•.........•.. 301000 

E de 50 annos por diante, por urna só vez ........ 150~000 
Pagará 1~000 de mensalidade (ainda no c11so de receber 

beneficencia ria Sociedade) ou remir-se-ha dellas dando por urna 
só vez, até 30 annos, 100~000, de 30 até 40, 110~000, de 
40 até 50, 130:/P::oo. 

§ 4. • Comparecer ás Assembléas geraes c eleitoracs da So
ciedade. 

§ 5.• Entregar ou remctter a sua lista assignada á mesa 
eleitoral. 

CAPITULO IV. 

DOS DIREITOi DOS SOCIOS. 

Art. 11. Todo o socio tem direito a votar para o:; empregos 
administrativos da Sociedade. 
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Art. 12. Todo o soeio póde reclamar perante o Conselho a 
obsPrvaneia destes Estatutos. 

Art. 1:l. Quando algum socio entender que o Conselho lhe 
falta a justiça, on que inf"ring-P os P~tatuto,;, ou outras leis 
regulamentares da Sociedade, rPeorrerü ü Assernbléa geral (rpw 
devet'Ü ser convocada extraordinariamente sobre requerimento 
do socio ao Consellw, fundamentando a injustiça), cujas decisões 
serão terminantes. 

Art. i~- Todo o sacio e!Tectivo tem direito a ser soccorrido 
pelo monte-pin da Sociedade, na fórma do art. 76, não estando 
comprelu~ndido na disposição do art. 22. 

Art. 15. TndD o socio dl"cclivo he elegivel para os empregos 
da Sociedade, á saber: 

§ t.• NüP estando soccorrido lJOr clla. 
§ 2." Tendo rkcentes tlleios de subsisleneia. 
~ :3." Nilo eslumlo preso, e nem envolvido em processo 

criminal. 
Art. 16. To1lo o soeio tem direito u propôr canrlidutos, por 

proposta, na rúrma <lo art. 6." 
Art. 17. Toilo o socio tem direito de propt\r em Conselho 

mcd idas a bem da Sociedade, e na discussão de sua proposta 
terü asseulo Pnlre os Consdhciros, devendo relintr-sc do circulo 
dPstPs nn oreasiüo da votação. 

Art. 18. O sneio eríb:livo que, niio estando incurso no art. 
21, so!Trcr al:~um inecndio, ou roubo no sen estalw!eeillwnto, 
poller·: ~·:d;dr do Conselho, por l'lll[Ji'cstimo tl'mporario, ai~Jli!Ila 
que1n ; 1 do mo!!!e-pio da Sociedade, prestando iianr,:a idonen. 

A1 t. Hl. O soGio ell'edivo que não se achar comprPIH•ndido 
no art. 2'3, e filll\~ecr ÍIHlig••ntP, o Conselho, aprovcit;~ndo os 
ret~!li"SOS de!le, encarregarü ú C~lnmis';ão hospitaleira <le fazer-llte 
1li:1 l'lÜPlTO decente, podendo despender com isso até a quantia 
do 4.0.?00() do monte-pio da Sociedade. 

Art. 20. Todo o >oeio pódc delllitlir-se dos ernpn•gos dn 
Sociedude, participando ao Conselho os motivos qne n isso lhe 
derão lugar, c fuzendo entrega de tudo quanto tiver em seu 
po!lt~r pertencente á Soei"dalle, sendo porém Thcsoureiro, não 
o poderá fazer sem prestar contas á mesa, que serü pelo 
Conlielho autorisada para as tomar. 

CAPITULO V. 

llAS PENAS. 

Art. 21. S:} algum soeio se cntn'gar ú [ll"<llie.l de mús acções, 
o Conselho fará lodo o esforço para corrigi-lo, se o soei o porém, 
durante o e,;pat;o dt~ seis llli'W~ 11<10 apn~s:~ntar enwnda em sua 
contlu(:la, serit desligado da Soeiednde, o que ter<Í lugar c:n 
Asscmbléa geral, pela fórma mat:cada no rc~:"imento interno. 
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Art. 22. O socio que faltar no pagamento de suas mcnsali~ 
dadP-s não terá direito üs hcndiccncias que por estes estatutos 
lhe sno garilntidas. 

Art. 23. O socio que, sem melhorar de fortuna, e smn 
possUi I' o nccPssnrio para subsistir, desprezãr a arte que exercia, 
c não se der ü outra occupaç.no honesta, sr~r;í demittido da 
Sociedade. 

Art. 24-. Serü tambem dcmittidn o socio que fôr condernnado 
por sentença passada ~rn julgado, por cr:mes deshonrosos (o 
regimrnto interno marcará quaes ~f10 esses crimes) 

Art. 2:5. A rná applic;u:ão dos dinheiros da Sociedade h e falta 
impo.mloaYPI: o so1'ío qu~ nc!la incorrer ficará rcsponsavel por 
seus bens :i todos os prejuízos, prranle us justiças do paiz, 
c será dnmitlido da Sociedade. 

Art. 26. Tambt·m pcrderú o titulo de socio, o que por 
falsas informaç.ücs nntrar pnra a SociPrladc sem os quesitos 
marcndcs no nrt. 3.• e seus p;1ragraphos, c os que tentarem 
direetamente n por factos prov~dos de,truir a Sociedade. 

,\rl. 27. Os soeios que !(>rem dl'Sligauos da Sociedade não 
poderão reclamar quantia alguma com que tiverem entrado para 
clla. 

CAPITULO VI. 

DA AD:IIINI5TIL\ÇÃO DA SOCmDADE. 

Art. 28. São rnprescntantl's da Sociedade a Ássembléa geral 
composta dn i! limitado numero de socios, e um Conselho com
posto de 31 membros, eleitos pelos socios üBnualml!lnte, em 
collcgio eleitora I. 

Art. 2(). Co[]lpde ao Conselho: 
§ l. o Odi!:J!'rar e tomar todas as medidas tendentes aos fins 

c prospcriú.1de da Soei,.clad<>. 
~ 2. 0 ExPf~utar e fazer enn1p1·ir as !lisposiçõ!'s rlcs!Ps Estatutos. 
§ 3. 0 Tomar contas ao TilcsourPiro, qu;HH!o o julgar util. 
§ fLo Om·ir as qtwixas dos soeios, c de outras pessoas que 

cstcjão ao scni~·o da Sociedade, c dcferir-!11es com ju~tiçu. 
§ 5.0 Nomear eommissõcs para o bom deS!'Illpcnho dos flns 

da Sociedac!l'. 
§ 6." PrPstar e fazer pn•sta1· aos socios c suas familias os 

soccorros que lhes silo g-arantidos twsh~3 estatutos, e arbitrar
lhes os pre111ios ordenados 110 arl. 71. 

§ 7." Reformar t•sles Pstülulos em parl.e, 011 BO todo, sem 
inverter o sPu principal flrn enunciado no art. !LO, suj•~itando 
a reforma 1í approvarão da Asselllbléa geral, r;ujas del'isõ(~S serão 
t prm i na n tcs. 

:§ 8." Correspo!!der-se com todas as Sociedades e pPssons que 
possão auxiliar os fins desta. 
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§ 9." Examinm·, approvar, ou rejeitar as contas apresen
tadas pelo Thesourciro, e suspende-lo quando assim convenha. 

§ 10. Accu~a-lo perante as autoridades publicas, quando 
mal se porte, c defraude os dinheiros da Sociedade. 

§ 1 t. Nomcat· d'cntre os socios, pessoa idunea para subs
tituir o Tlwsoureiro. 

§ 12. Suspender c demittir todos os empregados por cllc , 
por causa motivada, c depois de ouvit· os accusados. 

§ 1:1. Apresentar á Assembléa geral um quadro exacto de 
seu> trabalhos. 

§ 14. Formar todas as leis internas relativas á policia da 
casa. 

§ 15. Nomear d'entre seus membros os que formem a mesa, 
qtw será composta de um Presidente e dous Secretarias. 

§ 16. Julgar as infracções destes estatutos, e fazer c!Tec
tivas as penas comminadas. 
~ 17. Julgar HS acçõcs benemeritas dos soei os, fazer es

criplurar seus nomes em um livro para isso destinado c pas
sar-lhes os competentes diplomas. 

§ 18. Fa~er cllectivo o art. 21 , sobre aquellc socio que 
perante o Conselho falsamente accusar qualquer membro da 
Sociedade. 

§ 19. Providenciar todos os casos que occorrerem, e qu~ 
niio tcnhão sido previstos nestes estatutos. 

§ 20. Convocar a Assembléa geral para as sessões ordinarias 
c extraordinarins. • 

§ 21. Suspender qualquer bencficeneia, quando se conheça 
ter ella sido indevidamente concedida. 

Art 30. São sapplentes dos conselheiros os imrnediatos em 
votos, os quaes serão chamados na ordem respectiva da maioria 
dos mesmos votos, c por omcio do Secretario, nos casos se
guintes: 

§ t.• De não comparecerem os conselheiros por quatro reu-
niões seguidas. 

§ 2.• Do ausencia participada. 
~ 3.• De despedida. 
§ !~." De lallecimento. 
Art. 31. Para haver sessão he mister que estejão reunidos 

ao menos doze membros do Conselho. 
Art. 32. Sempre que não fôr passível n'unir-se o numero 

necessario para haver sessão, c honverem sll,pplentes na sala, 
o Presidente os poderá .chamar para completar o numero pre
ciso, sem que este incidente possa prrjudicar a di5posiç:'i.o do 
at't. 30. 

Art. 33. Os supplentes, depois de tomarem a•sento no Con
selho, não se retirarão do mesmo, salvo estando reunãdo o 
numero competente de conselheiros, devendo neste caso re
tirar-se o menos votado. 
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Art. 3th O Conselho será installado no dia 25 do Março de 
todos os annos. 

Art. 35. Não se reunindo numero de conselheiros para aber
tura do Conselho, no dia indicádo no art. 3~, o Presidente 
por olficio do Secretario, mandará chamar os supplentes p11ra 
poder fazer-se a inslallação. 

Art. 36. A nomeação do Presidente, Vice-presidente, Se
cretario e com missões do Conselho, a verificação dos diplomas, 
sua policia interna, modo ele discussão, duração da mesa, e os dias 
c horas das sessões, será tudo marcado no regimento inlemo. 

Art. 37. Todos os negocias do Conselho serão resolvidos 
pela nuiioria relutiva dos votos dos membros presentes, ex
cepto no caso do art. 91. As resoluções do Conselho só po
derão ser derogadas por outras resoluções do Conselho. 

CAPITULO VII. 

DA ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 38. Os socios rcunem-se em Assembléa geral ordinaria 
no dia 8 de Março de todos os annos; c extraordinariamente 
em outros dias, sendo convocados pelo Conselho; nellas tem 
votos todos os socios; mas só poderá considerar-se em sobe
rania quando se acharem reunidos, ao menos tras quartos dos 
membros da Sociedade. 

Art. 39. No dia c hora marcada para a reunião da Assem
bléa geral, os socios que não .comparecerem , são conside
rados louvarem-se nos presentes, os quaes podem deliberar 
validamente, crn qualquer numero que se rcunão, uma vez 
que nella estejão mais de dezaseis membros. · 

Art. 40. Preside á Assembléa geral o Presidente do Con
selho, ou quem suas vezes fizer; c servem de Secreta rios os 
os mesmos do Conselho. 

Art. U. Compele <Í AssernbléH geral: 
§ t.• Examinar se a Sociedade tem sido bem administrada, 

á vista do relatorio dos trabalhos do Conselho, e da conta 
geral da receita c despeza que este I h e apresenta r. 

§ 2.• Tomar todas as medidas que julgar uteis á Sociedade. 
§ 3.• Resolver sobre as accusações c infracçõcs destes esta

tutos, comrnettidns ou consentidas pelo r.onselho. 
§ 4. • Approvar ou rejeitar a reforma dos cslalutós, proposta 

pelo Conselho. 
§ 5.• Hcsolver as proposições do Conselho, quando para isso 

fOr convocada. 
§ 6. • Resolver definitivamente a eliminação dos socios de 

que tr·ata o art. 21, seguindo a tal respeito as formalidades 
marcadas no regimento interno. 

Parte 11. 26 
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CAPITULO VIII. 

DAS ELEIÇÕES. 

Art. 42. Logo que a Assembléa geral concluir os seus tra
balhos, convertcr-se-ha em collegio eleitoral para apuração das 
cedulas rara os novos Conselheiros c Thesoureiro, a qual ~erá 
pela mesma mesa concluída, sem emhargo de se poderem rct1rar 
os mais socios depois de installado o collegio. 

Art. 4:L Os Conselheiros e Thesourciro serão nomeados por 
mnioria relativa dos yotos respectivos que produzirem as ce
dulas apre,;cntadas no decurso de tres dias, contados da hora 
em que a Assembléa geral se converter em collegio eleitoral, 
c stí depois dcllcs he que se dará principio á apuração com 
acfuellc numero de cedulas que houver na urna. 

CAPITULO IX. 

DO THESOUREIRO. 

Art. fa.4. O Thcsourciro he responsavel á Sociedade por todos 
os objet:los ·c dinheiros que receber c despender. 

Art. 45. O Tilcsoureiro apresentará ao Conselho meusal
rnt~nte uma demonstração da receita e despeza á seu cargo; c, 
no !im de cada anuo social, uma conta geral do estado dos 
cofres da Sociedade. 

Art. 46. Todas as contas que o Thesoureiro apresentar ao 
Conselho seriío documentadas eom as ordens que as motivárão, 
e os recibos respectivos. 

Art. 47. O Thcsoureiro cumprirá escrupulosamente todas 
as ordens do Conselho e as do Presidente, que forem tendentes 
á prestat;iío de succonos extraordinarios aos socios, com tanto 
que não ~~xcedão a quantia de 201')000. 

Art. 48. O Thesourciro, para boa organisação das contas, 
terá urn livro escripturado com clareza, no qual constem os 
nomes e entradas dos socios, suas joias e mensalidades. 

1\rt. 49. Além deste hvro terá todos os mais necessarios 
para o lançamento da receita e despcza da Sociedade, que terá 
em fúrma n~gular e ela I a. 

Art. 50. Todos os livros quo o Thesoureiro exigir da Socie
dade para a cscripluraçuo á seu cargo, serão rubricados pelo 
!)residente, sem o que não fará nelles o menor assento. 

Art. 51. O Thesoureiro proporá ao Conselho tudo quanto 
fOr a bem das finanças da Sociedade; tomará parte nas dis
cussões deste genero, c votará sendo Conselheiro. 

Art. 52. A arrecadação de tudo quanto pertencer á Socie
dade he o primeiro dever do Thesoureiro. 
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Art. 53. O Thesoureiro poderá empregar, sob sua respon
sabilidade, agentes que o ajudem nas cobranças, podendo dar
lhes até 10 •;. de gratificação do que elles arrecadarem. 

Art. 54. No impedimento do Thesouretro o Conselho ele
gerá por escrutínio um socio que o substitua com as mesmas 
attribuições. 

Art. 55. Não poderá ter em seu poder disponível mais do 
que a quantia de 200~000; todo o excedente deverá pór a render. 

CAPITULO X. 

DOS FUNDOS DA SOCIEDADE. 

Art. 56. As JOtaS de entradas, mensalidades e quaesquer 
acquisiçõt•s pccuniarias constituem os fundos da Sociedade. 

Art. 57. Os fundos da Sociedade se dividem em perma
nentes e disponíveis ou Monte-pio. 

Art. 58. Todus as joias de entradas c seus juros, serão 
accumulados, bem como as remissões das mensalidades de que 
trata o art. 10, § 30 •, formarão os fundos permanentes até que 
cheguem a summa de vinte apolices de conto de réis cada uma, 
podendo este capital ser augmentado pelo Conselho á proporção 
do engrandecimento da Soeiedadc. 

Art. 59. Assim que os fundos do art. 58 estrjão reulizados 
o Conselho adopturú uma tabclla em que se marque as hene
ficencias que devew. se dar aos sodos c suas famílias. 

Art. 60. Os fundos do referido art. 58 só poderão ser postos 
em giro para compra de apoliees da divida fundada, ou de 
quaesquet· em prezas por comr.anhias, que o Conselho julgue 
sufficientemente seguras. 

Art. 61. Logo que os fundos permanentes e seus juros 
tiverem chegado á somma marcada no art. 58, c o Conselho 
não tiver decretado a sua elevação, todas as joiLts que se sPguirem, 
bem corno os juros que renderem os fundos sobreditos, pas
sarão a reformar os disponíveis, reforçando-os o 

Art. 62. Fundos disponíveis ou Monte-pio são todas as con
tribuições pccuniarias não designadas para formarem os fundos 
permanentes o 

Art. 63. O Consdho não poderá dispór de quantia alguma, 
nem ordenar despezas que excedão os fundos disponíveis. 

Art. 6!~. Os fundos permanentes de que tratiio os arts. 61 
c 62 não poderão ser alienados senão por voto de tres quartos 
dos membros da Sociedade, em totalidade, em Assernbléa geral, 
precedendo discussão de urgencia. 

Art. 65. A Sociedade não poderá ser dissohida se não fôr 
por deliberação da Assemblôa geral, guardada a disposição do 
artigo antecedente, e verificada a dissolução, passarão seus fundos 
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para qualquer Ordem Religiosa com o onus de continuar os 
pa~amentos das bcneficencias <Ís pessoas que nessa occasil'io as 
pt•reebcrem na fórma dos estatutos. 

Art. 66. Esta Ordem Religiosa será proposta c approvada 
pela Assembléa geral antes da dissolução, c pela maioria de 
votos dos membros presentes. 

Art. 67. A Ordem Religiosa que aceitar os encargos do art. 
!i5, receberá em compensação a terça parte dos juros dos fundos 
da Sociedade, c as outras duas terças partes distribuirá pelas 
pessoas brneficiadas, augmentando ou diminuindo as pensões. 

Art. 68. Os ftmdos c os livros da Sociedade serão entre~ues 
á Ordem B<~ligiosa que fôr Pscolhida, por cscripturn publica, 
assignada pela mesa, ou por quem a Assembléa geral determinar. 

Art. 69. Extincta a classe de soei os c familias soccorridas, o 
não havendo mais quem direito tenha á bcncficcncia, conti
nuará a Ordem Hnligiosa a ler a terça parte dos juros, c o resto 
dt•stPs será distribuído, uma vez por anno, pelas Orphãas pobres, 
filhas de artistas, c pela maneira que julgar mais conveniente. 

Art. 70. A Ordem Religiosa será obrigada a dar contas no 
juizo competente. 

CAPITULO XI. 

DOS APERFEIÇOMIENTOS E DOS PREMIOS. 

Art. 71. Todo o socio que no exercicio de sua arte apre
sentar melhoramentos, ou qualquer invento proOcuo ás artes 
será premiado pela Sociedade, em virtude do § 6. 0 do art. 29 
e % 5.' do art. ~5. 

Art. 72. Todo o socio que por falta de meios não puder 
ultimar os inventos uteis por ellc começados, poderá' disto fazer 
scicntc ao Conselho, o qual, dPpois de ouvir os cntcndcdores c 
convencer-se da utilidade do invento, prestará seu auxilio. 

Art. 73. AquciiQ que fôr auxiliado pela Sociedade,. afim de 
ultimar os seus trabalhos, só v~rá jus á premio depois que a 
Sociedade fOr indemnisada da quantia com que o auxiliou. 

Art. 7 !L Sem prc que houver mais de um soei o .que n pre
sente inventos do mesmo genero, o Conselho prcfirirá o que fôr 
mais util, sem todavia desprezar os outros, cujos autores serão 
prudentemente remunerados. 

CAPITULO XII. 

DA BENEFICENCIA, 

Art. 75. Todo o soei o cfTectivo, depois de ter pago dez annos 
de suas mensalidades, pagará de então em diante metade destas. 
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Art. 76. O socio effectivo, quo vivendo do seu trabalho fôr 
assaltado de alguma enfermidade grave, que realmente o prive 
de trabalhar, será soccorrido pela Sociedade da maneira que 
o Conselho julgar mais apropriado ás circumstancias do socio, 
e posses da Sociedade, uma vez que elle não esteja compre
hendido na disposição do art. :2. 

Art. 77. O socio que fôr assaltado de enfermidade em oc
casião que não seja possível reunir o Conselho, o Presidente 
poderá mandar dar-lhe até a quantia de 20~000, quando o 
socio o requerer por escripto. 

Art. 78. O socio comprehendido na disposição do artigo an
tecedente, se requerer beneficencia, só terá direito á ella um 
mez depois de ter recebido aquclle soccorro. 

Art. 7!). A Sociedade empreg-ará suas forç.as em soccorrer 
os socios cffectivos, já buscando a soltura dclles, em caso 
de prisão, j<Í procurando modificar-lhes as penas em caso de 
pronuncia, já em fim lançando mlio de todos os meios para 
o seu allivio. 

Art. 80. Fallecendo qualquer socio eiTeclivo, tendo pago 
suas mensalidades, ou recebendo beneficencia, sua familia será 
soccmTida conforme as posses da Sociedade: h e família do socio 
urna só das classes, sendo alimentada por elle no tempo do 
seu fallecimento: 

§ 1. o Vi uva o filhos. 
§ 2.o Pais. 
~ 3. o Irmãos. 

Exlincta a classe dPsignada como família do socio, cessará 
o direito á beneflcencia. 

Art. 81. Todas as beneficencias promcttidas pela Sociedade 
serão religiosamente prestadas: 
~ i. o Em quanto durar a precisão do beneficiado. 
§ 2. 0 Em quanto as viuvas, filhos, filhas, irmãos e irmãas 

dos soei os se fizerem dignos por sua boa conducta. 
~ 3.• Em quanto os lllhos c filhas, irmãos e irrnãas forem 

menores. 
§ 4. o Em quanto as vi uvas não se casarem. 
§ 5. o Em quanto o soei o preso não fôr á final sentenciado 

por qualquer do~ crimes marcados no regimento interno. 
§ 6.o Em quanto o monte-pio da Sociedade o pcrmittir. 
Art. 8:!. O socio quo dever seis rnezes para mais de suas 

mensalidades, c q uizer paga-las, o Thesoureiro não as rece-
berá sem que tenha perfeito conhecimento de que ellc está 
de saudc, e quando não queira por si deliberar remctterá o 
socio á Commissão hospitaleira para interpÔ!' o seu parecer á 
respeito. llesta medida são cxceptuados todos aquellcs soei os 
que tem por costume pagarem annuahnente suas mensali
dades. 
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CAPITULO XIII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 83. Logo que falleça algum socio eiTectivo, a vi uva, 
ou tutor de seus filhos, os apresentará a0 Conselho que cui~ 
dará em sua educação se forem indigentes. 

Art. Sr... A menor idade de filhos e filhas, irmãos c irmãas 
h c reconhecida pela Socieda(le',"té a idade de 18 annos. 

Art. 85. Se rã considerado bmtemerito, estando quite, o socio 
que tiver eiTectuado; 

§ 1.• A installação de alguma Sociedade de idcnticos fins 
fóra do Município da Côrte. 

§ 2." A entrada de vinte, ou mais candidatos propostos por 
elle nesta Socirdade. 

§ 3. o O encargo da educação de algum pupillo da Sociedade. 
§ 4.• A prestação de serviços pessoaes, ou pccuniarios que 

poupem á Sociedade a quantia de 200~000. 
§ 5. 0 As invenções e melhoramentos das artes de que trata 

o art. 71. 
Art. 8(j. Terá o titulo de Conservador (estando quite) o so

cio que tiver exercido o eargo de Conselheiro desta Sociedade 
ern doze Conselhos semestraes, tendo assistido <\ dous terços 
de suas sessões, contando-se por dous semestres ca~à. Conselho 
ammal. 

Art. 87. O diploma de que trata o art. 8.•, será da fórma 
qtw o Conselho julgar mais apropriado, c se deverá dar tambcrn 
aos soei os eiTectivos como aos correspondentes. 

Art. 88. As sessões do Conselho c da Assembléa geral serão 
publicas. 

Art. 89. O socio que não pagar suas mensalidades· por es
paço de dons annos, depois de ter sido avisado, por officio, 
para paga-las, Sl' não responder á este aYiso, reput<•r-se-ha des
lizado da Sociedade por sua line Yontade, ~ só poderá :;er 
adrnittido no\amentt> sendo remido na fórma do art. 10, ~ 3.•. 

Art. !)O. Estes Estatutos, uma ,·ez postos em execução, só 
poderão ser rcfonnados de oito em oito annos, exceptua-se 
o art. 58 que poderá ser alterado antes deste tempo, bem 
corno o § 3. o do art. 10, sempre para mais. 

Art. 91. Findo o termo marcado no artigo antecedente, se 
o Conseltw entender que algum dos seus artigos necessita al
teração, deverá a proposição ser apoiada em Conselho por dons 
terços dos membros presentes, c se nomeará urna commissão 
especial de cinco membros para dar o seu parecer á tal res
peito. 

Art. 9~. Dando a com missão o seu parecer, c sendo a pro
posição discutida c approvada por dous terços dos Conselheiros 
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presentes, será apresentada a Assembléa geral para deliberar na 
fórma do art. 29, § 7.•. 

Art. 93. Sanccionada a proposição pela Assembléa geral, será 
publicada e executada pelo Conselho, juntando-a por addição 
aos estatutos . 

.Art. 94. Ficão fazendo parte destes estatutos todas as re
soluções até hoje em vigor, e que não estiverem em deshar
monia com alguma ou algumas de suas disposições. 

Art. 95. Ficão revogados os, estatutos sanccionados em 9 
de Setembro de 1842, e toda~.: as mais disposições em con-
tra rio. ,~~-*' 

Sancciouados e publicados pela Assembléa geral, reunida na 
sala das sessões na rua dos Iuvalidos da Côrtc do Rio de Ja
neiro, aos 26 de Agosto de 1853. 

Seguem-se tres assignaturas do Presidente c Secreta rios. 

----·-
DECHETO N. 2.761.- de 16 de Março do 1861. 

Autorisa um credito supplementar da quantia de 18 :800~000 réis para oc
corrcr, no eiercicio de 1860 li 18tH, ás dcspezas das Faculdades de Me
dicina. 

Hei por bem, Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, 
Autorisar, nos termo!> do § 2. • do art. 4.• da Lei n.• 589 
de 9 de Setembro de 1850, um credito supplemcntar da quantia 
de dezoito contos c oitocentos mil réis para occorrer, pPlo 
Ministerio do lmperio, no exercício de 1860 a 1861, ás dcs-
pezas das Faculdades de Medicina; devendo ser esta me- '>\ 
dida levada ao conhecimento da Assemblé::. Geral Legislativa 
para sua definitiva approvação. 

Fran<:isco de Paula de Negreiros Sayão Lohato, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Jus
tiça e interino dos do Imperio, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dczaseis de Março 
de mil oitocentos sessenta e um, quadragesimo da Indepen
dcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lohato. 
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DECRETO N. 2.762-de 16 de Março do 1861. 

Crêa uma Capitania do Porto na Província de Mato Grosso. 

Hei por bem Crear uma Capitania do Porto na Província do 
!\fato Grosso. 
Jr~•J'm Jr.l51! 1.::-oado. do )leu Conselho, :mnislro e Secre

t;ru, rv~ f_,~,,d(, 7.-f .'>.;;~.-:cf.-t <!a .!>1 ?ri!!!.:~ ;;.-.,..: :::1 Cl ~ffiha t'D~n
dido e faça cxecular. ·Para.cío áú Río rfe Janeiro em d·"l~ 
de Março de mil oitocentos sessenta e urn, quadragesimo da 
Independcncia c do lmpcrio. 

Com a B.ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José Ignacio . 

..... _ 

DECB.ETO N. 2.763-de 20 de Março de 1861. 

Autorisa o credito SUIJ(llemcntar de Rs. l.H.O:OOOSOOO para as dcspezas de 
diversas niliriéâs no exercicio corrente tle 1860 a 1SG1. 

Atkndendo á insufficiencia do credito votado no art. 6.• da 
Lei 11." 1.04.1 de U de Setembro de 1859, para as despezas 
da Hepartição da Guerra em diversas rubricas do exercício 
e<>:Ti·nte de 1860 a 1861: Hei por bem, Tendo ouvido o Con
sdlw de Ministros, e em conformidade do § 2. • do art. !~.· 
da Lei n.• 589 de 9 de Setembro de 1850, Autorisar o credito 
supplementar da quantia de 1.140:000~000 de réis, distribuído 
conforme a Tabella que com este baixa ; devendo esta medida 
ser levada em tempo competente ao conhecimento do Corpo 
Legislativo. 

O l\larqucz de Caxias, do Meu Conselho, Presidente do Con
selho de Ministros e Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Guerra, o tenha assim entendido, c expeça os des
pachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Março de mil oito
centos sessenta e um, quadragesimo da Independencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestade o Imperador. 

Marque:: de Caxias 
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Tabella a que se t•efea•e o Decreto desta data 
que autoa•isa o credito supplementaa• de Rs. 
:1.:140: OOO;n:JOOO. 

Artigo 6. • da Lei n.• 1.04.1 de 14 de Setembro de 1859. 

§§ 
t.• Secretaria de Estado e Reparti-

c;ões ao nexas ................. 80:000;\lOOO 

3.• Consdho Supremo l\lilitar ...... 4:000~000 

7. o Corpo de Saude c llospilaes ..... 116:000:tll000 

9. o Exercito ..................... ; C00:000;')000 

11. Heparlição Ecclcsiastica ......... 10:000:t,~OOO 

12. L ratificações dhersas ........... 60:000~000 

15. Hccrutamento c Engajamento ... 120:000;5000 

17. Jlrcsidio de l'crnando .......... 10:000~000 

19. Di rersas Despezaa e Eyenluaes ... 140:000~000 

Us ...... 1.140:000:ti000 
--- ~ ~-~ 

}lalacio do Rio de Janeiro em 20 de l\larç.o de 1861.-JJfarquez 
de Ca.x·ias. 

---·-
DECRETO N. 2 .764-d~ 23 de 1\Iarço de 18C1. 

Concede á Soeiedadr. Portugueza de Bcnefircncia antorisaçno para continuar 
à fuucciouar, e approra os rcspccthus Estat utus. 

Attendendo ao que me n\prcsc•Itou a Sociedade Portugucza 
de llenelicencia, estabelecida uesta CôriP, e de conformidade 
com a l\1inha immediata Hr~solução de 26 de Janeiro proximo 
passado, exarada em Consulta da Sec~~fio dos Negocios do lm
perio do Co usei h o de ]~stado de 7 do dito wez: Hei por bem 
C.:oncedcr-llw autoriSJ\'ào 1•ara continuar a funceionar, bem 

l'arte 11. 27 
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como Approvar os seus Estatutos, ficando as alterações que 
nellcs so fizerem sujeitas á approvação do Governo Imperial, 
e devendo passar-se a competente Carta para servir de titulo 
á mesma Sociedade. 

Joaquim José lgnacio, do l\teu Conselho, Ministro e Secretario 
de I~stado dos Negocios da Marinha c encarregado interina
mente dos da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte tres de Março de mil oitocentos sessenta c um, qua
dtagesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Joaquim Josri Ignacio. 

Estatutos da Societlacle Portu.;;ue:r:a de 
Ueuetllccncia. 

C.\PITULO I. 

D.\ SOCIED.\DE E SEUS F!:'\S. 

Art. 1. o A Sociedade Portugueza de lleneficencia compõe-so 
de Portuguezes reunidos em numero indeterminado, para os 
fins seguintes: 

% 1." Procurar occupar:ão e trabalho aos que o não tiverem. 
§ 2." Prestar alimentos aos indigentes que não puderem 

trabalhar. 
§ 3.0 Prestar aos enfermos necessitados os soccorros de que 

carecerem, e aos que falleccrem em pobreza mandar-lhe fazer 
o enterro e os sulfragios. 

§ 4.° Facilitar a educação e ensino, assim moral, como 
industrial á mocidade desvalida. 

§ 5. o Assistir com os meios necessarios aos que tiverem de 
sahir do paiz por casos de evidente commiseração, e aos que 
tiverem de mudar de província por causa de grave molestia. 

§ 6." Fazer esforços para <iUC os Porluguezes de procedimento 
irregular se corrijão, c se empreguem em trabalho honesto. 

§ 7. 0 Praticar <Iuaesquer outros actos tle benclicencia vir
tualmente comprehendidos nos Iins da Sociedade, segundo o juizo 
da administração, enunciado pela unilormidadc de dous terços 
dos votos de seus membros. 

Art. 2." A Sociedade nno preolaní auxilio algum aos que 
do novo chegarem ao lmpcrio, dentro de um armo da sua 
chegada, excepto em caso ue mmfragio, ou de doença grave. 
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Art. ~-o Logo quP. os fundos sociaes scjão suficientes, c as 
circnrnstancias o exijiío, estabelecer-se-hão casas rlc educação e 
nsylo, oficinas indnstriaes c quacsquer outros estabelecimentos 
indispensavf'is ou utcis, segundo o fim da instituição, devendo 
para isso preceder proposta da Directoria, c decisão do Conselho 
dclibcmtivo. 

Art. 4." Emqunnlo o capital da Sociedade não pcrmittir a 
crcação dos Estabelr•cirncntos de qne tr<tta o artigo antecedente, 
c em quanto os seus rendimentos w1o forem sufficientes no 
pleno cumprimento de sr•us flns, sr~riio praticndos os netos de 
h !l · · d §l~ 9 o 3 o r. o r• o d t ~ o ene JCcncJa mcncwna os nos , .~ ~· , , . , ~. , c ;). . o ar .... 
sómente com os socios, suas viuvas e lllhos orphãos, quando 
os necessitem, c com os indivirluos de que trata a primeira 
especie da excepção do art. 2. • 

CAPITULO 11. 

DOS SOCIOS E llEJIFEITORES, SUA A n:mssÃO, QUALIFIC.\ÇÃO, 
DIUEITOS E DEVERES. 

Art. 5. • Serão socios nctivos da Sociedade Portugueza do 
Bl'nellcl'nda o~ Portugurzes que tiverem occupação honesta, 
e bom comportamento, que forem IPgalrnente admittidos. 

Art. G.• A Soei·~rlade adrnittirá tarnbem socios privilegiados, 
bcmfeitores, e hor.orarios, entrando, na primeira classe as 
esposa~ e vinvas dos soeios, c snas filhas maiores, que pagarem 
mens~lirlndes; na segunda, os Portuguezcs que fizerem ;i Socie
dade nm donativo nunca mmwr de too:;,ooo, c os que na 
qualidade de mcdicos, cirurgiões e hoticarios lhe prestarem os 
seus serviços gratuitamente; c na terceira, os Portuguezes que, 
ainda sendo nntura!isndos em paiz estranho, lhe fizerem serviços 
que mcrcr;ão pssa prova de gratidão. Nenhum destes, porém, 
terá ingercncin nas deliberações. 

Art. 7.• Todos os socios, sem cxcepção de classe, assim como 
suas viuvas, c !llhos orphãos, na conformidade do§ 1.• do 
art. 10, terão direito aos soccorros da Sociedade : porém 
sómcnte aos aclivos pertcnccJ'<l a administração. 

Art. 8. • São dP\'eres do socio activo : 
§ 1.• Aceitar todos otJ emprPgos e commissõcs para que fôr 

eleito ou nomendo, podendo escusar-se de servir os primeiros 
por inconvenientes graves c provados, ou em caso de reeleição. 
~ 2. • Concorrer com as suas pessons, inlluencia c meios para 

tudo quanto fOr em bene!lcio dos Portuguezcs necessitados, que 
reclamarem a protecção da Sociedade. 

§ 3. • O!fert:u no a c to da aceitação do titulo de socio, uma 
quuntia que não será menor ele GO:;t>OOO, por urna só vez. 
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~ tl." Con!innnriio a p:-~gar n m~'mnlirladr de 500 réis todos 
aquellrs que se nfio tivm·em remido desse onns. 
~ 5. o Aos maion·s de '~0 annos, rr;m família, poderá a Drrer

tona elevar a entrnda marcada 110 ~ 3.", se assim o julgar 
eonvrniente. 
~ 6. o Promovrr o nngmrnto rln Socirdadr, por novas rntrada!l 

rlc socios e bemft>itorPs, e a arre~arlnçiín dos donativos e coti
sações fóra da CorlP, qua11do para isso tenhiio meios c faci
lidadrs. 

§ 7." A Socirdadr tnm bPm rrcon ltrce como dever dos soei os 
o tributo de sens conhPcimentos, dirigindo á Directoria quaes
quer propostas, que tendão á prosperidade da Sociedade, e aos 
divr:rsos rnmos dP sua administrnçiio. 

Art.. fl.o Aquelle qnr, não estando ausentr, deixar de sa
thslllzcr dous pagamPntos continuados, sendo-lhe exigidos, se 
reputará ter renunciado a qualidade do socio, e não poderá 
reclamar os soceoiTos da Sociedade, salvo tendo pago em dobro 
o que dever, n com nniPcipnçiio á ópoca da necessidade pelo 
menos sPis mPZPS, d11 fôrma qu11 remova a iMa de fraudP. 

Art. 10. A Directoria convidará todos os annos, por an
nuncios publicos, r11pclido~ oito vPzcs pelo mP!los, a <'ntrar 
para a Sociedadt•, rl<'nl.ro do prazo de trcs mezes, á contar 
fio primeiro anmmcio, todos os Portuguczes residentes nesta 
Ci\rte c Província: todo <~qnelle que no mencionado prazo 
não se aprrsentar á Sociedade. e não provar ter chegado depoi!! 
da ultima SPrie de annuncios que lhe fôr relativo, sómente 
poderá sPr depois admittido, se alcançar a approvação da Di
rectoria, c se pagar nma joia que poderá ser maior á arbi
trio da mesma Dircctoria; os que não entrarem não poderão 
sPr soccorridos: P'<CPptuiio-se: 
~ J .• Os filhos dos socios mPnorPs de 18 annos, " as filhas 

mcnorPs de 21; e bem assim suas viuvas, provando lerem 
ficarlo, pot' faliPcimPnto dt1 srus m11ridos, sem os necessarios 
mdos para s1~ inscreverem na classe t.• do art. G.•. 
~ 2." AquPI!Ps IJHP, provarem que não tem tido meios para 

f'ntrm· no prnzo rPiativo :í sna clwgada. 
~ :3." Os l'nrtnguezes nanfragos qll~' nflo forPm marinheiros. 
A r!. 11. ()uando por delibcraçfio do Conselho se declarar 

que o t•s!ado da Sociedade prrmittc que sP. annulle a res
lrirçfio fPita pelo art. /L", participarão dos soccorros da 
Sot~iPrlarlt•, alt'·m P.os soei os, suns viuvns e til h os menores: 
~ 1. • Os l'ortngtH'ZPS nr!cessitados que chegarem a esta 

Pruvincin nm nnno depois desta declaração, sujeitos comtudo 
:w disposto no art. 2.". 

~ 2. 0 Os que provarem nfío tr:r tido possibilidade para 
entrarem em tempo compctrnlf'. 

§ 3. 0 As viuvas e filhos orphãos dos indivíduos de que 
traliio os pnragraphos nntcecdentcs. 
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Art. 12. O Cnns('lho ddibrrativn reunir-s('-ha f'm períodos 
Lit>nl~aPs, ;í contar de .Julho de~ 18!,4, para o fim determinado 
na primeira parte dt> artiKO antecedente. 

C,\ PITULO III. 

DO PATRniOXIO J)A SOCIEDADE, SEUS Rl'XIHJ\IE:'\TOS :~<: APPLICAÇÃO. 

Art. 13. O patrimonio ilr. Sod('dadc hc formado: 
§ f. • J1clus quantias ofl()recitlas pelos Soei os no acto de 

sua ndmissfio. 
§ 2." P••l11 quart11 parte de todos os rendimentos. 
~ :1." )leio exc·Pdl'nte da receita ;l dcspeza, que a Dircc

toria podt~r<í capilalisar sem ofl'c~ns11 dos soccorros. 
§ !~.o Pelus deixas, doações, ou liberalidades de qualquer 

natureza. 
Art. H. Os r('ndim('ntos da Sodedadc consistem nos lucros 

que produzirem os empregos do capital, c nas cotisações obri
gatm·ias c loluntarias. 

Art. f 5. Jlara 11s desprzns da Sociedade só se poder li fazer 
npplicação das tres quartas partes dos rendimentos especifi
cados no artigo nntecPdrntc: I'Xcrptuão-se ns dcspezas para a 
organisnç.ão dos estnbelecimentos designados no art. 3. o, r 
algum caso f'xtr.1ordinnrio, em que sf'ja urgente recorrer á 
um f'mprestimo do pntrirnonio, o que todnvia será rcslituido 
com a possivel promptidiio. 

Art 16. O Pmprc~go dos cnpilacs da Sociedade !iÓ poderá 
ter lu~wr em ll<1ncos Commerciacs, Monte do S(lccono, ncções 
da dividn publicn fundad11, ou que gozem dos mesmos pri
vilegios; c obrigações do Governo do l'aiz acreditadas por JAei 
exprcssn. · 

Art. 17. As ncc,:õPs dn divida publicn ou outras qnar,sqner 
que tiverem sido compradas com os capilnrs da ~odt~dade não 
poderão ser alirmadHs, senão por deliherat;iio do Conselho, con
vindo nisso, pclo menos, dous tcrç.os dos membros de que ellc 
se compõe. 

CAPITULO IV. 

DA.S REUNIÕES DA SOCIEDADE. 

Art. 18. As reuniões gcracs srrão ordinarias, ou extraor
dinarias: as ordinarias serão annualmentc conyocadas para o 
mrz de .Janeiro, c as extraordinnrias qunndo a J>irectoria o 
julgar conveniente, ou no caso do art. 55, fazendo, para ns 
ordinarins sómcnte, aYiso em jornacs, com onlccipaçfio pelo 
menos de oito dias. 



21~·-

Art.. 19. Comidrrnr-sc-hn rcnnifío grral da Socirdadc, c 
habilitada par<~ decidir todos os negocios de sua compctcncia, 
logo qnc no din, hora c Jugnr que o Presidente mandar an
nunriar se reunirem 17 socios, sem contar os membros da 
Directoria; por{~m so C'SSc nnmcro não estiver reunido uma 
hora depois da man~ada, poderá ellc ser preenchido com os 
ditos rnPmhros, c delibernr validarncnte. 

Art. 20. A reunião geral ordinaria tem só por fim pro
CC'der ao cxnmc c tomada das contas de receita c despcza. 

Art. 21. A reunião geral cxtraordinaria será unicamente para 
resolver sobre os nC'gocios que pela Dircctoria lhe forem 
s•Jbmettídos. 

Art. 2~. Para o exame dns contas de receita c dcspeza 
nomrnr-se-ha nma commissiío de tres socios, que informará, 
no din que se designar, tudo o que ftn· relativo its rnPsrnns 
contas, r o qur a reunião gPral deliberar será transmiltido 
á DirPctoria para seu conhrcimento. 

Art. 23. He Pxpressámcnte v1~dado tratar-se nas reuniões 
geraes de nssurnptos estrnnhos ao fim da Sociedade, ou ao 
objecto para o qunl clla tivrr sido convocada. 

Art. 2~. As deliberações serão tomadas á pluralidade de 
vot0s dos nwrnbros prPsentPs. 

Art. 2:). As rcnniõr's serfio prcsidirlns pelo representante 
diplom:1t.if'O: rrn s11a falta pelo Pre,ideule da Dircctoria, ou 
quem suas yezes fizer. 

C,\ PITULO V. 

IH AmllNJSTRAÇÃO IH SOCIED.\lJE. 

Art. 2G. O r.overno dn Socicddde rPsidc Pm urna Dircc
loria dn sde nwm bros, c em um Conselho deliberativo com
posto de trinta c tres. 

DO CO:\'SELUO DELinERATIYO. 

Art. 27. Jlnvcr;í. um CoPsclho deliberativo, composto dos 
dons nwmbros natos ( paragrapho srguinte), dos sete membros 
rl<t Bireeloria, e de mais vinte c quatro Conselheiros Mordomos 
eleitos pelo corpo eleitoral. 

§ 1." São nwmhros natos do Conselho deliberativo, uma 
vez qnc Sl'jfio socios activos. o Encarregado de Ncgocios de 
Portugal no· Impcrio do nrasil, quer seja ordinaria quer 
extraonlinaria a sua missüo, e o Consul geral da mesma 
nação nesta Cô!·lc. 
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§ 2. • Os Conselheiros Mordomos serão, nos casos de morte 
ou de impedimento continuo, substituídos pelos seus 12 
supplcntes, e na falta destes por no\a deiçiio . 

. .\rt. 28. Süo attribuições do Conselho delibcratho : 
~ 1.• Heformar os Estatutos, ou addiciona-los quando Sl'ja 

mister. 
§ 2. 0 Decidir sobre a applieaçüo dos fundos ao ohj<'cfo do 

que trata o art. 3.", precedendo proposta da Dir<'ctoria. 
§ 3. 0 Approvar os Hcgularnentos que a Dircctoria fizer, 

se forem uteis. 
SI) 4.• Crcar os empregos que forem necessarios. 
~ 5.' Deliberar sobre os •uais objectos que a Direetoria 

lhe submeltcr. 
§ 6.• Tomar parte na administraçüo do hospital pela fórma 

determinada no Hc;.mlamt>nto respeetivo. 
Art. 29. O Conselho serú presidido pelo Presidente da 

Directoria, ou quem suas vezes fizer. 
Art. :30. Em havendo Jllais de lllet<Hlc de seus mPmbros, 

poderú o Conselho delilwrar por maioria absoluta dos pre
sentes; pon;m, p<.~ra ref(.irma dos Estatutos, seguir-se-Ita a 
disposi<,:ão do art. 4 7. 

DA lJillECTORL\. 

Art. 31. A Dircctoria será composta do sete membros, 
a sab(~r: um }lrPsidPnte, um Vice-Pn·sidentc, un1 1." c um 
2.• Secrl'tario•, um Thesourciro, um Syudico c um Adminis
trador de benenccncia. 

Art. 3:!. Os dous membros natos poderão entrar nas deli
bcracõcs dil Dircctoria, c terão voto . 

.Ar't. 3:l. A' Direetoria compete: 
~ 1." V c lar na guarda dos Estatutos e Regulamentos da 

Sociedade. 
~ 2. 0 Tomnr todas as medidas convenientes para se con

seguir 8 fim da Sociedade. 
§ 3. • Organisar os Hcgulamcntos da Sociedade c dos Esta

belecimentos que se creareno, S<)ndo depois approvados pelo 
Conselho deliberativo: c regular a pratica da benelit;encia em 
Lad-os os seus ramos. 

§ 4. o l\'omear üs Empregados, estipular suas obrigações c 
vencimentos, e despedi-los quando o julgar conveniente. 
~ 5. o Tomar contas ao Tllesoureiro todos os trimestres, o 

quando o julgar nccessario. 
~ 6. • Marcar todas as dcspezas ordinarias e extraordinurias 

da Sociedade. 
§ 7: Fazer o em preso dos fundos da Sociedade com segu-

t rança c proveito. 

I 
I 
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§ 8.• Propôr no Conselho deliberativo, a reforma ou mo
dilicação dos Estatutos, e as outras providencias que careção 
de ddiberaçüo. 
~ 9. • l'ro~idcnciar todos os casos occurrcntcs que não cstc

jüo clara c di~lintamente marcados nos Estatutos c regulamentos. 
~ 10. Representar a Sociedade em todos os seus contraclos 

c sustenta(:fio de seus direitos, ou dclc;;a1· esses poderes. 
% 11. Preencher as vagas de seus membros uos <:usos de 

f;1lta ou impedimento continuo, el!:gt•ndo d'eutw os Socios quem 
os substitua ató a nova eluiç<1n pelo corpo eleiLOral. 

"\rt. 34.. Nüo púde haver sessüo sem que estej<1o reunidos 
quatro membros da Directoria, exclusive os membros natos. 

Art. 35. Todos os <JS>umptos SL'JÜo decididos pda maioria 
(~ ~ r: r:.~ .. ~ ~ _-#-~ ~~~ -~-

~\:·t. :~i) .. \ (J.:·~_·(t.··~·:~i f"Jdt·Ll G .. 1r attt~!JtL~ dt"' ~·n-iç-üs ato 
que• Ll5 prl•;tc~r•·m altendi1l'i:>, e dip!omas dL' bt'llt'lllt'ritclS aos 
socios flllll os li~l·rern rl'levantes; was nau aos seus membros. 

ll.\S ATTlliBCIÇÕES 11 EXC.\1\GOS IJOS JliEliDROS DA })JllECTOUIA. 

Art. 37. Ao Presidente com pct1~ c incumbe. 
~ t.• A eonwcaçüo das reuuiõcs dos Socios. 
~ 2.• Presidir as sessões. 
~ 3.• A apn:sentaçrw de um relatorio, na reuniilo geral 

ordinaria, do estudo <.la Socie<.lade, do seu patrimonio, rendas 
c sua applieaçüo. 

% !~.o l'ertenccm-lhe todas as m.1is attribuiçõcs c cncargc; que 
lhe fôrcm determinados pelos regulamentos. ' 

Art. 38. O \'ice-l'residenlc substitue o Presidente em todas 
m suas attribuiçües c encargos, c he sub.;tiluido ua cadeira 
uas rcunWes gcracs ou parciaes pelos membros da Dircctoria, 
segundo a ordem da sua inscripçüo no art. 31. 

Art. 39. Aos t.• c 2.• Sccrclarios compete c incumbe o 
trabalho c expediente, tanto nas r.mniões dos socios, como nas 
sessões do Conselho deliberativo e directoria ; c fóra dellas, ua 
fúrmJ designada no regulamento, c no que a Dircctoria deter
minar. 

Art. 40. Ao Thcsourciro compete c incumbe: 
§ t. • Fazer arrecadar c guardar Lodos os dinheiros c valores 

da Sociedade. 
§ 2. • l'azcr applicação desses dinheiros c valores conforme 

lhe fôr determinado pela Dircctoria. 
§ 3.• Apresentar á IJirectoria no fim de cada trimestre, c sempre 

que por clla fôr dcter!llinado, contas da arrccadnçào c applicação 
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do capital r. n~ndas, e um balanço demonsll·alivo do patrimm)iO 
da Sorirda!le. 

§ "· • lkposil.ar no Banco todo o dinheiro que exceder a 
qualroNmtos mil róis. 

Art. fd. Ao Syndieo incumbe procurar por todos os meios 
no seu alc<JncP augmcntar o pessoal da Sociedade, convidando 
11 propondo para socios o maior numero de individuas possível, 
syndicundn pn1viamcntc das circurnstancias e comportamento 
dcssr•s, c daquclles que a Dircctoria lhe incumbir. 

Art. H. O Administrador de bencficencia, que será coadju
vado c substituído fiOS seus impedimentos pelo Syndico, tem á 
seu cargo o exercício de toda a bcncficcncia , na fórma do 
l'cgulamruto c delibcraçües da Dit·ectoria c Conselho. 

Art. 43. No caso de faltarem a uma sessão os Secretarias, 
oceupaní o seu lugar aquellc dos membros da Dircctoria quo 
o Presidente nomear. 

CAPITULO YII. 

D.\S ELEIÇÕES. 

Art .. H. A eleição dos 2!~ Conselheiros l\Iordomos c dos setê 
membros da Dirccloria será !cita no mcz de Dezembro por UIJ.l 
eorpo eleitoral presidido pelo Presidente da Sociedade ou pül' 
quem suas vezes fizer, composto de toda a administração, dos 
s~·eios aclivos que houverem exercido cargos da Director~a ou 
do Conselho, ou tiverem titulas de benemeritos, que se reu
nirem no lugar, dia c hora designada c annuncios pelo l'rc
sidr Jt"ll, elcr;endo-se em um anno os membros da ])irectoria, 
c rio outro os 24 Conselheiros mordomos. Quer a Dircctoria, 
quer os Conselheiros mordomos começarão a funccionar no mez 
de Janeiro seguinte ao da eleição~ prestando antes a l>irectoria 
contas ú Asscmbléa geral dos socios. 

Art. 45. Para a cleiçrío proceder deverá haver maioria absoluta 
dos votos presentes, se não se obtiver no 1." escrutínio rntrarão 
os mais votados em numero duplicado dos clegendos em 2. o 

ou 3." cserutinio. Serão considerados supplentes dos 24 Conse
lheiros mordomos os 12 que se seguirem mais votados na 
respectiva eleição. As eleiçües serão feitas na conformidade 
do regulamento. 

Art. 46. Os membros da Directoria elPgerão o seu Presidente 
c mais funccionarios, e quem os substitua nas suas filltas per
manentes; não podendo a eleição do Thesourciro recahir senão· 
em qncm tenha bens de raiz, ou seja estabelecido com com
mordo seu proprio. 

Parte li. 28 
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CAPITULO YIIL 

D.\. .\LTERAÇÃU E l~EFOIUIA IJOS EST.\Tt:TOS. 

Art. ilí. Quando a maioria da Directoria decidir que l1e 
mister a reforma, altcravfín, accrescentumcnto, ou supprcssão de 
algum artigo dos Estatutos, levará a proposta ao Consellw 
deliberativo; este a mandarü exuminar por uma com missão rle 
trcs membros que o níio sejão da Directoriu, I) sn o pan~eer 
fôr favoravel, c apoiado por dous terços do Conselho, ser:.i 
o caso discutido, e decidido crn oul r a sessão tamhem pelos 
don5 terços. Ü IJUe (Ôr assim decidido farú parte inlegruute 
dos Estatutos, c será publicado ou participarlo aos socios. 

C.\l'lTULO IX. 

lJISI'OSIÇÜES GER.\ES. 

Art. 48. Toda a pessoa que fM admittida para soeio, c quiwr 
remir-se do pagamento de mensalidades, o poderá fazer pagando 
por uma só vez, no aclo da sua admissão, a 11uantia de 50~000 
alt'~m da rcsp<'etiva joia. 

Art. 49. O soei o no gozo de seus direitos, que lenha pago men
salidades, c nenhumas deva, poderü remir-se puganlio a quantia 
dita, mas levar-se-lhe-ha ern conta a metade das mensalidades 
por clle pa;;as até oito annos consecutivos de sua entrada, c 
urn Let\~O das mais que houver pago depois dos ditos oito annos. 

Art. 50. O socio que estiver, ou tiver estado aUSI~tlle, não 
poder;í pedit' soccorros sem estar quite com a Soeiedade. e 
quando queim remir-se s1í se lhe attendcr;í <Í terça parte das 
mensalidades quo deixou accumular, c a metnde das outras 
pagas em tempo, 11a conformidade do artigo antecedente. 

Art. 51. O socio que se ausentar só será debitado pelas 
mensalidades até a quantia de 36~000; quando deva esta som ma 
scrü considerado corno excluído, mas poderá tornar a ser ad
rnittido com approvação da Dircdoria, pagando o que dever, 
ficando todavia eomprchenuido nas disposições uo art. 2. 0 

Art. 52. A Directoria poderá excluir e cassar a qualidade de 
socio a todo aqurlle que deixar de prc1mcltcr as condições do 
art. 5. 0

, c o excluído pode!'ií dentro de um mez, contado da 
uata em qn:~ fôr (nrticipada a exclusão, recorrer pam o 
Cons~llto deliberativo. 

Art. 53. Na falta prolong-ada ou permanente do Prc5idente 
e do Viec-Prcsidcnte, o s~crctario convocará uma reunião ex
traonlinariu do corpo eleitoral para eleger sob sua prcsidcneia dous 
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;;ncios, afim de complelnr o numero de sete Dircc{orcs, os qtlll.I'S 
proct~der;io depois em conformidade com o disposto no art. /dL 

Ar L. 5 L Não padcndo a Sociedade arrogar a si o caracter 
de associação pt;rpctua, sení ella dissolvida quando assim lhe 
convier, quer por seu proprio interesse, quer por occurrcncias 
que lhe não he dado prevenir nem designar. 

Art. 55. Uma Ye7. resolvida pela Dircctoria c approvada pelo 
Conselho deliberativo a dissoluçi'ío da Sociedade, convocará o 
1' residente uma Asscrnbléa geral cxtraonlinaria, a l{Ual á vista 
rias razücs cireurnstanciadanwntc expostas no relalorio da Prc
sidcncia, dará ou ne~ani o seu assentimento á resolução. 

Art. 56. lkcidida pt)la Asscmbléa gemi a dissolução da Socic
tlnde, proceder-se-h a em acto continuo á eleição de uma com missão 
de cinco membros, que flcará incumbida de levar immcdiatarnente 
ú c!l't~ito a deliber<1ção tornada, sendo para isso revestida de 
mnplos podPres, nào só para proceder ü liquidação do activo 
da Sociedath•, como para d:n· ao seu pntrimonio a applicação 
a que a Sociedade quizcr destina-lo. 

Art. 57. A eommissno de que trata o artigo antecedente 
darÜ pP]a imprensa conta da SUa misSãO. 

lHo de Janeiro em!~ dt) Jant'iro de 1855.-Bariio da Estrella, 
}lr<.'sidcnte.-Jlcnrique Pereira Leite Bastos, 1.• S!'crotario.
Antanio Sarmcn(n Pereira Brandão, 2.• Secretario. 

DECPtETO N. 2.7G5-dc 30 de l\Iarço de 18GI. 

J1.brc ao :\Iinistro c Secretario dr Estado dos Nrgocios da Justiça um cre
dito snpplenwntar da lp~«nlia de H0:081S731, para occorrcr lis desprzas 
·l•o correutc rxPrddo tlc ltll\0 a 1861 com as verbas mencionadas na Ta
Lclla que rom este baixa. 

Tendo ouvido o Meu Conselho do Ministros, Hei por bem, 
na conformidade do paragrapho segundo do artigo quarto da 
Lei numero quinhentos oitenta c nove de nove de Setembro 
de mil oitocentos c cincoenta, A ntorisar pela Repartição dos 
Nc~ocios da Justiça o credito supplcmcntar da quantia dedu
zentos c quarenta contos oitenta c um mil setecentos trinta 
c quatro réis, para occorrer as dcspczas, no corrente exercício 
de mil oitocentos c sessenta a mil oitocentos sessenta c um, 
das verbas constantes da Tabella que com este bnixa, fazendo-se 
a distribuição na fórma da mesma Tabclla, e devendo esta me
dida em tempo eornpetcntc ser levada ao conhecimento do 
~:orpo Legislativo. 
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I•'rancisco de Paula de Negreiros Sayiío Lobato, do Meu 4:on· 
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em trinta de Março de mil oitocentos sessenta e um, 
quadragesimo da lndcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestnde o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Taltella distt•lbutlvo alo cretlito suppleanentat• 
eoneeclido por lteereto desta dotn. para• o 
corrente exereieio ele :ISGG a :1§6•. 

~s Quantias dis-
da Lei. \'erhas. lrihuidas. 

--- --
18 Casa de Correcção c reparos de Cadêas. 154-:081:tP734-

1!) Conducção c sustento de presos .•••. 87:000\'11000 
-------

Rs .... 2i0:08t:)734 1 

I -

Palacio do Rio do Janeiro em 30 de Março de 1861.--l''ran~ 
cisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

DECRETO N. 2. 766- de 30 de 1\larço de 1861. 

:Peclara de Primeira Entrancia a Comnrca de Santa Cruz, crcada na Pruvill· 
cia do-·Espirito Santo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica declarada de Primeira Entrancia a Comarca 

de Santa Cruz, crcada na Província do Espirito Santo pela 
ll.esolução da respectiva Assembléa, numero vinte um de vinte 
oito de Julho do anno proximo passado. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do 1\Icn 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta de Março de mil oitocentos sessenta e um, 
quadra,;csimo da Indcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Francis('o d~ Paula de Ner;reiros Sayão Lobato. 
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DECRETO N. 2.767- de 6 de Abril de 1861. 

Autorisa um credito r1trnonlinario da quantia de mais l:JO :OOOSOOO p.1ra 
occorrer, no exercício de 1Sü0-18ül, as dcspezas de Soccorros l'u!Jiico:;. 

Não sendo someicnto o credito cxtraordinario da quantia 
de duzentos contos de réis, aberto pelo Decreto n. • 2.663 de 
6 de Outubro de 18ü(), para occorrer ás despezas de- Soe
carros Publicos-no exercício do 1860 á 18ü1, Hei por bem, 
Tendo ouvido o l\kn Conselho do l\linistros, Autorisar, de 
conformidade com a disposição do ~ :i.• do iJI't. 4. 0 da Lei 
n.• 58!) de !) de Setembro de 1850, um credito extraordinario 
do mais cento e cincoenta contos de réis, pelo Ministerio do 
lmperio, para o mesmo fim; devendo ser rsta mPdida levadn, 
em tempo opportuno, á approvaçào da Assembléa Geral Le
gislativa. 

Francisco de Paula de Nf'greiro~ Sayilo Loba to, do }leu Con
selho, 1\linistro e Secretario de l~stado dos Negocias da Justiça, 
e interino dos do Jrnperio, nsstm o tenha entendido c faça 
ex1~cutar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de Abril de mil 
oitocentos sessenta e um, qundragesimo da Independencin o 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lngcstade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

---
DECHETO N. 2.768-de 6 de Abril de 1861. 

Concede no Instituto Episcopal Religioso, estabelecido nesta Cc~rte, auto• 
risncllo para -continuar a exércer às- suas fuucçõcs, c approva os respec
tivos Estatutos. 

Attendendo ao que reprr~elltou a Administracão do Insti
tuto Episcopal Religioso, estnbelecido nesta Côrte, e de con~ 
formidade com a Minha immediata llesolução de dezaseis de 
Fevereiro ultimo tomada sobre parecer dn Secção dos Negocios 
do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
nove do dito mez: Hei por bem conceder-lhe autorisação para 
poder continuar a exercer as suas funcções, e Approvar os seus 
Estatutos, q-ue com esta baixào, ficnndo as alteraçõt~s que se 
fizerem nos mesmos Estatutos sujeitas á approvação do Go
verno Imperial. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Jus-



tiça c inlcrino dos do Impcrio, as.;im o tenha cn tendido c 
faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro em st•is de Abril 
do mil oitocentos sessenta c um, quadragcsimo da lndepcn
drncia o do lmperio. 

Com a Itubrica do Sua l\Iagcstado o Imperador. 

Francisco de l'aula de Negreiros Sayão Lobato. 

:Novos Estatutos do lnstUI)~o l~t•i.§COJUll 
lleli~ioso. 

L\PITULO I. 

TITULO E FINS llO l::'iSTITI:TO. 

Art. 1." A Socicdndc do l\Iusica Religiosa, fundada no Rio 
de Janeiro a 2í de Outubro de 1855, sob os anspicios do Exrn. 
Hr. Bispg Conde de Irajá, que lhe eonferio o titulo de- Epis
copal- e dL'pois reformada sob o titulo de -lnstiluto Epis
copal Religioso-sob o augusto protPctorado de Sua Magestade a 
Imperatriz do Urasil, e Presiden1:ia Honoraria do Exm. Sr. Uispo 
Diocesano, terú por emblema o livro do Evangelho sobre urna cruz. 
~ 1. o Seus fins s;lo: promover os interesses relfgiosos, corn

pativeis com a illustraç.ão do scculo, n•habilitar o culto, expur
gando-o dos abusos c praticas que compromettão a sua digni
dade, e por consequencia a ycncração devida ü casa de Deus; 
c finalmente influir para que a devoção publica se rnanil'cstc 
por actos de philantropia c caridade evangclica. 

Art. 2.• Neste intuito emprega os seguintes meios: 
§ 1. • Publicação de um periodico totlos os domingos com o 

titulo de Tribuna Catholica, e vulgarisaçi\o de escriptos consa
grados a instrucção religiosa e moral do povo. 
~ 2." Conservação de um quadro harmonico, composto dos 

amadores associados, que souberem musica, c que cultivando a 
de genero sagrado se prestem a dar concrrtos cspirituars em 
favor do Instituto, e unicamente por dedicução aos Iins do mesmo. 

§ 3. o .Estab(·lccer uma bibliotheca de obras impressas e ma
nuscri.ptas, c um archivo de musica religiosa e classica. 

CAPITULO li. 

ORGAXISAÇÃO DO IXSTITHO. 

Art. 3." O pessoal do Instituto compõe-se de quatro classes 
dl' ~neios: Auxiliadorcs, :Eifectivos, Honorarios e Benemeritos. 
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~ 1.'' .\ d:1ssc dos Auxiliadorcs rompfir~-se de indivíduos de 
um e outro sexo, que por seus sentinll'ntos piedosos r.oncorrão 
para o progrl'sso da Assoeiação; o seu nunll'ro hei! limitado. 

% 2." .\ dao;so dos E!fer;Jivns limita-se a SPsspn\a mPrnbro:; 
1los mais a'isiduo5, e que n:aiores prov::.s tenhão dado de dedi
cação aos Iins do Instituto. 
~ 3. 0 A elasse do.• Honorarios lirnita-so a cmn Jl<'ssoas que 

por ~na altu posição social c reconhecida illuslração mere~ão da 
Instituto <'SlD l1tulo. 

O Exm. Sr. Arcebispo da Bahia, todos os nispos do Impcrio, 
c todos os Presidentes ou Chcfns de ac:idcmias, sc.cicdades ou 
corporações scientificus são Soc10s Honorarios natos do Instituto. 

§ r~.o A classe de llenemeritos compõe-se dos Auxiliadore3 
c E!Tectivos, a q1wrn o Instituto queira distinguir em rcco
Hhccimento de serviços prestados a Associa~ão; o Sl~U numero 
he igualmcntt~ limitado a cem. 

CAPITULO III. 

Alli\ll;\;ISTll.\ÇÃO IJO INSTÚTTO. 

Art 4. 0 O lnsliluto scr<í administrado por um Conselho com~ 
posto do quadro cn·eetivo c muis sete membros eleitos nnnual
mente pela As~ernblr~a geral dos soei os, sendo: um Presidente, 
nrn Vire-Prnsidenle, um Secretario geral, um Secretario ad
junto, nm Secretario snpplente, um Thcsonrciro, c um Orador. 

Art. 5.• Ao Presidente compete, e na sua falln ao Vice-Presi
dente nouwar commissiies extrnordinarias, c dirigir todos os 
trabalhos c nrgocios do Inslitnto. 
~ 1. o Ao Secretario gcrul pertence todo o expediente, a ins

peeçfio da bibliotheca c archivo do Instituto. 
§ 2. 0 Ao Secretario adjunto a redacção das actas, assim 

como substitui r o Seerel<trio gerul na sua fulta. 
§ 3." Ao Secretario supplente pertence substituir o Secre

tario adjunto. 
% r~. • Ao Thesoureiro compete a guarda dos fundos do Institu

to, c de lodos os objcctos que ao mesmo pcrtençfio, receber seus 
rendimentos, c p.1gar por ordem do Presidente ou do Conselho·. 

§ 5. o Ao Orador pertence exercer as funcções do seu cargo· 
nos actos festivos; congratulatorios ou funcbres do Instituto. 

CAPITULO IV. 

ELEIÇÃO E ADl\IISSÃO DOS SO!;IOS. 

Art. 6. o Todos os Socios são admittidos pelo Conselho. 
% 1. o A admissão dos Soei os Auxiliadorcs será feita por 

actlamnçuo ua mesma see~Jo em que forem prepostos. 



§ 2. o A dos Effrrtivos será fPila por escrutínio sccrc(o c n·~ 
scssiío i nnnedi:1ta á(1uella em que teve lugar a proposta. 

~~ 3. o ~a dos llonorarios c Bencmcrilos se obscrvrá o dis-
posto para a dos E!Tct:tilos. 

Art. 7. o Nüo li e pcrmiltido propór um Socio pílra classe in
ferior áqnclla em que está. 

Art. S. o A elciçüo dos sete membros que tem de funccionar 
com o quadro eflectivo será feita em Assembléa Geral do ln~li
tnto, por escrutínio secreto, lançando na uma cada Socio pro
sente urna cedula com o nome do Presidente, repetindo-se este 
processo para os outros cargos. 

Art. 9. 0 O Conselho nomeará commissõcs permanentes de tres 
membros cada uma, a saber: com missão de fundos c orçamento, 
de thcologia c canones, de littcratura c philosophia ;·c de rcdacção. 

Art. 10. A's cornmissões pertence dar os pareceres que pelo 
Instituto ou Conselho cn·cctivo lhes forem pedidos·. 
~ 1. o A' com missão de redacção pertence redigir a Tribuna 

Catholica. 
Art. 11. J)ias depois da elciçã·o geral, os membros do quadro 

harmonico, a convite do Conselho administrativo, se rcuniriiCJ 
para elegerem d'cntrc si um director de harmonia, tambem 
por escrutínio, lavrando-se disto a competente acta. 

Art. 12. Não ho obrigatorio que o numc1·o dos Socios EITec
tivos, Honorarios c lll)ncmeritos esteja preertchido, pO'rém a classe' 
dos primeiros nunca lerá menos de trinta membros nomeados, 

CAPITULO V. 

DAS OBRIGAÇÕES D()S SOCIOS. 

Art. 13. Os Socios Auxiliadorcs são obrigados: t.e, a olfe
rcccr, a titulo de joia, um:J obra para a bibliotheca do Instituto; 
2. o, a paf~ar annualmcntc a quantia de quatro mil réis. 

§ 1." Os Ellcctivos pagarão annualmente a quantia de cinco> 
mil réis. . 

§ 2. o 0:> Soei os llonorarios e llcnemcritos nada pagão; po
róm os Honorarios que nüo tiverem sido Effectivos são obrigados· 
a offerecer uma obra para a bibliothcca do Instituto. 

Art. 14. Todos os Socios tem o dever de aceitar as commis~ 
sões para quo forem nomeados c nenhum se poderá eximir dos
cargos para que for eleito, excepto em caso de reeleição. 

CAPITULO VI. 

OUDEM DOS TUABALIIOS. 

Art. 15. O Conselho administrativo terá sessão no primcim 
dia de cada mez, devendo occupar -se sómentc de assumptos 



\HlmiJlistralÍ\'OS, admissão de Socio~, e de tudo quanto tenha 
rl'lut:ão com os Interesses c progresso da Associar;rw. 

% f." A primeira sessão annual do Conselho adminislrati\'0 
será destinada á nomeaçfw das commissões permanentPs. 

Art. 16. O Instituto tPrá sessão no dia 15 de Cil.da mt~z para 
conferencias litterarias, leitura de mernorias, &c. Nestas sessões 
jamai,; SI) tratarão assumplos adrninistrati\'OS. · 

Art. 17. No dia 24 de Outubro, anniversario da fundnção do 
Instituto, haverá sPssão solemnc em Assembléa Geral, prcscdida 
pelo Exm. Presidente Ilonorario, no impedimento deste, pelo 
l1resídcntc eleito. 

§ 1.• Pmnunciado o discurso da abertura pelo P1·esidcnte do 
Instituto, o Secretario geral apresentará o relatorio dos trabalhos 
da administração durante o auno decorrido, uma resenha das 
cffcrtas quo reeebcu, c llnnlmentc o estudo moral da Associação. 
~ 2. • Os Socios que pmtcndcrcm recitar discursos, analogos 

á occasião, o transmitlirão primeiro ao Sccrctilrio Geral, para 
(•stc prev<•nir o Prcsid<~nte, afim de dar a palarra na ordem 
qur julf!al' <'onn·nicntc. 

Art. i 8. A' com missão de fundos c orçamcn lo srrão rcmcl
tidas as contas do Thcsourciro, c logo que esta dPr o Sf'U pa
n•cer, s<•rú este publicado na folha do Instituto, e immediata
mcntc convocada a Assemblóa (irra! para a discussão do referido 
parecer c eleição dos membros que devem funccionar com o 
quadro !'Ucetivo. 

Art. 1!J. As S!'Ssõcs do Conselho adrninistrnlivo serão sempre 
annuuciadas na Tribuna Catholica, c as do Instituto c Asscm
bléa Grral o serão tamb<•m nos dons principacs diarios da Clirtc. 

§ I. • Para as sessões da Asscmbléa geral serão enviados car
tões de entrada aos Socios, afim de por este meio "criticar-se 
os nomes das pessoas presentes. 

Art. 20. As srssões do Conselho administrativo são validas es
tando presentes dez membros, c em caso urgPnte cinco, mas então 
he ncccssario que desses cinco seji'io pelo menos tres dos eleitos, c 
que tenha havido dcclaraçi'io de urgencia no respectivo annuncio. 

Art. 21. Quando os dias d6ignados para as sessões forem 
impedidos, tcrilo cllas lugar nos immcdiatos, excepto a do anni
H~•·sario da fundaçiio que licrá no proprio dia. 
~ t.• Além das sessões marcadas nestes novos Eslalulos póde 

o l'rcsidcntc do Instituto cümocar outras extraordinaria~ quando 
haja urgcncia. 

CAPITULO VII. 

DAS REND.\S DO IXSTITUTO. 

Art. 22. Provêm os rendimentos do Instituto 
t.• Da contribuiç.ilo annual, que :1dianladanwnte pJgarão os 

Soeios Etfectivos c Auxiliarlores. 
Parte 11. 2!l 
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':!.·· D:1' n•;nis;;fíc's <\.1;; Sneio:; Auxilia,fnre> qu~ por uma s.í 
wz qnizpn•m p:1gar 20.(11000, c tios Ell'ecli V03 que quizrrem 
p;1p;a r :lO:jj~üOO. 

:1. 0 Has olTerlas on donativos feitos ao Inslitulo. 
'•·o Bo produdo das obras que por sua conta publicar. 
5. 0 l)o produ elo dns COllCPI'lOS cspirituac~s, OU bendi dos lll~l': 

em seu favor se possão obter. 

CAPITULO Ylll. 

llJIIEITOS E REGc\l.l \S DOS SOClOS. 

Art. 23. (h membros do Instituto tem direito: 
% t,o A um diplmna assignado pelo l'rc~idcnle c ~l'crrtario 

gPral. 
§ 2. 0 A' 'fribuna Calholica desde o dia da sur1 admiss~o. 
~ :1. u A votar e a SPI'Clll Yoli1tlos para os cargos tia eleiçiít• 

annual. 
§ !, .... A Ybitar n bih\iollu~ca 'do lnslilnto, c a consultar as 

obras i rnprPssas ali i dcposi la lias. 
Art.. 2',. Todos os Soeios tem din•i\o n S!'l'I'ITI visilados, quando 

cnfl't'lnos, e soceort'illos ( easo neet•,;;;iLlrem } em rrla<;iiu aos 
ICCllfSOS da f:aiXIl. 

Art. 2:>. Por 1~\lh~cimento de qualquer Soeio, quP lrnha cum
prido eom z1~lo as suas obri~açoes, c prestado rclevanks ser-· 
viros ao Instituto, mandará Pstc ullla rommis,;;lo ao seu l'ulWI'!II, 
P êornillaril pelos diarios da Córl.e toda a Associat;ão a assistir 
aos snll'rngios que por sua alma lhe mandnr t'azer. 

Art. :w. Nos primeiros dias <le l\ovemhrn a tHlministra~·no 
llliln<lnr;í celi'!Jrilr uma missa de Hrquicm de musica 1wla alma 
de lodos os Soeios t'alleeidos. 

CAl'IllíLO IX. 

OA ESCitiPTl'H.\Ç.\0. 

Art.. 2'1. A rscripluraçfío Sl'!'iÍ fl'ila rm seis li\Tos, lodos nu
n:wrndos e rnhrir;HhJ;; pelo L'resi11Pntt~. 

O 1. o SPI'Virú p<~m. a nwlrieula geral <los Soe.ios, que Livcrrm 
rcrPhi1lo di plorna. 

O 2.u servirú de inventario <los objcelo3 <lo Instituto, de 
qualquer natureza que sejão, notando-se nos oiTerlallos o nome 
do olfL•rtante ;í margem. 

O 3.• servirá para copiador dn correspondencia cxpc<lida pela 
Secreta ria. 

u 1. • para a receita e desprzn <lo Thcsouroiro. 
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0 ~i." para as nelas do Cm1,;elho administrativo c Assembléa 
geral, c •~stará a c<Jrgo do Secretario adjunto. 

O ti. o para as a elas das sessões do Instituto, nas conl'ercncius 
litterarias, c estará u cargo do mesmo Secretari{) adjunto. 

CAPITULO X. 

DISPOSIÇÕES GEII.AES. 

Arl. 28. ;-;;en!tnm soeio púde ser eliminado sem (ple pri
llwiro st~ prove ler elle directa ou indin~ctarnente cooperado 
ji<Jra a dissoltu;ão !lo I nstilnto, ou por infrae~.:fto rdterada dos 
arti)!OS e.,scnciaes dos Estatutos. 

Ao Conselhos JH'rtence este julgamento. 
§ 1." O Socio que por twgligeneia ou ansencia 11iio partki

pada d(·ixar de [Wgar suas annuidades por dous annos consecu
tivos sení eliminado. 

Art. 2G. 03 discursos c mcrnorias lidas no Instituto ficão 
sendo propriedade do mesmo, mas não se publicarão sem aulo
risaç<io po1· escriplo dos seus autores. 

Art. :JO. Nenhum dosobjectos do Instituto poderá ser empres
tado, salvo certas cautdas que o rcgi1nento interno estaudeccr. 

Art. 31. No anniversario da fundação do Instituto será publi
cada com a Triuuna Catholica a lista geral dos Socios (IUe csti
lerem qnitcs. 

Art. 32. Dando-se algum conOiclo entre os membros da Asso
ciaç:Jo, qtw lhe poss:1 trazer divisão do seu pessoal, será a ques
tão linal dt•eidida pela maioria dos lnstalladorcs, que neste caso 
extraordinario se reunir<io em Conselho superior. 

Arl. 33. Se algum dia este Instituto se dissolver, os seus bens, 
hibliolheca, archivo c dinheiro, que possa haver, serão dados á 
Associação de S. Vict~ntc de l\1Uio desta Côrte, e na sua falta 
ao 1\ccolhimPnlo dn Santa Thereza lambem desta Clll'lP, e m 
seus I i vros de ('SGri plu ração, memorias P jorn:H's li c a riio pertcn
ceJHio ao Instituto Uislorico c Geographico Brasileiro. 

Art. 3!~. O regulamento interno liea ao arbítrio do Conselho 
administrativo, u quem igunlrnentc compete resolver as duvidas 
que por ventura se possa suscitar, sobre a inlelligencia de qual
quer artigo dos presentes Estatutos, assim como a providen
ciar soh:·e os casos omissos nos mesmos. 

Art. 35. Crear-sc-ha um monte-pio para lodos os Socios que 
nelle S(~ q uizercm i nscrcver. 

Art. 3íi. Os Socios Inslalladorcs, ainda que pnssem a llono
rnrios ou Bencmeritos, tem sempre assento no Conselho admi
nistrativo, com voto deliberativo. 

Art. 37. Este;; J<:statutos, dPpois de npprovados pela Asscm
hl(·a geral do luslituto, terão imrnedialo vigor, c depois de 



· approYados pela autoridade competente, não poderão serrefor
mados antes de trcs annos. 

Art. 38. Quando no futuro hajlio de ser alterados, jamais o 
serlio nos arts. 1.", 17, 32 e 33. 

Approvados em sessão cstraordinaria da Assembléa geral do 
dia G de Abril da 185i, presidida pelo Exm. Sr. Conselheiro 
:Emiliano Faustino Lins. ( Assignado )-0 Secretario geral, 
Carlos llonorio de Figueiredo. 

Artigo additiro. A Assemblóa geral do Instituto Episcopal 
Ueligioso, em ses~ão elltraordinaria do dia f/~ de Julho de J 8::•7 
sob a presidencia do Exrn. Sr. Visconde de Uruguay, deter
minou que a cantribuiçi'ío annual dos Socios EITectivos e Atni
Jiarcs fosse de 61)000; c que o~ Socios que não cumprirem a 
determinação do art. 13, relativa a o!Terta de uma obra para 
a bibliothcca, scjlio obrigados a substitui-la por uma quanlia 
nunca menor de 10:jj!OOO. ( Assignado) -O Secretario geral, 
~arlos Ilonorio de J.<'iguercdo. 

Conforme.- Jose Ronifacio Nascentes de A::ambuja. 

l>ECH.ETU N." 2.76\J-dc G de Abril de 1361. 

Concede ú Sociedade Musical de llcncflccncia, estabelecida nesta Cilrtcr 
autorisaçào para continuar a cxrrccr sua~ funcçn\'s, c approva os res
pectivos Estatutos. 

Altcndendo ao que l\Ic representou a Sociedade Musical de 
Bencficcncia, estabelecida nesta Côrte, c de conformidade com 
a Minha' immcdiata Hesolução de 16 de l\Jarço proximo pas
sado, tomada sobre Parecer da Sccç5o dos Ncgocios do Irnpc
rio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 2!) de 
.Janeiro proximo findo: Hei por bem Concrder·lhc autori
sação p:1ra poder continuar a exercer as suns funrçücs, c Approvar 
os seus Estatutos, que com rsle baixlio; ficnndo as alterações 
que SJ fizerem nos mesmos Estatutos sujeitas a approYaçlio 
do Governo Imperial. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lohalo, do J\Jcn 
Conselho, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocias da Jus
Hça, c encarregado interinamente dos do lmpcrio, assim o tenha 
entendido e faç.a executar. Palacio do Uio de Ja11eiro crn 
seis de Abril de mil oitocentos sessenta c um, quadragcsimo 
da lndrpeudencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagcstade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayio Lohato. 
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Estatntol!i tln Socletlalle 111usical tle Deue
licetu~ia. 

CAPITULO I. 

HA SOCIED.\DE E SIWS l'IliS. 

Art. 1." A Sociedade Musical de Bcneficcncia he a reumao 
de professores de musica, naeionaes ou estrangeiros, desti
nados a promovet· a cultura da arte, o a exercer uma reei
}lroea bcnelicenda. 

At·t. 2.• A Sociedade se compor;í de crrn sorios contri
buintes, c de um numero indeterminado de socios honora
rios. 

CAPITULO li. 

HA ADMISSÃO DE SOCIOS CO:'ITRIDUINTES. 

Art. 3.• São habilitacõcs necessarias para ser socio con~ 
lribuinte: · 
~ t.• Ser o candidato bem morigerado. 
§ 2:• Ter dado provas de sufficicnte conhecimento da arte. 
~ 3.• Não soiTrcr moleslia chronica ou incuravel. 
§ .i, • N<1o set' maior de cincocnta annos. 
Art. 4. 0 A votação sobre a l!dmissão do candidato não 

terá lur;ar na sessão em quo fôr apresentado o requerimento, 
I) no caso de não obter em seu favor maioria absoluta de votos, 
só poderú requerer nova ndmissão, passado um anno. 

Art. 5." A joia de admissão será regulada pela tabclla se
guinte : 

Até 2\l annos ....................... . 
n~ lll :tis de 20 att~ :J() ................ . 
D0 mais de :lO até 40 ...•.•..........•• 
D:~ mais de 40 atú 50 .•..•............ 

f00$000 
1()0~000 
2~0~000 
400;'1000 

Art. ü.• Para pagamento da joia de admissão, rcgularú a 
idade do candidato, ao tempo da apresentação do seu reque .. 
rimenlo. 
~ Uni co. Esta joia poderá sm· feita em qnatro prrstaçi:ícs. 
Art. 7. 0 A vista do documento qne comprove haver o can~ 

didato pago alguma das prestações, será considerado socio con
tribuinte. 
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CAPITULO lll. 

fi.\S OIJUIG.\ÇÕES IIOS SOCIOS CO:'\TitlllUDifES. 

Arl. 8." O socio cnnlt·ibuinle he obrigadn: 
~ t.• A uma conlribui~ão mensal de 1:-jOOO e ao paga

mento da porcentagem annualmcntc estabelccid<t sobre os seus 
V<'nei mcnlos nos a dos religiosos. 
~ 2." A aceitar os c:JI"f!OS pam que ftit·clello, podendo uni

l'<lllll'nle escusar-sr, I(LI<llltlo Hprescnte causa juslillcada perante 
a Assemblt\a geral da Sociedatle. 

§ 3." A não excreer a arte cnt :~elos publicas relir;iosos sem 
ser por convite dos Direclores da Socí:xlade. 
~ 4." A prestar-se gratuitamente n Lodos os ados que a 

Sneiedutlc julgar conveniPntc fazer para sustentar sua digni
dade, ou para augmPnlo dos SPUS fundos. 

Arl. 9." Os socios que nos dez primeiros dins de hneiro c 
Julho não tiver entrado para os cofres da So~;iedade com a 
imporlan~;ia do s(~uH•stre lindo, incorrcr;í na multa de 5 "/o: 
110 St'gnnrlo scnwstm na de 10 "/", c n_) terceiro 15 "f,, c 
;~-;sim por diante 5 "/" mais Clll cada semestre que tiver dei
xarlo de p:lfrar no de\'ido tempo. 

Art. 10. O socio ser:'t eliminado: 
% 1." Qtwndo por twglifo\encia on desprezo deixar passar trcs 

attnos sem satisfazer suas eontrihuiç•>es, tendo sido por duas 
w;.cs a isso convidado por escripto. 

:~ 2." Por desmoralisação ou a c to que comprometta ou de
grade a arte ou a Soeiedadt~, lendo sido lambem por duas 
nozes admoestado 1 o r escriplo. 

§ :l." QuJndo se prove l(lie trab:lllla oa coopera dírecla 
ou indircctamcnle contra os interesses ou cxistencia <la Socie
dade. 

CAPITULO IY. 

ll.\S GAH.\:'\TL\S E DIREITOS DDS SOCIOS. 

Art. 11. Hc garantido a Lodo5 os s0eios assUir as Assem· 
hl{·us geracs, c discutir os seus npgocios, podendo nuicamente 
tomar parte em su:Js delibet·ações o socio contribuinte que tiver 
realiz:~do o total de sua joia, c que não deva ao eofre da So
ciedade mais de um semestre dtl mensalidades ou quantia 
equivalente por qualquer outro titulo. 

Art. 12. O socio contribuinte que tiver realizado o total de 
sua joia, quando enfermo tem direito: 
~ l." A 1f.!200 rs. diarios. 
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~ 2." A r;,cultatiro c a medicamentos. 
§ :to A eonfervncias ou outro quai<!UCI' soccorro cxlrnor~ 

tlinario, previamente nutorisado pela Junta c em caso cxln•nw 
pelo Presidente . 

. \rt 13. O sorio contribuinte, qnnndo encarcerado, tem di· 
reilo aos soecorros que lhe forem concedidos em Assemblt:•a 
geral. 

Art. 14. O socio drfinilivamenlc inhahilitado a exercer a 
artr, tem direito a uma pensão mensal de vinte atú quarenta 
mil r(!is, quo niio plÍdc ser concedida sem quo uma commissão 
ad hoc inl<mno <Í Sociedade das circumstanci:Js, capacidade, 
moralidade o sr•niços daqnellc que a requerer. 
~ t:nieo. O socio pensionado não póde votar nem ser votado. 
Art. 15. O socio t(~m direito a ser sepullado e sutrrngado a 

expensas da Socirdarlc. 
Art. 16. Por falledmento do soeio a viuva em primeiro lugnr, 

em segundo as filhas c lllhos IP;.(itimos ou legilimndos, t~lll 
trrcciro a mãi, c em quarto as irmãas que sn tornart~m dignas 
por sua moral c mod~stia, serão soceorridas com 10;;\000 mensaes, 
se o requen•rcm. 
~ Uni<.~o . .Esta hcncficcncia não se cslentlení n mais de uma 

vldn, nem se prodir,alisar<Í <Í pcssnn que fOr casada; c quando 
mr concedida ú herdeiro vnrão, eessarú logo que este complete 
a idndc de 15 a nnos. 

Art. 17. O soc~io que nunca se ulilisar dos sorcorros de que 
tratiio os arts. 12, 1:3 e 1 '~ destes Estatutos, c que tive,· n·n~ 
lizado o total tlc Slli1 joia com tres annos de antecedenci:1 pelo 
menos, dPixa a srns lwrdciros segundo a ordem estabelecida 
no art. 1ü o dirPito de serem soccorridos com o dobro da 
pensão que se) neha mnrcada no mesmo artigo. 

§ Unico. l'odcrú fazer-se cxtensh'o o nwsmo dirr·i!o aos ac
tuaPs socios, uma vrz que entrem para o cofre da Sot:irdade, 
dentro de um anno, a contar da duta da approvuçiio dos pre
sentes Estatutos, com as quantias que com dk; s1~ lenhão des
pendido :J 11111is 2!) "/, do seu total. 

Art. 18. O soe.io, em quanto nfio realiznr o total tle sua joia, 
só tem direito quantlo enfermo Otl inhahilitado, á quota ror
rcspontl(•nle a preslação ou prestações que lenha Ycrifieado, c 
hem a!isinl ror sua nwrlt! as pessoas de sua família que 
lim~rn tJl'nSÍOiladas peJa ~ocicdade, gozando rorérn de todos 
os nwis socorros guranlitlos nos ~§ 2.• e 3.• do nrt. 12, c 
arts. 1:3 c 15. 

Art. Hl. Não ((~m direito ú bcneficcncia o socio que não es
tiver realmente impossibilitado, e que não se achar quite com 
a Socirdack, c hem :1ssim a família daqucllc que ao tempo 
do seu fallccimcnto cslivPl' devendo tres ou mais annos de 
mensalidades, ainda qu11 algucm se ofl'\!reça a indcnwisar a 
Socicdnde da irnportanda devida. 
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C.\PITULO Y. 

tl.\ AUI\II!'iiS'fRAÇÃO D.\ SOCIEOAilE. 

Art. 2.0. A adminislrncão da Socic~dndn hc confiada a uma Junl<l 
rio sete mcmhros, <Í satH~Í·: Pn•sidenle, VieP-Presideutl', 1. o c 2." 
Secretarins, Thcsoun~iro, Distribuidor da bnndlceucia c Fiscal. 

Art. 21. .\s funeriies da Junta durarJo um anuo. P n~o s•.• 
{ .,.,;;i'Jr:r: ~~ ftq•;;,<Ú. <;•··n '1'1~ •4·')~·) r•;r,;•:-:Jl~. p:!:> r:>·-=~··· 
rp1atr.;. rk :i~"LL' rrwn.bros. 

Art. 22. ,\' Junta comprtc: 
§ 1." Promover por lodos os meios ao seu alcance o aug

Jllcnto da Sociedade. 
§ 2." l'rocPdcr a Pscrupulosa distribnit;iio da bencficl•nria 

pelos 3oeios que dPila necessitarl'rn, o por falleeiiHPllto destes 
pelas [H'ssoas de suas famílias. 

§ 3." Fisealisar todos os dinhrires da SodPdade, dcver1do 
rrnpn·~ar as solH<ts 1'111 fundos puulicos. 
~ !,.o Enearn·gar-sl' das funcções eomrnrllidas <Í Sociedadt>, 

c dar direcç·ão a todas aqul'llas em que íl mesma Soeil'dado 
se achar compronwltida, ou que julgar rweessario faz:er para 
sus!l'n!ar sua dignidadP, ou para augmcnto da caixa soeial. 
~ 5." Nonwar, no c:1so da primeira parte do paragrapho 

acima, um Director que será o rPsponsaTcl pelo bom ou m;ío 
resultado da funcç;io que lhe tiver sido confiada, podendo pre
ferir arpwllc que lhe fór exigido pelo comrni rtcnte. 

§ ti. o lnlPrvir, quando por qualquer motifO st~scitar-sc connicto 
entre os socios ou Dircctores, afim de guardar-se a 1lignidado 
c o deeoro da SociPcladP, em todas as funcçiies c ados publicos. 

§ í.• Organisar annualrncnle a tab!'lla dos vcneimentos dos 
l1 rofcssorrs c Directorcs nos aclos religio~os, bem como das 
porcentugcns devidas á Sociedade. 

§ 8." l•:xPcular e fazer executar os estatutos, rrgimcnto interno 
c mais deliberaçõt•s da Socicdad1~, responsabilisamlo os cmpn·
gados ou socio que as infrigirrm ; nssim como provid1mciar 
sobre qualquer caso oceurrentc que não estPja previsto nos 
Estatutos ou regimento interno, dando conta a Asssrnblí~a 
gPral da Sociedade. 
~ 9. • Dar proeuração ao Thcsoureiro pnra havrr de qualquet· 

corre publico ou particular, o que pertencer a Sociedade. 

CAPITULO VI. 

DA ASSEMUL1l.\ GERAL DA SOCIEDADE. 

Art. 23. A Asscrnb16agcral considerar-se-Ita kgalmcnlc cons
tituída, han·ndo sido eonyocatla por annuncios em dou~ ou 
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tilals jornaés dos nlàl~ Íidos fj Cóttl rtnteéetlcnciu pote; ilJetió~ 
de um dia. 
· Art. 2.l. A' Assomhléá gei;.ai compele~ 
~ 1.• A approvação dos Estatuto.; c regimento interno da 

Sociedade. 
§ 2.• A eleição da Junta. 
§ 3." A admissão c a clirninaç.rio dos socios. 
~ !L o A approvação da lt~bella annuahncnlc organisada pela 

Junta, marcando a porcentagem com que, dos actos publicas 
da arte, devem contribuir os socios c ])ircctorcs. 

§ 5.o A concessão de patentes pam Dircclorcs. 
~ 6. o O arbitramento de mensalidades aos socios dcfiniti va

mcnte inhabilitados. 
§ 7. • Os soccorros que julgar conveniente prestar aos cncar~ 

Ci•rados. 
§. 0 8.• A nomeação de facullatiyo c agente, c nrlJilramcnto 

de seus vencimentos. 
§ !l. o A eorrccção dos soei o~ que, por qualq ucr act.o de 

desmoralisação ou malversação, eoiupromcllerem o dPcoro 
c iuteresscs da Sociedade por fados, para os quars não haja 
pena marcada nestes estatutos. 

Art. 23. Para a Assembl{·a geral poder funccinnar deverão 
achar-se prrsentes pelo meuos vinte C'ineo soeios contrihuinl<'s, 
inclusive os membros da Junta uecessarios para clla estar legal
mente constituída. 

Art. 26. Os objeetos da ,\ssemblóa geral quo por duas V()ZCS fo
f()Ill adiados por fc~lta de numero legal, poderão sPr 1kcididos 
pela Junta c socios eoutribuiutes presentes ú terceira conYol·açiio. 

C.\ PITULO Yll. 

tiOS ME\IllHOS n.\ .Tll:'iTA ADml\'ISTl\ATlV.\. 

Art. 27. Ao Presidente compnte: 
~ t. o Convocar c presidir as sessões dn J nnta () da Assrm hl1~J 

geral, podendo suspende-las, quando o exigir o bnm da onlf'm. 
§ 2. o Nomear toJas as com missões, eKccpto a que tem de 

rever as contas. 
§ 3. 0 Rubricar todo o expediente c livros da Sociedade. 
§ 4. • Fazer uma exposição do estado da Sociedade no dia 

da posse. 
Art. 28. Ao l)residcntc compete lambem tomar parte em 

todas as votações secretas; nas symbolicas por{·m só trrá o 
voto de desempate. 

Art. 2!). Ao Vice.J•rcsidenle compete sub.:;tiluir o rresidcnte 
em seus impedimentos. 

Parte li. 30 
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Art. ao. Ao 1. c Secretario compete: 
~ 1. 0 llrcsitlit· as sossõos no ímpedi~ento do ~ice-Presidente. 
~ 2. o Expedir toda a correspondencm da Soctedade! 
~ 3." Escriplurar o livro das netas, o da matrícula c o da 

receita c dcspeza. 
§ 4. 0 Ter sobre sua guarda o archívo da Sociedade. 
Art. 31. Ao 2. o Secretario compete: -
§ 1.0 I~xcrcer as funcçõcs do 1. o nos seus impedimentos, 

nu· nos pn•sid i r as sessões. 
§ 2. o Escriplurar c ter em dia o livro de inventario c todos 

o~ outros de registro. 
Art. :l2. Ao Thesourciro compete: 
~ 1." H1·crbcr do Fi~cal as joias, mensalidades e porcen

t~g-en:i dos soeios c Dircctores, arrecadando e tendo em boa 
guarda lodos os demais valores c dinheiros da Sociedade. 
~ 2. 0 Pagar as dcspczas ordinarias, sendo preciso para as 

~~xlraonlinarias expressa determinação da Junta. 
§ 3. o Fazer o lançamento dos donativos e da divas no livro 

competente. 
~ !~." Apresentar todos· os mczes na sessão da Junta ~m 

baluncctc, c no lim do anuo um balanço geral de toda recmta 
c despcza da Sociedade. 

Art. 33. Ao Fiscal compete: 
~ 1." l"iscalisut· a cobrança de todos os rcnd imontos da So

riedadc c vcneimcntos dos Professores nas funcções religiosas, 
fazendo immediata entrega daquelles ao Thesourcíro, e destes 
a quem pcrlcner. 

§ 2." Escripturar c ler em dia o livro do manifesto, e o 
dils entradas c mensalidades dos soei os. 
~ 3. 0 Ler nas sessões mcnsacs da Junta a parte do mani

festo que disser respeito ao mcz antecedente. 
§ 4. • Accusar perante a Junta as infracções dos soei os c 

Di rcctorcs. 
Art. 31L O Fiscal pcrccbP.rá dos Dircctores, para quebras, 

1:t;>OOO por cada funcção religiosa crn que o vencimento dos 
]lrofPssores e porcentagem da SocicdJ.dc seja menor de cem 
mil réis, c nas que excndão esta quantia, receberá 1 "/.do seu total. 

Art. 35. Ao Distribuidot' da bcneficcncia compete: 
§ 1. • Prestar aos soei os enfermos ou encarcerados todos os 

soccorros que lhes são garantidos no capitulo 4." destes Es
tatutos, observando a respeito dos ultimas o disposto no art. 
1:1, no caso de não rlcvcrcm ao cofre da Sociedade mais de 
um semestre de mensalidades, a quantia equivalente por outro 
1pwlquer titulo. 

§ 2. o Visita-los a tempo de poucr providenciar sobre qual
quer occunencia que lhes possa ser fatal. 

§ 3.0 Determinar por autorisação do Presidente o funeral 
c su!Tragios a quo os socios tem direito. 



~ 4." Apresentar ría sessão mensai da Junta um rctaforlo 
dos soclos enfermos ou encarcerados. 

Art. :JG. O Distribuidor suspenderá immcdiatamente os soe· 
corros ao enfermo que não se sujeitar ao tmtamento pres· 
cripto pelo Mcdieo, c dará parte ao Presidente, afim de o levar 
ao conhecimento da J uuta. 

CAPITULO VIII. 

DOS DIRECTORES E SUAS OBRIGAÇÕES. 

Art. 3i. Chamão-se Directores aquelles socios autorisados pela 
Sociedade por meio de urna patente para dirigirem as funcções 
JlUblicas da arte. 

Art. 38. Todo o socio pódc ser Director, uma vez que reuna 
as qualidades seguintes: 

§ Unico. Ter tres annos de Sociedade, c estar no gozo de 
todos os direitos garantidos pelos l~statutos. 

Art. 3!). Os Uirectores pagarão pela patente a joia do cem 
mil réis. 

Art. 40. São obrigados os Dircclores: 
§ 1. 0 A nmpenhar lo!la a sua aclividadc para que as func

ções que lhes forem incumbidas se fação com a maior de
cencia c })Oa ordem, afim de que não resulte algum dosar aos 
socios c it Sociedade. 

§ 2.• A dirigir as funcçües que a Sociedade houver de fazer, 
quando para isso forem nomeados. 

§ 3. o A contribuir das funcções religiosas com a porcen
tagem de que trata o~ 7. 0 do art. 22 destes Estatutos. 

§ 1~. 0 A distribuir equitativnmenle os seus convites para 
os aclos publicos da arte, dando sempre prefercncia aos socios, 
uma vez que esta prcferencia não prejudique o bom desem· 
penho dos mesmos aclos. 

Art !~I. O Director ou socio que dirigir orchestra de lhcatro, 
ou de qualquer outro especlaculo publico, contribuirá para o 
!'ofre da Sociedade com 1~000 por cspectaculo até 1!) (lrofes
sores, c 2:;1000 de 20 por diante. 

Art. ft2. Os Directores_ ou socios quo não fizerem em tnmpo 
opportuno entrega ao !ciscai das quotas pertencentes á Socie
dade, aos soeios e Professores, ficarão sujeitos a uma multa de 
2 "/o ao mez, sem prejuízo de outras penas em que possão 
incorrei'. 

Art. 43. Serão suspensos temporariamente dos direitos que 
lhes contere a patente, c no caso de toincidencia privados della, 
aquelles Direclores quo não cumprirem exactamente as obri· 
gaçõcs impostas nos Estatutos c regimento interno. 



Art. H. Qu:uu1o s~j.io ~usrrnsos t1o direito da patente, pri
g:trão no càso de fH)t'rnl reirl11~grados 10'$000, so a suspensão 
não excedct' a Ires ml)ZCS; 20jj>OOO, se não exceder de seis; 
e assim proporcionalrnnnte se irá sempre augmentando tO:fllOOO 
por cada tres mrzcs, em quanto durar a suspensão. 

Art. 4;.). Ouando a ~e>ricdade entender conveniente a arte e 
aos seus int;re.;ses chanw.r a si a direcção da parte musical 
nos netos publicos, cessará o direito concedido aos Directores, 
ficando-lhes entretanto garantida a dircrção desses netos por 
parte da ~ociPdadt', pelo flUe perceberão uma gratificação pro
l H1l'eiona I. 

CAPITULO IX. 

D.\S SE:'SÕES Jl.\ SOCIEilA OE. 

Arl. /~G. A SnciPll:ulc teril srssfi<•s ordinal'ias e cxlraordi~ 
narins, qnn snrâo frnnrns a todos os socios. 

Art. !~7. As Sl'Sstirs lt•rão lugar, as ordinarias: 
§ 1." A 20 dt~ lkzemhro pai·a eiPição da Junta. 
~ 2. 0 A 21J tle Janeiro para a posse. 
No C"aso pon'~m que Sl'.Fio impedidos os dias mencionados, 

far-se-ha a sessão no., imme!lialos. 
Art. !~8. As sesstil':> exlraordinarias terão lugar todas as vezes 

qn{' o Pr{'si<lente ou a Junta julgar· necessm·io. 
Hrver;í lambem o Presidente convocar sessão extraordinat'ia, 

rtuamlo assim flir pedido em requnl'imcnlo assignado por cinco 
socios eontribuintt•s, em que se declare o objeclo a tratar. 

Arl. r~n. A Junta se reuniní ao menos uma vez por mez. 

C.\ PITULO X. 

Jl.\. YOT.\ÇÃO. 

Art. 50. As ddihCI·a~õr:; da Socjedadc serilo tomadas por 
maioria, r, a votação srní secreta ou symholica. 

Art. 51. A volaçiio secrPLa terá unicamnnto lugar na ad
missão c eliminação de socios, na concessão de patcntPs aos 
Directorcs, c em qualquer negocio indiridunl c melindroso, com 
prévia decisão da Sociedade. 

Art. 52. Todns ns mais votações serão tomadas symbolica
mcn le. 

Art. 53. Havendo empate na ·votação secreta, decidirá a sorte, 
ou C"orrcr-se-ha novo escrutínio; nu votação symbolica decidirá 
o voto do Prrsidcnlc. 
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C.\PITULO XI. 

lU llLEIÇÃO, 

At·t. 5!~. No dia marcado para eleição da nova Junta, os 
socios apresentarão seus votos en1 ccdulas, declnrando os nomes 
dos votados, c os cmpn'gos para que são eleito>. Os socios 
que não puderem comparet:Pr, remellcrilo no 1." Secretario 
suas cedulas em carta fechada, c assit-;JJadas no verso. 

Art. 55. N;io póde lotar ne:n ser votado para nenhum 
cargo, n nem tomar parte nas delibera\.iks da Sot'.icdadc, o 
socio que dever mais de um semestre de mensalidades ou quan-
tia equivalente por qualquer outro titulo. . 

Art. 56. Conclui da a elei~ão da J U<lta, proceder-se-Ita em 
seguida a eleição de tres sodos contribuintes quo constituirão 
a commissão de contas. 

Art. 57. J ulgar-s1~-ha eleito para cada um dos empregos o 
que obtiv'é'r a maioria relativa, e havc11do empale decidirá 
a sorte. 

CAPITULO XII. 

liA l'OSSC. 

Art. 58. No dia drsignallo para a posse, depois da Pxpn~it;ilo 
do PrcsidenlP, se lcrú o hal.mç·o g·et"cll o o [Htn'rur da cotllllli~süo 
de eonlas, o qual d!'pois de approvallo seni re;.:istrado, c bem 
assim a exposit:fto do l'residcntt~ no liHo colllJWlf~tll!~; sendo 
o !JahJnt,:o geral entn)gue ao primeiro Scerdario para Lamlw111 
ser registrado no livro a i:;so dl'stinallo, c depois arehivado. 
Feito isto, os novos eleitos rccelJf'rilo dos seus mlle1:l'~;sores os 
objcclos a seu cargo, e dar-st:-h:io por empossados dos seus 
respc'divos lugarc!'. 

Art. 5(). 1'\o impedimento LPmporario de alf!;uns dos novos eiPi
tos servirá interinamente um dos IIICIIIbros da Junta ; c no caso 
de impmlimcnto ddinitiyo proeeder-sc-ha a deiçiio do lugar vago. 

Art. GO. N:1 primnira AssemlM'a geral, dc~pois da poss1~, sor;í 
conferido pela eommissão de contas o l'l•gislro do !Jal:wço gPral 
feito p<~lo J. o Secretario, o qual estando cxnctu será assignado 
pela mesma commissão. 

C.\PlTlJLO XIII. 

])!SPO~IÇÕI:S G:,JUES. 

Art. GL O dillhl~iro lh SocierLH!e qtw estiver mnpi'P!~<Hio r)rn 
ft1ndos publico~ jCtm;üs poder<Í ser lclirado sob pi·clcxlo algitiu 1 
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sem que tres quartns partes dos socios, de que se compõe toda 
a Sociedade, precedendo discussiío sobre a ll(,)<.:cssidude de lnl 
nwdida, vote unanimcuwnle e assigne a deliberaçiío. 
~ Uuico. A .Junta lw responsavel por sua~ pessoas e bens 

pela infracçiío deste artigo. 
Art. (i2. A SocicdaJe não poderá ser dissolvida sem que se 

proceda as formalidades exigidas no artigo antecedente, c votada 
a dissoluçiío, os fundos e os produetos de todos os mais haveres 
reverterão paru a Santa Casa da Miscricordia, com o onus de 
continuar a pagar as mensalidades (até deixarem de existir) 
aos socios inhabilitados c ás famílias que estiverem no gozo 
dellas na época da dissolução. 

Art. 6:3. Nenhuma proposta para reforma de artigos de Esta
tulos ou rcgimentiJ interno poderá Pnt rar em discussão sem 
que seja rcmcttida á urrw cornmissiío para dar parecer. 

Art. 6'h Estes Estatutos não poderão ser reformados senão 
depois de cinco a unos, contados da data da sua approvação pela 
Asscmblúa geral. 

Art. G:>. Um regimento int<~mo, org-anisado prla .Junta c 
approvado Jlela Assemhli~a geral da Sociedade, prescrever;\ em 
detalho as medidas necessarias para a boa execução destes 
l~statutos. 

f.APITULO ADDICIONAL. 

nos SOCIOS JIONORARIOS. 

Art. 1. • Poderão sc1· admitlidos como soei os honarios aqucllas 
pessoas, qualquer que srja a sua idade, que por sua comirleração 
social, profissão ou emprego, pndr~rmn ser nteis ú Sociedade. 

Art. 2. o Nenhuma pessoa poderá ser admitlida como soeio 
honorario, sem preeeder proposta por cscripto, assignada por 
tres socios contribuintes. 

Art. 3. o A voli!~·iio sobre taes propostas só podPrá ter lugar 
em Assemblt'~a geral por escrutínio secreto e por maioria absoluta 
de votos. 

Art. 'L o Os soc.ios hoporarios são isentos das contribuições 
pPcuniarias, c po~ isso não tem direito a beneficcucia do Capitulo 
rk" c nem a votar e a ser votados para os cargos da Junta ; 
podem porém concorrer com os contribuintes em todas as func
ções publicas, gozando nesses actos dos mesmos dirPilos, c bem 
assim assistir ás reuniões da Sociedade c discutir, sem todavi" 
tomar parte em snas deliberar;õcs. 

Seguem-se sete asslgnaturas. 
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DECRETO N. 2.770-- de 6 do Abril d1• 1861. 

Approya os Estatut.os da Sociedatlc Philanthropica Suissa, r'tahrlc 'Í413 
nesta Côr'tc. 

Attcndendo ao que Mo representou a Socicllark l)hilan
thropica Suissa, cslabclccirla nesta Ctn·tc, c de conformidade 
com a Minha Immediata H8solueão de 2'•· de NoVPIHhro do 
anno proximo pnssado, tomada s"obro parecer da S1•cr;ão dos 
Negocios do Impcrio do Cons\'lho de Estado, exarado em 
consulta de 22 do Outnhro do mesmo nnno: Hei por hi'lll 
approvar os seus Estatutos, quo com este baixão, 11c:.mdn as 
alterações quo se fizerem nos mesmos Estatutos sujeitas a appro
vaçl'ío do GovPrno Irnpcrinl. 

Francisco de Paula de Negreiros Sa)'ãO Lohnto, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocius ·da 
Justiça c encarregado interinamente dos do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Itio de Janeiro 
em seis de Abril de mil oitocentos sessenta c um, quarlragesimo 
da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestarlc o Imperador 

Francisco de Paula de Negreiros Sayr1o Lobato. 

Estadutos da Sociedacle Plailantlu•ottica Snis~a, 
estaiJelecidn, uef'ita t:~ô•·•c. 

DA SOCIEDADE. 

Art. 1." A Sociedade denomina-s~- Socirdado l'hilant.ropiea 
Suissa do Rio do Janeiro-e compõe-se do todos os Snissos 
que contribuírem annualrncnte com um donativo volun1ario para 
as necessidades da Sociedade. A lista dos membros eslaní 
constantemente aberta para todos os Suissos que quizcrcm fazer 
parte da Sociedade. 

Art. 2." O fim da Socirdade hc soccorrcr os Suissos resir!Pntcs 
na circumscripçiio do Consulado Geral do Rio de Janeiro, que 
estiverem em desgraça ou em miseria; a Socicdnrlc lhes prestur;i 
não só soccorros pecuniarios, quando forem nccessarios, mas 
ainda lhrs prestará conselhos, procurani melhorar sua sorte 
facilitando-lhes domicilio c trabalho necrssario para obterem 
meios de subsistcncia. A Sociedade toma sob sua immcdiata 
proteção : os vrlhos, as viuvas, os orphãos das famílias que 
tiverem cahido em desgmça no paiz. E outro sim, irá em 
soccono, tunto quanto fór poss!Ycl e sem lWrjudic!l!' o !!cu 
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fim prineipal, dos Suissos reenm-ched'ados que necessitarem 
de SOCt:OI'I'OS. 

ArL 3." O anno financeiro comerará no 1.• do Janeii'O tl 

tenninaní a 31 de l>ezombro, c a cobrança das contribuições 
far-sc-ha por snrnestre. 

Art. 4.• Todos os rumos, no mez de Janeiro, so reunirá a 
Assnmblí•a gernl onliuaria : 

1.• Para ouvir a ll'ilura do rclalol'io da commlssão sobre
sua gcrencia. 

2.• Para de;.:t•r a non CO!lllllissão, /ltle entrará logo em exer
cido. 

3. • Para eiPg<•r uma com missão de Ires memb1'0s (da qual 
ui\o podnrú f;1zer parte nenhum dos da commissão que tivct· 
acabado seu an110 de gerencial, a qual examinará as contas 
do anno preeedPnto c apresentará ú commissão gerente um 
rul<tlori<), <Jllf~ st•râ pr<'stmle ú AssciJJlJlea geral. 

r,." Para n·solvcr soim~ as propostas que se Hzerem no inle
rcss('. ~!.t'ral da Socjrdad<~ . 

. \rl. .'i." A .\ssPmbló:l g:•ml poderá ser convocada extraor
dinarianll~nt•~ jl!'!:t C'ltl!mi.;siio g•~rentn em casos de urgcll<:ia, 
e o devcní ~;cr lo;m qtw doze membros o exigirem por meio de 
re<JIII'rinwnto eseripto e motivado dirigido á Commissão gcrcmte. 

Arl. ü.o ():; sol'ios scriio eonvoeados para a Asscmbléa geral 
por anntmrios 1111~, jomaes. 

Art. 7. 0 A conroca!;iw para a Asscmblí~a geral extraordinaria 
ser<i Ih! a por cartas a cada um dos socios, declarando-se nellas 
o fim da rl'uni;io, <' q;w não poderá deliberar senão sobre o 
objedo para qne lle eoarocada. 

Art. 8.• Para rrue a Assclllhli~a geral possa deliberar c votm· 
he nece;;sario qtw mt<'j<1o lll·,~sentes socios que representem a 
ljUarla parl•· do IIIIIIWI'o tola! dos socio:; cll'celivos. 

No caso <':li <lllll n'lo se J"éllllil esse numct·o será convocada 
nova ,\sscmbl•'•a geral, CJUI~ podení entiio if·eliberar e votar, 
<pwlqtwr !JIII~ sPja o nunH•ro de soeios prescnlt~s. 

~rt.. U." As decisões da Asscmhiéa geral serão tomadas por 
ma10na ausoluta dos membros presentes, e não scrüo aclmitlidos 
votos por csrriplo dos soeios ausentes. 

H.\ CO~DI!SS.\0 GEHE:\TE. 

Art. 1(}. A commissão gerente se comp<ie: 
llc um Presidente. 
l_lc. um Yicl!-l'rcsid.IJII{I;', 



De um 'l'hesourciro. 
I>e um Secrdario. 
He cinco Conselheiros. 
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Art. 1 L. Os membros da com missão ger·erlte são eleitos por 
um anno o poderão ser reeleitos no fim do anno, quer para 
a mesma commissào, quer para outras. 

Art. 12. Os membros da commissão gerente serão eleitos por 
maioria nbsoluta de votos, cada um por sua vez. Quando algum 
dos socios votados para membro da cormuissão gerente não 
reunir maioria absoluta de votos, se procederá a novo escrutínio 
sobre os tres que tiverem sido rnais votados. 

Art. 13. O PrcsiliL~nle c o S''LTetal'io da commissão gerente 
serão norncndos !!'entre seus memmbros pela Assemhléa geral. 

()uanclu alguns dos ruembros da commissi'ío gerente, ou do 
outra qualquer eornmissão não aceitarem a nomeação, ou 
pedirem demissão, a commissão gerente tem a faculdade do 
nomear quem os snbstituão. 

lJAS F"CNCÇÕES D_\ COl\lMISSÃO GERENTE. 

Art. H. O Presidente preside á Soeiedade e á commissuo 
gerente: eonvoea a com missão ger<mtc uma vez por mez, ex
tral)rdinariamentl~ !orlas as vezes qne julgar: conveniente, c será 
obrigado a convoca-la todas as vezes qun se trat;ll' de prc~star 
um soec:orro cpw exceda a quantia de 100:til000. O Presidente 
he o oq.;fío (l;t c·.ommissão g:'t'ente fJiJI'a fazer executar as de
cisüc~s e fazPr eumprir os ret(u!amentos, exerce poder provi
sional, e o enrtlllltllliea immediatamcute á commissão gerente. 
Seu voto lu• prcpmrlcrantc. 

Art. 1i). O rie,~.-l'resicknte substitue em todas as funcç.ões 
o Prcsickntc qnanclo impedido, ausente ou dcrnitlido. 

Art. Hi. O TIIL'soureiro he o deposilario dos fundos da So" 
cil~dadP: rc~eiJbe as men~alidadt~s, as contribuições voluntarias, 
c os donaliv,>s dtl l)tlillquer natnrcza !flllJ sejiio; paga as or
dens o contas ;tpprovadas pelo Presidente. 

Art. 17. O Secretario escreve os comilcs c a correspon
dencia; redige as aclas da Commissão Gerente, o da Assem
hléa ;.\·era!, us quaes lidas c approvndas nas sessões seguintes 
derem ser rubricadas pelo Presidente. He depositario dos ar
chivos e n•gistros da Sociedade. 

Art. 18. Os Conselheiros furão o serviço por semana, cada 
um por sua vez. 

Art. 19. A commissão gerente não poderá deliberar senão 
com cinco memlJros presentes. 

Art. 20. A Commissão Gerente lto encancgada exclusiva
illentc da administração da Sociedade, de velar sobre seus in~ 
tcrcsses, do regular 5UaS dcspczas C (.IS SOCCOI'ros UOS UCCCS..; 

l'unc ll IH 
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sitados, &c. Dá contas de sua administração a Assembléa grral 
pelo orgão de seu Presidente. Julga de todos os casos não pre
vistos pelos regulamentos, e suas decisões tornão-se defini
tivas quando sanccionadas pela Assembléa geral em sua primeira 
reunião. 

TlOS FUNDOS D.\ SOCIED.\I>E. 

Art. 21. O capital da Sociedade se com piie: 
1.• Dos fundos existentes aetualmento. 
2. • Do excesso das recritas sobre as despezas annuacs. 
3. • Dos donativos cxtraordinarios que a Sociedade pudet' re

ceber. 
Art. 22. As desprzas não poderão exceder as contribuições 

e aos lucros dos capilacs. 
Art. 23. No caso em que a receita não chegue para as ne

cessidades do anno corn~nte, a commissão gerente convocará 
uma Asscmbléa geral extraordinaria para deliberar sobre os 
meios de providenciar. 

Art. 24. O fundo capital da Sociedade não poderá pm· pre
texto algum ser alienado ou mudado de natureza, quer em 
todo, quer em parte, sem approvação da Assembléa geral. 

Art. 25. Toda a proposição concernente a disposição do art. 
2ft., ou tendente a alterar os Estatutos deverá ser dirigida á 
commissão gerente 15 dias antes da Assembléa geral. A com
missão gerente dará della conhecimento por escripto a todos 
os socios pelo menos tres dias antes da reunião. Se tal pro
posição fõr feita em Assembléa geral, não poderá ser votada se
não na Assemblóa geral seguinte; havendo porém caso de ur
gencia reconhecida pela Assembléa geral, os termos fixados 
na 1." parte deste artigo não serão applicaveis. 

Conforme a traduccão em francez. 
5. • Secção da Secretária de Estado dos Negocias do lmperio 

em 6 de Abril de 1861.-Tobias Leite. 

Conforme.-José Bonifacio Nascentes de Azambuja. 

-·-
DECRETO N. 2. 771- de 6 de Abril de 1861. 

Concc•lc á Sociedade de Drncflrencia dos Artistas de Construcçno Nm·al 
autorisaçno para continuar a rxerrcr as suas funrçõcs, c Appruya os re&
pcctivos l~statutos. 

Attendcndo ao que me representou a Sociedade do Benefl
cencia dos Al'tistus de Construcção Na v ai, e de conformidado 
com a Minha immediata Uesoluçilo do 10 do Fevereiro pro-
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ximo findo, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do 
Impcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 21 
de Janeiro ultimo: Hei pM bem Conceder-lhe autorisaçfío para 
poder continuar a exercer as suas funcçües, e Approvar os S 1~us 
I~slatutos que com este baixão, ficando as alteraçües que se 
llzerem nos mesmos }~statulos sujeitos á approvaçfío do Go
verno Imperial. 

Franeisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario do Estado dos Negocios da Justiça, 
e encarregado interinamente dos do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em seis 
de Abril do mil oitocentos sessenta c um, quadragcsimo da 
lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Impcrndor. 

Francisco de Paula rlc Negreiros Sayfio Lo bato. 

Estatuto~ da, Sociedatie de Reueficencin tlo!ie 
Aa•tista~ ele Con~ta·ucçiio Na.val. 

CAPITULO I. 

DA ORGANISAÇÃO E FINS DA SOCIEDADE. 

Art. Lo A SociPdade denomina-se- llenrllreneia dos Ar
tistas de Construcçfío ~aval- c compüe-se de illimitado numero 
de socios. 

Art. 2. o Para srr mcm bro drsta Socieclmle faz-se Ill'eciso: 
% i." Ter nascido livre c ser hmn morigPrado. 
% 2. 0 Exercer ou ter exercido um offie;io ou arte mccanica 

eoncPrnenlcs á marinha corno sejão-Carpinleiros, Calafatcs, 
Ferreiros, J\Jachinistas, Torneiros, Caltlcreiros, Fundi dores, 
PoliPirns c Moddadores. 
~ :l." :\'ão sPr menor de 1G annos, nem maior ue 1.i0. 
~ 4. o I~star no gozo de pr·rl'cita saudc. 
ArL 3." Os fins da Sociedade são soccorrcr a seus membros 

c suas f'amilias. 
Art. 4..° Cnnsiucra-se farnilia do sol'io a vima, filhos e lilhas 

nté a idade de 1G annos, em quanto solteiros, pai c mãi maiores 
de 60 unnos, com tanto porém (jUC vivJo d!Jhab.o do mc~mo 
tecto sem economia separada. 
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CAPITULO U. 

ll.\ .\D~IJSSÃO Dll SOCIOS. 

Art. 5. o Nenhum canuidato será admitlido sem que esteja 
nos casos dos paragraphos do art. 2.0

• 

Art. 6. • A proposta do candidato poderá ser apt•gsentada pol' 
qualquer socio á administração da sociedade, com tanto que 
venha assignada pelo proponente, c nclla se declare o nome 
do proposto, sua idade, naturalidade, estado, morada c oficio 
ou arte que exerça; cuja proposta, o e pois de ouvida a res
peelira com missão, ua sessão sq;uinlc, será discutida pela admi· 
nistração c votaua por Pscrutinio secreto, prevalecendo o quo 
se dcl'idir por maioria de votos. 

CAPITULO lll. 

DOS DEYEHES DOS SOCIOS. 

Art. 7." lle den~r fie todos os soeios: 
~ 1.° Cumprir religiosamente os presPntes Estatutos: 
§ 2." Aeeit;Jr e uxcr<'cr eo111 zelo qualquer cargo para que ftir 

nnnH'ado, n:-io podendo escusar-se sem que prove grave incon· 
vt•nieult~, ou 110 c,aso de n~cleiçfio. 

ArL ~, 0 Toclo o socio deve contribuir com a joia de 10:t:>OOO 
rí•is dt·sde a itlm]() elo J6 annos até a de 2:i ~ com a de 15~000 
réis !lt•sdo 2::i annos atú 30; com 20:t;IOOO reis desde 30 aló 40 
annos, e com 2:St>OOO rí•is cksde 1.0 nlú 50; ficando todos su
jeitos a mensalidade de t::i'OOO rMs, ainda quando bL:neliciados 
pela SociPdade. 

§ 1." Os socios poderão, se assim lhes comi(ll', cliecluarcrn 
o pagamento de sua joia em cinco prestações lguaes e por 
tempo determinado. 
~ 2. o A pprovado o candidato c officiado pelo Secretario, sení 

clle obrigado a satisfazer no prazo de Ires mezos o disposto 
no art. 8. 0

, sem o que não será considerado socio. 

C:APIT[;LO IV. 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS. 

Art. 9." Todo o socio tem direito de votar c ser votado 
para os em prPgos administrativos da Sociedade; cxcopluão-se 
de ser votados: 

§ 1." Os que cstivereln percebendo soccorros <la Socicdndc, 
l'tl. que cslc,it..o auscutcs da Córtt\ , 
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§ 2. 0 Ós qüe ri fio se ach:\t'cttl (jUitcs com suas cdntribuiçfrr~, 
~ 3. 0 Os que se acharem presos ou pronunciados. 
§ 4. o Exceptuão-se de vota I' os que n.io se acharem prc ... 

sentes. 
Art. 10. Todo o socio pôde reprcs<lntar lt Assembléa geral, 

quando entender que se lhe falta á justiça, ou que forlio in
fringidos os estatutos, isto por meio de um requerimento di
rigido ao Conselho para bem deste a convocar. 

CAPITULO V. 

DAS PENAS. 

Art. 11. O soei o que faltar ao pagamento de suas mensa
lidades por espaço de trcs mczes nrío terá direi to ás benc
ficienrias que po1· estes Estatutos IIH~s sfío garantidas. 

Art. 12. Sení desligado da Sociedade: 
~ 1." O que se entregar á pratica de máos costumrs. 
~ 2." O que extraviar qualquer quantia ou objedo da So-

eiedade, ficando a esta o direito saJv,l de o haver judicialmrnle. 
~ 3." O que som·er sentença por crimes dcshonrosos. 
~ 4." O que por falsas informaçiics enlr<•r para a Sociedade. 
Art. 13. O socio que incorrei' nas penns do ar·t. 12 niío po-

det·á em tempo algum pertencer a esta Soeiedade. 
Art. 14-. O socio que, não estando ausente, deixai' de satis

fazer suas mensalidades por espaço de quatro mczcs se reputará 
ter renunciado a qualidade de socio, salvo se apresentar razões 
plausíveis que convenção a administração que a isso foi forçado; 
devendo nesses casos saldar sua divida, estando no gozo de 
perfeita saudc, niio tendo direito ás beneficcncias senão tres 
mezes depois, de fúrma que remova a idú<t de fraude. 

Art. 15. Os soeios que forem desligados da Socimlade, e bom 
assim os que della se retirarem espontaneamente, não poderão 
reclamar quantia alguma rom que tiverem entrado para clla. 

CAPITULO VI. 

lU ,\DmNTSTRAÇÃO D.\ SOCIED.\DE, 

Art. tG. A Sociedade tem um Con~clho que delibera em seu 
nome, o qual seriÍ escolhido pelos socios em collegio eleitoral 
de anno a anno, c se compõe de 21 membros. 

§ 1. o Compete ao Conselho:- Nomear d'entre os seus mem
bros o Pt·csidcntc, o Vice-Presidente, o 1." c 2. 0 Sccretarios 
dous Procmadorc~, c as ncccssarias commissõcs. ' 
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~ 2." Tomar contas ao Th~soureiro, approva-Ias ou rejeita-las, 
c suspende-lo do seu cargo, quando assim convenha. 
~ 3. 0 Accusa-lo perante a justiça, quando defraude os di, 

nhciros da Sociedade. 
§ 4. o Prestar e fazer prestar aos socios e suas famílias os 

soccorros que lhes são garantidos, c autorisar o Thesoureiro a 
fazer as despezas do expediente da Sociedade. 

§ 5. o Ouvir as queixas dos socios, e deferir-lhes como fM 
de justiça. 
~ 6. 0 Heformar estes Estatutos no todo ou em pal'te, não 

invertendo o disposto no art. 3.•, c sujeitando a reforma á 
approvat;ão da Assembka geral, cujas decisões serão terminantes. 

§ 7. 0 Demitür os socios que, por m<ÍO comportamento ou 
qualquer razão, se tornarem indignos ou perniciosos á Socie
dade, ficando-lhes o direito de appellar para a Assembléa geral. 
~ 8. o Con vuear a Assembléa geral exlraordiuaria, quando o 

bem da Sociedade o exija. 
§ U. o Executar c fazer executar os vresentes Estatutos. 
Art. 17. Serão supplcntes do_ Conselho e do Thcsoureiro os 

irnmedialos em votos, os quaes serão chamados por ollicio do 
Secretario nos casos seguintes: 

§ t.o Por falta do comparecimento do proprietario em quatro 
reuniões seguidas. 
~ 2. 0 Por despedida. 
~ 3. o Por fallecimento. 
Art. 18. Não poderá haver sessão sem que esteji'io presentes 

011ze membros da administraç&o; as decisões destes serão to
madas por n.aioria relativa, c suas sessões serão feitas aonde 
melhor convier. 

CAPITULO VII. 

IL\ ASSEMBU~A GERAL. 

Art. 10. Benne-sc a Assembl•'a geral ordinaria no ultimo 
domingo de Maio de cada anuo, para ouvir o relatorio dos 
trabalhos lia administração, c clegô-la novamente. No dia que 
a adminislrn•:iio julgar conveniente, será a posso da nwsma. 

Art. 20. Preside a Assembléa geral o l'residcntc, c servem 
de Secrdarios os mesmos da administração. 

Art. 21. Cornpdn a Assemhléa geral: 
~ 1. o Tomar todas as medidus que sejão utcis a Sociedade. 
§ 2." Approvar ou rejeitar as refol'lnas propostas pela admi~ 

nistra<;ão. 
§ 3." Attender ás reclamações que forem feitas contra as 

decisões ou actos da administração, julgando-as como 10r do 
justiça. 
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Art. ':!.:!. Não seni considerada Asscmbléa geral com menos 
de quarenta socios. 

CAPITULO VIII. 

I)AS ELEIÇÕES. 

Art. 23. Findos os tmbalhos da Assembléa geral, esta se 
converterá em collegio eleitoral para a nomeação do Conselho 
c do Thcsoureiro. 

Art. 2í. Depois de recebidas as listas e conferidas, o Presi~ 
dcute mandará pelos cscrutadores encerra-las na urna para 
serem apuradas o mais breve possivel. 

Art. 25. Concluída a apuração das listas, o 1.• Secretario 
lavrará a nela que será assignada pela !n('Sa, em a qual se 
declare o resullado da eleição, c remetterá a cada um dog 
eleitos um otricio com declaração do numero de votos que tiver 
obtido, o qual lhe servirá do diploma. 

CAPITULO IX. 

DOS DEVERES DOS 1\IEMBROS DA MESA. 

Art. 26. Compete ao Presidente, como primeiro Fepresen .. 
tante da Sociedade, o seguinte: 

§ 1 .• Presidir as sessões tanto da Assembléa geral corno do 
Conselho, dirigir a discussão, manter· a ordem, suspender os 
trabalhos em casos extremos, quando por outro modo não 
possa conseguir a harmonia. 

§ 2.• Convocar as sessões extraordinarias tanto do Conselho 
como da Assembléa geral. 

§ 3.• Assignar as representações que em nome da Socied:lde 
subirem á presença da autoridade. 

§ !~.· lteprescnt.ar n Sociedade, conjunctamente com os mem~ 
bros da mesa, em todos os netos para que fôr convidada ou 
tiyer de comparecer. 

§ 5.• Jtubr·iear· lodo,; os linos c ordens para pngamentos. 
§ 6." Apresentar á Assembléa geral todos os annos um rela~ 

tor·io dos trabalhos da Sociedade durante sua presidencia, o 
qual será sujeito no parecer de unta commissão especialmente 
nomeada em Assembléa geral. 

§ 7. 0 })ar· imrnediata5 providencias ácei'Ca da enfermidade 
ou morto do socio, depois de ouvida a commissão hospi-; 
tal eira. 
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CAPtTüí.O x, 

Art. 27. C:ümpclc ao Vice-Presidente: 
§ 1. o Substituir ao Presidente em todos os se tis impedimentos, 

c neste caso ox.ercer todas as suas attribuições. 

CAPITULO XI. 

DOS SECRETARIOS. 

Art. 28. Compele ao 1. o Secretario o seguinte: 
§ 1.0 Annunciar t)Cia imprensa, em nome do Prcsidrntc, o 

dia, hora c lugar das sessões do Cons,'lho c da Assrmbléa 
gemi. 

§ 2. o Formar a matl"icula dos soei os c C:onsrlheiros rom de
claração do mez c dia de sua approvação, da arte ou ollicio 
qne exercer, da nacionalidade, idade, Pstnclo, Hliação c mor:ula. 

§ 3. o l<'azer a chama da dos sodos P Consel hl'i ros nas ses
sões, kr o expcdict.te c dut· destino para quem compPtir, ;ís 
deliberações que forem tomadas. 

§ t~. o Officiar aos candidatos npprovatlos, como marca o 
disposto no art. 2:>. 

§ 5. o Ler na Assembléa Geral na sessão annivcrsaria o rc
Jatorio dos trabalhos da ndminislmção durante o anno soeial. 

§ 6. o Ter em dia c boa guarda a escripturação a seu cargo, 
podendo para isso ser ajudado pelo 2." Secretario. 

!\i 7. o Regislmr toda correspondcneia da Sociedade. 
!\i 8. • Assignat· com o }lresidentc e 2. o Secrdario toda a 

representação dirigida em nome da Sociec.lade aos Supremos 
Poderes do Estado. 

Art. 2!). Pertence ao 2. 0 Secretario o seguinte: 
§ 1." Substituir ao t.o em seus Impedimentos, compclin

llo-lhc nesse C\creido todas ns atlrihuições t1aquelle. 
§ 2.• Ajudar ao l." no caso do disposto no art. 28, ~ G.". 
~ 3.• Tomar nota de todo o occorrido nas sessCies do Con

selho c da Asscmhléa geral para mencionar na respndiva acta, 
que deve ser por ellc li.Jila c lida. 

C.\PlTULO Xll. 

IJO TimSOUREIRO, 

Arl. 30. O The3oureiro hc responsavcl á SoeiPc.1ade pelos 
objcctos c dinheiros que rccPbet· c despender. 
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Art. 31. O Thrsourr,iro nprr,sr,ntará n a1lrninislraç.ão no fim 
or, cada trimesln~ um lwlaner,tc da arrecadação c applicat;ilo 
dm 1linlwiros da Soeir,dndc, qnc scrit snjPito ao parecer da 
n•sprclira rommissão n á approvação do Consclllo, e lançado 
no lirro das l'(lll\as geracs; c no lim do am1o socinl 11111 hn
lan('O demonstrativo pnra ser annexo no rclalorio que serão 
suj1•itos ao pnrccpr da commissüo nomeada especialmente em 
Ass<~mlMa geral. 

Art. 32. Todas ns contas qtw o Thrsoml'iro apresentar serão 
d<Dr·uuwiltadas com as ordens que as motivárão, c recibos ws
JH~ctivns. 

Art. 33. O Tlwsonrriro terá um livro d'onde conste eom 
clareza c simplieidadn os nnmes e l'ntrarlns dos soc.ins; suas 
joias c mensalidades, c ai{·m <lcsli' livro l<'i'<Í onlro para o 
la:H:anwnlo da 1kspt~za n r•~eeila d:t Sot:it~darle, os qnacs, lJem 
como todos os mais, S<'l'<in ruhrieatlos pelo Presidt•nte, sem 
o que não serão reputados Yaliuos. 

Art. 8'h O Tlwsourciro cumprid <~st:rnpulosnmcnl.c :JS ordens 
do Conselho, c hPm as-;im as {i;) Pre:iidt~ntn, <JIIP forrm para 
apresentação de soccorros ex\raonlinarios, com tanto <JUe nfto 
<'\e<~d:io {t despeza df1 um enterro da !L" ela~sc. 

Art. 35. O TIH•sourciro não pod<~r;í ter em seu porkr maior 
qnanlia de 200:;'POOO r{·is, drpositando no Banco 1odo exce
dente. 

Art. 3G. O Thrsomeiro poderá propôr no Conselho a dc
missiio de qualrpwr dos Procuradores, lo;;o que presinta algum 
prPjuizo na sociedade motil'ado pelos mr:smos. 

CAPITULO XIII. 

TlflS I'ROCPRA iJO!lES. 

Art. :n. IJe clrvnr <los Procuradores cuidar com zelo de 
todos os Ilf'goeios da Sociedade de que forem incumbidos, c 
especialmente da cohranp de seus dinhriros; não devendo 
rPlcr em seu poder quantia alguma. rnas fazendo a compc
l<·ntc cntrPga dcllas ao Thesourciro de quem cobrarão recibo. 

C,\PITULO XIV. 

ll:\ C.O:U:'IIJSSÃO DE SYXDICA NC!.\. 

Art. 38. Comp;•tn Pspeeialmcnte a csla commissiío: 
% t.• Syndiear enm prud.enciu Ú<'erca das qualidades dos can

didatos propostos. 
Pi!I'(C 11 32 
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~ 2.0 Informar ao _Conselho sobre o máo comportamento 
fJUC tivcn•rn os assocmdos, lqgo que tão dcsagradavcl ocr.ur
rcnria rht'"llt' :10 ~t'll cnnhcrimrnto . 

. ~ 3 I p:--:- •- (, -=.-:"-.: ~t._ _"' r·~'"l..- (;;..·r<~c:,_, ~~ ior .. ··rf.!-.P.:('.~,"\ qnt• 1l''('f 
t1btul<1 an·rc·.t d•':i r,utdid.tto~. par'\ l'''r dlJ l' tllc'~tllcl t:c'll~dtlc• 
dar a sua approvac;ão ou rpjl'ição. 

CAPITULO XV. 

11.\ CtnBI!SS:\0 HOSPITALEIR.\. 

Art. 3!J. Pertence a rsta com missão: 
~ 1. 0 Visitar os socios doentes, lo:;o que disso liYcr conhe

cimento, saber de suas ncecssirlados c informar de prompto 
ao Presidente, para que este providencie segundo o caso exigir. 
~ 2.° Continuar a visitar de oilo em oito dias aos mesmos 

socios nas circumstancias acima ditas, em quanto ellns exis
tirem. 
~ 3 • Indicar no Conselho os nomes das viuvas c orphãos 

dos socios qne viverem na indigencia. 
~ ~·." Tratar do enterro do socio c dar os passos neccssa

rios, não tendo quem disso se encarregue. 

CAPITULO XVI. 

11.\ COlDI\SSÃO I'IX_\NCElll.\. 

Art. ',(), E,;ta Commis,;iío ll•m por deYN: 
~ l. 0 l'mmovt·r a entrada de maior HUmPro possiYel de so

cios que Pstejiío nos casos dos ~~ 1. o c 2. o do art. 2. o. 

§ 2. • Propt\r ao Conselho as medidas que lhe suggcrir seu 
zelo para augmento dos fundos sodacs. 

§ 3. o Instar com os soei os com quem se relacionar para 
que sejão cxnctos no pagamento de suas mensalidades. 
~ !L• Vigiar que os dinheiros da sociedade 11ão scjão gastos 

com p1·ofusão. 
§ 5. 0 Examinar e dar parecer trinw;tral sohrc as contas do 

Thesoureiro. 

C.\PlTULO XVII. 

lJOS FVNIJOS llA so:;llcD \DE. 

Art." 41. Os fundos da so;·iednde di\ idem-se em perma
nentes c disponiwis. 



~ 1." São fundos prnnancntcs a accumulação de todas as 
joias de entradas, as mrmsalidades, juros e donativos que forem 
feitos á Sociedade, at~ prefazer a quantia de vinte contos de 
réis. 
~ 2." S<~rão fun<los tlisponivcis a nccumnlaç.ão da;; mcnsa

lid;uk-; at<'~ a quaulia <I<~ um <:onlo de réis, isto em quanto 
não houver o fundo permanente de que trata o paragrapho 
acima, c logo que elle <•steja realizado, passará toda a re
ceita dn Socicd<~dc a ser fundo disponivcl. 

Art. 42. Quando os fundos marcados no § t.o do art. 41 
estrjão realizados, a administnwão nrloptaní uma tabclla em 
que marque rom igualdade as bcncfiecneias que a Sociedade 
dará aos sodos pensionistas c suas farnilias. 

CAPITULO XVIll. 

DAS·IIllNEFICENCL\S. 

Art. 43. O socio, tanto na Côrte como em seus limilcs, 
que por moiL·slia, desastre ou avançada idade ficar impossi
llililado de trabalhar, será soceorrido com uma pensão mensal 
de 20~000 réis que scní elevada a 25~000, logo que a sociedade 
tenha metade do fundo permanente, que marca o § 1.0 do 
art. 41. 

Art. H. Serão soccorridos com uma pensão de 15~000 réis 
as pessons de familia de que trata o art. 4.", quando a socie
dade tenha metade do fundo permanente de que trata o 
~ L o do art. 41 e pela fórma seguinte : 

§ t.o Quando hnja viuva, filhos c filhas, será metade para 
a viuva e a outra metade repartida com igualdade pelos filhos 
c filhas, em quanto se portarem com honPstidnde e honradez. 

§ 2. 0 Só na falta absoluta da viuva, filhos c filhas hc que 
se dará a pensão ás outras pessoas de farnilia de que trata o 
art. 4. o 

Art. 45. Fallecendo qualquer socio, a Sociedade IIJc fará o 
enterro da qnarla classe, ou fornecerá a sua irnportancia á 
familia do fallecido para o dito fim, se isto preferirem. 

Art. 46. Logo que qualquer socio adoeça, partieipará por 
cscripto ao Presidente, ou a quem suas vezes fizer, llcando 
entendido que a participação não deverá ser entregue com 
data anterior mais de trcs dius, porque della he que prin
cipinrá a vencer a bcncficcncia. 

Art. 47. O Presidente, tendo recebido parte de doente de 
qualquer socio, ouvirá ao Thesoreiro para verificar se está ou 
não quite com suas contribuições, ~t fará constar a respectiva 
commissão, para que esta o visite c informe qual o seu 
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estado de Pnfennidadr>, depois do que autorisará o Thesourdro 
o abono da !wncl1eencia. 

Art. !~8. O soeio enfermo poder:í receber de oito Pm oi!o 
dias a ((Uarla parte de sua benelicencia, podendo receber a 
primeira presla~ão adiantada, se assim o cxigit'. 

CAPITULO IX. 

)JISPOSIÇÕES GER.\ES. 

Art. r~o. O socio que se quizcr remir do pngamrnto do 
suas mrnsalidade~, o poderá fazer pagando além de sua joia 
as quantias s<'guintes: 

])c Hi anno> de idade a 25 ... ' .....•......... co:-;ooo 
])e 2:) )) )) )) a 30 ................... HO~'OO 
))c :m )) )) )) a r~o ................... 100~000 
De 40 )) )) )) a 50 ................... t:zo:;,ooo 
Art. GO. 03 socios que tiverem com pontualidade pngo 

suas mensalirl;uln3, c nenhuma deviio, se poderão remir pagando 
ns quantias ditas, e Ievar-se-Ihe-ha em conta lllf)lade das 
mensalidades que houver pago no espaço t!e qnnl.ro nnnos 
consecutivos de sua entrada, e a terça parte das que houver 
par;o d1~pois do:> quatro anuos. 

Art. 5L O socio que se ausentar por mais tlc seis mrzPs 
no seu regresso entrará para os cofres da Sociedade eom me
tade do que devt'r, c com a ten;a parte passando de urn anno, 
e lendo par!idpado pO!' escriplo ú Sociedade a sua auscncia. 

Art. !)!. A SPI'i:'dad!~ rc11nida em Asscmblt;a ~eral poderá 
conferir o titulo dt~ ;;t;cio bennlllcrito úquc!le qi<t', por dona
tivo n.ninr dt~ 2Gn:ooo n'is on por relevantes serviços pres
tados ;i Sneit•dadt•, se tome dioso merecedor. 

,\rt. :;:l. s~~;nin·e qne qualquer so(~io estando enfermo, c 
leg-alme!lli) no 1·a:;o de Jll~f'l'l)ber a bmH'Iicl·neia social, pnrli
cipar prescindir llt-lla, notar-sl~-!la nos seus nsscntamcntos 
a;; quantia:; a~~siill pcupa<bs á ~;oriedade, que lhe seríió lcYndas 
em Ct1!1Lt pa;·;\ r:Ji1fl'('r;iío do titulo de bencmerito, quando 
p:'la ul'l'!lllllli<H;:ío knhfíu preenchido o Llonalho marcado no 
arligd acima. 

Art. ;)'~o A socirrliH!n ter<Í urna cscripturat;ão geral a cargo 
do L" ~;~·nd;1rio, e orc;:misada de muncira que confira com 
a dn TIH''i:nn·t·iro. ·' 

Art. ;):). O CollsPll:o org;mi:-ará o rrr;imcnto interno para 
Lna !ltilt'c!Ja e l'l'fil!l:lridadl~ da:; discussões, de maneira que se 
ltarmo11ÍSn I'Oiil o:; pn'St'nlt's estatutos. · 

_\rl. iAi. O Cousdllll poder:. adoptat· medidas que tcndíio a 
Jlil'l'ttciH:r nlgumas lüllclei ou lacunas que se cneoulrctn nestes 



e~t~1tutos, c:om tanto que SP,j;io diseulidas e approvadas pot' 
maioria absoluta de seu,; metubros, e sanccionadas pela As
sem bléa ~era I. 

Art. 57. Toda a votação quer da Assembléa geral, quer do 
Conselho, seriÍ fo·ita pnr escrutínio secreto. 

Art. 5H. A Suciedacle niío pocleni ser dissolvida sem que 
annw1o a isso ll't'S cptarlos da totalidade dos socios em Assembléa 
gPral, c os fundus quo houvl'r, depois de pagas ns di~idas, 
sc•rüo reparl ido~ pelas vi uvas e orpt.üos da sociedade. 

Art. 5!.1. A Sociedade nüu fani liga ou juncçüo com qualquer 
outra. 

Art. GO. Approvaclos os prc·scntrs c·statutos, só podrrão ser 
reformados dou.-; annos dqJOis do dia de sua approvaçãu. 

Arl. (il. Fieiío t"l)\ogado~ os c·slaluto.-;, appruvados em 30 do 
Maio du l~G::l. 

St·guem-sc as assignaturas do Presidente c dos llous Secrelaric,s. 

Confonue.-Ja~é Boni(acio Nascentes de Azambuja. 

DECI\ETO N. :!.772-de 10 de Abril de 18GJ. 

Autori,;a a Cornpanhia-1Jni;1n-t!a Pro\ inci11 do Hio Grande do Sul a pro
longar a sua dura(:io por mai:; quinze annos; a el<•var c; !'irn eapital a 
duzento~ e eineo(·nta t'ontos de réis, c a estabelece.- a sua sétJc, ou ent 
l'clutas, ou no llio l;rant!l'. 

Atlcndendo ao que representou o Conselho Director da Com
panhia-União-esl<!bell'cicl.t na Provinda do lHo Grande do 
Sul, e de confonuidacle com a !\linha immediata Hesolut:ão 
de 1'~ de Nove1nbro ultimo tomada sobre parecer da Secção 
dos NPgocios (lo Impnrio do ConsPiho de Estado, cxartHio <'lll 

Consulta de 2:) til~ Oul11l>ro do anno pil:;sado: lld por he111 
Anlorisar a rcl'eritla Corllp<tnllia para pmlon~ar sua dnraçiio 
por mais quinze allnos; a elevar o seu capil;d a duzentos e 
eincocnla contos <I·~ r()is, e a estabelecer a sua só de ou em 
l'elotas, ou no 1\io Grande. 

Joaquim .José l!!.nacio, do :\fl'll f:onsrlho, Ministro c Secre
tario de Esl;ulo dos Nt•gocios da :\L11·inha e interino dos da 
Agricultura, Comm!'rcio c Obras l'ubliras, assim o tenha en
tendido c fi1ça exl'l'lllar. l'ala<'io do 1\io de .Janeiro CJII dl'Z 
de Ahril d!~ mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da 
I ndepcntlencia do I 111 pc rio. 

Com a Hulnic:a <!c Sua l\Jagestade o Imperador. 

J vaquim José f.qnaciv. 



I>Et:I~ETO ~;. :2.íi:~-lle 10 de Abril de ltilil. 

l'roro~a por mais st•is mt•zrs o nlti:no prazo cnncr•rlitlo por Drcrrto 11. 0 2.G~á 
rlr 2:1 d•• Setrrnhro do anuo pnninro passado para a incurporaçJo do 
llanro -Soccorro c .\uxiliu. 

A l tenrlPmlo no fJlW l\Ie rcpn~sentúriio George H udson c Da
nid Castdlo, iuslituidon·s tio Banc:J- Soct·or-ro c Auxilio-: 
Hl'i por bt~m l'roro~<H por mais sl'is nwzt•s o ultimo prazo 
concedido por lkereto n." 2.1i:J5 de :w de Setembro do nnno 
pmxirno passado, para a incorporação c começo das opcru
t;iit•s do 1111~snro Bar11:o . 

.losú l\laria da Silva Parnnhos, do l\Imt Cons!'lho, Ministro 
•~ Sr•crdario de Estado dos l\egoeios da Fuzl'mla c Presi
dente do Tribunal do Tlrt•sollro Nacional, assim o tenha cn
IPndido c faça exf•cular. Palacio do IUo de JanPiro em dez 
de Abril de mil oiloct•ntos e sessenta c um, quadrngcsimo da 
lndPpendeneia c do lmpcrio. 

Com a llubrica de Sua l\Jagcstadc o Imperador. 

José lJfaria da Silva l'aranhos. 

UECRETO :\'. 2.77!~-de 10 de Abril de 181H. 

Proro~a por 111ais sPis mrzrs o ultimo prazo conrrrlido por Df•rrrto n.• 2.M.I 
tle ~g dr ~<'il'rrrhro do anrro Jli'O\irno p;rssado pnru a inrorporação tio 
Barrro ludtblrial, t:\•rrrrnrrriitl e Territorial tlu ltiu de Janeiro. 

Alt<~ndenrlo ao q1w :\Ie representou a Dircctoria do nanco 
Industrial, ConJmPreial c Territorial do Hio de Janeiro: Hei 
por bt~m Pro rogar por mais seis mczes o uH imo prazo con
cedido por Decreto n." 2.63\. de 2!) de Setembro do anno 
proxirno passado para a incorpot·açiío c começ.o das operações 
do mesmo Haneo . 

.Josó l\Iaria da Silva Paranhos, do l\Icn Conselho, l\linistro 
e Secrl'!ario de Estado dos Negados da I<'awntla, c PreEidcnte 
do Tribunal do Thrsouro Nacional, assim o tenha entendido 
<~ raça exerut;::r. Pulado do Hio de Janeiro em dez de Abril 
de mil oitocentos sessenta c um, quadrugesimo da lndepcn
ucncia c do lrnpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José lJlaria da Silw Paran.hos. 
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• DECRETO N. 2.7i5-de 10 de Abril de 18Gl. 

Crca o Iu;zar de Insprclor das obras da Casa de Con·e,·çi'ío da Côrtc c res
taheil'ec o tle Carrerciro da de Detenção. 

Convindo estabelecer regras para a fiscalisnção c inspcrção 
das obras da t:asa de Correcç.ão da Côrlc, c confia-las a um 
Empregado Pxclusivamcnle incumbido desse serviço aetual
mcnle a ear~o do ])ircelor daquellr, estabcleeimrnto, já onerado 
com os imporlnnles devPreres c altribni<;ÕI~S do sPu emprego, 
que são para absorver toda a sua attenr;ão, sobretudo depois 
da CI'<'IH'iio do Instituto dos :\lcnores Artesãos, r, cumprindo 
oulrosinÍ manter a ous,~rvancia do art. 7.", § !, .. • da Lei de 3 
de DezPmbro de 18',1 c do art. 4G do Hegulameuto n." 120 de 
31 de .l;l!leiro de 184.2 quanto ao lugar de CarePrPiro da Casa 
de Dctcnçflo: Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1." Fira errado o lugar de lnspeetor das obras da Casa 
de Correcção da C1\rte. 

§ 1." Estr, lnspcctor tPrÜ n SPll cnrgo fiscalisar e inspPcrio
nar as; respectivas obras, cnmpt-tindo-lhe exclusivamente dirigir 
todos os tra.balhadorc3 nelbs empregados, ~~ dispôr do trabalho 
dos africanos liHes, c do que de costume he prestado gratui
tamente pelos detidos no Calabouço, cuja administração lhe 
fica }JCrtenccndo. 

§ 2." O modo por que deve ser feita esta inspccr;ão c fisca
lisaçfío, c o systema de escripturação a sPguir relativamente 
aos serviços da compclencia do referido lnspector, serão regu
lados em lnstrucçõcs cspeeincs expedidas pelo :Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça. 

§ 3. o O I nspcctoi' das obras da Casa de Correcção da Côrte 
perceberá a gratificação annual de tres contos e seiscentos mil 
réis. 

Art. 2. o Fica reslabr,lecido o lugar de Carcr,~·ciro da Casa 
de Detenção da Cidade do lHo de Janeiro. l~ste Carcereiro 
terá o venciment~t annual de seiscentos mil réis, além da car
ceragem regulada, e cxercerú as funcçõcs do seu cargo debaixo 
da immediata fiscalisaçiio do Chcrc do Policia, na lórma da 
Lei de tres de Dezembro de mil oitocentos quarenta e um 
c H.rgulamonto numero cento c vinte do trinta e um de Janeiro 
de mil oitocentos quarenta c dous. 

Art. 3." O Diroetor da Casa de Correcção, salvas as dis
posiçõQs dos artigos antcecdcntes, continúa a ter as allribuições 
que lhe eonferio o Hegularncnto rlc seis de Julho de mil oito
centos c cim;oenta, e hem assim a inspecçao sobre o Instituto 
dos .l\Ienorcs A r lesa os, creado prlo Decr!'!o numero dons 
mil setecentos quarenta c cinco de treze de Fnereiro de 
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mil oilocenf:)S SP-,scnta P nm, com os respectivos vcnci
lllnnlos. 

Fmnc·iscl) ele Pnula dn Nn;.rrniros Sayiio Lohnto, do 1\TPn f.on
sr~lho, 1\linistro c Seci'P!ario rln Estado dos Ncgocios da .lusliça, 
a.;,im o lenha C1nlent!ido u l':ltJ cxeeutar. Palacio do Hio ele 
.lan<'iro em dez dn Abril de 111il oitoeenlos•sesscnla c um, qua
!lr;lgl!~i:no da ]ndnpPnd••nc~ia e do liHperio. 

Com a ltuhrica c]p Sua l\lagnslatln o Inljwrarlor. 

Fran,.isro de Pmtla rlr i\'1'!/l'r:iros Sf1yrlo l.ofwto. 

llECI\ETO 1\". 2.77G-cln :20 clP A!Jril cln 18GI. 

Prornga por lllais dous tnrzrs o prazo ronrPdido [I() nanro CmHUJPI'('Ítll (" 
Agricula )J,'II'il .1 suh,li!ui~:1o das s•ws notas dt' \illon•,; inl(•rior('s il 50~000. 

All.cndcnclo :w que J\Jc rPprewnton n Dircctoria do llanco 
f.nmlllel'cial c A;.ri'icola sobre a insulliei<·ncia dos prazos con
cedidos no Dccrclo 11." 2. li()~. de 10 clt) Outubro de 18GO para 
a substiluiç.fío das s11as nnt:Js, hilhdc•s C1 outros C1seriptos que 
contenhi'ío promC1ssa ou ohrigac:fío de valo1· rcc<>bido em dqJO
silo, ou de pagarnento ao portador, de qunntia infnior a !)C~, 
e tendo C1rn ronsidcTac:iio o qtw a SPillP!IIantc ri'speito inforrnc,n 
o Fise;JI do llll's:no Banco: Hd por ht'lll, de cynformidadt) 
com a ~linila lmpt'ri:ll 1\c•:;olu\'iio, tom<Hla JH'sla data soure 
Consulla da St•e::;1o de Fazcnrh do Conselho de Estado, c com 
o tlisposlo na ullin1a parto do % 2." do art. 1." da Lei 11. o 

1.08.1 de 22 ti,, Agost0 de 18íiO, proro;pr por mais dons 
lllPzcs, que lindarfío no dia 20 de .lunllo proximo futuro, o 
prazo tlcntro do qual pútle S!'l' (•fi'ecluatla St'm desconto a 
mencionada sub:;tituiçfío, observando-se em tudo o mais que 
se acha cstabeiC1cido no refi' rido Decreto n. o 2. G64. 

José l\Iaria tla Silva Paranllos, rlo l\JC1u Conselho, Ministro 
c SC1cretario de Estado dos 1\"rgocios da Fazenda c intC1rino dos 
Estmngciros, PrC1sidente do Tribunal do Thnsouro NaeioJwl, 
assim o lenha enlPndido c faça executar. Palncio elo Hio de 
Janeiro aos vinte tlias do lllC1Z ele Abril do armo de mil oilo
rc)ntos sessenta e um, quadragesi111o da lndependcneia c tio 
Imrwrio. 

Com a Rubrica de Sua l\TagcstadC1 o Imperador. 

José Maria da Silt·a J>arauhos. 
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llECHETO 1'1. 0 2.777-<lP 20 de Abril de JRI31. 

Abre ao :\lini>terio da Fnenda um credito supplemcntar de 1.6B: OOOHOOO 
pma u cxPrriciu Jc 18ij() a 18(ll. 

Sendo in,;ufficicntc o credito concedido ao l\linislcrio ria 
Fazenda pela Lr~i de t4. de Sl'lembro de Jg5(), n.• 1.041, 
para as <lespPzas do exercicio dl1 1860 a 18131, Hei por bem, 
na conformidade do § 2. o do art. 4. • d<1 Lei de () de Se
lembro de 1850, n. o 589, tendo ouvido o Meu Conselho de 
Ministros, abrir um credito suppleml'nlar de 1.1343:000~000, 
que será distribuido de acconlo com a tabella annexa, e em 
tempo competente levado ao conhecimento da Asscmblt"·a Geral 
LcL;islativa . 

.José 1\laria da Silva llaranhos, do l\lcu Conselho, Ministro 
e SPcretario de Estado dos Negocios da Fazenda e !'residente 
do Tribunal do TIJCsouro Nacional, assim o tenha entl'ndido 
e faça executar. l'alacio do Hio de .Janeiro, em vinte de Abril de 
mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da Indcpcndcncia 
e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 

'l'abella a que se Jl•efet•e o Dt.~t·eto n. • 2.''' 
desta data. 

§ 1. • .Juros c amortização da divida externa 
fundada .................••.•............. 

§ 2." Juros da divida iulema fundada .... 
~ 21. Ajudas de custo a Empregados de 

Fazenda ..............•..............•.... 
§ 2fh Premios de letras, descontos de as-

signndos das Alfandegas ................... . 
§ 26. Obras ( eaes da Alfandega da Cidade 

do llio de .Janeiro) .•...................... 
§ 27. Gratilicações ....•.......•........ 

50:000:rPOOO 
(iOO : UOO:J11000 

30:000jjl000 

1313:000~000 

300:000~000 
50:000jjl000 

1.1343:000)000 

Palacio do Hio de Janeiro em 20 de Abril de 18lil. -José 
Jfaria da Silva l'aranhos. 

Parte li a3 



DECBETO N." 2.778- dP 20 de Abril dP 1Rü1. 

C.onrrdr 11ns Olliriars Grnrrars rio Exrreito e Armad11 que tiverem r<·rt<' 
!Pnlpo til' srni<;o cffecti\'o a Commt'IHia r a (;rJ-Crm da Ordem dr S. 
Bento de A 1 iz. 

Querendo rnanifPstar o aprPço c eonsidcração em que Te
nho os bons serviços pn~stados por longos annos pelos om
dacs (~cncnws do Exercito c Armada, Hei por bem DetPr
minar o seguinte : 

Art. 1." Os Oniciaes l~cncracs do Exercito c Armada, que 
contarem trinta e cinco annos de serviço cffeclivo, SPrão eon
d(~eorados com a Commcnda da Ordem de S. Bento de A v(.z; 
P se fo ·em Tt>nentes lieneraes ou 1\IarechaPs do Exen:ilo, Vice
Almirantes c Almirantes, c contarem quarenta c cinco annos 
do mesmo serviço, se-lo-hão com n Grã-Cruz dn ditn OrdPm. 

Art. 2." A apreciação c computação da qualidade e do tPmpo 
dn scrviç.o a que se refere o urt. 1." serno feitas de confor
midade com as disposiçõps dos DPcrP!os n."• ()!};! de 25 de 
Agosto de 1850 c 1.638 de Hl de Setembro de 1855. 

Francisco de l'anla de NPgrciros Sayão Loba to, do l\11m 
Conselho, :Ministro c Secretario de Estado dos NPgoeios da 
Justiça, r: interino dos do lmperio, assim o lenha r:nlendido P 

f<H:a !'XPrtllar. l'alacio do Hio de Janeiro em vint~ de Abril de 
mil oitocPnlos spssenta e um, quadra~csimo da Indr:pemlencia 
" tio lmpPrio. 

Com a Hubric:1 de Sua MagPstadc o Imrcrador. 

FrrmciscfJ de Pa11la dr 1Yr!;rriros Sa!Jiio Lo/J(I(O. 

DECBETO \'." 2.77!l-d<· 20 dn Abril de 1R61. 

Fixa a rPgrn Ú<'Prra do trat;.,mrn~o quP devem rntrc si usar os omriacs !lo 
E\PI'I'Ito c Arma<la. 

Convindo lixar uma regra <Íecrca do lratamPnlo quo dcvão 
entre si. usar os Officiacs do Excrc_ito c Armada, Hei por bem 
Dclcrmmar que na corrcspondcnew c trato redproco entre os 
(icneracs c mais Otnciacs do Exercito c Annada tenhiio o tra
larmmto de ex<·.cllcncia os !\farcchacs de Campo c Brigadeiros: 
os chefes de Esqundra e chefes de Divisão; e o tratarrwnto 
de Senhoria os OororH~is, Tenrntes Coroncis c J\1Hjorcs; nos Ca-

j 



-2:59-

piliíes de ~lar e Guerra, Capitães de Fragata e Cupitãcs 
Tenentes. 

J<'rancist:o de Paula de Negreiros Sayão Lobalo, do Meu 
Conselho, 1\linislro c Secretario de Estado tios Ncgocios da 
Justiça c interino dos do lmpcrio, assim o lenha <'nlend1do c faça 
executar. l'alacio do Hio de Janeiro em vint•~ de Abril de 
mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da lndepcndcncia c 
do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua !\lagcslade o Imperador. 

Fr~Lncisco de Paultt de Negreiros Sayüo Lobnto. 

HECHETO N. '2.780-de :w tk AlHil de 1Htil. 

ConcetlP no \liui~lrrio dos Nrgocios EstrangPiro~ un1 (·rcdito l'Xlraorllina
rio •le 1o:nuosooo para salisfnzer its diltercnças ele ~am!Jio r commissürs 
[íro\cnicntcs <las dcspozas feitas c a fazer ll<> cxcr!'icio de 18G0-18Gl. 

'\lio se tendo previsto no orçamento para o rorrente anno 
iinan::eiro de 18G0-18fll uma qnnntia para occorrcr ;ís diffc
renças de ealilbio entre o par de 27 c o corrente na praça, c 
brm assim :ís eommissões das quantias despendidas no exte
rior por conta do i\linistcrio dos Negocios Estrangeiros, Hei 
por IJem, 1t'IHlo ouvido o Conselho de Ministros, e em con
formidade do § 3." do arl. !L" da Lei n. 589 de 9 de Setem
bro de 18.")0, determinar que se abra um credito extraordinario 
dn qunntia de quarenta contos de réis, em moeda corrente 
sob a mlJriei.l- diiTeren-;as de l'ainbio P com missões-; de
vendo ser induido na proposta que opportunamcnte houver 
de ser presente ao Corpo Legislativo para a devida approvação . 

. José l\laria da Siha Paranhos, do Meu Conselho, l\linistro 
n Sc,:retario de Estudo dos Negocios da Fazenda c interina
mente dos Estrangeiros, o tenha assim entendido c f<l{:a '~xe
•·utar expedindo os despachos nccessarios. Palacio do Hio de 
Janeiro em vinte de Abril, de mil oitocentos sessenta c um, qua·
dragesimo da Indepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

Jose Maria da Silva Paranhu.•. 



DECHETO N.o 2.781- de 20 de Abril de 1861. 

_\utorisa o rrrtlito sopplcmcntar de I. :,7:,:3998948 réis, para occorrcr ao 
defil'it, que appareee rrn diversas ycrhas do Ministcrio da Marinha no 
P~ereirio de !SôO a IRGf. 

N;io tendo sido suficientes as quantias votadas na Lei n.• 
1.0i0 de 1'1. de Setembro de 180!l, que se mandou ,-igorar pela 
outra Lei da mr~srna data, n." 1.041, para as despezas das 
verbas-Quartel General, Companhia de In validos, A rsenacs, 
Capitanins de Portos, Força Naval, ~avios desarmados, Hospitaes, 
Pharócs, Heformados, 1\Iatcrial, Obras c I~ventuacs do Ministcrio 
da 1\larinha no corrente cxrrcieio-; Hei por bem, na conformi
dadr~ do§ 2.• do art. 4.• da Lei n.• 589 de 9 de Setembro de 
1850, c t(•m]o Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o 
credito supplr•mentar de 1.575:899:tP9í8 réis, distribuído pelas 
ditas verbas, seg·undo a tabella, que com este baixa, assignada 
por Joaquim José l~nacio, do l\Ieu Conselho, l\linistro c Secre
tario de Estudo dos l\cgocios da l\Iarinha; devendo deste 
augmnnto de dcspPza dar-se conta á Assembléa Geral Legislativa 
~~rn 1!-mpo opportuno, para ser eiTectivamentc approvado. 

O mPsmo Ministro c Secretario de I~stado o tenha assim en
tendido c faça executar. Palacio do llio de Janeiro em vinte de 
Abril de mil oitocentos s!'sscnla c um, quadragcsimo d<'. lnde
pPtHJ,.ncia c do Imperio. 

\ 

C.'m a Rubric:t dt• .'ua -'tt:,;t',;!adt• o lmpNadnr. 
Joaquim J ost; I !JII!lr i o. 

'l'nlu•lla tli..,h•lhutiuo ofo c•t•c•tlito sua•t•lc•tnt•nl:u• de t·í'ls 
i .:0')1'>. :U)!)~lt·IS, uutoa·is:odo t•elo lte••••eto desta data. 

)(\ 3." 
).~ P.·' 

~' \~ 

~ ·' 
~\ ' 
~ " 

YEJIIJ.\S. 

Hci\'llll:ld\, ................... . 
\Lllt'ria! .................. . 
Ohrils .•...•••.••••.•••••••. 
ilespt'las P\lraordinltrias c 
c~t•utuaes ......•.......... 

1: e~~:- ~5~·tl 
1: •'· r ~,,,,,1 

-: ,' ~' \ ~.: :- ~ 
... ~): {'}' ~\' 
,I ;l.~~ ~ \,,tl 

l"::tl L~~.:.(itl 
~Otl:lhlll$11tHI 
1~8;803$713 

2511:000$000 

HEFIC.IT. 

RL 1.575:39YS948 

~-----------------------------------------------·~ l'alado do Hio de Janeiro rnr 20 de Abril de 1861. 
Juaqttim .lusé lgnacio. 
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DECHETO ~. 2.782-de 20 de Abril de 18ü1. 

~larca o onknauu do Promotor Puhliro da Comarea de S;mta Cn11, errada 
na l'ro\'incia do Espirilo Santo. 

Hei por hem Decretar o srf:(ninte: 
Artigo Unico. O Promotor Publico da Comnrca de Santa Cruz, 

ultimainente creada na Província do Espírito Santo, wncrrá o 
ordenado annual de seisec·ntos mil n'is. 

Francisco de Paula de 1\egreiros Sayão Lobato, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Nqrocios da Justit_:a, 
assim o tenha Pnlrndido c faca r:xccutar. Palncio do Rio de 
Janeiro aos Yintc d<' Abril de. mil oitocentos srssPnta c um, 
qnadragcsimu da Ir.dPprmlcneia c do JmpPrio. 

Com a Hubrica de Sua i\lagrslade o Imperador. 

Francisco de ['aula de Nrgrciros Sayâo Lofmto. 

llECHETO \. 2.783- ck 2'~ de Abril de 18Gf. 

Torna cxlensira ao llanro llnral r llypothccario o lle<'fPlo n.o 2.776, IJUC 
prorogou o prazo para a suhslituiç<io das notas do Banco Commcreial 
c Agricola . 

. \ltPndl'Hdo ao qu<' :\ll' reprrsrntou a Directoria do flanco 
1\ural e Hypothreario. r~!.tlwleeidP twsta Ctirtr: Hei por hem 
Ttlrnar t·\lt'll~i\a ~hl lllt'~nw R~tH't' a tli~pt,~i~·ih' do lkert'!o n." 
:!.::t; .k :!t) ,l,, l"t'ITt't\lt'. qut' pt"<'r,,;:,,n a\t' ~t) tk Junl.,, prt'
'\iHh' futur,, '' pL11t' p,1··a a ~Ub~titui.;i'"'· ""'-'lll dt'~Cl'llt•:>. da,; 
lhl\;\~ '"' n.llh t' 1\>llllllt'rt'i,ll t' _\::rit't>la ck '~~h\f('~ il'kriC'il''-
a 50~000 · 

J,,~,, )la ria da ~ih a Paranlw~. d,, )leu Úlllsl'lho. 'I ini~lro 
t' ~ecrl'lario de E'tado dos l\ep:oeios da l~azPtHla e Presidente 
do Tribunal do Thesomo Nacional, a~sin: o tenha cntentido 
n faça executar. Palacio do 1\io de Janeiro em vinte c quntro 
1lc Abril de mil oitocentos sessenta e um, qnadragesimo da 
lmlependencia c do Imperio. 

Com a H ubri<;a de Sua 1\lagestadc o 1m pcrador. 

lusé Maria da Silva Paranho~'-



llECHETO N. 2.78'~ de 2'•· de Abril de ISHI. 

I,,,,,,.,.,,. :1 S,"·i••dad" ··.\lllllllli~ da IJI,ti'JJI'I;;iq-aulorislll;;lu Jlal'a I'OilliiiiWI' ;1 
fuul'rJollill' I' IIJIJII'II\11 '" l'l',qi'I!I'I.ÍYIIS l'.,l;lllltos, 

·\ll.t!lldt·ndo ;ro qrw ~!e n:pr•~s,~utou o Hanlo de Mau:í, na 
tpl:d idad•·· dll l'r«\,id«~nl'~ da ~oeietladc Amante da lnstrucção, es· 
tabi'IPcida ncsl a ct,rtn, c de conformidade com a 1\Iinha immc
diata Hc~oluçãll de 16 de 1\Iarço ullimo, tomada sobre parecei' 
da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, 
exarado mn Consulta de 7 dn Fevereiro proxirno passado: Hei pm· 
bem Conecder ú mesma Sociedade autorisaçllu para continuar 
a funccionar, r approvar os seus Estatutos, ficando as alterações 
q1w nciJ,•s se !lzercm sujeitas iÍ approvação do Goycmo Imperial, 
c dtwcn1lo passar-soa competente Carla pm·a servir-lhe de titulo. 

Francisco 1lc Paula d<) NC'greiros Sayão Lobato, do 1\Icu Conse· 
lho, li I i nlstro n Se,;r<'lario dn Estado dos Negocias da Justiça e cn
C:ll'l'l';..;ado i 11 li' ri na mente dos do Im perio, assi 111 o tenha entendido 
<' fat:a t'Xt'«~nt.ar. l'alacio do Hio ele Janeiro Plll vinte c quatro 
dt~ ,\bril dt~ mil oit01~en!os sessenta c um, «JUadragcsimo da 
lndi'JU~IIdl'llcia e do lmpPrio. 

Com a lluhrira d•~ Sua 1\l<tgcstadc o Imperador. 

Francisco de Paula de Nrgrciros Sayào Lobalo. 

TITULO I. 

110 FIU E C<HIPO!i!ÇÃO D.\ SOCJEIHill,, 

A J'l. I." A lm pcrial Soeicdadc A manle da Instruc~·:lo tem por 
fim pron1o\'l'r e IH'ot«'f.\CI' a instrmçilo por torlos os modos c 
nu~ios ao seu ali'.aiH't~ c <JlW couben~m nas suas forças. 

Art. ':!." I' ara csli• lim estabelecerá a Sociedade Aulas de ensino 
priwario, c ainda outras, podendo ser: certas Aulas serão fran
qiwadas 1-\ratuilamcntc ü mocidade indigente de um e outro 
sexo, c tambem nos filhos dos Rocios, pelo modo c maneira 
que prl'serC'vem os respectivos Regulamentos. 

Art. :l." .\ SoeiPdade admille para seus socios assim aos na
t·.iona<'s co1no aos eslran~eiros, c tanto as pessoas dl) nm como de 
oull'<l ~t'\O: t' os admillidtl,; ,;p di\idirfw t'lll sot'ios l!tmorarins, 
IH'IH'lll<'l'ilo~. lwml'L'iltn·c~. t'llt•t·li\us t' t'lliTt'SIHHilll'n!t•s, tilnlos 
t•slt•s qui' ptHit'lll arcun1ul;~r-sc em uma mt•sma pessoa, dadas 
;1' q u.ililir a~·t-lt'S prerisas. 

\r\. ; :· :-'t•rflll snt'lt\S htllltlLll'itls lt~tlos <11\llt'ltt•s imli\'ithws que 
t.·::kl<' intl~titlt> ptll' stu l'<'rt>nl!eritla illustra•:;l\1 para o mdho· 



mnwntn <b instrur.ção primaria oH scientifica, ou qnn IPnhão 
eoneorrido par a a ftliHI;u;iio de est abl'lc•ci rncn I os destinados a 
<'chu~ac;iio da ntoc:idade. Os socios desta clnsse não siio ohri!-'ados 
a prc•slit~·iio alf.\Uilla pt•cnuinria, uem tem pvrtc: na adntinislraçi.io 
da Soeic>dade, podt:nclo eomtuclo sc'f consultn!los nos Jwgocios 
occorrenlPs, quando assim pareça conveníc:nte. 

Art. 5.• O titulo de socio bencmcrilo, he confc>rivrl úqnPlks 
iudividuos que tc·nhiio pn•stado ú Soc.iedndc rP!cvallll's sc·niços 
pcssoacs, e como taes siio desde j;í dcclnrados os socios fun
dadores. E o titulo de bemfeitor scní dado aos que tenhfto con
corrido pm·a e fundo da Sociedade eom uma quantia pecuni:Jria 
que não seja menor de cento c cincocnta mil r!·is, ou com 
algnm donativo equivalente a esta som ma. 

Art. 6. 0 Os socios benemeritos e bemfeilorcs lnmLem não süo 
obrigados a prestação al;.rUIIHl pccuniaria, mas podem sl'rvir os 
cargos da Soeie!ladl', sendo para elles nomraclns P qw·rc•JHio 
aec~ita-los; e <'111 todo o caso tem o dirPilo d!~ Yolar nas As
SI'mbli:us e eiPiçücs geraes. Os nomes dt•slcs soc:ios, ~~ lll'm assi111 
os dos honorarins, seriio inseriptos em uma taboa que: t•,;!ar;í 
sempre patente nn sala das sessüc•s do Conselho. 

Art. í." Os sneios eiTecliYos são aquelles a l'lljo eargn Oca 
c'SJH'cialrmmte incumbido o governo economico c adll!inistralivo 
da Sncieda!le, e nenhumn outra qnaliíic<lç.iio se preri!'a para a 
sua admissão, se niio a hem fundada prcsumpção do sc:n zelo 
pelo au;.rmento da instituição c a sua reconhecida moralidadf'. 

O soeio Plfectivo he obrigiido a concorrer para a caixa soc:ial 
na occasião da sua entrada com uma somma que não podrr;í 
ser menor de quatro mil réis, c bem assim com uma quüla 
permanente de quinhentos réis por mcz, da qual todavia po
dcrü cxoncrnr-sc, pagando por uma sú vez a quantia de cin
cocnta mil rds. 

Art. 8." Serão nomeados socio~ corrrspondcntes nqul'lles su
jPitos qur:, cknlro ou fóra do lmpcrio, se propuzerem a ler 
rdaçiío eom a SoeiP!Iade, ou st•ja para o fillt 1h: lhr aclminis
lrarc•m luZPs c informuçõl'S para o melhor clesPIIJ pt•JIIto t!P S<'ll 

instituto, ou spja para por qtwlque:· modo promovel'l'llt os inte
resse~ da Associaçi.io. 

Art. 9.0 Associas, supposto que não possão ter par! c na admi
nistraçiío da Sociedade, podem comtudo sct· nomeadas para ins
peecionarl'rn as Aulas do seu sexo. 

TITULO H. 

DA ADm:'iiSTR.\Ç:\0 D.\ SOCIED.\1\E • 

. \rt. 10. _\ Socit'dalh' ~l'J\Í administrada pN dous Conselhos, 
um de \inlc r um sorios. que tomarão o titulo de Cons·llwíro;; e 



outro, qnc se denominará o Grande Conselho, composto daqurllrs 
2l com mais outros 21, que se appcllidurão Consultores; com 
u diiTercnça porém que este Grande Conselho sú conhece c de-
cide de certos twgocios que lhe são especialmente aiTectos c 
que adiante se designarão. Neste Grande Conselho tem assento 
c voto os socios bcnemcritos e bemfcilores, os quaes por esta 
razão se inlitularão Consultores natos. 

Art. 11. Os Conselheiros e Consultores serão nompados uns 
c outros, de anno a unno, os primeiros d'entrc os socios em geral, 
e os segundo d'cntrc os socios que tenhão servido um ou mais 
cargos da Sociedade, o espaço de dous annos pelo menos, ou 
que contem tres annos de socio com cll"cctivo pagamento das 
suas respcclivn.; mensalidades. 

Art. 12. Quando algum Consl'ihciro ou algum Consultor ciPe
tivo se ausentar ou faltar, aqucllc a quatro sessües seguidas 
c este a duas tambem suecessivas, serão ehamados para tJS subs
tituir os imrnediatos em votos, que continuarão a senir 1'111 

quanto não estiver prccnehido o numero dos Conselheiros e Con
sultores do anno; c acontecendo haver coneurrencia dos subs
titutos, sahirá destes, o menos votado. 

Art. 13. Compete ao Conselho: 
1. • V ela r na guarda dos Estai utos e dos H.egulamcntos, c de

liberaçücs da Sociedade, c faze· los executar. ·. 
2.• Nomear os socios eiTeclivos c correspondentes. 
3.• Nomear e tlemittit' os Professores das Aulas c seus subs

titutos, no primeiro caso, precedendo propostn, c no segundo 
informação do respectivo Dircctor; c bem assim nomear e 
dernittir todos os mais empregados da Sociedade, cstipendiarios 
ou não estipcndiarios. 

r •.• Fazer os Uegulamenloi e dar as instrucçõcs apropriadas 
a cnsinança c rcgimcn das Aulas. 

5.• Mandar matricular os alurnnos que prell'nderem frP
quentar as Aulas, c despedi-los, tudo na fórma do regimento, 
c ouvido sempre o Dircctor. 

6.• Forrnalisar o orçamento para as despezas do anuo social, 
c decretar as extraordinarias que a necessidade c convcniencia 
possão exigir, com tanto porém que tacs despezas não cxccdão 
o quatrocentos mil réis dentro do mesmo armo. 

7." Apresentar á Assemblén geral da Sociedade um rclatorio 
annual dos seus trabalhos com o quadro demonstrativo do estado 
da Sociedade. 

8. • Tomm· contas ao Thesourciro de trcs em tres mezes, c 
todas as vezes que lhe pareça nc~;cssario. 

9.• Proptir ao Grande Conselho a reforma de algum ou alguns 
artigos dos estatutos que pareça acertado alterar ou addicionar. 

1 O. Finnlmentc m<mtct· a correspondencia interna c e~ te rua 
da Sociedade, prover a todos os ncgocios do expediente, e a 
outros que possão ser convinhnveis c adoplados aos fins do ins-
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tituto social, levando ao conllecimento do Grande Conselho 
aqtwlles que não caiba na sua nlçada decidir definitivamente. 

Art. 14. D\mtre os Conselheiros será nomeado um para Prc
sident<~, outro para Vice-Presidente, e dous para Secretarias. 
Na falta do Presidente c do Vice-Presidente faz as suas vezes 
o 1. • Conselheiro na ordem da votação que estiver presente, 
c na dos Sccrctarios os seus immcdiatos em votos, ou aquelle 
que designar o H<·3illlenlo interno. O Presidente c Secretario 
deste Conselho, tnmbem o são do Grande Conselho. 

Art. 15. l'ertcncc no Grande Conselho, no qual os Conselheiros 
e Consultores tomão assento promiscuamente: 

1." Velar igualmente na guarda dos Estatutos, e conllecm· do 
cumprimento dns dclibnraçõcs por elle tomndns. 

2." Nomear os soeios honorarios, bcnemeritos c bcmfeitores, 
e decretar honras <~SpL·ciaPs áqudlcs soeios que por seus altos 
serviços se lenhão !dto dignos do reconhecimento <la Soeicda<lc. 

:3. • ~omear o Presi<l<~ntc, Vic•>Prcsidcntc e Sccrclarios do 
Conselho na fôrma do ar L 14. 

lk" Norrwar e demillir livremente o Dircctor das Aulas c o 
Thesourciro da Sociedade. 

5." Crcar Aulas, Collcgios c quacSlJUer outros pstab!'lPcimcutos 
para a instrucção c educa1;ão da mocidade, c supprimi-los. 

6.• Cn~ar lugares c empregos novos e assignar-lhcs ordenados. 
7.• lkcretar a acquisiçilo ou alienação de bens de raiz, c a 

compra ou venda de Apolices da Divida publica, submcllen
do n alinna(ão ;i sanc~·iio da Asse111hlóa geral. 

H.• Decretar as d1,spczas extraordinarias que o outro Con
selho lhe propuzer, segundo iica disposto em o art. I :3, ~ G. • 

9." lnlerprdar <JIIili'S!JUel' <luvidas que occorrão na intelli
gcncia dos Estatutos, c off~~recer á sancção da Assemhl1'•a geral 
a r<'forllla ou atldieiona1nrnto claquelles artigos que elle houver 
adoptatlo sob proposit:.ito do outro Conselho. 

10. Convocar cxtraonlinariamente a Assembléa geral nos casos 
t) para os Iins que Pile entenda nccessarios. 

11. Fin:~luJenll', n·solver qtwesquPr negoeios que o outro Con
selho deroha <Hl s<"J eonlu~cimenlo e decisao. 

Art. 1~i. A inslalla~ão de um e outro Conselho ter;Í lngar :'o 
dia 1." do Outubro de cada anno: c, para haver spssrío do pri
meiro Consellto, h e nccessario qun se aelu~m presentt•s onze 
mcrnbrns pelo nlf•nos, e <lo Grande Conselho vinte dous. O 
d<•spaeho porl·m do expe!lit~nle do primeiro Consel!JO, a dirccção 
ús CoJnmis:;~1t•s respce\ivas tios negocios que lhe srío alketos, 
e a malrieula dos alumnos, eujos rc1pterinwntos estiven)m com
pelt·nll'lll!~nte ini(Jrmallos 1' sem duvi!la, pelo Direclur das Aul<~s, 
po!lerú ser ddt~rido em sessão lle sete Conselheiros tão súmenle. 

Art. l7. Todos os 111';,\"0eios snhmeltidos a 11111 e outro Con
selho seriio vencidos pl'la maioria simples elos volos prcsl'ntes, 
cxc<~pto tratando-se da alienação de bens de raiz, da venda de 

Parte li 34. 



ApolirPs ela Divida puLlka, ou de reforma dos Eslalutos, porque 
mn lodos I'SI.<~s casos SI' faz Jlf'l~eisa indispensavPirrwnk a <:nn
<:urT•·ncia dl' dons IPn:os dos Consel/u:iros ~~ Consulton·s ddibe-
1';1111 I'.S. 

Arl. 1H. A V<:rilira•Jio dos diplomas dos t:onsdlwiros 1: 
ConsnHon~s df'divos, o rnodo d<: se el<:gerern as dill"l:n:nles 
l;orrrrrrisslíf'S do Corlsf'lllo, as n:gTas para a di><:ussiío dos ne
godos, os dias ,. dnra~:ão das eonli:n•ncias. e a policia interna 
da easa s!'fft tudo estatuído por um HPgimento espeeial. 

TITULO JII. 

llA ASSEMllf.IÍA GERA. L ll SI! AS ATTRIIIL'IÇÕES. 

Arl. 1!1. O snpn'HIO pod1:r da :-ltH"iPdade reside na Assernbléa 
geral dos soeios, nn qual tem voto todos os metnbi'OS dclla, 
excepto os honorarios e correspondentes. Ella se reunirá ordi
nariamente todos os annos em o dia 5 de Setembro, annivcr
sario da inslallação da Soeie<ladc, c extraordinariamente tantas 
vezes quantas fôr convo•:ada pelo (~rande Conselho. 

Art. 20. Na sessão ordinaria será apn:scntado á Assembli:a 
geral o Hclatorio de que trata o art. 13, § 7. 0

, com o Balanço 
da receita e despnza do armo, c o mais de que o Conselho 
entenda dever inlor·ma-la; tudo o que será examinado c dis
cutido, para ser ou niío approvado. Nesta sessão tarnLern ll'fá 
lugar a prova pnhliea da applica~·ão dos alurnnos c alumnas 
<JUC o llirPctor das aulas tiver escolhido para e~c fim. 

Art. 21. :"'a;; ~essões extraordinarias se tratará tiío sómenlc 
do objecto ou objeelos para os quaes a Assembléa gpr,al trnlra 
sido convocada cxpn·ssamente, sendo nestas reuniõe\; que se 
ha de pedir a sancção para a ali1maçiío dos bens, <le raiz, ou 
venda das apoliees da divida publica. As drcisões ,da AssemlM·a 
geral vencem-se pda maioria simples, c os :;eu~ trabalhos são 
regidos pela l\Iesa do Conselho. 

Art. 22. A Assembléa g1)ral fica constituída solt'nrncinente 
logo que se rcunão !pmrenta c trcs votos. Se aeonl<:cer, por(•m, 
qtw, (H"ee•:didos os respectivos annuncios, se niiô n~uniío tantos 
votos, poderá I!Piibcrur-se com os membros prt'Sl'ntes. Quanto 
port'~rn ás Assl)lnblt'•as cxtr,JOrdinnrias, scní neecssario, para t•)r 
applieaçiío Psla providenciu, que, tendo precedido urna primeira 
convocaçfio sem elfeilo, na s•~gunda, que será igualmente <llltlllll

ciada, não eornpan•çiio onfra v.:z os quarenta c tn·s votos, •·m 
cujo caso o poder dclibPralim se dcvolverú ao Grande Con~·· 
lho com os socios <JIW suec<:der' aeharcm-sc prPSPnfes uessa 
oecasiiío. 
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TITULO n~. 

lloS FLI NCCION AHIO~ liA SOCIEilA IJE. 

Art. 2:1. Süo fUIH:eionarios da Sociedade, al{·m do PrPsidcnlc, 
Vice- Pn~sirknl1~ ~~ ~'''TPinrios, o Thcsoureiro e o Dircetor das 
aulas, e um e nutro siío tHHIH'ados pelo (~ranrlc Cotlst·I'H' d'entre 
os soeios hr•nPm<·rilos, bentfeitorcs c ell'cctivos. 

A ri.. 2'•· O Tl~t•sonn•iro tlt>ve ser rwssoa dP t·onlian~·a, l' cn
lt•tHiido mn 111aiPrias de eont:tbilirlade, podendo ser. ltH'llllilH'-llw 
n:lo sú iiiTPendar ~~ guardar os dinheiros e fundos firluciarios da 
SoeiPdade, como 1a111lwm promovt•r :JS mbranç.ns, c dl'Pctuar os 
pagamPntos qut~ lhe l'or,·m determinados pPias n·sohH:fíes ;.:e•·acs 
ou l'Sf!Prines tio Const•lho, ao qual aprescntar;í rl1~ tn·s <'til trf's 
IIH'ZPs o balarH'l'l<' da n~eeita c rlespPzn a seu cargo, e todas as vezes 
qw• !111~ ftlr t'\i;.:ido. Tambem incumbe ao Thewun•iro organisar 
o projccln do on:amPnto da rPceita c d1~S[H'za annual, o qual 
iiprcst•nlarú ao Const~lho ali'· o dia :m de .lunlto de cndn anno. 

Arl. 2!). O llirl·ctor das aulas dcver{t ser pessoa dislincta 
Jll'la sua autoridade, ldras e hons eostumes, c reqner-st·, eo1110 
qunlificnt;<lo inrlisp,~ttsavcl, qut~ )JI'ol(•sse a Religião Callwlka 
•· Apostoli1:a Honwna. 

Art. 2ti. lk da olJrig-t~r.·<~o do Direclor inspeccionar <Js aulas, 
vigiar a assiduid:1de •~ comportamento dos Professores e seus 
Substitutos, manter a ordem e disciplina dos alumnos, zelar 
efficazmen1P o seu adiantamento, niío nH'IIOS inst.rudivo que 
IIIOrnl c rdigioso, propt.r ou cmeudnr os mcthodos para o 
nwlhoramcnlo da sua cnsinança, •~ finalmente, n~prescnt.ar de 
viva voz ou por escripto tudo o que lhe parer:a conveniente 
e twecssario parn o cumprimento dus importantes obrigações 
que I h e s<lo confiadas: devendo aprPsmtlar ao Conselho de trcs 
em trt)S nwws um mappa e infoi'IHat;<lo eircumstanciada do 
estado das aulas, e um I'Piatorio geral no fi111 de Agosto de 
cada anno. 

A ri. 27. PPrtcncn ao Dir!'e.lor Jll·opt)r ao Consl'lho os llro
fpssores e Substitutos para as diversas aulas da Sociedade, 
prPI'erindo nas :;nas propostas os nacionacs aos estrangeiros, 
os quaes em LO()O o caso dever<lo profPssar a lll'!igiüo do lm
perio, c informar e interpôr o seu parecer sobre os requeri
mentos dos nwninos pobn•s, ou lilhos de soeios, que pretenderem 
matricular-se nas aulas da Sociedade. 

Art. 28. Tanto ao Thcsourriro como ao Dircctor das aulas 
he permitido o ingresso no Conseiho, para nxporem de viva 
voz ou por cscriplo o que lizerem a bem do excrcieio dos 
st~us cargos, em cujos respectivos m•gocios poderão tomar parte 
n:• discussão do Co1tsnlho, m;t,.; não vol:tr, salvo sendo algutn 
delks Consl'llil'iro ou Con,ultor. 



TITULO V. 

llA NOl\IEAÇÃO, IHRElTOS E DEVERJ'S DOS SOCIOS. 

Art. 29. Para qualquer individuo ser nomeado membro da 
Imperial Sociedade Amante da Jnstrucção será neeessario que 
se apresente ao Conselho proposta assignada pelo proponente. 

Se a propo,;ta fôr para soeio !'ffeetivo ou correspondente, 
depois de lida, srní decidida oito di<Js depois pelo menos da 
sua apn•sr.nlat;ão, VCIH't·ndo-Sl\ a decisão por· escrutínio secreto 
e sem discussão. E, se fôr para soeio de qualqm·r das outras 
class1~s, será a proposta nnviada á urna Cornmissl!o ad hoc, 
cntrar;í em tliscussfío com o par«>cer que e lia der, e, sendo 
admitlida por escrutínio secreto igual111enle, se eonvertcrá em 
resoluçfto, devendo ter lugar aiJUclla proposta no Grande Con
selho na fôrma do art. 15. 

Art. :m. Nenhum individuo nonwarlo soeio l'll'cclivo será 
eonsirlcraclo eomo tal, antPs t!P lt'r realizado a prcstaçl!o de 
entrada estatuída em o art. 7.", c rwnhu11r i11dividuo elegido para 
as outras class<'s SPrú inscripto sem que tenha prc'~viamente decl.t
rado por partidpat;ão por Pile assignada, que aceita a nomeação. 

Art. iH. As propostas para sodos podl'tll SPr feitas por todo 
c qualquer me111bro da 1\ssoeiar;f:o, eotn a dilfer·rnça, port;lll, 
de que, as qtw lhrem ft•itas de fóra do Consrlho sPrfto en
viadas P.rn offieio ao seu Sl\C'I't·tario. 

Art. :hl. Todos os socios nm geral, e cada um ern particular 
(menos os do art. /~.") tem direito a diseutir c votar nas as
sprnblí·as orrlinarias e extraonlinarias <la Sociedade e nas eleições 
gcraes; tem direito a proptir n<Hiuellas reuniões ou no Con
selho, quaesquer medidas tendl·ntps ao bem geral do Instituto, 
e llnalnwnte tern direito para fazer matricular a seu• filhos 
nas aulas da Sociedade, sem que seja preeiso justilieação de 
pobreza, obst~rvados comtudo os Hegulamentos eoncerncntes. 

Art. 33. Além dos Consultores natos deelarados pelo art. 10, 
serão eonsiderados como taes, precedendo toda v ia resolução 
do ~rande Conselho, aquelles soeios que tiverem servido com 
zelo e assiduidade reconhecida os lugares de Presid,·rlte, t.• 
Secretario, Thesonreiro c Director das aulas, pel0 tempo de 
dons annos seguidos ou intcrpollados, o de tres o de Consrlheiro. 

Art. 3r~. O socio 1\ler.;ido ao mesmo tempo Consultor c Con
selheiro, tem a opção dt\ um dos dous cargos, e o Consultor 
nato que aceitar o de ConseiiH'iro, cessa o oxereieio daquelle 
lugar, em quanto oceupar o deste. 

Art. 35. U sodo que, sendo obrigado a prestação mensal 
estabelecida pelo art. 7. •, tiver dt•ixado ou houver de deixar 
de a pagar por mais de tres an nos, será eonsiderado como 
tendo rcnuneiado de facto e de direito ir Assoeiação. Nest1· 
supposlo não póde fazer parte da Assembl<;a geral, nem votar 
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por eons<'g-uinte, nem ser votado para eargo algum da Socie
dade. Em todo o tempo poróm que elle solva o devido, será 
restituído aos direitos que d'anks tivesse. 

Art. 3fl. A exoneração da prestação mensal he adrnittida 
nos dons uniens casos, ou de Pmirwnt(~S serviços Jlessoaes, ou 
de impossibilidade honesta e justiíil:avel. Para ter eiTeil.o porúm 
a exonera(>·ão nos dous unieos c;1sos 111an:ados, ha de preceder 
uma resolução do l;randc Conselho, que assim o dnclarn. 

Art. 3i. O soei o eslipeudiario da Sociedade que fôr nomeado 
para algum cargo da sua administração, aceitando este, perderá 
o lugar pdo qual recebia eslipemlio. 

TITULO VI. 

11.\S ELEIÇÕES tOEJlAES. 

Art. :!8. F(~etwda a sPssão da AssPmhl(·a geral ordinaria, con
verte-se esta ern CollPgio P!l'itoral para a uouw;rçiio do-; Con
selheiros e Consultores qnn hão de servir no anno sor:ial vindouro. 

Art. 39. Presidido o Collq.(io p(da l\l~·sa do Consdho que 
aeaba, SP dedararão ahNtas as ekiçüee', qu1~ SPI'fio feitas por 
listas ou e~dulas assignarlas pl'los Eldtores, (' entreguPs por 
estr·~. ou rcnwllidas em enrla feehnrla :i i\lesn, que as n·ePberá 
av~ o dia 1 1~ de ~dr•mhro. 

Art. r,o. No dia 15 immcdiatamt>ule seguido sr' começ.ará a 
apuração, para enjo aclo poderá a Mesa eleitoral dividir-se 
em duas ou tres secções, ~egundo a maior ou rru~nor afflucu•:ia 
de listas; s1~tldo a primeira secção pn·sidida pelo Presidente 
do Ct•nselho, a segunda pelo Viee·Presidcnte, c a tereeira pelo 
primeiro Sr~aetario, assistida cada secção pelos Seerctarios ou seus 
supplcntes ordenadamente, e o resultado da operação de cada 
sccçiio ser:i verificada em cotnlllUill por todas as seeç.ücs reunidas. 

Art. 41. Todo o mais processo das clciçücs, verificação de 
elegibilidade, dos diplomas dos nomeados, inslallação e posse 
de um c outro Conselho, e nomeação de ~cus funceionarios, 
será cstabdl•cido por uma disposição rcgulnmentar do (;randc 
Conselho, tendo por base os trns arti~os precedentes, n os 11, 
tr~, 16 e 18 dos presentes Estatutos. No entretanto que S(' nüo 
publica esta nova disposi,~·ão, ficão em vigor neste caso os Begu
Jamentos vigentes. 

TITULO Yll. 

DO J\>IODO DE SE UEFOR!\IAREM, ALTERAREI\1 OU ADDICIONARE!\1 
OS JlSTATUTOS. 

Art. 42. Os presentes Estatutos podem ser reformados, al
terados ou addieionados de quatro em quatro annos contados 
da data da sua approvação; rnas nenhuma reforma púde ter 
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lug·ar em fl'lllpo alg-LHn, fJU" tenda dirceln e indircctamcnte 
a d1~snatnrar o lim c instituto prineipJI e prirrwrio da Sociedade. 

Arl. ,,:1. A propnsiç;1o para a rf'forma ou addieionarrlf'nto 
l1a d1~ ser apresentada ao l:r;mde Conselho, segundo dispõe o 
arl.l:J, § U.", e apoiada dia pela terça parte dm membros pre
sr'llll~s, será remettida á uma Commissiio espeeiul, e com o 
Sl'll parne!'i" <~nlnn·:í <~H) di,eu.;,fio trinta dias pdo m"ao~, rl<'-
p•li..; rf:t ..:n:1 a;lfi'_..;Pflf;'t·ifn. _\r_lfiJ;f!id.; .:1 r~r !ln.;.;if•;::t) ;~·f~· dr·U~ 

·• "" ~!· ~ ~ .~~~- !7. _-: r ·i~-· ;-.J 

-.-·:tfJnrJr, ,,, <•·111:1:!· fJI'Id m•o,m:l \fltarJn, :Jfia1 de s::r Je1ada ;í 
s:uHa;:lo da Asse r11 bli·a gnra I do' soei os. 

A r L lJ.'J.. Conrocada Psla arl hoc, s1~ proporá a rf'l"orma pelo 
Grande Consrlho. Se a assernbl<;.a arloílta tal e qual lhe foi 
subrrwltida, liea dl'sde logo sanceionada, n se a modiliea ou 
altera, yoJlará <lO Gr:mdeConst'lho, pnra ser novartJ!'.nl\' discutida 
no nwsrno C<HlS<~Iho, ,. tornar outra vez it saneçfio da :\ss<·rnhh;a 
ll<'ral, quando o {irande ConsPiho adople a altnraç;io .. '\proposta 
para reforn•a ou atldicionanwnto, <Jll<' rt,. n'.i<~ihda in limine pl'la 
.\ssr~111hlr\t g·1•ral, n:io príde n·pelir-se senihl p<hsados dous annos. 

Sala das sessücs d;t Imperial SociNlade Amante da Iuslrue~ão 
do lU o dP .landro, :10 de Julho de 18Ml.-José Clemente Pereira, 
Prr·sidPnlt•. --Joaquim Bernardo Leal, f. o S~crdario.- Candido 
PoT{irio dr• A.~sis, 2. o S!'cretario. 

Eslá <·onfonnn.- O 1." Sl'cretario, Franàsco José de Lima 
/Jarros. 

Cunfomw.-José Roni(aciu Nascentes de A::.ambuja. 

DECBETO N. 2.785-dP 2'~ de Abril de 1861. 

Proroga por rnai' seis mrzrs o rwro prazo eonredido por Derrdo n. 0 :?.65() 
df' ~a dt• Setemhro de I~GO, para a incorpora~ão do llauco Industrial 
e ll)potlu•t·m·in. 

Altend<'ndo ao que 1\Ic representou Antonio da Hocha 1\Ji
rantla c Silv", instituidor do Haneo J ndustrial e Hypothecario: 
lJPi por fJcm Prorogar por mais seis mezes o novo prazo con
eedido, por lkcre!o n." 2.6ij(j de 2!1 de Setembro de 18ü0, 
pa1·a a ineorpora<,:ão e eome\o das ope.raçües do mesmo Banco. 

Jos!\ Maria da Silva l'anmhos, do Meu Consdho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negoeios da Fawnda e Presidente 
do Tribunal do Tl1csouro Nacional, assim o tenha <~ntendido 
e faça nxcr:utar. Palaeio do Hio de Janriro em vinte quatro 
de Abril de mil oitocentos sessenta e um, quadrag:Psinto d<J 
lmlepPndencia e do l111pcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o lmp<'rador. 

José Maria da Silva Paran!tos. 



-271-

DECHETO N. 2.786-de 27 r!r .\ hril de 1861. 

Torna rxtrnsivas aos Empregados do l\linistrrio do Irnpcrio as disposições 
do art. 6~ do !Jcnl'to n.o 73G de 20 de Novembro de 1H50, c do art. 
5. 0 do Decreto n . 0 l.OJ;! de 30 de Novembro de 1852, que ma reão a 
d~ta em que os Empregados conwcão a perceber os respectivos vcn
cuncntos. 

Attendendo ü necessidade de determinar a época em que 
devem começar a perceber seus vencimentos os Empregados 
subordinados ao 1\finistcrio do lrnperio, Hei por bem Declarar 
extensivas a estes Empregados as disposições do art. 65 do 
Decreto n.o 736 de 20 de Novembro de 1850, c do art. 5. 0 

do Decreto n. o 1.073 de 30 de Novembro de 1852, que mar
cão a data em que os Empregados dt~ Fawnda adquirem di· 
rcito ü percepção dos respectivos vencimentos. 

José Antonio Snrniya, do 1\Jcu Conselho, Ministro c Secre
tario de Estado dos Ncgocios do Imperio, nssim o t•·nha cn
tnndido e fat;a executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte 
sele de Abril de mil oitocentos sessenta c um, quadragesinto 
da lndependencia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sun l\Iagestade o Imperador. 

José Antonio Saraim. 

DECitETO N. 2.787- de 26 de Abril de 1861. 

Promulga a Convcn(ilo cdcbrada em 10 de nezrrnhro tlc lRGO CIJlrc o 
Brasil c a I'r:u1~11 para rr~ular os direitos, pri\ ilr!-lios ,, imnnmidmles 
reciprocas tlils.- Gonsulcs, Yicc-Cousulcs c Clianrcllrrt'S, bem co11w as 
funcçõrs c ohrigilçtirs a t(UC ficão rrspcrtivamcntc sujeitos uos doliS paizrs. 

Havendo-se concluído c assignado nesta CürlP, no dia 10 de 
Deze111bro do nnno findo, urna Convenção entre o Jkasil e a 
França para regular os din~itos, privilcgios e immunidadrs 
reciproc~s dos Consules, Yice-ConsulPs e Chancclleres, bPm 
como ns funrç.üPs e obrigat;ücs a que lieão rcspcctivanwnte 
sujeitos nos dous paizes, c tendo sido esse acto ratificado e 
trocada' as ratiflrarües em Pariz aos no\'1' dias do rnez dP :\larço 
ultimo: Hei por li~'m mandur que a di\n Comen•;iio sP.ia ob,;er
varla e cumprida intt•iramcnte como nella se ront•"·m. 

Jos•·~ :\laria da Siha Paranhos, do :\It•u Conselho, ~linistro e 
Secretario de Estado dos 1\egocios Estrnngeiros, o tenha assim 
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f'ntf'nditlo f' faça ext'cntar com os dc~pachos ncécssarios. Pa
l;trin do Hio de J;-~twiro. aos Yinlr r SPis dias do IDt'Z de Abril 
tk mil t>ilt• ccnltl~ ~~·,-,;t'nia !' um. qnatlrag••,;inw da Indqwn
tknria t' d<' lmpl'rin. 

José Ma ria da Silva Par anhos. 

Convenção Consula.- entre o Brasil e a 
I~'t•un~a. 

Sua 1\íagcstadc o Imperador do Brasil c Sua l\Ia!!estadc o 
Imperador dos Francezcs, reconhecendo a utilidade de se deter
minarem e lixarem de uma maneira clara P dclinitiva os direi
tos, pri\·ilt•gios c irnmunitlades reciprocas dos Consulcs, Vicc
Consules e Chancelleres, assim como as suas funcções e as 
obrigaçi"il's a que ílearão respeclivmncntc sujeitos nos dous 
paizcs, rcsoh•'rão celebrar uma Convenção Consular, c nomeárão 
para esse fim seus PlcnipotPndarios, a saber: 

Sua l\Iag•:stadc o Imperador do Brasil o Sr. João Lins Vieira 
Cansansão d1~ Sinimb!Í, S1•nador do Impcrio, Comnwndador das 
orú•~ns d<~ Cltristo c da Rosa, Grão-Cruz da imperial ordem 
:mslriaca da Conh de Ferro, 1\Iioistro e Secretario de J~stado 
dos NPgoeios Estrangeiros. 

E Sua l\lag•·stntk o ltnpPrador dos Vrancezes o Sr. .Toscph 
Lt'·o:! ·, Cavalleiro de Sainl Georges, Comwendndor da imperial 
ord1· :: da L!·;..\ião de Honra, e das ordens de Cltrislo do Brasil, 
•~ tle S. 1\lauricio c S. Lazaro dn Sardenha, seu Enviado extraor
dinario e ~Iinistro Plcnipolcnciario no Hio de Janeiro. 

•:: : IJI!aes, depois tk s1~ l1~reut communicado os seus plenos 
]HH.lt•rPs, <ttte forilo achados Pm boa c devida fórma, convierão 
nos arligos Sl'gUinlt·s : 

Art. 1." Os Consnles C1~ra••s, Consuks c Viec-Consnles no
meados pelo Brasil, e pela Franc:a, st•rão reciprocamente aflmit
tiúos ~~ rcc;onltecidos , tlepoís dn apn•scrtt<tretn as suas patcnl<·s, 
S<~gu ndo a fúrma eslabt~l!~cida nos respeel i vos territorios. 

O exPquatur IH'CPssario para o livre Pxcrcit:io de suas fnneçõPs 
Pte sn;i da1lo graUs, t' a exhibição do dilo exequatur, as auto
ridades administrativas e juclieiarias dos portos, eidades (lU 

lu;.iarcs de stw n~sidcneia, lhes perllliltirão o gozo irnmctliato 
das prero;.;alivns inherenlPs <Ís suas funcções no dislricto Con
sular respectivo. 

Art. 2. o Os Consui<'S l;eraes, Consuks e Yit:e-Consules n•s
p•·el.ivos, e os Chanedlt•n)s adjuntos ú sua Hli'são, gozarão t·tn 
ambos os paizcs dos privilcgios g<'ralnwntc concedidos ao seu 
cnrgo, tncs eomo a isenção de alojamento militar c de todas 
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as conlrilmíçõcs dirrctas, tanto pcssoars como de bens moveis 
ou sumplnarios, salvo todavia se se tornarem proprietarios ou 
possuidores lemporarios de bens immovcis, ou cmfim se exer
cerem o commercio, e nesses casos ficarão sujeitos ás mesmas 
tnxns, enrargos c contribuiç.õcs que os outros particulares. 

Os Consul,~s tieraes, Consules c Vicc-Consulcs nos dous paizes 
gozarão, all~m disso, da immunidadc pessoal, excepto pelos factos 
c actos que a lrgislação penal de França qualifica de crimes, 
c pune como tars: c sendo nrgociantcs não lhes poderá ser 
applicada a pena de prisão, senão pelos unicos factos de com
mrrcio, c não por causas cíveis. 

l'oderão collocar por cima da porta exterior da sua casa as 
armas de sua na<;ão, com a seguinte inscripção : Consulado do 
Brasil ou Consulado de França; e nos dias solcmnes de festas 
nacionacs ou religiosas }Jmkrão tambcm arvorar na casa con
sular a handeira nacional. 

Comtudo, ''stes signacs exteriores não poderão jámais ser in
terpretados como dando direito de asylo; servirão principal
mente para indicar aos marinheiros ou aos nacionacs a habi
tação consular. 

03 Consules Gcracs, Consulcs, e Yice-Consulcs c os Chancel
lercs adjuntos á sua missão, não poderão ser intimados a 
comparecer perante os tribunacs do paiz de sua rcsidencia; 
quando a justiça local tiver necessidade de receber dclles al
guma informação jurídica, deverá pedir-lh'a por cscripto, ou 
transportar-se a seu domicilio, para a rccebc1· de viva voz. 

Os Alumnns Consulares gozarão dos mesmos privilegios e im
munidades pcssoacs que os Consulcs Geraes, Consoles, Vicc
Consules ou Agentes Consulares. 

Em caso de morte, impedimento ou ausencia dos Consules 
Geraes, Consules c Vicc-Consules, os Alumnos Consulares c Chan~ 
cclleres ou Secretarios serão de direito admittidos a gerir in
terinamente os negocios do estabelecimento consular, sem emba
raço ou obstaculo por parte das autoridades locacs, que pelo 
contrario lhes prestarão todo o auxilio c favor, c os farão gozar, 
durante a sua gestão interina, de todos os direitos, privilcgios e 
immunidadcs estipulados na presente Convenção em favor dos 
Consules Gcracs, Consulcs c Vice-Consules. 

Para a execução do paragrapho anterior fica convencionado 
que os Chefes de l\Iissües Consulares, á sua chegada ao Paiz 
de sua rcsidencia, deverão mandar ao Governo uma lista no
minal das pessoas que fizerem parte das mesmas missões; c, 
se durante cllas alguma altcraç·ão houver nesse possoal, lhe 
darão disso tambcm conhecimento. 

Fica cspecialmPntc entendido que, quando uma das duas altas 
partes contractantcs eseolher para seu Consul ou Agente Con
sular, em um porto ou Cidade da outra parte contractante, 
um sub:lito desta, este Consul ou Agente continuará a ser 

Parte ll 35 
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considerado como subdilo da Nação a que pertencer, e ficará 
por conseguinte sujeito ás Leis e llcgulamcntos que regem os 
Naeionaes no lugar de sua rcsidcneia, sem que, entretanto, esta 
obrigação possa, por fórma alguma, eoarctar o exercício de 
suas funcções, nem infringir a inviolabilidade dos archivos con
sulares. 

Art. 3.• Os archivos, c em geral os papeis de Chanccllaria 
dos Consulados respectivos serão inviolaveis, c não poderão ser, 
sob qualquer pretcsto c em caso algum, apprchendidos nem 
examinados pela autoridade local. 

Art. 4.• Os Consulcs Gcracs, Consulcs c Yicc-Consnles, ou 
aqucllcs que fizerem suas vezes, poderão dirigir-se ás autoridades 
de sua residencia, c em caso de necessidade, na falta de Agente 
Diplomatico de sua Nação, recorrer ao Governo superior do 
I~stado em que residem, para reclamar contra qualquer infracção 
que tiver sido couunettida pelas autoridades ou funccionarios 
do dito Estado aos Tratados ou Convenções existentes entre os 
dous llaizes, ou contra qualquer outro abuso de que se queixem 
os seus Naeionacs ; o terão o direito de dar todos os passos 
que julgarem necessarios para obter prompta justic:a. 

Art. 5. • Os Consulc& Geraes e Consoles respectivos poderão 
estabelecer Agentes Vice-Consoles ou Agentes Consulares nas 
tlilfcrcntes cidades, portos ou lugares do seu districto consular, 
onde o bem do serviço, que lhes está confiado, o exigir, salvos, 
bem entendido, a approvação c o exequatur do Governo ter
ritorial. Estes Agentes poderão ser igualmente escolhidos d'en-
1 rc os Cidadãos dos dons Paizes, como d' en trc os. Estran
geirns, c serão munidos de uma patente passada pelo Consul 
~;era! ou Consul que os tiver nomeado, c debaixo de cujas 
ordens cllcs deverão servir. Gozarão, alúm disso, dos mesmos 
privilegios c imrnunidades estipuladas pela presente Convenção 
em favor dos Consulcs, salvo as exccpçõcs mencionadas no 
art. 2." 

Art G." Os Consulcs Geraes, Consules ~ Vice-Consulcs rrs
pcctivos terão direito de receber na sua Chancellaria, ou a bordo 
dos navios de seu Paiz, as declarações e mais actos que os 
Capitães, equipagens ou pnssageiros, negociantes ou subditos de 
sua Nação quizercm alli fazer, inclusivamentc os testamentos ou 
disposições da ultima vo 11tade, ou quacsquer outros a c tos de 
Tabellião, ainda mesmo quando os ditos actos tenhão por fim 
conferir hypotheca. 

Entretanto, quando estes aetos se referirem a bens immovcis 
situados no dito }Jaiz, um Notnrio ou Escrivão Publico com
petente do lugar, será chamado para assistir á sua celebração 
c assigna-los com o Chanccllcr ou o Agente, sob pena de nnl-
lidadc. . 

Os Consnlcs Geraes, Consoles c Vicc-Consulcs respectivos 
terão, al1;!ll disso, dir('ito de receber em suns Chaneellarias quaes-
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quer aclos convcncionaes cnti'C um ou mai~ dos seus Conci· 
dadãos c outras pessoas do Paiz, em fJUC residirem, assim como 
qual<Jucr aclo COII\Cncional que interesse unicamente a suhditos 
deste ultimo Paiz, com tanto que estes netos se reli rã o a bens 
situados ou a ncgocios que tenhão de ser tratados no territorio 
da Nação a que pertencer o Consul ou Agente perante o qual 
forem ellcs passados. 

Os traslados dos ditos actos, devidamente lcgalisados pelos 
Consulcs Gcracs, Consulcs c Vicc-Consulcs, c sellados com o 
scllo olllci:Jl do seu Consulado ou Yicc-Consulado, farão fé pe
rante qualqur.r Tribunal, Juiz c autoridade do llrasil c de 
Fran~a, como se fossem os originacs, c terZío respectivamente 
a mesma força c validade como se tivessem sido passados pe
rante Notarios c outros Ofiiciacs puhlicos competentes do Paiz, 
uma vez que estes actos srjão lavrados conlimue DS Leis do 
Estado a que o Consnl pertencer, c tcnhão sido subnwttidos 
prcviamcutc a todas as formalidades de scllo, ao registro, insi
nuação c a quaesrJIIer outras formalidades que regem a malcria 
no Paiz em que o neto tiver de ser cumprido. 

Art. 7. o No easo de morte de um . subdito de uma das 
duas partes contractantes no tcrritorio da outra, as autoridades 
loeacs competentes deverão immcdiatamentc noticia-la aos Con
sules gcracs, Consulcs c Vicc-Consulcs do distrido, c estes JiOr 
sua parte deverão communica-la ás autoridades loeacs, se antes 
tiverem c11es disso conhecimento. 

No caso de morte de seus nacionaes fallecitlos sem deixar 
herdeiros ou designar testamenteiros, ou cujos herd<'iros não 
sejão conhecidos, cstejão ausentes ou sejão incapazes, os C01~sules 
gcraes, Consulcs ou Vicc-Consulr~s deverão proceder aos actos 
seguintes : 

1." Pôr os sellos ex-oficio ou a requerimento das parlr.s 
interessadas em toda a mobilia c papeis do fallccido, prevenindo 
com anlieipação deste acto a autoridade local competente, que 
poderá assistir a cllc, e mesmo, quando julgue convr.nicnle 
cruzar os seus sellos com os que tiverem sido postos pelo Consul, 
depois do que, estes sellos duplicados não poderão ser tirados 
senão de commum aceordo. 

2. o Formar lambem, em presença da autoridade local com
petente, se esta julgar dever comparecer, o inventario de todos 
os bens e ciTei tos que o fa\lecido possui a, 

Pelo que diz respeito ao processo tanto da apposição dos 
scl1os, que deverá sempre ter lugar o mais breve possível, como 
do inventario, os Consules geraes, Consules c Vicc-Consules 
fixarão de accordo com a autoridade local, o dia c hora em 
que estes dons netos deverão ter lugar; prevenindo-a por escripto, 
do que clle passará recibo. Se a autoridade local não se prestar 
ao convite, que lhe tiver sido feito, os Consulcs proeedcrão, 
sem demora c sem mais formalidade, ás duas operações jtí citadas. 
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Os Consuks ger.11~,;, Consulcs c agt~nlcs riec-Con>ules fill'ão 
proceder, srgundo o uso do paiz, <Í venda de lodos os bens 
moveis da succc!'são que se possiio deteriorar; poderão adminis
tra-la e liquida-la pessoalmente, ou nomear, sob sua responsa
bilidade, um agente para a administrar c liquidar, sem lJUC a 
autoridade local tenha que intervir nestes novos aetos, salvo se 
um ou mais subditos do paiz ou de uma terceira poteneia tiverem 
dircilos a fazer valer a respeito dessa mesma suecessuo ; por 
quanto, nesse caso, se sobrevier alguma difliculdade resultnnle 
de urna reelarnaçrio que dê lugar a contestaçrio, não lt~ndo o 
C:onsul direito de decidi-la, derer;í ser levada uos Tribunaes 
do paiz, aos quans pnrtcncc rcsoh O-la ; procedendo neste 
caso o Consul como representante da succcssão. Proferido o 
julgamento, o Consnl deverá executa-lo, se niio tircr por con
veniente appellar ou se as partes n1io se accommodarem, conti
nuando depois com pleno direito a Jiqni:lar;iio que Iwria sido 
suspensa, emquanto se ngnardara a dct:isiio do tribunal. 

Os Consuks ,;eraes, Consules c Yice-Consulcs seruo todavia 
obrigados a annuneiar a morte do fallt'cido em um dos jornacs 
do seu distrido, c nfio podcriio fazer Cllircga da herança ou 
do seu producto aos IPgilimos herdeiros on a seus procuradores, 
senão dt~pois ele pngns to()as as divirJas que o defunto pudesse 
ter contrahido no paiz, ou de Jwyer dccurrido um Dnuo dqlOis 
do dia da morte, SPill que se tenha ilJH'('sentatlo rcelamaçfio 
alguma contra a herança . 

. Fic01, al<;m disso, entendido que o direito r~c administrar c 
de liquidar as succcssões dos Fraucezcs fallecidos no Jlrasil 
JWrtenecni ao Consul de l7rança, ainda quando os herdeiros 
scj<io menores, filhos de Francczcs, nnscidos no Jlrasil, em 
reciprocidade da faculdade que telll os Consulcs do Urasil em 
França, de administrar e litfllidar as suceessõcs de seus nacionaes 
em easos idcntieos. 

Art. 8." Em tudo o que diz respeito á policia dos portos, 
carregamento e descarga dos narios, segurança das mcna
dorias, bens c cn'citos, os subdilos doli dous paizcs serão 
respectivamente sujeitos ás leis c estatutos do tcrritorio. Toda
ria, os Consules gcraes, Consules c Yiec-Consulcs respectivos 
serão ·cxdnsivarncnte cnrarrPgndos da ordem interior a bordo 
dos navios de eomrrwrcio de sua naçi:io, c sú cllcs tomarão 
conhecimento de todas as dcsavcnç~as que sobrevierem entre o 
capitão, os o!Jiciaes c os iudhiduos que cslin'rem comprehcndidos, 
por qualquer titulo que spja, no rol da cquipngem. As autori
dades loca<'s n1io poderão intenir senão no caso em que as 
desordens que dahi resultarem forem de natun'za a perturbar 
a tranquillidade publien, ou qunndo llfllil ou mais pessoas do 
J'aiz ou estranhns á equipagem Jw!las ~e acl!ill'!'lll iiii)Jlil'ii;!a~. 

Em todos os demais rasos, as ditas auhH'iclaues se Jiruilarüo 
a dar t•nxilio aos Consulcs geracs, Consulcs c ricc-Cousules, 



-277-

quando estes o n~quisitarem, para mandar prenrlt~r e conduzir 
á Cadêa os indivíduos da eiJUipagcm que elles julgnrem con
veniente alli recolher, em couscquencia de tacs desordens. 

Art. 9. 0 Os Consules geraes, Consulcs c Vice-Consules po
derfw mandar prender e remetler, ou para bordo ou pnra o 
seu respectivo paiz, os m<trinheiros e todas as outras pessoas 
que regularmente fazem parte das equipagens dos navios da 
nação respectiva, que não sejão considerados como passageiros, 
c que tiverem desertado dos ditos navios. Para este fim diri
gir-se-hão por escripto ús autoridades locat~s compt~tcntes, e jus
tificarão, pela exhibição do registro do navio e da matricula da 
equipagem, ou, no caso do navio ter partido, pela copia dos ditos 
doeumentos dtwidamentc lcgalisada por ellcs, que os homens 
reclamados fazião parte da dita equipagem; em vista desta recla-· 
mação, assim justilicada, não lhes poderá ser deneg-ada a entrega. 

Ser-lhes-ha, além disso, dado todo o auxilio c apoio para a 
busea, captura e prisão dos ditos desertores, que poderão srr de
tidos e guardados nas Cadêas do paiz, a pedido e ü custa dos 
agrntcs acima referidos, até que esses agentes tenhão achado occ;t
sião de os remdter para o seu paiz. Se, poróm, se não on·erecm· 
essa on~asiiio dentro do prazo de tres mezes, ,·ontados do dia 
da prisfío, os desertores serão postos em liberdade, e não po
tlerflo ser presos pelo mesmo motivo. Comtudo, se o desertor 
tiver (·ornnwllido, além disso, qualquer dcliclo em terra, a sua 
extradição podcní ser deferida pelas autoridades locars ató 
que o tribunal competente haja devidamente julgauo o ultimo 
dclicto, c a sentcn~a tenha lido plena execução . 

. Fica igualmente entendido que os marinheiros c os demais indi
víduos que lizerem parte da equipagem, subditos do paiz em que 
a deserção ti ver lugar, são cxccptuados das esLi pulações do presente 
artigo. 

Art. 10. Touas as vezes que não houver c:;tipulações con
trarias entre os donos dos navios, carregadores c seguradores, 
as avarias que os navios dos dous paizes tiverem soll'rido no 
mar, indo para seus respectivos portos, scrflo reguladas p:·los 
Consules gcl'aes, Consules c Viee-Consules de sua nação; salvo, 
porém, se subditos do paiz onde residir o Consul se acharem 
interessados nas avarias; porque, nesse caso, cllas deverão ser 
reguladas pela autoridade local, a não haver eompromi:;so ami
gavcl entre as partes interessadas. 

Art. 11. Todas as operações relativas ao salvamento dos navios 
francczes naufragados ou dados á costa no Brazil, serão diri
gidas pelos Consules geracs, Consulcs c Viec-Consules de !''rança; 
e reciprocamente, os Consules geracs, Consulcs e Vice-Consules 
brasileiros dirigirão as operações relativas ao salvamento dos 
uavios de sua na~·iín, naul'ra~ados ou dados á costa de l<'rança. 

A intenenção das auloritladcs locaes só terá lugar nos dous 
paiz~s para manter a ordem, garantir os interesses dos salva-



- iít-1-

dores, se forem Pslranhos ás cquip:1gcns naufragas, assegurar 
a execução das disposi~·iies que se devem observar para a en
trada e sahida das 1ucrcadorins salvadas, c a fiscalisação dos 
impo;;tos respectivos. Na ausencia, e até a dregada dos Con
sules ou Yice-Consules, deverão as autoridades locaes tomar 
todas as medidas necessarias para a prolecção dos indivíduos 
c conservação dos elfeitos naufragados. 

Ficou alóm. disso convencionado que as mercadorias salvadas 
não serão sujeitas a nenhum direito de Alfaudega, salvo o caso 
de serem admitlidas a consumo interno. 

Art. 12. Os Consulcs gen1cs, Consules c Vicc-Consulcs respec
tivos, c bem assim os A lumnos Consulares, Chanccllercs ou Secre
ta rios, gozariio, nos dons paizcs, de todos os ourrcs privilegias, 
iscnçücs c immunidadt~s que para o futuro vt·nhão a ser concedidas 
aos agentes da mesma catPgoria da naçf10 a mais favorecida. 

Art. t:J. A presente Comcnção vigorará por dez a~nos, a 
contHr do dia da troea das ralil1caçiics que terá lugar em J'ariz 
dentro dO prazO de quatro lliCZeS, 011 antes Se ftir pOSSÍVCJ. 

Se doze IIJezr·s antes de lindo o dito prazo de dez annos 
nenhuma das partes contrac!antes tiver notilicudo a sua inlençiit> 
de fazer cessar seus ell't~ilos, a Couvenção continuará a vigorar 
por mais um illlno, e assim successivamentc de anno em anuo, 
a!t'~ a C\pirar;<lo dr~ Ulll UJJno, contado do dia em que uma 
da.~ partes a tiver deuuneiado. 

Elll testemunho do 1['11~ os Plenipotendarios respectivos 
assignárüo a presente Convençiio, c lhe puzeriio o sello de suas 
armas. 

Feita em duplicata, c assignada no Rio de Janeiro aos 
dez dias dt• mez de Dezembro do anno do Nascimcuto dc 
Nosso Senhor Jesus Chrisfo de mil oitocentos e sessenta.
João Lins Vieira Cansansüo de Sinimlní. - Lc Cltevalicr de 
St. (;COI"9CS. 

-· .... 
DECRETO N. 2. 787 A- de 27 de A L ri! de 18G f. 

Torna PXll'nsira ao Banco da flahia a roncessão do novo prazo para a subs· 
lJtui('ilU de. suas notas de ralurcs iurcriorcs a '25flOOO. 

Attendendo ao que Me foi representado por parte de Banco 
da Bahia: Hei por bem Tornar extensivas ao mesmo Banco 
as disposiçücs do Decreto n. 2.776 de 20 do corrente mcz, 
a fim de qnc possa prorogar por· mais dous mczes o prazo mar
cado pura a substituição sem desconto de suas notas, bi!helcs 
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e escriptos qnc tcnhiio promessa. ou obrigaçiio de valor rece
bido em deposito ou de pagamento ao portador, de quantia 
inferior a vinte cinco mil réis. 

José :Maria de Silva Paranhos, do l\lcu Conselho, l\Iinislro 
c Secretario de Estado dos Ncgoeios da l?azenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c 
laça executar. llaJacio do Rio de Janeiro aos vinte sele de 
Abril de mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da lndc
pcndencia e do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Jose Maria da Silra Paranhos. 

--
DECRETO N. 2. 788- do 1." de l\laio de 1861. 

Abre um rrerlito supplcmrntar de 19:R838962 para occorrer ás dcspczas do 
Mlnistcrio da Agricultura, Commcrcio, c Ohras Publicas. 

Tendo ouvido o l\leu Conselho de Ministros, Hei por bem, 
na conformidade do art. 4. 0 da Lei n.• 589 de 9 de Setembro 
de 1850, Abrir ao l\linistcrio da Agricultura, Commcrcio, c 
Obras Publicas, um credito supplementar de dczanove contos 
oitocentos oitenta e tres mil novecentos sessenta e dous réis 
para occorrer, durante os mezes de Marro a Junho do cor- '· 
rente exercício, ás despczas da Secretaria de Estado do dito 
l\Iinisterio, constantes da demonstração junta. 

Manoel Felizardo de Souza e .Mello, Conselheiro de Estado, 
:Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio, c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Maio 
de ,mil oitocentos sessenta e um, quadragcsimo da lndepen
dcncia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

Manoel Frli:zardo de Souza e Jfello, 
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Demonstração da olestwza a fazer com a Tet•ba SI'CI'f'hU'ia de 
Estado, a eont:•r olo mez oh~ !Uarço ultimo :•té o fim olo em·· 

J'l'nfl• cxt•reicio, t S60- t S6·1. 

llESPEZA A I'AZEI\. 

Com o Yenrimrnt.o do l\linisLro, a contar de 2 de 1\Jarço 
ao ultimo de .Junho, a razão de...... 12:0008 

Idem do Consul!.or de 11 do dito mez de 
l\Iar~o em diante idem................ G: 000,~ 

Jrkm dos 4 Oirr•r·torrs idt•m idl'm....... &:OOOS 
ldPm rios fi Chefes de f'rrção idPm idem. :I:GOOS 
Idem dos !J Primeiros Olliciars idem idt•m. 3:~00$ 
Idem dos 8 S!'gnndos Ollieiacs irlem idem. :/; 5008 
Tdcm dos (l Amanucnses idt~m idem...... 1:6008 
Idem do PortPiro idr•m idem .... "...... 1:6008 
Idem do Ajwlantc do mcsruo idem idem. 1:2003 
Idem dos 6 Continuos idem itkm....... ROOS 
]d(•m dos 3 CorrPios itlrm idem • • . . • • • • . 1: 200H 
Para rayal~ow•hu·as c arreios aos 3 Correios. l::.OH 
l';•ra a rliaria de lHOOO aos mt•smos, quando csti-

Y!'rl'm de seniço .•....•••.•••.••...••.••...•••. 
fn;prPss;io de l.eis, llrcrl'los, Jlpfatorios &e .••..•••. 
l'apPI, prnnas, li1 ros c outros ohjcl'los ........•••.• 
Para preparos na \'asa do Campo d'Acdmnação, para 

a •1nal se tem de mudar a f'crrctaria de Estado 
•los Nrgocio8 de Agricultura .................... . 

t~IIEiliTOS QUE i'EI\TE:'\CIÃO AOS MINISTF.RJOS llO IMPJ'RIO 
E H.\ Jl'STIÇA, F. QO: llEI'E\1 I'AZEII FACE ÁS IIES!'EZAS 
C0\1 !eSTA H:I\BA. 

3:%GflGG7 

1: 8.~~8~~2 
U: lllHO~~ 
G:GOOHOOil 
S:f>Oil~OOO 
G:t27Si!OO 
4:~oosooo 

4S!J~OOO 
3G6SilGG 

1: iGG~Ii:,:? 
1: IOIISOOO 

450$0110 

360fl000 
t:>:22!!HG!,J 
3:0011HOOO 

14:000.\000 
---- 71 :000~000 

{

Secretaria de Estado •.••.•.••••••••••••• 15:0009000 
mPEIIIO. Uepartiç;lo das Tcnas l'ublicas ••••.•.••. 11 :.12:{$807 

C:orrcio licral . .. • • • • .. • • • .. • . • . • • .. . • .. 4: 7!!2$231 

JUSTIÇA. Secretaria de Estado ....•••••.•••.•••••• 20:00.08000 
----- &1: 1 tr.H03s 

Dcficit ....................... 19:883S9G2 

2." Secçiío r1.1 Dirrctoria Central do Ministcrio de Agricultura, Commcrcio 
e Obras l'ublifas rm 30 de Abril de 1861.-lJcrnardo Jose de Castro. 



I. ""''" :.~~~:~:~,: "~ ~:o"' ~e.:::.~. :, ,::~.:· '"~'"'-m~~~~~~ pam o Ministcrio dos NPgorws da Ag_ricultnra, Comnwrdo e Obra& 
l'uhliras; c ns qiiiíntias, •1ue devt•m perté:Jccr-lhe das verbas commtms 
com os l\linistcrios do lmpcrio, e da Justiça. 

Convindo rl'gularisar as dl'spezas dos dillet·entcs servi~os que, 
na conformidade do art. 5.• do Decreto n.• 2.74-7 de 16 de 
l'evereiro desto anno, passárão para o Ministerio dos Negocios 
da Agricullura, Commercio e Obras Publicas, e declarar quacs 
as verbas do Orc:amento vigente, que pertencem integralmente 
ao dito 1\linisterio, c quaes as sommas que p:.ra o serviço dos 
ultimos quatro mezes do excrcicio corrente lhe tocão das verbas 
votadas nos Orçamentos das ltepartiç<ies do lmperio, c da Jus
tiça para as despezas que lhes são communs; e Tendo Ou
vido o Meu Conselho de 1\linistt·os, Hei por bem Decretar o 
scguinte: 

Art. 1.• As verbas votadas nos §§ 25, 26, 27, 28, 35, 
36, 43, 44., 47, 50 c 51 do art. 2.•, e§§ 8.• c 20 do art. 3.• 
da Lei do Orçamento n.• 1.0'~0 de U de Setembro de 1859, 
que vigorão no actual cxercicio em virtude do que dispóz 
/\ L<>i n. • 1.0H da mesma data, pertencerão exclusivamente 
ao 1\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, e por cllas serão feitas as despezas do serviço de que 
tratão. 

Art. 2. • Na Yerba -Secretaria de Estado-votada par a a 
respectiva despeza do 1\linisterio do lmperio, será annullada a 
11uaulia de quinze contos de reis, que lica pertencendo ao da 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, pot·a satisfazer as 
despezas de serviços identicos. 

Art. 3. • Ficão-lhe lambem pertencendo as som mas de 
vinte contos de réis, e de doze contos, que serão annulladas 
nas rubricas-Secretaria de Estado c Pessoal da Policia-vo
tadas nos ~§ t.o e 6. 0 do art. 3.• da mencionada Lei, para 
as competentes despezas do 1\linisterio da Justiça; sendo as 
ultimas das ditas quantias destinadas a satisfazer os encargos 
com o Corpo de Bombeiros. 

Art. r.. o ficão revogadas as disposições em contrario. 
Manoel Felizardo de Souza e Mello, Conselheiro de Estado, 

Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commercio, e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
cxecutm·. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Maio 
de mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da lndepen
dencia c do Imperio. 

~Com a 1\ubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Parle 11 
ltlanoel Felizardo de Souza e Mello. 

36 
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DECllETO N. 2.7!:10- do f. o do 1\Iaio de 18Gt. 

l\lanti;J rstabrlecrr uma Escola pratica tle Artilharia, c mais armas de rogll 
e brancas üsiulils no scn iço da Armada. 

Hei por bem que se estabeleça uma Escola pratica de artilha
ria, e mais armas de fogo e brancas, usadas no serviço d.1 
Armada; e se observe na dita Escola o Regulamento, que com 
tJsle baixa, nssig-nado pelo Chefe de Esquadra, Joaquim Josi 
lgnacio, do .Meu Conselho, Ministro e Secretnrio de Estado dos 
Nrgocios da Marinha, que assim o tenhn entendido c faça exe
cutar. l'alacio do IUo de Janeiro em o de primeiro Mnio de 
mli oitocentos e ses~enta e um, quadragcsimo da Indepcndcncia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Joaquim Jose I gnacia. 

llegtllflutento put•u " Eseolt1 JJ,.utien tle ,,.,,_ 
lha,.la, e lftals a,.utus de fogo e b,.ancns, tCIUI

tlttB 110 se,.t•lço da A. •••nada. 

CAPITULO I. 

DO NAVIO ESCOL.~, E SEU PESSOAL. 

Art. 1. o Estabelecer-se-lia no porto do Rio de Janeiro á bordo 
da Fragata Constituição, ou de algum dos maiores Navios da 
Armada, que tenha bateria corrida, uma Escola pratica de arti
lharia, que terá por fim principal crear artilheiros com as neccs
sarias habilitações para poderem drsempenhar á bordo dos Na
vios da Armada os importantes cargos de chefes de peça, fieis de 
artilltar·ia, carregadores c-escoteiros. 

Art. 2. 0 O Navio Escola sení anwrrndo em ancoradouro pr·o
prio, para poder atirar ao nlvo sem perigo das embarcações, que 
transitão na ballia deste porto. 

Art. 3." O mesmo Navio estará armado com artilharia de 
diversos systcmas c calibres, para que as praças da Escola 
possfio ser instruídas no marwjo c pratica do tiro de todas 
iiS Locas de fogo em uso na l\larinha, c adquirir, por 
experiendns successivas, um conhecimento exacto de seus 
etfeitos. 

Art. 4.o A artilharia será montada em carretas de diversos 
modelos conhecidos, a fim de poder-se definitivamente adoptar 
no; !'lavio> d~1 Armada aquellt', que a experiencia mostrar rcu-
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! llir maior nume_ro do condiçôes favoravei~, taes como, simplici
' dade, solidez, f.;cilidade c presteza nos movimentos. 

Art. 5.• Além do obuz do montanha de calibre 12 do arma
mento da lancha da l<'ragala, deverá haver á bordo mais tres 
com os competentes reparos de campanha, para exercitar as pm
ças fla Escola no marwjo especial destas horas de fogo. 

Art. G. o Para o mesmo fim haverá lambem á bordo da 
I<ragata armas brancas, c de fogo porlateis de todos os systenws 
adoptados na 1\larinha. · 

Art. 7. 0 O Commandanlc da Estação Naval flo Hio de Janeiro 
será o Director da l~scola, c o Com mandante do N13.vio EsGola o 
seu Ajudante neste serviço. 

Art. 8.o O pessoal da Escola constará, além do Director e 
seu Ajudante: 

De um Ollicial d01. Armada com o titulo de Professor pratico 
de artilharia. 

De um SargPnto, e de cincoenta prnças, no maximo, do 
Corpo de llllperiaos 1\Iurinheiros, Batalhão Naval, e Corpo da 
Aruwrla. 

Art. !J. o O l 1rofessor não pertcncrrá ;í lota~;ão do Navio l~scola, 
nem terá á bordo outras obrigações, além das concernentes ao 
ensino que lhe hc incumbido. Seus vencimentos serão os de 
Commanrlante de Corveta em ciTectivo serviço. 

Art. tO. O Sar~ento deverá ser escolhido d'cnlre os mais in
tclligcntes, c morigerados dos Corpos de Marinha, c perceberá, 
além dos vencimentos de cmbarcudo, uma gratificação de qua
trocentos réis diarios. 

Art. 11. As praças <la Escola devcril.o, pelo menos, saber 
ll'r c cscrcvm·. E"tas praças não pertencerão á lotação do Navio 
Escola, c do nenhum serviç.o serão incumbidas, além do da 
limpeza do propric- alojamento, e do armnjo d<l artilharia e 
pertenças da Escola. Sobrn pretexto algum deverão ser distra
hidas dos cxcrcicios, ou outros quaesquer serviços rcldtivos á 
sua aprendizagem. 

Art. 12. O Dircctor tení por dever: 
~ 1.• Exercer superior lnspccção sobt•c a axeç,nção dos pro

gramrnas do ensino, c prescripção do presente Hrgulamcnto. 
§ 2.• Propilr á Secretaria de Estado, por intermedio do 

Quartel (~encral da J\larinh11, as medidas, que julgar utcis ao 
pro;~;rcsso, e diseiplina da Escola. 

§ 3. 0 Aulorisar com a sua rubrica as guias de pedidos dos 
objcctos neccssarios ao ensino, c serviç.o da Escola. 

§ 4. 0 Informar de tres em trcs mezes sobre a conduela, assi
duidade c habilitaçües do Professor. 
~ 5. 0 Apres1mt.ar annuahnentc um minucioso relatorio, mn 

que, nlém du occorrido durante o anno, .se mostre quaes as alle
ra<;ües e melhoramentos, que devem . Jr attendidos, tanto no 
pessoal, como no material da Escola, sobre rnatcrias do ensino, 
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discipliud, rcguli!t'enlo, I'COIIOIIIÍil, &c. : a este rclatorio acotn-! 
panhará uma relação das praças approvadas, e um mappa de 
todos os exercícios, c cxperitncias executadas. 

Art. 13. Sno deveres do Ajudante: 
~ 1.• ltecebcr c transmitlir as ordens do Dircctor em tudo que 

fOr concernPntc ao serviço do Estilbelccimcnto. 
§ 2." Velar na disciplina, ordem o policia da Esrnl11, epro

JlÕr ao Dirl'ctor 11s providen~ias que julgar nccessarias, 11ara o 
bom desempenho destas obrigações. 

S 3." Assignar os pedidos de polvora, munições, e outros 
artigos nHcessarios, e fiscalisar o seu emprego c dis11endio. 
~ 4." Hecebcr c tr11nsmitlir 110 D1rcctor todas as parli'S e 

r<'dam?ções, que lhe forem feitas pelo Professor c praças da 
J~scola. 

§ 5. o Coadju\'ar ao Dircctor no d!'sempenho de suas attribui
çõcs, c substitui-lo em seus impcdimt•ntos. 

Art. ll •. O Professor s«•rá escolhido d'cntrc os Officiaf's da 
Arruada, que rcunão a conhecimentos cspcciacs uma longa 
pratica de artilharia nnal. 

O Professor terá por dever : 
~ 1. o l)rornover por todos os meios ao seu alcance c dirigir a 

instrur('ão das praças da l~scola. 
~ 2. • Requisitar as <~l'lllas, muni('tics, inslrumt•ntos c nwis 

ohjcctos nccessarios ao ensino. 
§ 3." Calibrar a artilharia e pr<ijectis, \'crifi!'ar a qualidade 

dos objcclos de que traia o paragrapho anlt•rior, cuidar da sua 
conservaçiio, arruma~iio c boa guarda nos paiócs c depositas, c 
autorisar a despeza da polvora e n•uniçõcs de gucr ra. 
~ 4. • Apresentar ao ;\judante, logo dcpoiíi dos exerci cios, urr.a 

nol<l, não só da polvora c munições de guerra dcspcndi(!as, wmo 
doli objcctos que cnrc('ào ser concertados. 
~ 5.• Exercer, durante o ensino, ou I!Xcrcicio, uma fiseali

sat;ão immediata sobre ;as praças da Escola, e participar diaria
IIH'nlc ao Ajudante todo o mm·imento, c alterações occorridas 
nas mesmas pra('as. 

§ 6. • :Manter, durante as lições c exrrcicios, o maior silencio 
c disciplina, tomando nota das praças que se mostrarmn attcntas 
c applicadas. 
~ 7. • Dar os dados ne•:cssarios pura organisaç;1o do relatorio 

e mappa, de que trata o § 5.• do arl. 12 deste Hegula
mcnt.o. 
~ 8.0 l'iotar em lirro proprio, rubricado pelo Director, as 

JlUnit;õcs impostas duruntc o anno ás praças da Escola, seu 
11JII'OH~i!aml'lllo, applica«:iio, conduda c frcqucncia: este lilro 
~cni apresentado no neto de exame á eommissiío examinadora. 

;\rt. 15. São obrigaçücs do Sargl•nto: 
§ J.• Organisar· no ,triucipio de eada anno uma r('laçiio das 

pra\·as rnatriwladas, li.lZ!'I' a chamada em aclo de formaluru, 
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tomar o ponto antes de começar qualquer trab,tlho, c aprc
.. sentar ao Professor os nomes dos que faltarem, c os motivos que 

a isso derão causa. 
§ 2 " Assistir a todas as lições c exercícios, obsPrvar e fazer 

cumpriJ' strictamcnlc as ordens c instrucçõcs, que lhe forem 
dadas pelo Professor. 
~ 3." Tomar nota da qu:mtidadc da polvora c munições de 

guerra dcspcndidas nos Pxcrcicios. . . 
~ 4..• .Manter a disciplina entre as praç.as da Esco~a, c pohcw•· 

os alojamentos, conservando ncllcs o maior asseiO, ordem c 
fl'itlllaridadc. 

§ !)." Cuidar na limpeza, conservação c arranj~ de todo o ma
terial de guerra, c encarregar-se do archivo da Escola. 

CAPITULO 11. 

D.\. 1:\'STfiLCt;ÃO. 

Art. JG. A inslrueção das praças da Escola será inteiramente 
pralka ~~ cnmprchcndení : 

1." l'ioçõ•~s t'lt•mcnlarcs de Hilhmeli':a. 
2." l'rincipios de !!l'Omclria praliea. 
3." Nomenclatura das Locas du fogo, das carretas, projcclis, 

palamenta, ''cstidura c outros acccssorios usados na artilharia 
JHl\'3 I. 

4." J~\t·n:;ri<~ clt· artiawria em g .. ral, c·m Laleria ou rodízio, 
cmprPgando-sc, tanto o melhodo de carregar ordinario, como o 
~imultanco. 

5. • Exerricio do o Luz de desembarque, montado em rcparo 
de campanha. 

6.• J•:xercicio c manejo das armas de fogo portalcis em uso 
na 1\larinha, e nomenclatura das pPças de que cllas se compõem. 

7 .' Noções soLre ·o tiro dt~ ltii'S armas, com especialidade das 
carabinas modemas, c pistolas repetidoras. 

8." J~xercicio do morteiro, methodo de lanç<ll' as granad;~s de 
mãe,, c de dirigi•· os fo;\Uetes inecndiario,;, e exercício do sabre. 

!}.• Conhecimento pratico dos print:ipios de balística. 
10. l\ll'lhodo de achar o dvo de uma lHlca de li1go, c deter

minar o Sl'll angulo de mira. 
11. Uso das alças c massas d•~ mira, mcthodll pratico de gra

dua ·las. c eollnca-las nas bocas de fogo. 
1 L Noções sobre a tmjt~t:.1oria, ponto em Lrunco, angulo de 

projecc:ão, angulo de queda e de tiro. 
J :J. lletcn~oinação por methodos pralieos das distancia". 
t!~. Explicações sobrt~ o cruprego opporluno das diiTt~rcnles 

car•.;as de poJYOnt, l~ l'I'Ojeclis el!l liSO lla at{ilharia Jl;l\al. 
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f3. OIJspn·a~ões prulicas sobre a cxccu~ão do tiro, c lodog os 
dl'lalhcs sobre as pontarias c circumstancias que as possão mo
dilicar em um combate. 

tü. Considerações sobre os pontos do Navio inimigo, que so 
devem de prcfercncia bater, e sobre a escolha do momento mais 
favoravel de fazer fogo, attendendo não só ao estado do mar, 
balanç.os, e arfaduras, como ll posição do inimigo. 

17. Observações sobre a influencia, que tem nos desvios dos 
projectis, tanto a dirccção, mais ou menos oblíqua do eixo da 
boca de fogo, como as arfaduras, a força e direc~ão do vento. 

18. 1\fodo de reparar durante o combate qualquer avaria, que 
se dô nos acccssorios da artilharia. 

f !.I. Deveres dos chefes de peça, carrcgadonl~ c mais scncntes 
tanto nos casos ordinarios, ~,;omo durante o cxcrcicio, combate, 
incendio c aLordagcm. 

20. Arrumnção do paiol dn polvora e despensas da artilharia, 
l:i.Julelas c prc('auções a tomar no momento do transporte da 
polvora, P artilieios de guerra. 

2J. ComNv:~çi\o da artilharia, projectis, c mnis petmehos de 
~\IH'f'l'a, consen•ação e limpeza das armas brancus, c de fogo 
portall'is, maneira de DS montar e desmontar. 

22. Ddcrmina1:flo, por meios praticos, do vento, c calibre das 
Laias, clussiflcnção das becas de fogo, recou!tecimentos, e VPrifi
l:ação dos defl'ites prol'!~uientes do serviço, uso das agulhas, u 
instrunwntos de arlilliaria. 

23. Dilferentcs metllodos de atracar 11 arlil!taria a bordo, tanto 
em baterin, como em rodízio. 

~~~. Embarcar e desembarcar a artilharia, c carrPtame. 
25. LatH;ar ao tnur· a artilharia, c precauções que se devem 

tomar rwsta operar;io. 
2G. Conlwcitttenlo dos toques, c signaes usados nas differentes 

fainus. 
Art. 17. Pura o ensino de artilharia se ndoptará o--Manual dn 

Artilheiro- do Primeiro Tenente, Henrique Antonio Baptista, 
que scní distribuído ils pr11ças da Escola, logo que sPja impresso; 
P. l'lll quanto o não für, o do Primeiro Tenente, Clernentino 
l'lacido de 1\Iiranda l\lacltado; c, para o das armas de fogo por
ta leis, a parte pratica súmenfe do curso sobre as mesmas anuas 
por Panot (lratluoçiio do Coronel José Mnriano de 1\Jattos). 

Art. 18. O Prol'cssor, acompanhado das praças da Escola, fará 
annualtnPulc um cruzeiro de quarenta a cineoenta dias em Navio 
tuixfo, não só para exerdla-las na pratica do tiro no mar, c em 
tudo o mnis qtw nno possa ser feilo dentro do porto, como para 
s~~ ohll'r um conheeirnPnlo exacto dos alcances das boca:> de fogo 
,·orn divPrsas elevações: estes cxcrcicios dcvcrilo ser feitos na 
Bahi.1 Forrnoza, ou outro qu:.tlquer lugar·, que srja proprio para 
tal serviço, diri~indo-se os tiros contra alvos lluetuantes, ou 
rollocadus eut terra convenientemente. 
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O Navio sahirá deste porto por todo o mrz de Outubro, c 
estará de regresso, o mais tardar, até o dia 15 de DPzcmbro. 

CAPITULO Ill. 

llO EXAME, CLASSIFICAÇÃO, E OUTRAS DISPOSIÇÕES. 

Art. 19. Nos primeiros dias de Janeiro de cada anno, o Quartel 
General da Marinha mandará apresentar ao Dircctor da Escola as 
praças, que nclla dc,erão ser admittidas. 

Art. 20. O assentamento destas praças será feito pelo Escrivão 
·do Navio Escola em livro especial, rubricado pelo Director, com 
a denominação de -livro de matricula. 

Art. 21. A Escola principiará a funccionar logo que as praças 
se acharem matriculadas, e continuará, sem interrupção, até o 
dia 15 de Dezembro de .:ada a uno, em que se dará principio aos 
exames, para a classificação das praças. 

Art. 22. Esta classificação será de- chefe de peça, c fiel de ar
tilharia-para os que forem r,lcnamentc approvados, c de- car
regador c escoteiro -para os que obtiverem approvação simples. 

Art. 23. Os exames versarão sobre a pratica das ma terias espe
cificadas no art. 16 do Cap. 2.• deste Regulamento, c serão 
prestados na presença do Dircctor, c Ajudante, sendo examina
dores o Professor, c um Official da Armada, nomeado para esse 
flm pelo 1\Iinistro da Marinha. 

Art. 24. A com missão examinadora decidirá em acto continuo 
das habilitações das praças examinadas, c o resultado dos exames 
será lido pelo Sargento na frente da Escola. 

Art. 25. Concluidos os exames, o Director remcttcrá ao Quar
tel General da 1\larinha uma rElação das praças approvadas, com 
declaração dos Cm·pos a que pertencerem. 

Art. 26. As praças approvadas passarão a pertencer á Com
panhia, ou Companhias de artilheiros, que se organisar, c terão 
maiores vantagens em seus vencimentos, em harmonia com as 
tlisposi~ões do Hcgulamcnto do Corpo de lmperiaes 1\larinhciros, 
c os distinctivos correspondentes. 

Art. 27. Destas Companhias snhirão para embarque os chefes 
de peça, carregadores, fieis de artilharia, c escoteiros; devendo 
nas h•laçõcs dos Navios fazer-se menção do numero, que de taes 
praças fica competindo a cada um, c não podendo este num,·ro 
ser preenchido com outras que não scjão estas, logo que as lwjão 
em numero suffidcnlc. 

Art. 28. As praças que tiverem obtido a classilicação de clt~•fes 
de peça, c fieis de artilharia, não poderão exercer estas funcçCies 
a bordo dos Navios da Armada, em quanto não se habilitawm 
nos trabalhos de laboraturio, indispcnsavcis ao serviço de bordo, 
como SPjão rortar rarluxos para artilharia, c encartuxar os 1111'S-
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mos, tratar a polnwa avariada, fLizcr tacos, pyramidcs, c car
tuxos de mosquetaria. 

Art. 29. Para adquirirem os conhrcimcntos, de que trata o 
nrtigo antecedente, as referidas praças deverão, depois de dassi
licadas, frequentar, por espaço de dous mezes, o Laboratorio 
l'rrotechnico da 1\larinha. 

Art. 30. As praças reprovadas, que tiverem bom comporta
mento, poderão continuar na Escola por mais um anno, lindo o 
qual, se não se mostrarem habilitadas por novo exame, voltar:io 
para os respectivos Corpos na mesma classe que tinhão, quando 
delles sahirão. 

Art. 31. As praças, que, por motivos justincados, deixarem 
de fazer exame em tempo competentl', poderão ser a elle adrnit-
tidas, em qualquer occasião, precedendo ordem da Secretaria 
de Estado. 

Art. 3:!. O programma da distribuição do tempo para as ma·· 
lerias do ensino, cxercicios, e todo o mais serviço interno da 
l~scola, será organisado pelo mrector, de intelligencia com o Aju
dante, e Professor, c submcttido á approvação do Ministro da 
Marinha. 

Art. 33. Todas as munições de guerra, instrumentos, & c., de 
que carecer a Escola, para seu regular andamento, serão forne
cidos pelas Secções competentes, c carregados em receita ao 
Commissario do Navio J~st~ola. 

Art. 3'~. Os compendios, papel, e outros arligos do expediente 
serão distribuidos gratuitanwnte ás praças da Escola. 

Art. :35 .. Ficão revogados o Decreto n. 613, de~2L de Agosto 
de 185L, c todas as disposições em contrario do presente Regula
mento. 

Palacio do Rio de Janeiro em o 1. • de :Maio de 1861.-

Joaquim Jose lgnacio. 

--
DECHETO N. 2. 791- de 15 de Maio de 186L. 

C:onrl'de á Sodetl;ulc Franceza de !;occorro~ Mutuos autorisaç~o p:~ra ro~l
tiuuar a ewrcer as suas funcções, e approva os rcsvectivos Estatutos. 

Attcndendo ao que !\lc representou a Sociedade Franceza 
de Soccorros Mntuos, estabelecida nesta Côrte, e de confor
midade com a .!\linha lrnmcdiata Hesolução de 27 do lllf'Z 

passado tomada sobre pan~cer da Secção dos Negocios do llll
perio do Conselho de Estado, exarado em consulta de 13 de 
Março ultimo: Ht•i por t;t~m conceder-lhe autorisaçiio para 
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continuar a exercer as suas funcçtícs c approvar os seus Esta
lutos, que com este baixão, ficando 3S alterações que nclles 
SL~ llzrrem dependentes da approva<:i'io do GovPrno Imperial. 

José Antonio Saraiva, do 1\Icu Conselho, Ministro c Secre
tario de l~slado dos ~cgocios do Jmperio, assim o tenha 
entendido c faça cxecutar.-Palacio do Uio de Janeiro em 
quinze de 1\laio de mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo 
ua lndepcndcncia c do Impcrio. 

Com a llubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Jose Antonio Saraiva. 

l~stntutoli da Socictlaule l<';.•anceza de Soccot•l•08 
rtlutuos. 

Art. 1.• A Sociedade de Soccorros 1\lutuos tem por objccto 
auxiliar aqucllcs de seus membros, que cahircm doentes, ou 
tmft•rmos c que por conseguinte se achão impossibilitados de 
trabalhar. 

Art. 2.• O numero dos socios hc illimilado. 
Art. 3. u Todos os socios gozão dos mesmos direitos. 
"\rl. 4.• O capital da Sociedade he formado c comta: 
1. u ])a contribuição de entrada. 
2. o ]•cio excesso tias receitas annuacs. 
3." I' elas dadivas c legados deixados além das C1llradas 

obrigatorias. 

ADl\IISS:\0. 

Art. !j.• Toda a pessoa que queira fazer parte da Sociedade 
tle,·et·á retluercr á Commissão e preencher as seguinLPS con
tli\üt•s : 

1." Pagar uma contribui~ão de entrada, que não poder{t ser 
menos de dez mil réis. ( 10:tilU00) 

2." Uma colisação mensal tle mil réis (1:;,;000) pagaYCis JlOI' 
trimestres cornllltes á contar do t.• de Setembro, 1. • de De
zembro, t.• de l\larço c 1.• de Junho de cada atuto. 

SOCCOlÜWS. 

Art. ü. • Dar-se-1m grnluitamenlc aos socios doentes ou en
fermos, n•sidentes no 1\io de Janeiro: 
~ 1. o Os auxílios medicos. 
~ 2. 0 Um soccorro pccuniario por cada dia de muleslia ou 

incapacidade tlP trabalhar, prontda eom alleslado do IIIPtliw da 
l'alll' 11. :n 
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SociP!ladc. Não trní direito a rste soccorro o tlocnle nos dias 
que PSI i ver recolhido em tmtamrmto na e asa de saude. 

Art. 7. 0 O soccorro será de l:t\000 por dia durante o primeiro ' 
mez da nwleslia, c se a enfermidade, ou incapacidade de 
tr<Jballlai-. fôr de maior duração, a Commis.;;ão fh.ará a concessão 
mensal. 

Art. 8.• Para ter direito ao soccorro, he necessario justificar 
ter feito os pagamentos regulares das cotisações trimestraes. · 

Art. 9. 0 A molestia não exime das colisações. 
Art. 10. Todo o doente collocado pela Uirectoria por conta 

da Sociedade em urna casa de sande receberá á sua sahida 
a quantia de cinco mil rl"~is. (5:POOO) 

Art. 1 t. Todo o Franer~1. recentemente che~ndo terá dirrito, 
se o requrn'r, <Jo auxilio das cornrnissões instituídas pelo art. 25. 

SERVIÇO lUElHCO. 

Art. 12. {lm mrdic;o será escolhido pelos membros da Com
missiio, munidos aos commissario;;. Scr-lhe-ha concedida uma 
quantia annual de seiscentos mil rí•is (GOO:tj~OOO) pagaveis por 
trimestre. Em caso urcessario, n Comrnisslío terá o direito de 
ajuntar um uu mnis medicos áquellc já nomeado. 

Este rnedi('O estará sob n dircc(:ão ilumedinta da Cornmissão, 
á qual elle rar<Í sru rdatorio lu~bdomadario, sobre o estado 
dos doentes que cllc li\'rr visitado. 

Art. 13. As visitas e euidados do medico não são devidas 
senão aos socios. 

DOHC.\RIO. 

Art. 1lL A Commissão lralar;í um ou mais Jloticarios para 
obter dctles os medicamentos com as condições mais vantajosas. 

Arl. JS. O Jloticario apresenlnr{t cnda trimestre as suas 
eontas lcgalisadas pelas datas dos fornecimentos c pelo nome 
do doente. 

INIID:\lAÇi)ES. 

Art. 16. Todo o entriTo, que for feito á cargo da Sociedade 
não poderá exceder a 45t;JOOO. 

Art. 17. Uma com missão de quatro membros será nomeada 
em ordem alphabelica para assistir aos runeraes, o os gastos 
do sPgc serão á eargo da Sociedade. 

:\rt. 18. Quando um dos membros designados não se puder 
npn'sentar aos runeracs, ellc será obrigado a preencher o 
lugar por quem faça suas vezes~ 

Art. Hl. A viuva ou orphão tem o privilegio de continuar 
a cotisação do socio rallecido, sem ser obrigado a pagar de 
noyo a j o ia de entrada. 
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l 
llEVERES E CAI\GOS. 

Arl. 20. Todo o socio que estiver devendo á caixa mais de 
':, tres mezes de mensalidades será convidado á pór sua conta 

• ,'·-em regra com o Thcsourciro ; se estiver com seis mczcs 
r,;: de atrazo será considerado como dernittido. Não obstante po • 
: . · rém se ellc justificar perante á Com missão a impossibilidade 

em que tem estado de satisfazer até então a importaneia de 
suas colisações, cite continuará com seu nome nos registms. 

Art. 21. Nenhuma requisição de exclusão de um soeio será 
admiltida, á menos que não venha motivada c apoiada com a 
assignatura de vinte membros quando menos. A Commissão 
reunida com os commissarios decidirá c se pronunciará. 

COl\[1\USSÃO DE ADl\llNISTRAÇÃO. 

Art. 22. A Com missão será composta de sct.c socios, sendo : 
um Presidente, um Vice-Presidente, um 1. o Secretario, um 
2. • Secretario, urn Thesourciro c dous Conselheiros. 

Art. 23. A Cornrnissão deve representar e sustentar os direitos 
da Sociedade. Elln deve observar os l~slatutos, c vigiar para 
que não h3ja ncuhuma infracç.ão nem no espírito nem na 
fórma. 

Art. 2~. A Com missão púclc receber oiTertas, legados, dadivas, 
& c. que sejão feitas á Sociedade. E lia será encanegada da 
recepção dos fundos, de seu emprego, e de tudo que diz 
respeito á gerencia da Sociedade; porém em nenhum caso poderá 
ella bnçar mão dos fundos de reserva. Ella não poderá comprar 
nem vender immo\'cis, conlractar mercados por muitos annos 
sem ter primeiramente obtido autorisação da Assernbléa geral. 

Art. 25. A Commissão uomêa um Presidente, um Vice
Presidente, Secrctnrios e Thesoureiro: ella nomêa seis commis
sões de quatro membros cada uma, composta de commerciantes, 
c de officiaes de difi'ercntes o Ui cios e prollssõcs; cada uma destas 
eornmissõcs cstar<í de serviço na sua \'ez, tluraul.e um mcz, n 
tmtará de auxiliar ou de procurar trabulho para os socios, ou 
aos Francezes novamente chegados que se inscrevão como mem
bros da Soeiedadc. 

Art. 26. Não se podem tomar deliberações sem se acharem 
presente!' como mmnbros: 

Presidente, Secretarios, c Thesourciro. 
Art. 27. O !'residente convoca os membros da Sociedade para 

ás reunwcs. Elle IH·esitlc ús Assembléas, dirige os debates, dlí 
a palavra aos socios que a pedem, segundo a urdem de inscripção, 
faz executar o r('gulamento; chama a ordem os socios que não 
se conservão nos lermos de uma discussão calma e conforme 
ás conveniencias, ou que 1\)gem do ohjecto em discussão. Ellc 
p.Je á votos as dilft~rcntes propostas apoiadas pela Assem-
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bh'~a. O seu yoto não tem preponderancia alguma sobre o dos 
outros mPmbros. 

Art. :!8. O Yicc•-Presidentr. serve por dircilo em todas as 
ftmc~õt•s c allribnições do Presidente, demiltido, ausente ou 
impedido. , 

Art. 2!l. O Sec:-elario toma nota dos debatrs das Asscml)\+·as, 
lcdige o proel'sso verbal das rcuniül's sobre um rcgiatro ad hoc 
rubricado pl'\o Presidente. 

Art. !30. O 2. o SPcretario serve no impedimento do 1." Secre
tario ausente, on impedido. 

Art. :H. O Thesourciro entra pam a caixa com os fumlos 
I' valon·s da Soriedarlc; clle dispúc del\es st•gundo resolução da 
CornmissJn, r por ordt•m assignada pelo I'residt~nte. l~lle ftírma 
as rontas rta Snei<~dadt• e c!Pposita no B:lllco toda a quantia 
IJlW t'\Cf'dl'J' <Í quinhentos mil reis (:J00:'-000). Deve ter sempm 
em dia os livros. 

Art. 3~. Apn•srntarü :í Commissfio o estado da caixa, touas 
as vczl's que lhe mr exigido. 

ELEIÇÃO UA CO:\Uli5SÁO. 

Art. 31. Cnlla nrn elos membros da Commissão, c quatro 
rnemhros snpplf'nles Sl'l'fío eleitos pelos soeios presPntPs da 
Assem!Jit',a geral por Pscrulinio secreto c por maioria de lolos. 

A eleição tr!rá lugar nn 1." dn Setembro 1lc cada anno. 
Art. :I'~. Uma Cmn missão de cinco rnem bros será nomf'atla, 

com nnlccedcncia de~ um anno, para examinar c vcrilicar a~ 
eonlns do anno findo. 

ASSEl\IUÜAS G1:nAI:S. 

Art. :l5. Totlos os membros da Sociedade se~ reunirão em 
As~emb\{·a g<~ral nrn:J vez por anno, nD 1." de ~\'lembro, mwi· 
''<~rsario da fun<l<u:fítl ila Socindadc, para ouvirem o rel;Jtorio do 
J' residente e rio SL~cretario, sobre o estado da Sociedatlc, sua posição 
linanccira, sobre ns rei'llrsos que apresenta os fundos que pos~uf'. 
sua receita c suns d1~spezas, assim como o rclatorio da Commissüo 
de revisão 1l:1s contas. 

Art. 3ü. Quinze dias antes da Asscmhlt:n geral a Com missão farit 
distribuir :í todos os membros da Sociedade a conta de sua genmcia. 

Art. 37. Se a Comrnissno julgar neecssario a eom·ocat;iio da 
Sociedade f'tn Assemhll!:l ~era! em époc11s mais pro:;:imns que 
as que arima viio designadas, clla faní a eonvoca~·ão por cnrla~ 
individuar.•. e pelos jornacs. Lol-!:o que cincoenla socios exigirem 
por cscriplo a eonvoeat;ão da Sociedade em Asscmhléa gl•ral, 
a Com missão rlcveril reunir a Socirdnde. 

Art. :18. A Assemblra geral nfío podcní dclibcrarscniio quando 
tiver presente pelo menus cincoenta " unt membro~. St! nfto 
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rslivm·ern pl'í'SC!Il!'S Oô einr.ocn(a P ll!ll lllClllbi'OS f,\1'-SC-llll Urna 
st•gunda convocaçiio, c os membros que então se acharem pre
sentes nesta ~cgunda ~\sscmbléa passariío a delilJcrnr. 

SOCHJS IIO:'iORATI!OS. 

Art. 3!J. Torlo o Frnnr~cz ou Estran~;riro que tenha prestado 
serviços á Socicdadr, qurr SPjn por titulo de dadivas, lr~gados, 
ou outros quacsquer, poderá ser nonwado membro honorario . 
.Esta dignidude ser<Í conferida sob proposta de dous membros 
litulan•s por mninri;~ de votos. 

Art. !,O, Os membros nomeados honorarios rccclwriín nviso dt~ 
sua nomeação por meio de nma cart:.~ assi~nada por todos os 
nwmhros da Commissão. Elles potkrão nssistir ;ís reuniões, 
pnn;m em nenhum easo tcr:o voto deliberativo. 

DlSI'OSlÇÕES GEI:AlcS. 

Arl. 41. 0.-actu<les Est<1lulos. discutidos r nclnplados rm As
st~mhlt~a ~eral, sPriio impressos c dislribuidosú cada um dos mem
hros :í custa ria Socie!ladt•. 

Art. 42. Toda a proposta para t~tHlança ou modincaçiín dos 
presentes E~tafulns scr;í a prt•sentada por Pscripto ;i Com missão. 
fJUt~ deverá faz~-la distribuir pPins socios quinze rlins nntes da 
primPira Assembléa gemi, <i deliberaç.ão da qual clla serit sub
rneltida. E,;ta reuniüo tornar-se-In então, tomo todas as reu
niües geraes, obriga\oria para lodos os sodos. 

ARTIGO SlJPPl.W,IE:\'TATI E TRANSITORIO. 

A nova Com missão sPr:í obrigad.1 a nprcsentar, com a menor 
rir mora possível, os presentes Estawtos ;ís nuloridndes hrasilcirns, 
paril f;1zer reconhecer a exisiPncia )pgal ria Sodedadc Fnmecza 
de ::::occorros l\lutuos .--O l'residentc.-Dr. F. Uwmct. 

-----·-----
nECilETO N ." 2.702- de 2;; de 1\Jaio de fSGI. 

ra1. ntrnsiYas ns •lisposiçõPs •lo nrt. G:, do DrPretn n.• 73G •le :>O de l\'o
\Plllloro olc ts:.o c olo art. : •. 0 1lo lh•crcln n." 1.1\73 1lc ~~~de Novcmhrn 
oiP Jx:,~ aos empregados rhis tias ltrpartiç<lcs sujritas ao 1\linistO'rio da 
Cuerra. 

Hd pol' hem Dclrrmlnar qnc a l~poea rm qnc ns rmprc
~arlos cilis das Hcparti\·!ies sujei!ns no illinislerio da ~~ucrra 
devem comcç:tr o percl'her seus \'endmenlos, seja a llll'Silta 
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que l'Stil determinada para o dito Jim, relativamente aos em
pregados de Jlazcnda, pelos arts. 65 do Decreto 11." 736 de 
20 de Novembro de 1850, c 5.• do Decreto n.• 1.073 de 
30 de Novembro de 1852. 

O l\Iarqucz de Caxias, do 1\11'11 Cons11lho, Presidente do de 
Ministros, 1\linistro c Secretario de Estado dos N1~gocios da 
f;ucrr:~, o tenha as~im entendido o expeça os despachos ne
e••ssal"ins. Palacio do Hio de Janeiro em vinte cinco de Maio 
de rnil oitocentos sessenta e um, quadragcsimo da lndepcn

dencia c do Jmperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Marquez de Caxias. 

-
DECitETO N. 2.793-dc. 25 de l\laio de 1861. 

1 :onr~•lc ú ~ol'ir<larle drnominada G!!hinRte Portuguez de Leitura autorisacão 
pam l'ontinuur a funceiouar, e approva os respectivos Estatuto8. 

I 

I 

1 
l 

Attendendo ao que l\fe representou a Directoria da Sociedade 
dPnominada Gabinete Portugurz de Leitur·a, estabelecida nesta 
CôrLP, c de conformidade com a l\Iinha Irnmediata Hesoluçiio 
de 27 de A hril ultimo, tomada sobre parecer da Secção dos 
J'\1•goeins do Jmpcrio do Conselho de Estudo, exarado em 
consulla de 28 de Janeiro proximo passudo: Hei por bem 
eorret,der á lllf'sma Sociedude nutorisa~.:ão para eontinuar a 
l'unr-cionar e A pprovar os seus E~ta.tutos ; ficando as alterações 
que ndles se fizerem sujeitas a approvação do Governo Imperial, 
'' rlevenc!o )HIS!iar-se a competente carta para servir-lhe de 
titulo. 

Jost·, Antonio Saraiv<1, do Meu Conselho, Ministro e Sccrelario l 
de Estado dos Negoeios do Irnpct·io, assim o tenha entendido ; 
,, faça executar. Palado do IUo de Janeiro em vinte einco 
de l\faio de mil oitm:ent.os sessenta c um, quadragesimo da 
lndPl)('nderrcia e do lrnpcrio. 

Com a Hubrica de Sua ~l<lgestade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 
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Estatutos do Gabhíete Portuguez tle J,eitua•a. 

CAPITULO I. 

DENOMINAÇÃO E FINS llA INSTITUIÇÃO. 

Art. t.• A instituição denomina-se Gabinete Porluguez de 
Leitura no Hio de Janeiro. 

Art. 2. 0 Os fins são promover a inslrucção pelos meios 
scguintos: 

L • Organisar uma livraria escolhida nas scicncias, literatura 
c artes. 

2. o Colligir as obras e mauuscriptos de me rito na lingua 
portugueza. 

3.• Subscrever os mais acreditados periodicos nacionaes e 
estrangeiros, concernentes ás sciencias, á literatura , ao corn
mercio e ás artes. 

4. 0 Solicitar ás outras associações !iterarias da língua por
tngueza, para que concorrão com o Gabinete P'ortuguez de 
Leitura no Uio de Janeiro alim de reimprimir os livros raros, 
e imprimir 03 m;mu~criptos interessantes da mesma lingua. 

C.\PITULO 11. 

DO CAPITAL ll..\ SOCIEIU.LlE, SEUS RENBL\IIlNF~S E API'LlCAÇ,\0. 

Art. 3.• O capital da Sociedade compiie-se: 
t.o Do producto de mil acções de 20:WOO cada uma, podendo 

cmitlir-se maior numero quando o Conselho deliberativo o julgar 
conveniente. 

2.• Da sexta parte do rendimento annual, que será capitali
sada; c dos donatiyos foitos á Sociedade. 

3. o Do excesso da renda no caso previsto no art. 7. o 

Art. 4. o Este capital h e só mente applica-yel aos fins indicados 
nos numeros 1.0

, 2. 0 c 4.• do art. 2. 0 

Art. 5.• Os rendimentos da Sociedade consistem : 
1. o Nas mensalidades pngas pelos accionistas. 
2. 0 Nas quotas dos subscriptores. 
3.• Nas multas impostas pelos Estatutos e regulamentos. 
4. 0 No liquido das acçõcs dos accionistas fallecidos, cujos 

herdeiros, ou seus representantes, as não reclamarem no prazo 
de doze mezes contados da data do aviso, que se fará por um 
ou mais periodicos. 

5. 0 Em quaesquor outros rendimentos não classifi~ados. 
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Art. G.o .\s dPS[l('zas do Pstabelecimenlo, nas quues se eom
prehende a suhst:rip~·ão do:. pcriodieos, serào feitas pelos n•n
diuwntos da SodPdad1~ não eapitalisarlos. 

;\rt. 7." Do excesso d() rendiuwnlo ú dcspcza, logo que passe 
de 500~000, formar-se-Ita um fundo de res1~rva que scrú eapi
talisado, ou applicado para supprimento de renda, por delibe
ração do Conselho, segundo as ucccssidades do cstabelceirncnto. 

"\rt. 8." Tendo cstll fundo de rcscna, eomo saldo em caixa 
excedente ;í mesma quantia de 500\:1000, c nlio tendo applieac;iio 
irnmediata, será posto a render em llaneos commcreiaes, ou 
em desconto de litulos os mais acreditados c do prorupta 
rcaliza(~ào. 

CAPITULO lll. 

DOS .\(:CIO:.'ilST.\S, SU.\S QUALIJJADES 1 AD3USSlO, JHREITOS E 
DEVmtES. 

Art. fi." Para ser accionisla lw nucPssario: 
1." Ser cidadão portugucz, bem morigerado, c de occupac;ão 

honesta. 
~-" Que requeira, ou seja proposto por qualquer accionista 

oí l>irectoria. 
Art. 10. O~ accionistas tem os seguintes deveres: 
1." Tomar e possuir uma ou mais act:ões. 
2. 0 Aceital' os cargos e commissões para que fôr cloifo, po

dendo' escusar-se em caso de reoleic;ào, ou por molestia gra\·e 
c permanente. 

3." llagat· a quantia de 3~000 por semestre, nos mezcs de 
Jilneiro c Julho de cada anno. O que se ausentar por mais 
de seis mezes ficará alliviado desta contribuição pelo tempo que 
a auscncia exceder aos mesmos sois mezes, dando previamente 
parte á llircctoria. 

Art. 11. O accionista que, um mcz depois dos indicados no 
n. o 3." do artigo ;mtecedcnte, não li ver feito o respectivo pa
gamento, ficará inhibido de levar obras do Gabinete c ineorrcrá 
11a multa de 400 réis por cada mez do demora. 

Art. 12. Se continuar a falta d1! pagamentos, c a accumulação 
das mensalidades c multas absorver o v:.llor da acção ou 
aec;ões que possuir, perderá esse accionisla esta qualidade, c 
a acc;uo ou acc;ões serão vendidas, passando-se novas apolices 
eorn rcsah·a. 

Art. 1 :L Compelem aos accionistJs os seguintes direitos: 
1." Fazer fHtrte da Assembléa gcrul. 
2." llequt•rer ao Director a convocação exlraordinaria da 

mesma, em requerimento molimdo, assignado ao menos por 
20 accionislas. 

:1. o l'ropt\r á Jlircctoria accionislas, soeio~ eollaboradores o 
llonorarios rorrespondenlt'S, c subscriplores. 

j 
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4.• Dirigir á Directoria e ao Conselho deliberativo, ou ap"'"" 
sentar c sustentar em Asscmbléa fl"l)ral, quacsquer propostas 
uteis ao eslauelecimenlo, que não versarem sobre a rcforn1a 
de Estatutos. 

5.• Apresentar propostas para rcfo:-ma de Estatutos, em 
conformidade com o art. 58. 

6.• Usar dos livros c periodicos do Gabinete, e introduzir 
nelle qualquer pessoa estranha, na conformidade dos regula
mentos c disposições da Directoria. 

7. o Indicar á Dircctoria obras de merilo para o Gabinete. 
8. • Transferir as suas acçõcs á pessoas que ainda não forem 

accionistas, c tiverem as qualidades do art. 9.• Esta faculdade, 
por1\m, ~ó poderá ser exercida desde já pelos que tiverem mais 
de uma acção nas que excederem a essa. e pelos que se ausen
tarem para fora desta cidade e Provinda em todas as que 
possuirern ; as outras só as poderão transferir quando estiverem 
em circulação todas as acçõcs do capital da Sociedade, compre
hendidas as de que trata o art. 5.•, n. o 4 c art. 12. 

Art. H. Amplia-se aos herdeiros dos socios fallecidos o 
direito de transferir as acçõcs respectivas, ainda que socios não 
sejão, podendo toma-las para si mesmos se tiverem as qualidades 
do art. n. o, ou pro pôr out1·os nas mesmas cir.:mmstancias • 
dependendo Plll ambos os casos da approvação da Directoria. 

Art. 15. Em todos os casos de transferencia, não será esta 
pcrrnittida sem que primeiro sr•jüo pagas as mensalidades e 
multas que dever o trnnsferente. 

Art. 16. l'crde os direitos dcc!arados no art. 13: 
t.o O sot:io que se achar no caso do art. 12. 
2. 0 O qnrl fôr convencido de extravio voluntal'io de qualquer 

objecto da Sociedadt~, ou praticar contra clla actos olfensivos 
c perturbadores da ordem, c nestes dous casos não poderá ser 
mais admitlido. 

Art. 17. Os serviços rcleYantes prestados á Sociedade pelos 
accionislas terão especial mençüo nas netas das sessões da 
Directoria, c ~erão comrnemorados no relatorio annual que o 
Dircctor apresentar á Assembléa. 

Art. 18. Aquellc, poróm, que prestar á Sociedade serviços 
extraordinarios, assim qualillcados unanimemente pela Direc
toria, além dos actos de conside1·ação acima referidos, será 
premiado com um diploma de benemerito da Sociedade. 

CAPITULO lV. 

11.\ ASSI\~IHJ.ÉA GERAL E SEUS TRABALHOS. 

Art. 19. A Assembléa geral he a reunião dos accionistas 
que comparecerem no local das sessões, convocados por annuncios 

Parte li 38 
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em nm ou rnnis pr1•iodicos com anticipação de óiló dias pélo 
menos. 

Art. 20. Se uma hora depois da designada nos annuncios 
não estiverem prestlntes qu:uenta accionistas, abrir-se-ha a 
sessão, e as deliberações obrigarão todos os mcmbr0s da 
Sociedade. 

Art. 21. Scní convocada ordinariamente no mez de Janeiro 
de cada anno, e extt·aordinariamente quando as cil·cumstancias 
o exigirem. 

Art. 22. Será presidida pelo Dircctol', c servirão de Sccretarios 
os do Conselho deliberativo. 

Art. 23. Nas reuniões ordinarias compete a Assembléa: 
1 .• Tonwr· conhecimento do estado da Sociedade por meio 

de um rclalorio circurnstnneiado, qu~ lhe será apresentado 
prlo })irector. 

2.• Tomar contas á Directoria sobi'C informações de uma 
commissão de tres membros nomeada pelos socios presentes, 
a qu:::l dará seu parecer no dia que se designar. 

:J.• J~leger os membros do Conselho deliberativo na fórma 
<lo art. 5'~. 

!~.· Adrnillir, diseutir, auoplar, ou regeitar as propostas de 
•JtH~ traia o :H·f. J:J 11." 4, para sr·rem rcmetlidas ao Conselho 
ddibr~rati\IJ. 

,\rt. 2\. As ddibPrações serão tomadas a pluralidade absoluta 
de votos dos wembros prrsentes. 

Art. 25. Quando a Assrrnbléa não puder concluir seus traba
lhos em uma só sessão, continuarão as reuniões até o con
seguir. 

Art. 2G. A comocação extraordinaria da Assembléa será 
unicamente para resolver sobre os objectos que pela Directoria 
forem apresrntados á sua consideração. 

CAPITULO V. 

DO~CONSEJ.HOfllELIBERATIVO E SUAS ATTRIBUIÇÕES. 

Art. 27. O Conselho deliberativo será composto de quatorze 
Conselheiros eleitos pela Assembléa e dos cinco membros da 
})irectoria, e presidido pelo Director. Na falta de algum 
Conselheiro por escusa, eleito para a Directoria, ou outro algum 
impedimento permanente, será chamado o immediato em votos. 

Art. 28. As suas funcções durarão um anno, a contar do 
dia em que fôr dellas investido, que será no mez de Junho 
s eguintc á eleição. 

Art. 29. Reunir-sc-ha ordinariamente nos mezes de Junho 
c Dezembro, c extraordinariamente quando o Director 0 
COnVOCtlf. 
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Art. 30. Para haVl'l' scssã<Hlo Conselho devf'í'iio estàfptcsentes 
onze membroS' pelo menos. 

Art. 31. As suas deliberações serão tomadas á pluralidade 
absoluta dos votos presentes, excepto nos casos de eleição da 
Directoria segundo o art. 56, c de reforma de Estatutos segundo 
o capitnlo 11. 

Art. 32. Compete ao Conselho : 
1. • Eleget· d' entre os seus membros um 1. • e um 2. o Secreta rios 

para os seus trabalhos e para os da Assembléa, pelo tempo 
de sua duração. 

2.° Fazer o regulamento para os seus tmbalhos. 
3. • Eleger a Directoria e o substituto do Thesoureiro no 

mez de Dezembro, e novo Thesoureiro no caso previsto no 
art. 38. 

4.• Discutir e decidir as propostas que lhe forem dirigidas 
pala Assembléa c Diroctoria, ou apresentadas por algum de 
seus membros. 

5. o Ueformar os Estatutos quando julgar nccessario na con
formidade do capitulo i I. 

6. • Crear os empregos que julgar de necessidade, e os que 
lhe forem propostos pela Directoria, c arbitrar-lhes orde
nados. 

7.• Deliberar a rciipcito do excesso da renda em conformidade 
rom o art. 7 .• 

8.0 Providenciar todos os casos occurrcntes que não estiverem 
claramente determinados nos Estatutos. 

CAPITULO VI. 

D.>\ DlRECTORI.\ E SUAS .\1'TRIBUIÇÕES 

Art. 33. A Direcloria compõe-se de cinco membros, a saber : 
Director, Vice-Direclor, 1.0 Secretario, 2., Secretario e Thc
sourciro; haverá mais um substituto do Thesoureiro que stí 
.entrará em exercício na falta, ou impedimento permanente 
daquelle. 

Art. 34.. São suas atll'ibuições: 
t.• Uepresentar á Sociedade na su~lenta~ão c dPfesa dos seus 

direitos. 
2. o Fazer parte do Conselho deliberativo. 
3. • Cumprir e fazer cumprir os presentes l~statulos c dc

liberaçt~es do Conselho . 
.t. o Deliberar a convocação exlraordinaria da AssemLiéa 

e Conselho, quando o julgar conveniente. 
5.0 Propór ao Conselho os melhoramentos e reformas quo 

julgar proficuos aos interesses da Sociedade. 
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6.• Escollwr e contractar pessoas idoneas para os empregos 
da Soci1~dadc, sus('cnde-los, c dcspedi-106, segundo t) exigirtJ 
bem do cslabdecimento. 

7." Organisar o Gabinete, vigiar ~ta sua oonserTaçilo, pro
mover o s<•u au:;mcnto, e spgura-l"O ct.ntra incendios. 

8.• Mandar recolher os fundos c rendas da Sociedade, e fazer 
dcllas applicaçfio em conrormidade com os Estatutos. 

9." Tomar contas ao 'Ihesonrei-ro no nm de t:ada me-.t e sem
pre que o julgar neeessario. 

10. Abrir c manter correspondcncias com outros estabelcci
mrnlos analogos. 

1 t. Admitlir novos acdonistas e subscriptores. 
H. Convidar e adruiltir socios collaboradores, e honoraries 

corTPspondcnles, llllllli-los com diplomas c Estatutos da So
<'ielladc•, e solicitar a sua coopemção. 

13. Aceitar a transferencia das acções. 
I r~. 1\rgubr e delé•rminur: toda a administr·ação economica do 

rstalwlecirlll'llto, c dar as provitkncias para que a escriptu
raç;io s<'ja feita com l'l'gularitlade c dareza. 

13. i111pôr as multas marcadas nos Estatutos c regulamentos, 
c faZt'r dl"ecliva a sua cobrança. 

11i. Or~anis;tr os regula menlos nncessa l'ios pura os seus tra
balhos e allrninistrilç.fio do f'Slalwlecimento. 

Art. 35. Jteunir·st~-ha pelo menos duas vezes mensalmente 
para deliberar c prover sobre os olJjectos de sua incum
})enriu. 

Art. 3G. Prestará anuualnwntc contas docurrwntadas dos seus 
actus atlltlioi;lralivos, aprescntan<lo á Assembléu um relatorio 
cireuu!slanciado do l'>larlo da Sociedade. 

Art. 37. l\'üo púJe lmrer sessão sem que estejüo presentes 
trcs IIW!llbros da Dircdoria, e as suas dl'liber·aç(tes serão to
mudas ú pluralidade de mlos. 

Art. 38. Os uwn1bros da Jlirectoria serão substituídos pelo 
modo sl'guinte: 

O Dircclor, no caso de morte e imttedimento permanente, 
pelo Yice-Uiredor. 

O Yict'-Uin'clur, d;tdas as mesmas circumstancias, ou pas
santb) a c•x<·rcer as runcçõcs de Direclor, pelo immediato 
em votos; e, na falta dt•ste, procederá o Conselho á nova 
elc~içiio. 

O L" e 2.• Secretarios, do mesmo modo que o Director e 
Yice-Director. 

O TIH'SO!Il'ciro, pelo seu substituto, e na falta de ambos 
proceder-se-Ira tanrbem á nova eleição. 

Art. 39. Faltando por· acaso a uma sessão o Director, presi
dirá o mais idoso dos membros que estiverem presentes. Se 
fhlturcm ambos os Secretarios, exercerá suas funcções o membro 
rnais moço. 
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CAI1ITULO VIl. 

DAS ATTRIDUIÇÜES E 1lEYERES DllS l\IEMBROS D.\ lliHEt:TORIA. 

Art. 40. Ao Dircctor compele c incumhr: 
t.o A convocação da Assemhll·a e Conselho, tanto onlinal'ia 

como extraordinarinmcnlP, c~m c~onl'ormitlaclc com o:; Estatutos. 
2.• Designar os clias para as sessões onlinarias lln Diredoria, 

c convoca-la cxtraonlinariamentP. 
3.• Abrir as SPSSõPs fia Ass<~mbll-a, Conselho e Dirt·doria, c 

regular seus trabalhos conl'ormc os J'c•gillwntos respectivos. 
4.o Apresentar á Asscmhléa o rl'latorio llc q1w trata o art. 

36, previamente lido em Directoria. 
5. o Fiscalisar a execução dos Esta tu los, c dos regulamentos 

c deliberações tanto da Assembléa, como do Conselho c Dircctoria. 
6. o Assignar com o Thesourciro c Sccretnrio as apolices c 

contri\ctos da Sociedade, c com o Secretario sómcnte os di
plomas, actas das sPssões c ordens para d<•spczas. 

Art. 4.1. O Yicc-nirector suhslilue o Director em todas as 
suas altribuiçücs c deveres: e compc:te-lhe, cumulativamente 
com os Secretarios, os cncurgos de que trata o art. li3. 

Art. 42. Ao L o e 2. o Secreta rios incumbe respectivamente a 
rcdac~ão e h·:tlll'.1 das <~ela~, assignar o.> eseriptos nwncionados 
no art. 40 n. o G, coordena•· o archivo, formar a lista dos 
socios c subscriplores, assim como uma relação dos donativos, 
os avisos c tollo o mais expediente, scgnndo as determinações 
regulamentares da Directoria. 

Art. 43. Compete lambem aos Secretarios, cumulativamente 
com o Vice-nirector, c peln ordem que estabelecerem, em 
quanto não houver um empregado especial : 

1. o Fazer a escolha das obrns, periodicos c mais objcctos 
concementcs á leitura, ornamento e serviço da livraria. 

2. o Promover a acquisição das obras interessantes, annun
ciando-as á Dirccloria, c indicando-lhe os meios de as obter 
menos dispendiosas. 

3.0 Dirigir a organisação dos catalogos com a possível cxac
tidão c clareza, e apresenta-los ;i Direcloria. 

4.0 Jnspeccionar a biblintheca c cxamin<~r se o guarda 
cumpre seus deveres, c lembrar <Í llirccloria as providencias 
conducentes para o augmento c conservação do Gabinete. 

Art. 44. Ao Thesoureiro compete: 
f.o Fazer arrecadar e guardar, sob sua responsabilidade, os 

fundos e rendimentos da Sociedade, c applíca-los como lhe 
fór determinado pela Dircctoria. 

2. 0 Prestar contas iÍ Directoria conforme o art. 34. n.o !J. 
3. o Mover com segurança os fundos da Sociedade para os 

pagamentos de facturas de livros c mats ohjcctos do Gabinete, 
depois da o pprovaç n.o da Dlrcctot'io. 
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CAPITULO VIII. 

IIOS SOC!OS COLL:\tlOU.\UOI\1\S, ~ IJOSOUAUIUS CORRESI'ONUENTES~ 

Art. 45. Soclos collaboradorcs, e honorarios correspondenteS; 
&ão aqucllcs que, residindo em qualquer paiz fóra desta COrte,. 
cooperarem para os Iins da Sociedade. 

Art. 46. São pt·oposlos pelos accionistas ~ approvados pela 
Directoria, ou convidados pot· esta. t 

Art. 47. Os socios collabOI'adot'cs tem n seu cargo: 
1." JJiligenciar a descoberta c acquisição dos livros, instm

nwntos o mais objcctos ncccssarios ao estabelccimenlo, segundo 
as insti'Uqões que lhes forem transmittidas. 

2." Promover c inspeccionar cuidadosamente a impressão das 
obras que lhes forem rccomrncndadas. 

3.• Communicar <Í Dircdoria o resultado dos trabalhos qu0 
lhes forem incumbidos. 

Art. 48. Os fundos para as despezas dos objcctos designados; 
nos n. •• 1 c 2 do artigo precedente serão ministrados por 
agentes commerciaes, que a Directoria indicará em suas instruc-
çOcs. 

_-\rt. 4!l. Aos socios honorarios correspondentes incumbe: 
corrcspondcrcm-sc com a Directoria, por inlcrmcdio do Se
crcL!rio, sobre objuclos scientillcos c lillerarios. 

Art. 59. Os soei os dt~ que trata este capitulo tem as seguintes 
)ll"f~J'Ogatl \·as : .. 

1. o São isentos de contribuições pecuniarias para a Sociedade. 
2." Hecebcm um ex em piar de cada obra que fôr impressa por 

conta da Sociedade, cuja materia não exceda de mil paginas 
de oitavo. 

3." Tt•m direito a perceber commissão mercantil nos casos em 
que fôr devida. 

4. • Quando rcnhão residir no Rio de Janeiro, podem usar 
de todos os livros e pcriollicos do Gabinete, na conformidado 
dos regulamentos c disposiçücs da llircctoria. 

5. o Os scnit;os por clles prestados á Sociedade serão quali
ficados n premiados s(1i.nmuo os arts. 17 e 18. 

CAPITULO IX. 

DOS SUBSCHil'TORES. 

Art. 51. Podem ser subscriptorcs pessoas de ambos os sexos 
c de qualquer· nacionalidade. 

Art. 52. Para ser ad mittido subscriptot· )le nccessario: 
1.' Ser bem morigerctdo e de occupa~&o honesta. 
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2.0 Que !leja proposto por unl aceionista, c apppt•ovado pela 
Directoria. 

3.• Que subscr·eva por· lt'P,~, sei' on rlozc mczcs, pagando no 
J)rimeiro caso 4:t~OOO, no segunflo 7~000 e no ter·ceiro 12:tl000 
adiantados. Estrs pt·eços pofler'<io ser alteraflos pelo C•mselho 
deliberativo sobr·e proposta fia Directoria. 

Ar·t. 53. Os subscriptnres tem o nso ria livraria e mais ob· 
jocto:i do tlabinete na confOI'rnidadc dos rel(ularncntos. 

CAPITULO X. 

lHS ELEIÇriES. 

Art. 54. A eleição dos 1 '~ m<~mbros do Conselho delibera
tivo será feita em sessão ordinaria da Assembléa geral por 
maioria relativa de votos dos membros presentes e dos ausentes 
que os remettercm, devendo esk> ser escriptos e qssignados 
pelos respectivos accionistus, e enviados ao Secretario em carta 
fechada. 

Art. 55. A apuração dos votos s<~rá feita por uma mesa elni
toral composta do Presidente ria Assemhléa, 1.• c 2. '' Secreta rios 
c dons escrutarlores eleitos pelo Presidente, a qual proecdcrá 
segundo o regulamento respectivo. 

Art. 56. A eleição da nirectoria ser(t feita pelo Conselho 
por maioria relativa de voto5 dos nwmbros presentes e rece
bidos pm· cscripto, na fórma do art. 51. 

CAPITULO XI. 

LIA UEFOUMA UOS .EST.\l'l'TOS. 

Art. 57. Os fins da instilui<;ão dn nabitwle Porlngnez de 
Leitura deterrninarlos no capitulo 1.• destes Estnlutos, e o pre
sente artigo, não poderão ern tempo algum ser alterados sem 
o c~ssentimento do dons terços, pPio menos, dos acdtlnistas re
sidentes no lHo fi() Jan('iro por delibP,raçiío tomada em n:união 
geral da Sociedade, ou por aulorisação especial por elles eon
ferida. 

Art. 58. Os E~ta'utos só podem ~er alterados em sessão or
dinat'ia do Consdho deliberativo, precedendo proposta da Din:c
toria, de quatro membros do Conselho, ou assignaf1a por 20 
ou mais accionislns. 

Art. 51 .. lnlg-ada a proposta ohjP:·t.o 1l1: dr:ilwra~;iío, por 
maioria dos membros presen(<•,;, !i<;arú p:tlenl<\ na sala idas 
sc~SÕL's por oi!n (\ia:;, li!Hlos o' <[lt<t••s enlrar;í tH ordent do~ 
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tJ•abalhos na fôrma do regulamento; c, sendo adoplada por 
dons terços dos membros do Conselho, rednzir-sc-ha a projeclo 
de reforma, para ser pelo mcsnw modo de \'Olaçiio sanccionado 
ou rejeitado pelo novo Conselho na sua primeira reunião or
dinaria. 

Rio de Janeiro em 16 de Dezembro de 1843. -Os membros 
do Conselho de reforma ( SPgucm-se 13 assignaturas). 

Approvarlos em SPssiio da Asscmbléa geral de 31 de He
zmnbro de 18&3.-Padre Narcizo José de Moraes Jllarques, 
I•residcnlc.-J oão Baptista Torres, 1." Secretario.-Jienriquc 
Pereira Leite Basto, 2.• Secretario. 

Conforme.-José Boni{acio N ascentcs de Azambuja. 

DECHETO N. 2.704.- de 25 de Maio de 1861. 

Man·a o ordenado do Carccrriro da CaMa da Villa de Araracú na 
Provinda do Craril. 

Hei po1· bem Decretnr o srguinle: 
Artigo Unico. Fica mareado o ordenado annual de oitenta 

mil réis ao Carcereiro da Cudêa da Yilla dt~ .\caracü na I•ro
vincia do Ceará. 

Francisco de Pnula de NPgrciros Sa}·ão Lobato, do 'Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos 1\'cgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar_ Palacio do Hio de 
Janeiro em vinte cinco de Maio de mil oitocentos scssenia 
c um; quadragesimo da lndepcndPncia e do fmpl'rio. 

Com a Rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Franscisco de Paulrt de 1Vcgrcit·os SaJ;úo Lobato. 

---
DECHETO N. 2.705-dc 25 de l\iaio de 1861. 

Cr{•a um Esquadrno M. Ca' aliaria da 0c~~arda Nacioual na Frrguezia tia 
1\lutuca da l'rm incia de 1.riuas C:cracs. 

Attendendo á proposta do Prcsidenle da Provincia .de l\Iinus 
Geraes, Hei por bem Decrelar o seguinte: 

Artigo Unico. l<'ic!\ creado na Frcguezia da l\Iutuca da Pro· 
vincia do Minas Goracs, c subordinado ao l:omm:Jndo Supcriot· 
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dos l\Iuuicipios da Campanha c Itnjnbá da mesma Provinda, 
um Esqnadn1o avulso do Cavallaria, com a deRignação de de~ 
cimo segundo, o qual terá a sua parada 110 lugar que lhe fôl' 

marcado pelo Presidente da Província na fórma da Lei. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do 1\leu Con
selho, l\Iinistro c Secretario do Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha enlemlido c faca executar. Palario do llio de 
.Janeiro em vinte cinco de l'Únio de lllil oiloecntos sessenta 
c um, quadragcsimo da IndPpcmleneia c do lmpcrio . ...,., 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstauc o lmpcrndor. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayào Lobato. 

--~·~-

Cn1a um Batalhão tk Infantaria d•• Gnanlas "Kadonars uas Parot~hins de 
Calllllllh)", t:;lpi\ ary, !' ~ •. los<' tk Toll'tlo tia Pro\ inda dP :\tinas nt•rat•s. 

AttPIHII'JHlo 1i proposta do Presidente da Provinc'a de l\linas 
Gcraes, HPi por hl'Ill Jleerdar o seguinlP: 

Artigo Unico. Fica creado nas Parochias rlc Camhnhy, Capi
vary, c S. Jost'· de Tolrdo da Prm·incia de ;, ;nas (;Pnws, c su~ 
bordinado no Commando Snr,'rior da Cuarda 1\ac.ional do l\Iu
nicipio u• Pouso Alrgrn l1 m~· :1a Provincia, um llatalhão de 
Infantaria de seis Comp;u:: ·.,,, .·orn a nnnH~ral:ão ele oitenta e 
ljllali"O do Sl'I"Viço aclivo, o .,Loal tnit a sua paratla no lu~ar 
que lhe fôr 111arcauo pdo Prcsiucnln da l'royincia, na fúrma 
da Lt~i. 

Franriseo de Paul,\ de 1\"cgrciros Sayrto Lobato, do l\Tcu Con~ 
sclho, l\Jinislro c Secretario de Estado dos Ncgoeios da Justiça, 
assirn o tenha entendido c faça executar. Palacio do !tio de 
Ja11ciro Plll vinte cinco de l\Iaio ue mil oitocPntos sessenta c 
um, quadragesimo da lndrpendencia c do Imperio. 

Com n Buhrica de Sua ~Jagcslade o lm pcrador. 

Francisco de I> aula de Negreiros Sayão Lu bato. 
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l.lECREl'O N. 2.797-do 25 de Maio de 186t, 

!teune a Termo dos Picos ao de .Jnírt'ls, r o do Bom Jesus de Gorgueia ll 
· 1le Paranaguá, nn Pro1·incia do Piauhy. 

Hei pot· bem Dect'dat' o seguinte: 
Art. 1. • O Termo dos Picos fkn reunido ao de Jaicós. na 

PJ"Oviocia do Piauhy, sob a jurisdicçlio de um só Juiz Muni
cipal e de Orphãos. 

Al't. 2. • O Termo do Bom Jesus de Got·gueia fica reunido 
ao de Paranaguá, na mesma Província, tambem sob a jurisdicçlio 
de um só Juiz 1\lunicipal e de Ot'phãos. 

Francisco de Paula de Negr·eir·os Sayão Lobato, do Meu Con
selho, l\linistro c Sectetario de Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio do 
Janeiro ao" vinte cinco de 1\laio de mil oitocentos sessenta e 
um, quadragesimo da Indcpendencia c do Impcrio. 

Com a llubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Loba to. 

-
DECRETO N. 2.798-de 25 de Maio de 1861. 

Approva o~ estatutos para ns raixas filiae$ do Banco Commercial e Agrícola, 
estabelecidas nas cidades de Vassouras e Campos. 

Attendendo ao que 1\le representou o Presidente do Banco 
Commercial e Agrícola, e de conformidade com a Minha lm
mediata Resolução de 15 do corrente mcz, tomada sobre parecer 
da Secção de Fazenda do Conselho de Estado , Hei por bem 
approvar os e5tatutos pam as caitas filiacs do mesmo Banco, 
estabelecidas nas cidades de Vassouras e Campos, que com este 
baixão. 

José l\Iaria da Silva Paranhos, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do lHo de Janeiro em vinte cinco de 1\Iaio de 
mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da Inllependencia e 
do lmperio. 

Com a Rubril~a de Sua l\lagestade o Imperador . 

.Tusé .'4faria da Silra Parcmhos. 
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~8taiutoM da11 eülxmt flllae!!f> elo Banco Com me..., 

ciul e Agt•leola, estnbeleeiclas nas cidades de 
V asl!lnut•ns e Cantpos , n qtte se t•efet•e n De• 
e•·t,io .,. ~.J89 tle e:. th~ illq.lo •le 1881. 

c:APITULO I. 

lHiNOl\IINAÇÃO, SÉDK, DASE E FUNIJO IJE OPEltAÇÕES DAS 
CAIXAS }'ILIAES. 

Arl t." As caixas liliacs estabelecidas pelo Banco Commer
dal e Agrieoln nas cidades de Vassouras c do Campos conser
varão as denominações que actualmentc tem, e continuarão 
com suas sédcs nas mesmas localidades. 

Art. 2.• As rereridas caixas não terão capital proprio, dis
tincto do do Banco. Suas operações terão po1· base a fracção 
do capital realizado do Banco, que a Dircctoria assignar para 
esse fim a cada uma das ditas caixas fi~,i· cs. 

Art. 3.o A Directoria do Banco poderá minuit ou augmen
tar, dentro dos limites do capital realiz· o do.Ba.nco, o alga
rismo do capital destinado para base das operações de cada 
uma das dita:; caixas, segundo entender conveniente aos inte-
resses do Banco. ' 

Art. 4. 0 O~ fundos necessarios para as operaçOes das caixas 
filiaes serão fornecidos pelo Banco, como c quando a Directoria 
deste entender conveniente; c poderão consistir em moeda cor
rente, em notas promissorias do proprio Danco, de quaesquer 
outros Bancos de eirculação approvados pelo Governo, e de 
suas caixas llliaes que tenhão curso na praça do Rio de Ja
neiro. 

CAJllTULO li. 

D,\S Ol'ERAÇÕI<:S HAS CAIXAS FILIAJ<;S. 

Arl. 5. • As caixas filiacs poderão crrccluat· as srguintcs ope-
rações: 

1. • llescontos. 
2. o Emprcslimos. 
3.° Compra e venda diJ mctaes preciosos pot· conta do Banco. 
4. o Compra c vtmda por conta do llanco de títulos de divida 

do Governo. 
5.• Compra e venda por commissão de mctaes preciosos, de 

titulos do Governo e de Companhias approvadas. 
6. o Movimento de fundos. 
7. o Cobranças por conta de tcreciros. 
s.· DPpositos. 
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SECÇÃO I. 

Dos di•scontos. 

Art. li." As caixns filiacs poclrrão desronl<ll" os srguintes 
tilnlos. 

1.• Lcti"Js elo Tlwsonro c da Thrsouraria da província do Rio 
de Janeiro, e quat·squer ontro;; títulos !lo norerno a prazo 
certo. 

2. • Letras da terra. 
3. o Ti lu los de Cnmp:lllhias kgalmente constituídas, ou de 

particnlarcs, que no commercio se costumão descontar. 
Art. 7. • As operaçües ue qne trata a presente secção scriio 

subordinadas ús seguintes disposiçi"ícs : 
~ 1. o 0,; ti lu los ollereciuos á dcsennto deverão ter prazo flxo 

de vetH"inwnto, e estar descm baraçados de todo c qualq ucr li
tígio. .\' cxcerH;ão dos titnlos mencionados no~ t.o do art. ü.• 
da Jll"' s mk scct;ão. dP\'t~rãn maL' conlt•r a Lle<:1araçio <le-paga
,·eis-no ln~o?:ar tlo cli'.iconto, sn l"or.•m dat::11lns 1l1) oalro. 

§ 2.'' As letras da len·a deverão ler pdo menos <luas Hrmns 
de credito n'io conlestallo, coniH)i•idas p!'\os Direetorcs da 

3. o l'íão serão dc3couladas as letras e outr:ls títulos que s!Í 
tiverem duas !irmas de membros da Diredoria da caixa ou de 
seus empregados. 
~ r, .• " Não se ucsconlarão igualmente letras ou títulos cujo 

wndmento rxceder a 'l'is mrz<'s, contados da data da proposta. 

sEcç,\n 11 . 

Dos cmprc.~tim os. 

Art. 8." As caixas flliaes poderão ell"eclna r em pn•sli mos, cpwr 
como mutnant<)S, quer como mutuarias. 
~ 1." Gs cmpreslimos que houverem de realizar co1uo mu

'uant<·s .~!':;in feitos por meio de letras aeeit<Js pchs mutu<Jrios, 
g<~ranti•':~··. rJr qualqtH'r das sc•guintrs li)rmas: 

1." l'or penhores do ouro, prata, diamanlt•s brutos o a la
pidados. 

2. a l)or apoliccs da divida publica geral ou da provinda do 
Rio de .Janeiro, c outros títulos do Governo, acçõcs da estrada 
de ferro de n. Pedro 11, c ti tu los particulares, cujo prazo do 
vencimento não exceder a seis mezes. 

3 .• ror fiança de pessoas notoriamente abonadas. residentes 
no lurmo em que funccionar u cuixa. 
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~ 2. o Como mutuarias poderão cffectuar cmprcstimos: 
t.o Pot' meio de contas correntes. 
2. o Por meio de lett·as de prazo não inferior a 60 dias. 
3. • Por meio de recibos em mão ou em cadernetas. 
Art. 9." Os cmprcstimos de que trata o § 1." do art. 8.• 

não se verificarão sem que os mutuarios satisfação ás SPguintes 
condi~·ões : 

1. • Mostrarão que são senhores e pas:>uidorcs dos bens qne o ITe
re cem, que estes estão livres e desembaraçados de quaesqner 
onus ou encargos que possão impedir a sua livre venda em leilão 
mercantil, c os depositarão, assignando termo em que tudo 
isto se dcclat'c, c em que se sujeitem aos usos da praça do 
lHo de Janeiro em taes casos. 

2. a Sendo os p•~nhore,; de ouro, prata ou diamantes, apre
sentarão antes do deposito a avaliação dos contrastes approva
dos pela Directoria. 

:J.a Sm1do os penhon's upolic<'S da divida publica, geral ou 
da .rrovincia do l~io d•~ Ja1u~iro, acçfies da estrada dt~ ferro de 
H. Pedro li, tilulos do (~overno ou dej)arliculan~s, durao pro
curação á Dirüeloria (la caixa para qu, possa yerilicar a trans
ferencia. 

4." O emprPslimo sobre fiança será anlheitti';:ado por tL•nno 
assignado em livro espeejal da caixa filial, em que os fiadores 
se obriguem para com a mesma co1uo princip;ws pagadores e 
cada um in wlidum, nlém do t[lie linuarão as lPiws que ver
san~m sqbre o PmprPstimo. 

5." O prazo dos ('lllfll"l'slimos e seus juros sPrfio objt~ctos de 
convPnçiio, não JJnd•~ndo s1~r o prazo maior, IH'IIl os juros rneno· 
rcs do que os das Oj:ern~·tiPS de dPsennlo. 

G." Sn q :wl:IUPI' ldra proyctlienk dt) em prt'sti 1110 sobre pe
nhm"<'s não f1\r paga e111 SPU veneinH·nlo, proe•·clt•r-se-h:\ <Í venda 
em leiliio llli'!'Cantil rom as.;i:;kneia d!~ Ulll dos membros t.ia 
Dirednria da cai\a, pn~ce!!Pnclo anniJileio alfixado por oito !lias 
Jlil casa em q1w funct:ionar a 1:aixa, ~~ public:ado r.o!tSI~c:uliva
menl•~ por t!'I'S dias nos joi'IIDPS locaes, se os houvPr. ( l acei
tante da letra poderá, no eulrlllanlo, alé ao IIIOIIH~nto de eo
mcçar o Jc:ilão, pa~ar o S!~U (khilo nas dpspezas que tiver occa
siouudo; se o não !lzt~r, verilica!la a venda e liquidada a conta 
de lodos as desp1~zas, ineluidas as do leiliio, os juros contados 
do vencimento da lelra e a eommissão de 1 1/2 "f.,, se entregará 
o snldo, se o houv1~r, a tpwm de direito fôr. 

7. a Os emprestinws sobre penhores dn ouro c prata SPrão 
feitos até ao montante do valor lngal dos objPdos, rom aLali
mentu de JO "/o; sobre diamantes, altl á metade do valor quo 
fOr dado pelo,; contntstes approvados pela llirectoria da caixa; 
sobre apolices da divida publica geral ou da provincia do Hio 
de Janeiro, aló ao montante da ultima cotação da praça do 
Uio de Janeiro, de que houver noticia no lugar, com abatimento 



porém drl tO%~ c sobre títulos do Govc1'no, ncçõc~ da cstmc 
de ferro de D. Pedro 11, de metade at~ tres qua1·tos do vali 
do mm·cado da dita praça, nos mesmos termos; sobre titull 
particulares, a arbitrio da Hireetoria , não podendo comtud 
aceita-los por mais de metade do valor que representarem. 

Art. 10. As caixas filiaes poderão receber em conta conent 
as sommas que lhe,; forem entregues por particulares ou est< 
belecimentos publicas, c pagarão as quantias de que estes dispt 
zerem, até á importanda do que houverem recebido. 

Art. 11. A conta corrente sú terá lugar se a primeira er 
trada do mutuante não fôr inferior a 100~, observando-se n 
seu movimento a seguinte disposição: 

§ 1. • A caixa filial verificará os pagamentos o transferencia 
por meio de cautelas cortadas de talões Qllll devem existir no 
cofres da caixa, com assignatura do mutuante na tat:ja, as quae 
não serão de valor menor de 50~, excepto quando o saldo m 
inferior a este algarismo. 

§ 2. • Este serviço será gratuito, bem como a da cobranç 
dos dividendos, letras ou litulos das pe3~oas que tenhão con 
as caixas contas corrcnles. 

Art. 12. l~.;tabllleci<la qne seja um::t conta col'l'cnle, a c<~ix< 
filial he obrigadn a J'o~ceb(•J' as quantias que para esse fim lht 
forem entregues pelo mutuante, uma vez que a som ma nã1 
s~ja inferior a 50~. 

Art. t!l. O recubimento de dinheiro a premio por meio d1 
recibos, de que t•·ata o art. 8. • desta secção, não terá luga1 
sem prévia autot·isação da Di recloria do Banco, que o regular; 
como entender conveniente. 

SECÇÃO 111. 

Compra e venrla de uutae.~ preciosos e de titulos por conta do 
Banco e por conta de terceiros. 

Art. 14. As eaixas filiaes sú poderão comprar ou vcndt~t 
metaes pt·eciosos, apo\ices da divida publica, ou quaesquer fl. 
tu los de crqdito da Nação por autorisação expressa da Dirccto
ria do Banco c pol' conta do mesmo Banco. 

Art. 15. Por conta de terceiros poderão cncanegm·-se. inde
pendente de autorisação do Banco, da compra de metaPs, apo
liccs da divida publica geral ou da provincia do lHo de Ja
neii'O, c de quaesqucr outros titu\os, inclusive acções de Com
panh.ias approvadas; mediante pori-m a connnissão que se cou
vencwnur. 
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SF.CÇÃO IV. 

lJfovimento de fundos. 

Art. 16. As caixas filiaes poderão fazer movimentos do 
fundos para a Capital do Imperio c outros lugares da provín
cia do llio de Jáneiro, de conformidade com as instrucçõei 
ou ordens da Directoria do Banco. 

SRCÇÃO V. 

Da cobrança por conta de terceiros e depositas. 

Art. 17. As caixas flliaes poderão encarregar-se, mediante 
commissão , da cobmnça de dividendos, de letras ou dP ')~!:-os 
litulos c valores por conta de terceiros , observando-se o se-
guinte: t 

§ 1 .• A residencia do ac tante ou pagador de qualquer 
letra ou titulo devrrá st~r in tcada. 

As caixas filiaes não responderãO por erros de Yencimentos 
procedentes de cotas inexactas, quer os <5J"fos estejão nas pro
prias letras, tJuer na relação ou P.sclarecimentos quo as acom
panharem. 
~ 2.• As letras e títulos que não f?rem pagos em seu venci

mento serão protestados, quando srJa neccssario protesto, e 
entregues a seus donos. Em nenhum caso se encanegarão as 
caixas de questões judiciaes. 

Art. 18. As caixas poderão receber em guarda e deposito 
ouro, prata, brilhantes, joias c ti tu los de valor. 

Art. 19. Os objectos entrep:ues ás caixas em guarda e depo
sito deverão ser examinados pela com missão de descontos, o 
terão o valor que, de accordo com esta, lhe qnizer dar o dc
posifantc, á cuja disposh:ão ficarão. No aeto da t•ntrada per
ceberá a caixa pela guarda e deposito l('l •jo do valor arbitrado. 
commissão que se repetirá annualmentc em quanto durar o de-
posito. Será gratuita a guarda de titulos do Banco Commcr
cial c Agrícola ou de suas caixas filiacs. 

C.\ PITULO 111. 

DA AHMI~JSTRAÇÃO DAS CAIXAS FILJAES. 

Art. 20. As caixas serão administradas por uma I>irectoria 
composta de tres membros., nomeados annualmente pela DiJ·ecto
rill do R11nco na primeira reunião qnc sn seguir ao encrJ"I"a~ 
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mcnto dos I rabalhos da Asscmbléa geral ordinaria, designando 
a J)irectoria do nanco o Presidente d'entre os nomeados. 

Na falta ou impedimento do Presidente fará s1o1as vezes o 
Dircclor <{HC estirer eollocado na lista organisada pela Dirccto
ria do Bunco, no lugar immediuto ao do Presidente. 

Art. 21. Na mesma occ:1siüo nomeará a Directoria do Rancotre~ 
supplenles para substitui rem os llirectores em seus impedimentm 
ou faltas, pela ordem em que nominalmente forem collocados. 

Art. 22. ,\ J}ireeturia 1la caixa, na primeira reunião que tive1 
lug·ar no principio do anuo social, nomeará d'entre os Directo
res o que deve scnir de Secretario da Directoria. Se não houve1 
accôrdo entre os ])irccton·s, o Pn~sitlcnte o designará. 

Arl. 23. Nenhum lliPtnbro da Diredoria poderá entrar crr 
exercício sem pos~uir e depositar na caixa vinte cinco acções, n 
quaes serão inaliPnawis em quanto durarem suas respectiva 
funcções. 

Art. :?.r... Compete <Ís Din·clorias das cuixas: 
§ 1." Fixar se1awnalmeute as quantias que podem ser empre 

ga!las e111 descontos ou emprestimos sobre penhores. 
~ 2." Jkterminar a taxa dos descontos c do premio do di 

nlwi ro que hoUYer de receber a' jmo, hem como lixa•· o prazt 
maxitllo dos dt'S(',ontos dt·ntro dos limites do ~ 4." d•l art. 7. 
des[t•s eslatulos. 
~ :3." Organi,;ar a relação das li rlllas tjUe poderão ser admit 

tida~ a di~SWilto, e o maximu da quantia que poderá serdes 
eontatla sob a garantia de cada uma, de conformidade com o 
limites prest.:riptos pel;l J)irectoria do nanco. 

§ .'J .• " llirigir c liscnlisar todas as operações da caixa. 
§ 5." Nomear e lle1uittir os etnpt't~2ado,; lJUe não forem d 

nom1:ação da Dircetoria do lkmco, pot!Pnúo eomtudo susptmdl 
n estes, dundo immcdiata conta dos moliros por que assim pro 
cedeu, alim de poder a Hiredoria resolver a respeito o qu 
enlt:tH!er eonYI'll it'll I t:. 

§ ü." Proptn· ú ]Jirecloria do Banw as aiLL:rat;õl's ou mod 
caçül'S qut) jalgar m:eessarias nos presP11tes estatutos. 

% 7." Or~auisar, !le Jt:eordo com estes, o regulanu·nto intcrnt 
podendo cxetnla-lo provisoriamenlt' c'tll quanto não lôr appH 
vad'l pda 1Jin~cloria do Banco. 

§ 8." .\ ppmvar o n:Lilorio das operaçGcs o estudo da cab 
o o halan(·o <tUe tm·usalmenle devPrão ser n·mctlidos á Jlirectt 
ria do Banco. 

Art. 25 .. \ ])ire!'lorin reunir-se-lia sempre quo fôr prccis, 
não sú para dar expediente aos negocios ordinarios d<J eaix 
como para delibt•rar sobre tudo <jllll für conveniente aos intt 
rcsse:; da mDsma; sendo porém ueccssurios duus votos euncmdc 
para <JUe sejão validas su<Js deliberações. 

Art. 2H. Na falta ou impt:dimento de algum ou alguns dt 
ynembros da Direeloria, será iuunediatamente convoca ío o su 
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pleute ou suppleilles, de modo a funccionar sempre completo 
o numero dos membros que constituem Dircctoria. 

Art. 27. As caixas publicarão em seu Pscriptorio, c em pcrio
dicos, se os houver, ao menos de 15 em 15 dias, a taxa de seus 
descontos e do jm·o do dinheiro que houverem de receber a premio. 

Art. 28. f:ornpetc ao Presidente: 
~ 1.• llrcsidir ás sessões da nirectoria, ser orgão dclla, exa

minar e inspeccionar as operações e outros ramos do serviço 
da c:Jixa, e fazer executar fielmente estes estatutos, o regula
mento interno, as instrucções da Directoria do llanco c as dc
cisfics da Dircctoria da caixa qne não forem contrarias a estes 
estatutos, caso em que as suspenderá, dando immediala conta á 
I>irectoria do Banco para decidir se devem ou não sc1· executadas. 
~ 2.• Propôr á Dircctoria todas as medidas que julgar de 

vantagem ao estabelecimento. 
~ á. • Convocar extraordinariamente a Dirccloria quando julgar 

conveniente. i' · 
Art. 2!). No livro as actas da Directoria srriio consignadas 

por extenso todas decisões da mesma. De todas as actas 
serilo remettidas mensalmente copi 'Sá Directol"ia do Banco. 

Art. ao. Os membros da Bii;cL'toria terão em compensação 
de seu trabalho uma cornrnissão de 4 "/. do lucro liquido da 
rt>spcetiva caixa, depois de deduzUo o fundo de reserva nos 
tt~rrnos do art. 10 dos estatutos do Banco. 

Ernquanto a dita commissão lôr inferior a 1 :000~000 por 
semestre, a Dircctoria do Banco maiul.ar;í abonar a ditrerença, 
como honorario, aos membros da llircctoria c aos supplcntes 
na proporção do tempo de clfectivo cxercicio. 

Art. 31. O anuo sociat das caixas principiará no dia 1.• de 
Agosto c terminará no dia 3l de .Julho do armo seguinte. 

Art. 32. No dia ultimo dt~ .Jmwiro ~~de .Julho de cada anno 
se procederá a balanço geral e circumstanciado nos corres de 
cada uma das caixas liliat•s, c se renwtleni imrnl'tlialarnente ;i 
IJirectoria do Bant:o o respectivo balancete, acompanhado do 
relatorio da Directoria da caixa. 

Art. 33. As caixas filiacs terão uma casa forte com a ncces
saria segurança contra os riscos de fogo, roubo, c quacsquer 
outros acontecimentos qne as possão pn·judicar, devendo ter 
dua5 chaves, das quacs uma guardará o Thesourciro e outra 
o Presidente da caixa. 

Art. 34. As J)irectorias das caixas procurarão sempre ultimar 
por meio de arbitros as contestações que se suscitar('m no meneio 
dos negocias do cstahelecirncnto. 

Art. 3:>. Os bens de raiz semovcntt•s ou movds, que as caixas 
tlouvcrern de seus devedores pelos ;meios eondliatorios ou ju
diacs, serão vendidos no menor prazo posshel. 

Art. 36. As Direclorias elas caixas licão ;mtorisadas para 
dPrnanrlarcrn c sPn~rn llt•rnrtrHiadas, c para PXPl'ren·m liur, ~~ gPral 

Porte 1/ 'rfl 
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administração; como mm!latnrias da Dirccloria do Ranco qnr, 
para isso lhes concede piPIIOS podcrPs, sem rPscrva algunw, 
mesmo os poderes ern cansa propria. 

Art. :n. Os membros das DirPdorias c fodo5 os Pmprcgados 
das caixas são rPspnnsa\eis pelos abusos que praticarem no cxcr
cicio 1lc suas l"LIIH~Çiíi'S. 

C.\Jli"ITLO IY. 

nos E\IPilEI>AllOS HAS C.\IXAS. 

Art. 3:-i. As caixas lerão os seguintes cmprPga!los: 
llm Thcsoun·i r o. 
llm Guarda-livros. 
Pm T~scriplurario, fiPI do Thcsonrl'iro. 
t:m Porteiro, que servir;í d1~ Continuo. 
Art. 3U. Sp, a expcrienda demonstrar a ncrc:.sidade de ang

meBLo de entpregndos, n JHrcctoria p()(kr;i 11ropôr n sua crcação 
iÍ do Banco, que n•solvcní o que entender conveniente. 

Art. /~0. Os Tht>sourciros e Guarda-livros serão nonu•ados pela 
J)irectoria do Banco, c prestarão fiança ;i satisfaçilo 11Psta, os 
demais t'llliH'!'gados ú satisfaçiw da Dirceloria da respccliYa cnixn. 

Art. 41. Os vetH'iment.,1s dos cmpregndos serão fixudos pela 
Dirccloria do Banco, omida a Hirccloria da caixn. 

Arl. !d. Os n•ncimrntos se dividirão em ord<~nndo c grnlifi
caç.ão, s~ndo esta sempre inherenle ao ex r rei cio. O Thesonrdro 
perceberá akm disso uma <fUOla para quebras, igualmente inltc
;·cnt.c ao cxerc.icio. 

Art. /~:1. 0,; <11'\'P!'('S dos empregado~, a ordem do trnbnlho c 
expediente, 'r'i ·.:, flxados e descll\'olvidos no rPgimento interno 
:k rn1la uma d;.,; caixas, t.endo-sp, em consi!]p,ração n rrgnla
:·itlatle :;o sr~ni•;o P prompta expPdição dos llf'~ocins. 

Jli~POSIÇÕE!' GEH.\ES. 

Art. 4'r .. ,\ Dircctoria do Banco porl11rit fazer exl.cnsivns <ÍS 
,:aixas lilia•~~. Ptil lodo ou em parl1•, qnaesrpter concess<"'íi'S que 
;·orem otJ!orfraLl<lS <lO Ilanco pelo Gowmo do Estado. 

Art. ft:i. A ereacão, dissolução ou t.ransfen~ncia das rni.\:;:ts 
flliaes, só JllHil'r;i ser resoh itla por ddiberal;ão da Direcloria do 
Banco, eslanuo presPnlcs lodos os sc•u,; lll!'!llbros, c devendo 
haver d'enlre elles pelo ntcnos quatro votos concordes em f;JYOr 
de tal resolução. 

Art. 4G. ,\s Hirrctoriil,; das caixns podcrJo comprar ou ar
rendar, co:n pr\~iia aaloris::~ção da llirectoria do Jklnro, os <'di
li('ios lll'l'P.'s:uin.• para nl'll1·s l'untTionr.rPrn. 
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Art. !~ 1. A Dire~;turia do Banco, sumpre t(UU tmlender con
venienlt•, l'aní inspeccionar u examinar o estado de cada uma 
das t~aixas, devendo fazê-lo pelo menos Utlla vez e111 cada auno. 

Arl. '~8. ;\,; Uircclorias das caixas franquearão, sem a menor 
!h~mur;l, GS livros, cofre3 c qu<.JC.;quer papeis do eslabelecinwntu 
ti pPssoa ou 1wssoas encaregadas em qualqtH'l' tempo pela Di
redoria ou reJo l;overno, do exame c inspccção das caixas; 
devendo-! hes ao mesmo tempo prestar todos os esclarecimentos 
para bom desempenho da com missão. 

A rl. 1~\.1 .• \s Di rct·torias das caixas devem, soh sua i mmediata 
rcsponsabi!iLladt~, cumpriJ' tl razer cumprir todas as instrucções 
c ordens da lJirectoria do Banco em lu do o que disser respeito 
iÍ cxccut;ão dcsll's estatutos, do n~gimenlo intcmo c de quaes
quer disposit;õcs que adoptar, e comlltUtlicar-lhes para melhor 
ordem do expedientu da~ caixas c desempenho das funcções 
da reopeclivz· ircctoria. 

Art. 50. . notJs do Banco Comrnrn:ial e .\gricola, que forem 
pot· este re teltida; ús suas caixas liliaes para fundo de suas 
operações, deverão ir revestidas til! 19das as condições ncces~ 
sarias para entrarem em circulação; nüo se julgarão porém emit
tidas pdo Banco em (1uanto não forem ell'ectivamcnle lançadas 
na circultwão pela respectiva caixa. 

Art. 51. As caixas Hliaes não são obrigadas a trocar as notas 
do Hanco. 

Art. 52. Em nenhum caso e sob nenhum pretexto poderão 
as caixas liliae~ fawr ou Pmpreheuder outras operações além 
das que são designadas nestes estatutos. 

Conforme-Jo~é Severiano da Rocha. 

-
JJECHETO N. 2.7\J\l.- de ~5 de Maio de 18ü1. 

Marca o orJenaLio Llo Carccrriro •la Cno!'\'1 da Yilla úe ll:Jjnhy, na Pro1iucia 
tlc Santa Catharina. 

Hei por bem Decretar o srguintc: 
Artigo Unico. 1-'ica mareado o ordenado lllliHJal de oitenta 

lllil n/is ao Carcereiro da CJdea da Villa de ltujalty, ua Provín
cia de Santa Calharina. 

Francisco de Paula de Negreiros :;:ayão Lobato, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de 
Janeiro em vinte cinco de Maio de mil oitocentos sessenta e um 
quadragesimo da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador . 

.Francisco de l'r.mla de .Yegreirus SaycrQ L~&ato.. 
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DECHETO N. 2.800- de 5 de Junho de 1861. 

Altera o artigo 30 !lo Drcrrto n. S06 !le ~6 Julho !le 1850 uo que !liz res
peito ús Conuuissr.cs !lel'idas aos Corretores da Prtlça do Commercio do 
Hio de Janeiro, so!Jrc o café c u cambio das letras. 

Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial c Irn
mediata Hcsolucão de vint() dous de l\Iaio ultimo, tomada 
sobre Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado, 
])ecretnr o seguinte : 

Art. 1. o As CommissfiPs devidas aos Corretores da Prara do 
Commercio do Rio de Janeiro ficão sendo, quanto ao café, de 
vinte réis por arroba, metade pa;.:a pelo ven~·. or e mei:Jdo 
pelo comprador; e, quanto ao cnmbio, de tres aseis avos por 
cento sobre o valor das ldras, a cargo do saca orou VPndedor. 

Art. 2.° Fica revogado, nesta parte, o art.. 30 do Decreto 
numero oitocentos e seis de vinte seis de J ui h o de mil oito
centos c cincocnta. 

Franciseo de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do Meu Con
selho, Ministro e SP<'t":·hrio de Estado dos Neg-oeios da Justiça, 
assim o tenha eu tendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro aos cinco de Junho de mil oitocentos sessenta e um, 
quadragesimo da lndcpcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão ~obato. 

DECRETO N. 2.801- de 19 de Junho de 1861. 

Estabclrrc os casos em IJUC os Laznrcto5 rccebcr3o enrermos. 

Considerando que os Lazaretos forão creados para as épocas 
em que reinão nos portos molestias epidemicas, c que não devem 
funccionar como casas de Caridade permanentes, Hei por bem 
Decretar o scf!,uintc: 

Art. 1. o O -Hospitall\laritimo de Santa lzabel c os demais La
zarctos do lmperio só receberão doentes quando reinar nos portos 
molestia epidcmica, que não deva ser tratada nos Estabeleci
mentos propriamente de Caridade; ou quando o Governo julgar 
indispcnsavel. 

Art. 2. o O Inspector de Saude do Po1·to do Rio de Janeiro, 
logo que o Hospitall\Iaritimo de Santa Izabel deixar de receber 
doentes, indicará ao Governo quaes os Empregados que devão 
permanecer no l~stabclecimcnto para sua guarda e conserva-



ção, c qnaes os que dcvão ser temporaria ou definilivamente 
despedidos. 

De igual fórma procederão os Inspectores de Saude nas Pro
víncias, em relação aos Lazarelos nellas existentes; dirigindo-se 
porém aos Presidentes das mesmas Províncias. 

Os Empregados conservados , á excrpção dos llirectorcs, 
vencerão sómentc os respectivos ordenados, em quanto no Hos
pital 1\laritimo e nos Lazm"Clos não se admiltirPIII tlot·nles. 

Os que forem despedidos tl'mporariameute vt~ncPrão metade 
do ordenado súmenle durantt~ dous mt•zes contados f.a data 
em que se retirarem dos Estabelecimentos, salvo se antes disso 
a sua presença fôr reclamada, p•}r existir no porto molestia 
cpidemica. 

Os Empregados conservados poderão ser occupados em quaes
qucr obras que forem cmpreheudidas nos mencionados Hospital 
c Lazaretos, vencendo nesse caso as respectivas gratificações. 

Para que os Ernpregad1 .3 consm·vados percebão os seus or
denados, deverão cumprir as obTlgaçües que lhes forem pres
criptas pelo Dircctor do Estabelecinll'nto, a bem da guarda , 
conservação c asseio do mesmo Estabelecimento c dos seus 
pertences. 

Art. 3.• O vapor da visila conduzirá os doentes para o Hos
pital da .Misericordia, quando o Hospital Marítimo de Santa 
Jzabcl estiver fechado. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Ministro c Secre
tal'io de Estado dos Negocios do lmperio, assim o lenha en
tendido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em dczanove 
de Junho de mil oitocentos sessent:.l c um, quadragesimo da 
lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua .1\Iagestadc o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

DECRETO N. 2.802- de 19 de Junho de 1861. 

ElcYa i• categoria de Secção de Batalhão a Companhia avulsa de Inran
teria da Guarda Nacional do serviço activo, creada uo Município da Pa· 
ranahyba da ProYincia de S. Paulo. 

Attendcndo á proposta do Presidente da Província de S. Paulo, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1." Fica elevada á categoria do Secção de Batalhão 
de duas Companhias, com a numeração de segunda do serviço 
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ad.ivo, a Companhia amlsa de lnl'unleria da (;uartla l'lacional, 
errada no :\lunicipio da Paranaliyba lia l'rovinciu de S. l'aulo. 

Art. 2." A rdb·ida Sec<;üo de Halalhiio lení a wa parada no 
lu;.;ur que lhe lür marcado pelo !'residente da l'rovincia na 
l'tírma da Lei, 

Franciseo d<~ Paula de l'lcfirl'iros Sayuo Lohalo, do Meu Con
selho, l\linislro e Serrdario <I e Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e l',wa <'Xtcular. Pulado do 1\io de 
Janeiro em deLunove d<l Juniw dtl mil oiloel'nlo~ sessenta e 
um, quadrag<lsimo da lndepcndenda c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua :\Iagcstade o Imperador. 

Francisco de Paula de Nrgrciros So !J([O La bato. 

DECRETO N." 2.803-de 1~ de Junho de 181)1. 

Approya u rq;ulaml'n!<> <!c poliria para a rslruda ruião c lndustriil. 

Hei por ht•m appraval' o rpgulamcnto <le policia para a <'S
trada União c lllllustria, <(LW t;Olll este baixa, assi;.;nado pot' 
Manoel Ftllizc~rdo de Souza c 1\lello, do ~leu Conselho, 
::\linislro e Secretario do Estado dos Negodus da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, <{Ue assim o tenha entendido e 
faça executar. Pulado do Hio de Janeiro em dezauón~ de 
Junho de mil oitocentos sessenta e um, (1uadragesimo da lnde
}lendcncia c do lmpcrio. 

Com a llubrica de Sua Mr.gcstade o Imperador. 

JJlanoel Feli.:ardo de Souza e IJiello. 

Jleguhuucnto !le Jsoliciu Jtaa•a. u Esta•a.tla. llnião 
c lntlusb·in. 

TITULO I. 

lHSPOSIÇOES llELATIH.S A COl\"SERVAÇÃO. 

Art. 1., Os moradores das margens das estradas, que tiverem 
criação de animaes, são obrigados a tê-los em pastos fechados. 

Art. 2." Todo o animal muar ou cavallar, com carga ou sem 
elln, cufrciado ou não, tudo o gudo vaccum, lanigcro, suino, 
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nu !lc outra qualquer csperio, que ftir encontrado vagando pelas 
estradas, S1~rá apprehcndido c recolhido á curracs que a Com
panhia terá em lugarps convenientes, e não sf'rú enln·guc a seus 
donos sem prévia salisfil\'ão de todas :u despczas, da multa de 
:10;,?000 por cabeça, c da reparação do damno causado. 

Não apparecendo o dono d1~ntro f'm quinze dias, o animal 
serit Y•~ndido em hnsta publien, c o Sl'll produl'lo, deduzi
das as despews, multa c pn·jnizos, recolhido aos cofrl's pu
blie.Js. 

Na cstru;ão mais proxima ao lug-ar em que ft\r apãnhado o 
:1nirnal se amxarão annuneios chamando o ro . .;pcclivo dono a 
satisfazer as dPspczas, multa c reparação dos damnos. 

A rnaxima despcza diaria com :mimai d1~ cada cspceic será 
fixada pela Companhia f'lll tabdla approvada pt'lo Govemo. 

Art. 3. • Os donos dos terreno~ conlignos :ís estradas não poderão 
fazer represas de agua.; na parte surwrior das mesmas, embaraçar 
o esg-oto das estradas, m•:n vPdal"' que para conscrra-las se fação 
f~m scns terrenos as obras que forem absolutamente indispensa
,·eis, salYa n indemni>aç;io deYida. 

Os que intcrceptan·m ou dest rnircm qnalq••er destes f'sgotos, 
nlém de deye-los restabf'lccer ú sua custa, soll'rerão a multa de 
to:;;,ooo. 

Art. l~.o He pmhibitlo: 
:1. o Fazer eayas em lug-ares superiores á estrada, d'onde as 

clnn·as possão lev:n· as tPrras para as validas de esgoto da 
mesma estrada, nem em lugares inl'l'riores a clla, que possão 
prPjndirm· as suas bordas. 

2.0 Atulhar as Ynlletas por qualquer modo. 
:J. o Encaminhar para o leito da estrada agnas pluviars ou de 

qualquer outra origem, podendo comtudo encarninh;t-las para 
os boeiros c vallel;ts. 

r~.o Vedar de qurllciuet· modo o escoamento das aguns das 
estradas. 

S. • Depositar no Jeito d,1 estrada ou nas ,·ali elas madeiras, 
pedras, entulho ou qualqnPr objeclo; lavrar ou s1~rrar maddras, 
fazer lenha ou cnniío. 

G. o Conduzir madeira, pc·d r as ou qualquer outro ohjcclo a 
rasto pelas estradas. 

7.° Fazer transrer . .;almcntc nas estradas cercas, tmnqtwiras ou 
porldrns, assim con;o linear estacas em seu leito ou n lletas, 
<.~c·cnder fogo c pernoitar fazendo pouso nellas. 

S.• Abrir caminhos ou valias, ou litzer qualquer modificação 
que possa causar rui na ou emb<Haços ;ís estraclas, nos sessenta 
JJalmos lateraes, SPIII consentimento da Companhia. 

!J.• Deixar animal'~ mortos á lllir da tPnJ, a tw•nos de ecm 
hraças de distancia das valletas. 

Penas: multas de 3:1::000, e obrigação lb reparar o damno 
causado. 
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Art. 5.• llt~ tambrm prohibido, c se "eputará crime, ainda 
que do damno causado não resulte desastre : 

1. o Cortar as arvores plantadas ou conservadas, arrancar a 
grarnma ou outras plantas dos taludes ou barbacanas. 

2. o Derruba•· os postes e marcos. 
3. o Destruir em todo ou em parte qualquer obra pertencente 

ás estradas. 
Penas: multa de50:t;000, alúrn das mais em que incorrerem 

segundo o Codigo Criminal. 
Art. 6.0 Na passagem das pontes os animaes caminharão a 

passo, não sendo pt~rmittido alravl'ssa-las mais de um vehiculo 
cada \'PZ. 

Os infraetorcs incmTPrão na multa de 20~000. 
Art. 7. o Os carros de carga ou tle passageiros, que transitarem 

pPlas cstrndas, não poderão fazer uso de alavanca. 
Pena: mulla de 10:t)!000 c rcpawção do damno causado. 

TITULO 11. 

IHSI'OSIÇÕES JlElATIY,\S AO TRANSITO. 

Art. 8.• Nas cstrndas em que a Companhia tiver construido 
ou melhorado, fica prohibido o uso de cnrros, carroças, carrctões 
ou carruagens de Eiixo movei d1~ qualquer m1tu1"<~za que sejão. 
Os que forem encontrados nestas circumstanc1as serão aprchen
didos, vendidos em ha:;ta publica, c o seu producto, deduzidas 
as dcspczas, recolhido aos cofres publicos. 

Art. 9." Os vehiculos de qualquer espccic, quo transitarem 
pelas estradas, não poderrto ter mais de 8 palmos c duas polle
~adas de trilho, isto hc, do largura da parte interna de urna 
roda á outra. 

A saliencia do cubo das rodas c dos eixos nunca cxcoàerá 
a cinco pollcgadas ao plano tirado perpendicularmente pela face 
externa das pinas das rodas. 

Art. lO. Os pregos ou Jl<H'aftbos das rodas não deverão ser 
salientl's ás ehapas das mesmas. 

Art. 1 I. A largura da piua das rodas nunca poderá ser meno1· 
de trcs pollegJdas. Hl' tolerada porúm a de duas pollegadas 
p.tra as carroças de duas rodas em pregadas no transporte do 
material para a conservação da estrada, com tanto que não 
transportem mais de trinta arrobas. 

Os infractores dos arts. H, 10 e 11 soffrcrão a multa de 
50,000, que duplicará no caso de rcincidcncia. 

Art. 12. O peso a tran;;portar deverá conservar a seguinte 
proporção com a largura das pinas : 

Para 100 a 160 arrobas, pinas de 3 pollcgadas. 
>> 170 a 200 >> » 3 1/2 >> 
n :wo a :100 ,, >> 4 '' 



- 3~t-

Os objectos do maior peso de 3{)0 arrobas ncccssitão, para 
ser transportados, de autorisação da Companhia. 

Penas: multa de 20$000 e a de descarregar o excesso da carga. 
Art. 13. A largura da carga dos carros nunca poderá exceder 

o cnho das rodas para fransporle de volumes; fóra destas con
diçõPs se 1wdiní aulorisação á Companhia. 

Penas: multa de ::W:;;\000 e a redm:ir a largura da carga. 
Art. f!t .. Todo o vehiculo de carga deverá trazer na frente e 

do lado esquerdo uma placa que contenha <'lll caracteres legíveis 
os nomes, sobrenomes e lugar de rcsidencia do proprietario. 

Penas: multa de 10~000. 
Art. 15. Durante a noite lodos os vehiculos de qualquer cspccie, 

que lransitarem nas estradas, deverão trazer na frente c do lado 
direito uma luz. 

Os infradorcs solfrerão a multa de 10~000, que duplicará no 
caso de reincidenci<J ...... 

Art. JG. HP prohibido aos carros, earnwgrns ou diligencias 
estneiona ll'lll nas estradas e pontes. 

l~m caso de acci<lenle deverão os conduetores deixar livre 
ao transito JWio menos dous lPrços da largura da estrada , e 
dentro de !~ horr.s tratarão de dcsobstrui-la. 

Se o accidente occolT<'r durante a noite dcvPrão mais indi
car por mdo de 11111a luz o lugar obstruido. Findo aquelle 
prazo, a estrada s•·rá dPsillll)('dida •· limpa. Os 1:ontrav1'ntores 
destas disposit;(iPs serflo punid0s 1'0111 a multa uc :!O;:., nlbn ri<' 
salisfaz<~ren, o damno c a dt•stwza neePssaria para a limpeza 
da <·strada. 

Art. 17. Todo o conduetor de C<JI'I'os de carf!,'a ou de pas
sagPiros, c o de ani111aPs simplt~srncnte, são obrigados a con
servar-se sempre ao aleanec de seus aninwl's, n I'IÍI posição de 
poder guia-los. 

l't~nas: multa de 10:ttJ e dnus dias de cadt\a. 
Art. 18. Os l'arros ou earruaf!;t'ns, que tin•rem tlt• parm· mn

mclllane:llnenlc na estrada para a muda de anilllill'S ou entre
ga e rccebilllcllto de carga, deverflo tomar o !aJo da estrada 
que l'ôr detenninado no edil:.~l que nas duas estaçües mais 
proximas ao do lugar da parada deve-se conservar afixado, 
formando uma só linha, de modo que o transito fique tine 
e descmbara~ado: o .. ; conductor••s conservar-se-hão ao lado dos 
animal's durunte todo o tempo da parada. 

I~enas: llllllla de 1 O;~J e dous dias de cadêa. 
Art. 1!). No encontro das diligencias c dos carros de qualquer 

cspceic, os cocheiros ou condudorcs deverão tornar sempre a 
direita, deixal!do livre a lll<'ladc da estrada. 

Quando o encoutro se der entre diligeucias ou carruagens 
de passngeiros e carros de transporte de cargas, estes, toman
do a direita, se conservarão parados, emquanto passão as dili· 
gencias ou carruagens. 

Parte li l~t 



Peua ; lntdta de lüit!, t•, t'tll ('aso de licchlnnte, N•spoil .. 
savPI súrnPnk o que nfío li\'1'1' tomado a sua dirt'ita, c pas-= 
satlo. 

Art. :·n. As disposi(ííi'S tlns dill(•renlr~ nrligos drste titulo 
SPI'<io puhlil'adas no~ jornaps tia Ct\rlo e llrovincias de Minas 
,. 1\io dt• .lanl'iro, allll's dl' sua !'XPI'llf..'flll. 

,\l,··rn dblo t•slarit palt'nlt' t'lll todas as sala.~ das estações, 
1'111 lugar' isivl'l, e d'onde 11fío possa ser retirndo, um quadro 
l'onlt~IH(o Plll lypos lll'lll ll'(:(irt•is ns n•fericlns disposiçõPS. 

TITPLO llr. 

\ri. :~f. \s Lt\<~' ""'' a Co1npanlda (1'111 '''' t'ourar peln 
ft.ltlsilo nas •·slr:1das ;1 s••fl rarl-io far;·Jo pari•> di' 11111a falu•lla 
'''Jl''''i;tl ''JlP'"'''"" pPio (;o,•·rno I;Pral,. tflW Sl'nÍ nlllxada •·111 
toda.s as t•.,I:Hú•·s, t' pllhli,·ada nos jornat•s )IPio lllf'llOH 1111111 \'l';t. 

~·ad.1 lllt'Z. 

j!l" i\••nftllllta :tlkr;tt:;'to d:t dita tal,..lla podPr;i tonwr-sP !'fJ',•diva 
st'lll atllllllll'io prt'\ io, ,. 'I!•.! os IIH·ios al'irna, I'Olll um IIH'Z de anh•
''l'dt•lwia. 

Arl. :!~. No rall'lllo para a cobrança das taxns as ft·acções 
dt• lt•(:(ua, arroha ou outra unidade serão contadas por unida
dl's in!l'il'.ts, ''' PXt:t•dPn•m dP mclude, e por meias unidades, 
st• c.•lirt'J't'lll abaixo deste limite. 

A ri. :!:L ()uautlo os rarros lransportnrem car~a de peso in
f,•rior no llt't't'sstl rio para que a laxa produza so111ma igual ú 
tjtll' pagfío os t':II'I'O:> vasios, ficarão snjcitos ú taxa dcstPs. 

TITULO 1\T. 

;HSI'OSH~ÕES 1\EL\TIVAS .\ I'OUCL\. 

Art. 2'L As eo;frnclas n ':arg-o da f:nmpnnhia e as'suas depcn~ 
ilt•ncias niín flcnrfto sujeitas á Policia 1\lunicipnl. 

EsiP arligo fica di'JWIHienlc da approvilçfio da Asscmbléa 
Geral Lcgislatira. 

A ft\r111a do processo a sPguir nas infracçõrs do presente 
Hnp;ulamento sN<i a mesma marcada pelas leis gcraes para 
os Juizt's das Subdelcgacias, com recurso para o Juiz de Di
reito da Conwrca. 

A rl. 2:-i. Todos os Nnpregados dns estradas usarão de um 
distinctivo Jwm ''isivel, pelo IJIWI sPjfio lhcllrncntc rcconhc
cid os. 



. Os sltnplt'~ ~tianitis piittr>i'íio ttsaí' de ~abt'e; r ?S cótulu~t~l'rs 
\las diligencias lnmbNn 1~0 armas de _f?g-o, med11mlo prena c 
~orninal aut<Jrisa~üo do Chefe de Pollcta. 

Art. 26. Todas a~ pessoas c vehiculos, que entt'al'rm nas cs
ta-çõt•s, palcos ou quacsqucr pontos dos !crrenos pm·tencentes 
ás estradas, ficarão sujeitas, e111quanto aht permanecerem, aos 
ltcgulamcntos c lnstrucçücs concernentes ao serviço c policia 
das estradas c estações. 

A ri. 27. Nenhuma infraeçiío rk n·.~irnen das estaçõr•s c dili
gmwias, eolltlllt'l tida por PSI ranlws, sPrú punida scn<lo !h• pois 
~JIW o infrador f<\r advt•rtido ~~om palauas urhanas sobw a 
J".Pi<:l'a a IJIIP SP dPVI' StljPit<~r, I' dt'Sill"(•zar a adVPrtPneia. 

Art. :!H. Eut todas as sal<~s tlt• •·spPra d;ts l'."il;t~·iiP~ ••stnr:í 
~•:tkntP, t'lll lug·ar hPill ;u:cPssin•l ;i 1ista, 11111 quadro •·nnlt•n
«lo t'lll I~ pos bt•nt lt•giYPis os dons ;rrtigos ;lltlt•t'PdPiltt•s. 

,\ri. :!~I. lla11•rú St'lltprn no Psniptorio dn t'atla t•s!:lt:;ío 11111 

ou mais t'Xt'lllplan•s do prt•spnfn llt•gnlalllt'llto t~ dP todas ;1s 
lnslnh·çút•s t'Oilt"t'l'llt'lllt•s ao s••nit;o ~~ polil'ia das t•slradas, IJIIP 
podPrfHl st·r t•xauliu;rdos ~~ l'tHISIIll;ulos por qu;dqnt•r JH'ssoa 
qtu• os solirilar, nfw lt•tulo port··m l'Sia o dirt'ilo d•~ os lnar 
t·outsigo IH'IIl llll'>lllO para as salas colllil-(llas. 

Art. :10. ·1 Ollo o oerupantc tle 11111 IPrTcno ( sPja ou não 
rpropriedade sua ) que conlitHII' com as estradas, c estiver de lias 
:sPpar:ulo por uma cerca de espinhos, por clle fl'ila para SPU 
luso, hc obrigado a dobra-la uma vez por anno. 

Na rpoea propria o guarda do dislrido o <!Visará; e, não se 
eomcrando o sPniço em trPs dias, o partieiparú ao dtefe da 
Pstaçilo mais proxima, o qual farü por escriplo segunda inti-
mação, marcando o prazo de rineo dias. . 

Art. ~11. Findo o segundo prazo, terá a companhia o direito 
de mandar fazer o serviço por conta do omisso, e cobrar dPIIe 
excculivnmPnte a dPspPza que com isto fizer. 

Art. :12. ()nalqiiPI' f.(Uanla dcvrrü IH'P!Hkr dPntro do rceinto da 
estrada ao rwrpl'trador de aclos prohibidos nPsle Hcgultwtcnlo. 

Art. 3:L O guarda, que efTPclnm· a prisão, conduzit·;í o prPso 
ü estação Ju:lis proxinw, se n distancia c o fr•n!pn JH'I'IIlitlil"l'lll 
sem pr!'juizo tle outros deYcrcs a seu cargo. 

No caso contrario o cntn•gará no conduclor da primrirn di
ligcneia ou comhoy de cMgas que passar, o qual o dcH'J'Ú 
~onduzir ntí~ ;íquPIIe ponto. 

/Ht. :li,. O ;Hiministrador da cslariio, ouvindo Plll presença 
de dous emprrgados a parte H'rhal da pessoa que trouxer o 
infrndor, a rPdnzirú a lermo nssignado por cllc e pPios refe
ridos dous empl'l'fmdos, com o quul procr·dPrú na fúrma do 
<.~rt. 35 ou :n. 

Art. :35. Niio podendo prender o infraetM, o guarda tomará 
nota do que occorrPr, para participat· nns ocrasiôl'S c pl'la fórma 
fJUC lhP prPsrn'YPI' o !'l'U rPgimento. 



Jnt. 3tl. O inft·actor que rór preso será posto em liberdad-o. 
sn quiz<"r pagm·, na eslaçào a que fôr conduzido ou ramettido, 
<1 mulla em que tivrt· incorrido. 

Art. 37. Em caso de abuso da parte dos {.wardas, os pre
judicados pagarão a multa pat·a se libertarem do constrangi-
11wnlo, r !Prão dirrito contra o~ ditos guardas a quaesquer 
ac«.~Ü<'~ civPi:; 011 criminaes estabelecidas pelas leis do paiz, 
dPVPndo al(·m uisso a Companhia restituir a multa sempre 
l(lll' a livt'r rt•cebido. Este direito prescreve no prazo de seis 
Jrll'ZI'S. 

Arl. :lS. Os que n•cusarern pagar as multas serão remettidos 
co1n o ter111o de que trata o art. 33 á autoridade policial 
mais proxinta, a qual procederá corno fôr de direito . 

. \ri. :m. Todos os objedos esquecidos pelos viajantes nas 
t•sl;u:iil's ou dilig-encias, não sendo reclamados no prazo de oito 
di<ts, Sl'l'ilo ret~olhidos a um deposito c registrados em livro 
e,;p1!cial por lermo assignado pelo administrador e dous em
r,n·gados da estação onde se fizer o deposito, declarando-se o 
dia I' lugar 1'111 que furão achados. 

"\rl. 40. De tres em tres rnczes se publicará a lista dos ob
jrdos e\istl~n!Ps 11os deposilos ; c os que não forem reclama
dos Plll triula dias da data do annuncio serão remettidos ao 
deposito publiw, onde a SI'U respeito se procederá segundo 
a ll'gislação COIH'CJ'llenle uns beu~ do evento. 

Art. ld. O mesmo destino terá 110 prazo de seis mezcs todo 
o voiunH~ eonduzido a !'rde c niio reclamado. 

"\rl. H. Exc1:pluão-se da disposição precedente o volume 
ni1o n•clamado 011 objerlo esquecido que forem rcsponsaveis 
por p;;g;lllll'lllo dn frdl's. 

Ncstt: caso a Coutpanhia lení o direito de vender em hasta 
publil'a 110 fim de seis ntezes o dito volunw ou objecto; e, 
d1•duzido o frl'te, seguir-se-ha a respeito do restante o disposto 
no nrl. :l!l. 

TITULO V. 

IHSI'OSIQÕES DI\'EUMS • 

. \rl. .J:l. A f:ompanhia terá o dirl'ilo de ronferir, quando lhe 
aprouver, a lotação tios carros, curruagens e diligencias, para 
lt~riticar se têm sido guardadas as disposições de&te Regula
m«~nto na pi.lrlll que lhes diz respeito, e para cobrança de suas 
laxas. 

Art. t..'J·. Na conferencia do peso dos carros carregados ha
verá uma tara para o peso do carro, a fJUal nunca excederá 
de 80 arrobas ; todo o excedente pagará taxa, como se fosso 
nH•rcadoria. 



Art. 45. Os conductorr.s das diligencias poclPriw matar os 
animaes que, ngando pelas estradas, atacarem as diiii'<'IH:ins, 
pondo em risco a segurançn dos passageirc.s. 

Art. 46. Nenhuma responsabilirladP re5ultará nos •·ociH·iros 
O!l condnctores rlc carros pelos pn·jnizos que po,;s::o sobrevir 
a anirnaes sollos, carrrgnrlos nu montados, rio ('IH'onl ro dos 
carros de qnalqunr ••spPc.iP ('Oill os r,>fPrirlos aninwPs nas Ps
tradas; salvo se o encontro flir d•~vido a culpa ou d1·lPi\o d••s 
ditos cocheiros ou condnetorc~. 

Uio de Janeiro •~m 19 de Junho dt~ 18Gl.-Jila11orl Fdi;::,rmlo 
de Souza e Mello. 

DECRETO N. 2.R01.- d•~ lU d() .lunllo de 18!ll. 

Declara de utilid;ul~ pu h li t•a nmnicipal a drsatJropri<IÇilo dos prr•lios da 
rua Nova do Conde n."• ~Hi, 2?? e 2?1>. 

Hei por hem, na •:nnformidade do dispnslo nn ;ut 1.", % 
3. 0 do Decreto n 3i)3 dn 12 .lulho de !C~;), DPciarar dP uti
lidade publica municipal da Côrto a dt'Siljli'Opria~~;lo dos pn~
dios n. os 21G, 222, e 226 da nJ<a Nova do CondP. 

1\Ianoel Felizardo de Souza e l\Iollo, do :\Teu Consr·lho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos N••treH~ios da 1\:..;:·icul!ura , 
Commrrcio c Obras Publkas, o tenha assim !'nli'ndido ,. fat:a 
executar com os despachos nccessarios. Palaeio do 1\io de .Ja
neiro em dozanovc de Junho <h mil oilocPntns spsst"nla n 
um, quadrngesimo da Independcneia e do ltnpnio . .. 

Com a Rubrica de Sua Magcstarl.~ o lmp('r;Hlnr. 

llfrmocl Fcliznnlo dt· Sou~n t lJTI'/In. 

))ECRETO N." 2.80:;-do 19 de Junho de 1!{,;(. 

Concedr á Soeiedade de Bcneficencia- llons Amigos, Un.~o do Dom Fim
autorisaçlio para continuar a ctert"cr as stt:\s tune,J)rs, c nppl'ova os spus 
Estatutos. 

Attendendo ao que .l\le representou a Soeiedadc de HPncfi
ccncia- Bons Amigos, União do Bom Fim-, e dn r·on!·ormi<lade 
com a Minha imuwdiala 1\esolução de 6 do corr()nte ••wz tomada 
sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
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de Estado, PXili'<Hio e111 Consulla lle W de Maio ulti1110: Hei 
por lwm Cunecdrr-lhc aulorisaçiio para t·outinuar a exercer as, 
soas fnrH·t:ões, e approvar os seus Estatutos; ficando as ultcra
<;iies tJUC rwlln se lizercm snjeitas ü approvaçlio llo Gon~rno. 
Iwp~'rial, c devPndo passar-se a eompetentc Carla para st~I'VÍl' 
de tilnlo ;Í mesma SociedtHit~ . 

. Josó .\nto11io Raraiva, do l\lt~n Cousclllo, .Ministto c Secretario 
dt•. Estado dos 1'1\Pgocios do lruperio, assim o t<mha <mtcndido 
c faça executar. Pnlacio do Hi11 de Janeiro cru dezauovc do 
Junho dt~ rnil oitocentos sessenta c um, qnadragesinw da In
depcndPneia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstadc o lwperador. 

José Antonio Saraiva. 

l~ .... ~atntos da ~ocit~dn•lt.,-Bons Anli;;os, IJniiio 
do Umn l•'hu-furuJ.adn ern o atuao de :IS5.a, 
st.,ud~• J•r•ott•ctor• o ~enhot•lloua .JesuN do llotu 
J•'iluJ t• t•f"nwnuulolii no pr•e1n'~nte anuo de :1869. 

CAPITULO I. 

HA OHI;A""I:'iAÇÃO E FINS IJA SOCIEI>AlJll. 

Art. 1. o A SociPdadc ·- Bon3 Amigos, linião do Bom Fim-, 
compõe-se de indivíduos nascidos no Brasil, e de Cidarlãos 
Jlr;~sileiros ualos, que cslej[io no gozo de seus direitos civis c 
polilicos, he111 morigl'fados, nlio estando pronunciados, nem 
sendo IIH'IIOl't'S de vinl!~ um unnos. 

Art. 2.• O rllllllcro de S!'liS rncmbros serü sempre illimitado, 
di'\!'Udo t•s!Ps ll'r as circurnslaneias e os requisitos do art. 1.•. 

Art. 3. o O liru da Sociedade h e unicamente soccorrcr· e 
auxiliar os socins c suas farnilins, na fórma especificada nos 
c;;pilulos 11 c 12, c seus paragraplws. 

C.\I'ITCLO 11. 

lU AJJJ\JISS:i:O IJOS SOCWS. 

Art. 4.• Para qualquer pessoa ser soeio desta Sociedade, 
dcvcrú preceder proposta JJOr qualquer membro da Directoría, 
ou por qualquer soeio dclla, que esteja no gozo das garantias 
deslu mcsmu Sociedade. 
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Art. 5.0 ~enhum candidato será ndmittido <Í fazer parln dnsta 
Sociedade, sem que prcetl('ha os r<'quisitos dos arts. 1. 0 e 4.''. 

Art. G.o A proposta ri<'Vo SOl' assignada pf'lo proponente, e 
conterá o nome, a naturalidade, a idade, o estado, a oecnpação 
e o numero da easa do proposto, e será depoi.'i n·m<'ttida ;í 
Commissão de propostns, p~ra, fl'ilas as indagar:ües, dar o seu 
parecer, pelo qual sení responsa\'el. 

Art. 7. 0 Apresentado o parecer da Comrnissão de propostas 
ao Conselho, SOl'<Í discutido; e, procedendo-se á vola<;iío por 
escrutinio, a pluralidade de votos d<~cidirá a sua appronH:iío ou 
rejeição. 

Art. 8.0 Sondo approvado o parecer da Commissão, o Presi
drnte proclamará os socios approvados, e ox-otneio o Secretario 
ofllciará ao candidato, convidando-o c marcaudo-llw dia c 
hora para yir prestar o juramento de sodo elfedi\o. 

Art. 9.• Aprescnlando-s<> o camlidato, o Presidente nomeará 
d'entre o Conselho uma Commissiío csppeial para que o can
didato preencha os lilflnalidades elo rnginwnlo interno. 

Art. JO. Todos os socios deverão contribuir com a joia do 
cineo mil réis, que serit dada antes de prnstat· juramento do 
art. 9.•, ficando igualmente sujeitos a coutribuir co111 uma 
prestação mensal de um mil réis. 

Art. 11. O socio que fôr maior de eint:f!t'Bta auuos llar;í 
doze mil reis de entrada, antes de prestar () juranwnto, licando 
sujeito á nwnsaliclmle de um mil reis. 

Art. 12. Satisfeitos os arts. 9.0 c 10, o l'rnsidente lhe dariÍ 
os Estatutos c o diplu1na do socio dl'ecli\'O, fllll' st•rú nssignado 
pela !\lesa prest•ttle. 

Art. 13. Todos os socios dPVl'lll esnH'rar-se l'lll cumprir rl'li
giosamenle estes ·Estatuto,;, j;í orcup;mrlo e exereendo couJ zPlo 
aquellos encargos que lhes fore1n conliados, j;i comparecendo 
r-m todas as Assembh'•as f.(Praes extraordiuarias e eleitoraPs su
jeitos ás disposi<;ües do nrt. 18 destes Estatutos. 

C.\PITULO lll. 

DOS omEJWS IJOS !'iOCIOS. 

Arl. Jl. .. Todos os soei os lt'lll !li rei lo de 'o lar e ser , o!ados 
para os cargos administraliyos da Sociedade. 

Art. 15. 1~\eepluão-se: 
~ 1. 0 

();; que Hi\o estiverem quites em suas conlriiJilit;Cít'S. 
~ 2. o Os que estiverem pcrePbendo soccorro da Sociedade. 
~ 3. • Os que se acharem pronunciados, ou c um priudo S<'ll-

tcnça por eriu1e qtw !lu~ lÍ\t~r sido prmado en1 .luizo colli]H~tentr·. 
% 4. o o~ que lhrrem sido convencidos de <wtos dPsnirosos 

para a Sociedade. 



Art. Hi. Todos os soei os podem propiir ao Conselho as me
didas que julgllrf)rn ser em bcnclir,io da Soci<•dade, propôr 
novos socios, por" urn requerimento, ou proposta, que será dis
cutida no Conselho, dorkndo o socio assistir aos trabalhos, não 
,·otando. 

Art. fi. Todos os socios porl<'lll d<'nlitfir-~n da SociecladP, 
por uma pnrlicipaçfw ao Consdho, o qual farri constar a dita 
parfic:ipi1Çiio sem prejuízo elo art. 26 desfPs J~sfafutos. 

CAPITULO IV. 

Jlr\lii l'E~A5 DOS SOCIOS. 

Art. 18. S<' alg-um socio sn entregnr í1 prafic<l dn más nq:ões, 
ou não cumprir as obrigações do S<'U carg-o, o Conselho fará 
lodos o& esforços para corrigi-lo; e, s~: o socio, porém, durante 
o t•sp:u:o rln sl'is IJH•zrs, nfto aprcscntnr mtHI<In<;a em sua con
flncta, ~:·:·,i r'eslig-;!l!o da SrH'ÍI~daclP, o qun t<'r;í lugar <~m AssPm
Ll{•a p:PI'i; 1

, r·r·la li'll'l!li\ rnal't'ilr!a llll n··~i!PI'I'IO Íillf'l'illl. 
Art. 19. O modo 1wlo qual o Consdho dPVC 1roeedrr pGra 

COITÍ!"ÍI' '' ·,oeio ÍI!COI'l'i~irPJ, Jw SliSpendendn-ihe as garantias 
de soe .. , mulianrlo-o c excluindo-o dn ~lori<•rla!ln. 

Art. 20. A multa de IJI!C falln o art. 1!1, ~r·r;í dn mil e 
SPiseenlos pela prin11·ira yr•z, <'o triplo na reinrirl1•ndn, dew:1do 
esta mnlla sr·r applirada para o Ctlfrn dus IH'IH'firencias. 

Art. 21. O socio que por dckixo litllar aos naf!amentos r]() 

suas nwnsalidad<•s, por mais d<' trrs rnrzrs, não tení direito 
<Ís bcrwficeurias c garantias que por estes Estatutos lhe são 
outorgadas. 

Art. 2:!. O soc.io qur, sem rnrllrornr rlu forturw e srm possuir 
o ueeessario para subsistir, dPsprPznr a nrtr que rxercia, c 
não SI] der li outra orrupar;ão lronest~, srr:í rlPsligarlo da So
ciedadr·. 

Art. 23. Sa:í linnlH'ilt d<•mittirlo da Sorierlade o socio que 
ft11· sentcnciarlo por erirnc deslwnroso e olfen,ivo ti IIIOI'ill 

public<1, h<)fll co11w o qtw úolnr os arts. 1.", 2.", '; ". 5. 0 e G." 
destes Estatutos. 

'·<. "~ : "~: c•:·;; .1ção dos dinlrriros da Soc .. ·uadP IIC 
füLl Íl:qll'n::);n('); o sodo que nclla i:Jcol'f<'1' fl<';lril re,por:
savnl e111 seus lwns por todo:; os pr<·j11izos, e spr;í r!Prnittido 
da l".ocirdarl<~. 

Art. 25. A rcsponsabilidarh~ S<'I'<Í pro;novitla per·;mtn ns auto
ridades do Paiz, rlanrlo o Conselho a aulorisaçiio pnra f'Sse flm 
ao Procurador da So<:i!'darl<'. 

Art. 2ti. O cunrlidalo que nflo snlisfizer a sua joia na ftÍrma 
n.arcada no art. 10 nuo será considerado socio, sem ser no
vamente proposto. 
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Arl. 27. Os socios que forem desligados da Sociedade não 
poderão reclamar quantia algumil. com que tenhão entrado 
para ella. 

Art. 2fL A pessoa que quizer entrar, sendo proposta, e a 
quem o Conselho negar a entrada, fieará de urna VPZ pam sempre 
excluída da Sociedade; ainda sendo d1~pois d1~ tempos pnssados, 
ou IIIIHiarla a ndrninis1raçiío, e pnrn este fim llcnní o nome 
do individuo arehivado em um dos livros da s~~crrtaria pnra 
lembrança ddinitivn. · 

Art. :Ifl. Nenhum socio se IWgará aos emprrgos P commissões 
para que fi)r nomeado, sem alll•gar ao Conselho as causas por 
que se v~ óbrigado n recusar. 

Art. :w. O socio que fôr dernitlido, ou se demittir da So
ciedade, scní obrigado a restituir tudo o que tiver em seu 
poder pcrt~~ncente á Sociedade, c será responsnvPI pcrnntc as 
J.eis do Paiz. 

Art. 31. Se o nfrazo do soeio em suas contribui!:õcs c mcn
salidndPs lôr provado por molcstia, ou auseneia fóra du COrte 
do Hio dn .l;mcJI"O, não lerá lu~ar a disposiçlio do art. 21, logo 
que !'ll1~ saii•fit.er a qnaniiu !'IH qnP Pstiwr atrazudo. 

Art. :l:!. Pt·:·derá ta::JL,Hn o din•ito de socio aqw·lle lfiW por 
SPUS ados, o;l palarras, se conduzir 1:Jal para a SoeiNlade, 
SPduzin!lo P d(~sviando os rnemhros. !lnl!a; !' nfío scr:i jámais 
admit.tido, assim como os do art. 26 dest('S l~stafutos. 

CAPITULO V. 

DA All\II~IST!l.\ÇÀO lJA SOCIEIJAJlE. 

Art. :13. A SoeiPdadc sc~r<Í administrada por nm ConsPlho 
de !kznsdc membros, l'i1~ilos annu<Jimenlc á pluralidude de 
votos dos soeios em collegio cldloral. 

Art. :Jlt.. Ao Conselho administrativo da Soc,iedade eompf'!c: 
~ 1." Deliberar e tomar lndus as medidas te-ndentes ao 

aug-r.~u·nto e prosperidade da Sociedade. 
§ :2." Ex<'cular c f;_IZ('f" cxceutar as disposiçüPs destes Esta

tutos. 
% :l." Fixar a lei amnwl e pro' itlenriar todos os easos niío 

expn'ssos n previstos nestPs Estatutos. 
§ !L" Tornnr contas ao TIH•soureiro de Ires em tres mrzes, 

c sempre quando assim o julgar e;lnvcnicnle. 
% 5. 0 NnrnPHr Commissües pnra o hn111 andamento dos fins 

da Sorir~dadP, o convocar as Assr?mhlóas gcraPs. 
~ 13." l'n·slar c fazPr prestar aos f.Ocios todos os soeeorros 

que lhes sflo garantidos por estes Estatutos, e prestar c-ontas 
á .\ssmnbléa geral no dia da posse da nova Dirceloria. 

Parte 11 !~2 
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CJPITULO H. 

DOS ~U:.\!Bl\OS IJ.\ JJ!llECTOHIA B sr,\S ATTIUil!'IÇfíES. 

Art. 3:>. An Presidente da Soc.iedadc eompde: 
§ 1. o Obscrrar e fazer obsPrn1r estes Estatutos c regimento 

interno, e oulrns IPis da Sociedade. 
~ 2.o Presidir ás reuniões da Assembléa gPral, e do Con

selho ; regular os trabalhos c todas as demais altl'ibuições 
inhercntcs á este alto c importante cargo, r~ as que lhe forem 
designadas 110 Hcgimcnlo interno. 

§ 3. o 1\fnndar que se <li'~ no socio enfermo, ouvirla a Com
missão respecli1a, ató a quantia de dez mil róis, dando depois 
conta ao Comclho. 

Art. 36. Ao Viec-l'rcsidente compele substituir o Presidente 
em suas falli!~ e impcdi111enlos. 

Art. :n. Ao 1. o s,~c.retario pcrlPHee: 
§ 1. o TrHio o expcdicn te das scssües da Assembll~a geral o 

do Conselho. 
§ 2.' A correspondcncia oriicial da Sor.iclladc. 
~ 3.0 O relatorio dos trabalhos da Sociedade c sua aprcslm

tação iÍ Asscmbl(>a geral no dia da clciçilo da no\a Diredoria. 
§ !~.o A rcdacçfío das actas do Conselho c Assembléa geral, 

a matricula dos so1·io;;, a guarda c com;ervação do Archivo. 
Art. :l~. Ao 2. 0 Secretario compctl': 
~ L o Fazer a chamada dos soei os c tomar as faltas. 
~ 2. • A leitura dus a das c tomar os n pontamcntos neccs

sar:lls para a rcr!:wçiío dPI!a:;, c coadjuvar o 1." Secretario 
Cllt tudo ql'lanto for tendente ao scniço da Sociedade. 

Art. :l!J. Ao TIH'soureiro compele arrceadat· os bens prcn
niarios da Soci(•dade c mais ohjectos pertencentes á ella, sendo 
rcsponsaYel 11a fôrma dos arts. 2!~ c 'i5. 

Art. r.o. Aprcsl'ntar ('111 Conselho, de Ires em trcs mczcs, 
um balancete, á vista do art. 3'•, § 4. 0

, com as alterações ou 
diminuições que tcnhfto occorrido naquelle trimestre, c no 
fim de sua administração o balanço geral da receita c dcspcza 
aunual conforme o ~ 6. 0 do art. a' ... 

Art 41. Todas as contas que o Thesourciro apresentar seriío 
documentadas com recibos e as ordens que as rnotivârão. 

Art. 'r2. O Thesoureiro terú um livro, onde lançarü as finanças 
da Socieclad!', ('Olll o titulo de- tivro Caixa-' ror onde as 
Commissõcs de eonlas possiio examinar as contas á seu cargo. 

Art. !~3. Os li nos qnc o Thcsourciro exi~ir lhe sErão prestados, 
niío podt•ndo fazer nclles cscripluraçiío algnmn, sem que cstrjiío ' 
Jllllllerndos c nrhricados pelo Jlresidentc da Sociedade. 

Art. !,.!•. O Thesoureiro cumprirü cscrupulosnmcntc todas as 
onlcus do Conselho, depois de conycrtidus ctu I)rojcclo de Lei, 

l 
I 



o as do Presidente quando forem tendentes ú pn·staçfío de soc
~orros extraordinarios aos soeios enfermos, não podendo exceder 
a quantia de dPz mil r\~is. 

Art. 45. O Thcsourciro dal'iÍ parte ao Conselho, na primeira 
sessão, das ordens expressas, tlliO cumprio, do Presidente, apre
sentando-as. 

C.\PlTULO VIl. 

DOS l'llOl;l:IUUOJtES, CONSELilEilWS E SCAS 0111\lt;.\ÇÜES. 

Art. 4(j. Os Procuradores h\111 1Í seu cargo, proceder ú co
brança das mensalidades vencidas no fim de todos os mezes, 
e todas as divillas pertencentPs á Sociedade, fazend,) entrega 
dellas ao Thesonreiro, o qual lhes pnssará um recibo pam sua 
salva guarda, sendo a entrega do dinheiro c1u prt•sença do 
Conselho, 011 da Assembl!•a gera I. 

Art. '•7. lluando não eskja presente o Tltcsonreiro, o Pro
cnrador que ther nlgum dinheiro recebido o aprcsentarú, 
indicando de quem o recebeu, para ser mencionado na acta, c 
haver clar<'za. 

Art. /~8. Den~m fazer to tias as C@-lll pra~ de ohjeetos preeisos 
para a Soeic~dade, e o lllllis que llw mr ordenado pelo Con
selho. ou por ordem eserip!a do Presidente, nunca porém 
cxcellendo ú quantia de dez mil r(ds 110 sPgnndo caso. 

Art. Ml. O Procurador he obrigado na proxima sessão a 
apresPnlar ao Const'lho a ord<'lll expt'<•ssa que teve do Presi
dPnte para despender a quantia utan:ada no artigo antecc .. 
dente. 

Art. GO. Compele-lhe lambem a entrega de todo o expe'
dientn da Secretaria, em qua11Lo não llouvt~r Continuo para este 
lim, devc~ntlo r<>parlir entre si o serviço fllle flir necessario para 
não haver ckmora ou descaminho. 

Art. G1. Os Conselheiros são obrigados n compareeet· <'lll 
todas as sessões do Conselho e da Assembléa geral, devendo 
mandar participação do moliw que os priva de comparecer. 

Art. 52. Os membros elo Conselho, que faltarem ú tres sessi'ies 
se11-1 participação, incorn·r<io na multa de 111il c seist~entos r{·is, 
que será paga logo que o Procurador Ih<~ apresente nota cxtra
hida da acln, em quo conste a falta não pnrlicipada do mcmhro 
do Conselho. 

Art. 53. Hc de restricta obrigação dos Conselheiros \'elar 
na guarda e cumprimento destes Estatutos, c mais prescripções 
do Conselho e Asscmbléa geral, o trazer a Soeicdad~ sempre 
descntpenhada, reclamando contra t0da c qualquer infracção 
que da Lei w faça. 
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CAPITULO Vlll. 

Il,\ .\SSEMHLI~A GEIIAJ.. 

Art. ()!, .. A Assrrnhlén [rl'l'nl rrnnir-sr-llil ort1inariamcnlc no 
primeiro Domingo de Dt•z<'lll!JI'O d<' todos os <lllllO~, afim d<) 
forrnar-so <'lrt rollrr.do deilornl, nlgumas VPzcs <·xlrnordinnria
menh•, qnanrlo assim fôr julgiHia nece.isarin, e no dia do anni
V<)rsario da Sociedade, que será no dia da Festa do Senhor 
Tiom Jesus do Bom Fim, em quo se dnrá posse á nova Di-
recloria da Sociedad<•. · 

Art. 55. Para haver sessão da Assembl{·a geral ordinaria, ou 
cxtraordinaria deverão estar presentes pelo menos dous terços 
da totalidade dos sol'io! quitrs, SPtHlo s•)mpre convocada pelo 
(.;ons<'IIJO. 

Art. 5G. Os Conselheiros c <kmais socios tomarão assento 
na Asacmbl{·a geral, sem distincção e sem soberania com igual 
din·ito. 

Art. 57. CompPie ;í Assrmbl<'a g<•ral: 
~ J •0 Onvir In o rdatorio dos t:·:~balhos administra tiros da 

Sociedade, c o balanço geral da n•ct)ita c despcza do anno 
11nclo, para fJLW se conheça <t•w a Sociedade tem sido bem, 
ou mal 11dmini,;!i'ada. 

Si 2.' Tomiir as medidas que julgar uteis ao bem c pros
peridade da So.;iedade. 

§ 3." Jtesolrer sobre as accusações c infracr;ões dos Estatutos, 
commeltidas pelo Conselho findo. 

§ 4." Eliminar o' socios que se aeltarcm cornprehendidos na 
disposição do art. 18. 

§ 5." Decidir todos os casos omissos nestes Estatutos. 
~ G.o Elegt~r a nova Directoria da Sociedade. 
~ 7." Approvar ou rejeitar as resoluções do Conselho. 

CAPITULO IX. 

DAS m.EIÇÕES. 

Art. 58. Encerrnrla a sessão da Assemblóa geral, depois de 
(~~,,·;r !"!" o rr!atnno r1t,s ln1h<1!hos ;~drnin;strntivos da Soeiedadc, 
coPverter-sc-ha e1:1 collegio eleitoral, para entrega e npuração 
d;Js ccdulas, que tem de nonwar os cargos da Directoria nova 
da Sociedode. · 

Art. 59. As cedulas conterão os nomes pnra os seguintes 
cargos : um Presidente, um Vice-Presidente, um 1." Secretario, 
um 2." Secretario, um Thesoureiro, dous Procuradores c dez 
Conselheiros; as quaPs serão logo apuradas drpois da sua 
entrPga. 

r 



llrt. 60. O collcgio eiP-itorot será prPsidido pelo Presid'enf'e. 
da Sociedade, c os Secreta rios; sendo tambem nomcados dous 
.Escrutadores, podendo assistir os demais socios que quizcrcrn, 
c não lhes será vedado. 

Art. 61. Não serão recPbirlas as cedulas daquelles socios 
que por qualquer molivo não puderem comparecer para en
tregarem pessoalmente as suas listas, ou cedulas para a eleição. 

Art. 62. A proposição redigida e assignada pela Mesa e 
apresentada em Assemblóa geral dos socios, depois da sua dl)

cisiio, convocar-se-lia os Conselheiros da primeira classe, da 
ct·eação da Sociedade, que serão ouvidos em todos os nea;ocios 
graves da Sod"dadr~, e o seu parecer será approvado t!•Jluiti
vamente sem appellação alguma. 

Art. G3. Serfw supplnnlcs dos Conselheiros da prirneii·a classe 
os membros do Conselho da S('gunda Dircetoria, sendo contados 
pela sua nunwra~·ão c graduação. 

Art. 64. Os Supplcntes do tr~rceiro Conselho, nunca poderão 
dar pan•cer algum stmão com as formalidades do art. 62. 

CAPITULO X. 

nog FU:'illOS OA sor;JEDAHE • •. 
Art. 65. Os fundos d;t Sociedilde serão divididos em per

marwntr•s ~~ disponíveis on 1\Jontn-pio. 
Art. 66. Todas as joias de entradas, ou quaesrpwr outros 

donativos pccuniarios que lhe forem fr~itos, formarão os fundos 
permanentes até que cheguem á quantia de 1~:000~000, os 
quaes serão postos á juros, para compra de apoliees da divida 
fundada. 

Art. (ií. As mensalidades c outros quaesqum· donativos feitos 
á Sociedadr), com a declaraçrto de ser para seu 1\Jonte-pio, 
formão os fundos disponiveis, os quaf's sPriio 11pplil'udos pelo 
ConsPllw ;ís despt>z<Js ordinarias c extraordinarias du Sodcdadc. 

Art. ü8. Os fundos destinudos a l'ot·man•m o pcrrnanPnte, logo 
que forem urreead<Jdo5, o Thesoureiro deverá r•ntrar com cllrs 
para o Banco Hural c Hypotheeario, ou outro Uiinco que mais 
interesse dô, devendo Bit primeira sessüo do Consdho apt·e
sentar a respertiva letra do Hanco. 

A r r. 6\l. Quando os fundos depositados no Banco chegarem 
para a eompra de uma apolicc o Thcsoureiro participará ao 
Conselho, afim de autorisa-lo á compru, que dr,vaiJ sPr fl•ita 
em nome da Sociedade. 

Art. 70. Depois de fdla a compra·, deverá o Thesom·P.iro 
apresentar ao Conselho o titulo, para ter conheciBH'nto dclla, 
e sr~r lançada na acla t>scripta nrn livro compdentn desta So
ciedade. 



. A:·L 7L Íla\'l'l';t U!li eolrl: 0( 1Slilllldo f3::\l'J gtMrdM os(futH1(Í~ 
tla Sociedad<·, o qual cstar;í em lugar onde o Thesoureiro julgai' 
nwis conveniente para sua S('i{lll'ilnça. 

Art. 72. Este cofre dever;\ tPr t res chavés dcsiguaes, da~ 
f{lHJes uma será entregue ao PrL•sid<~ntc, outra ao 1." Secre-
tario, c outra ao Thesourl'iro; não poderá ser aberto senão 
na presf'nça tios tres elavienlarios aeima mencionados. • 

Art. 7:3. Uma vez satisfeita a exigcncia do art. 65, poderão 
ser elevados á maior quanlia os socco1Tos e as despezas exlraor
dinarias, logo que u cngrandedmcnto da Sociedade assim o 
(•xija. 

f.:\PITULO XI. 

flOS S()(:COIIROS. 

Art. 71~. O socio que, vi\'Pnrlo do S<'U trabalho, mr assaltado 
de alguma grave cnli~rmi<iade, que rcnlmcule o prive de tra
hnlhar, spní socrorrido pela So!'iedadeda maneira que o Conselho 
julg-ar mais apropriado üs circumslancias do socio, e <is posses 
da Sorirdad•'· 

Art. 75. Os sorins, que reecbrr~m pcnsõrs da Snciedadc, de
verão sujeitar-se ;í exPrccr alguma oecupacão compativt'l com 
as suas forças, c em qur o Const>lho julgar conveniente em
prr~a-los. 

Art. 7G. Ln~n que adorc<'r qualqucJ· soein, este mandará 
participar ao PrPsi(knl<', ou ao Secretario, que otneiará ao 
Hdalnr da rnmmissã•> dos Pnfermos, para ir visila-lo; e ú vista 
da infnrmaç.ão do Helatlll' da commissfío, rnandar;í o Presidente 
dar exlraordinarianH·nte ao enfermo uma quantia que não cxc1~da 
a 10:tt>OOO, partieipan!lo d<'pois no C:onselho. 

Art. 77. O Helalor da cornmissfío dos enfermos pOI' ~i, ou 
cem os ontro'> uwmhros, hc rPsponsav<'l pl'la infornwçfío quo 
tlf'rcm no t·a~o <In arli~o antecedente. 

Arl. 7B. O socio que f<k preso criminnlmentc por culpa 
provada c procPsso averiguado, niio goza da prot\·eçiio da So
dl'dade, lH'Ill <'Sia trnlariÍ do sr~n livramento: mas, se o Con
selho jul.!.ntr que deve drfentle-lo, lhe prestará os soccmTos 
IWCPSSill'ÍOS. 

Art. i!). S·~ o Consdllo eonheeer q nc o soei o costuma perprrtrat· 
crime, por Pspiri!o tlr\ maltlall<', <' por lwhito que tem, a So
ciPilade não sPrit obrigada a defl•ndc-lo, nern lhe darü soceorro 
prH'a isto. 

Art. 80. O Conselho dará ao socio enfermo uma pcns~o de 
16~000 po1· mez, <l<'duzindo dPstn quantia a sua mensalidade, 
p<~ra o conserv;1r sempre quite, o que ser<i feito crn tres prcs
tar;(ks. 



Art. Si. i~stü jWnsilo s.~dt su~pensa lol(o qíie Cimsté üSll1f 
Mo c restabelecido o socio enfermo, devendo o Procmador, ou 
a commlssno dos enfermos, visita-lo de vez em quando, pnra que 
o Conselho possa fnzer boa npplicn<;:ão dos soccotTos que lhe 
incumbe prcstnr imparcial c justamente. 

CAPITULO XII. 

DO E:iTERRO ))OS SOClOS E nENEFIOENCIA Á SFAS FAMILIAS. 

Art. 82. Logo que constar ao Pt'csidcnte que falleceu algum 
socio, dará cllc ordem ao Procur·adot· da Sociedade para se 
dirigir ú casa do defunto e indag-ar da f11111ilia SP tem ou não 
vossihilidadc para o enterro. 

Art. 83. YPrilicando-sc que o socio morreu rm indigcncia, a 
.Sociedadt) lhe farit o entPI'I'O do modo que fl\r eompatird eom 
as for~ as da Sodedade, ou por· uma subseri pt;ão aiJerta imme
diatamentc por todos os soeios. 

Art. 8'L Quando o socio morto não precise ser enterrado 
pela Sociedad!•, esta lhe mandará 11lizrr uma missa no setimo 
ltlia; gozando do mesmo sutfmgio aquellc que morrer· indigente. 

Art. s:). A quantia com que a Scciedudc deVPI'á pnHidenciar 
(1) ·enterro de qualquer sorio, niio excederá de 35:t;~OOO, induida 
a ·esmola da missa do setinw dia, do qnc se dará conta ao 
Cunselho. 

Art. Rli. A Sociedade entregar{! á farnilia do socio fallecido 
a qunntia marcada no art. t-!5, se assim preferirem os interesses 
do fallecido. 

Art. 87. Serão reconhPcid;:ts pela Sodednde como farnilins dos 
socios, as vinra.", os filhos lr•galmente H'!'OIIItecitlos p<'los seus 
pais, os l••gilimos e legililllados IIH'IIOI'<'S de quinze annos. 

1\d .. 8H. Serão soecorridos com prnsõcs proporcionadamente 
;;ís posses da Sociedadn, c o Conselho regulnrá 1•slas pensões, 
olltleudendo <tos st•rrir;os prrstadns pPio ~flll finado socio. 

Art. ~H. A Soeicdarle dnrú aos lilhos orpl1ãos c nrenorcs a 
instntc(ão n1oral e n·ligiosa, promovcudo a sua rnatrieula em 
<!llgun1a Escola publica, para o que se enlend!~r:. por mrio do 
Jtrocurador da hrndlctmeia, com o Delegado do districto, con
enuendo a Sodl'dade com alguma dcspcza para o calçado, o 
resltJ<arios dos ditos orpltãos. 

Art. !10. no IIWSillO J'aror gozllrão <JS filhas lllf'llOI'('S dos socios 
faHPeidos até se casnrem; e aos filhos, drpois de qninzc annos, 
J'aní applicar-st•, 011 a aprc11rlcr nlg-um offieio, ou occupação de
cente, ce,samlo de lhes prestar o alimento que então perccbião. 

Art. !li. O Consello 011 a Soeicdade proeurarú dar ttSJ'Io aos 
,filhos mrnorrs dos sorios fallf'cidos rlo rnrlliOt' morlo qtw julgar 
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mais proprio, ou pondo-os nos asylos pu.blicos; instituid.os pam: 
a educnçiio da infancia. 

Art. \.12. Será nomearlo d' entre os Conselheiros um Procurador 
da benelieeneia, que terá á seu cargo cuidar nos pnpillos da 
Sociedade, devendo ter um livm para faze•· a respectiva es
criptura<;ão, e se•· pr<'S!~nte no fim de cada rnez ao Conselho. 

Art. 93 As viuvas dos soeios perceberão lambem urna pensão, 
proporcitmada ás posses·da Sociedade, e conforme o numero 
dos filhos mcnorc~ que lhe restarem, depoi~ rh rnnrte do marido, 
não sendo incluída a quantia que lhes der para vestuario, 
cal..-ado, & c. 

Art. !I!~. Fallecendo lambem a viuva do socio, a Sociedade 
deverü lambem S!~pulla-la, tomando sob sua tutella os filhos 
orphãos, quer elles tenhiio ou não outro tutor, obrigando-os 
a frequentar as aulns primarias, c applicando-os á um officio 
qualquPr, qw~ seja honesto. 

Art. U5. Süo excluídas das pensões: 
~ 1." As viuvas e filhas que fizerem casa publica de pros

tituição, antes, ou depois do fallecimento de seus maridos, ou 
de SCilS \liliS. 

~ 2.• As viuvas que se casarem. c as filhas orphãas que se 
pcrverten·m, ou infdiznwntc se tornarem reconhecidamente 
devassas. 

Arl. UG. O lugar de Procmador da hrneficcncia pódc ser 
exercido por cada um dos Conselheiros durante um mez, dando 
ronla rla sua gerencia ao Conselho, sujeito üs disposições dos 
arts. 24 P 25. 

CAPITULO XIII. 

J)ISI'OSIÇfíES JHVERSAS. 

Art. !}7. Será condecorado com o titulo de llcnemerito da 
Sociedade todo o socio que apn·scntar vinte ou mais can
didatos que eurnprão os arts. 9 c 10 destes Estatutos. 

Art. UH. TPrão a mesma condecoração os que prestarem ser
viços pcssoaes ou pewuiat·ios tJUC poupem ü Sociedade a quantia 
de 50~000. 

Art. 99. Todos os socios fundadores serão condecorados com 
urna me_d<Jiha, segundo o. modelo que o Conselho adoplar, c~m
pradas a custa dos agraciados. 

Art. 100. O socio que ndrnitlir pnra o gremio da Sociedade 
doze candidatos, ou que poupar a quantia de 30~000 terá 
como os dos arts. !)7 e !lS, uma medalha differcnte da do; 
fund'ldorcs. 

Art. 101. .o Conseli_JO deve ter muito cscrupulo em admittir 
para o grrmiO da Somrdade pPssoas que possüo cornprometter 
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o futuro da mPsma SoriP(ladP, como hc Pxpre~'o no Ht•;,:inwnto 
interno. 

,\ rt. 102. Tendo du ~e dis,;oher Psta ~ociPuade, nunca o 
podPr<Í sPr, por munos de trPs fprços dos nwmhros fJIJe a COIII" 
puzpn•m, quit1·s, i~;to he senão por unanimidndP dos socios. 

Art. 1 o:J. SPndo tomada Psta dclibrr<Jr:ão, o ConsPihn O Oi" 
dará com lll'f.(<'liCin aos Consl'lh<'iros da prinwira clnssP, r no11 
supplcntcs drslcs, COliJO dispiiem os arts. ti2, G:J e 6'~. 

Art. 1 0'1-. Sendo approvada de!lniti\'amenle ~~~ta dissolução, os 
SI'US fundos serão entregues, com os mais ntcnsilios, porV~tH·.cnlcs 
1Í rrll'sma SociPrladP, á Vencravcl Ordem Tereeira de S. Domingos 
dP (;u~miio, onde Pstá a Imngem do Senhor do Bom Fim. 

Art. 10:1. SPndo feito o que SI' trata no art. 104, a Orrlnnt 
de S. Domingos nunca podcrá levantar ns acçiies do Ranco, ou 
as apolic1~,; da divida fundada, c sú sim os Sl'Usjuros ennqH'lentes. 

Art. 1011. Este.; juros seriio divididos c·m cl11as parlPs: 
§ l." A prinwira parte para o Prolc•clor da ~cH·.iedade, o 

~<'nhor Jlom J!'sus do Hom Fim. 
~ 2." A sPgunda parte será distribuida 1'111 sorcoro dos socios, 

~~ SJWS familias. 
§ 3." S1~rú tiracla 1ksla. sPgmula parte n qunntia 111• 20~000, 

para rnissr~s c sutl'l'agios dos sorios faiiPri<lo . .;. 
,\rt. 107. Fic:~ril a Ordem TPrcl'ira c!P S. nonlin.Q"n.c; ohrigncla 

todos os annos, um nwz anll's 1h:· Festr~ do l'rotector ela Soci@
clade, a dislrihuir as l'smolas ela SocirllaciP, dnl'lHio os prc
ten!h•ntrs aprt·spntar seus documento~ lrgaes, COliJO hc•nl:•iros dos 
socios f11lecidos. 

Art. 108. Se a Onlem Terceira de S. Domingos não drr 
rnrnprimento rrstrietamentc no que clispõrm os arts. 10:;, f06 c~ 
J 07, a Fazenda N;u~ionnl se apossará de tnclo . 

. \rt. 109. EstP~ l~stalutos, uma vrz postos em Pwcução, sá 
poderão sPr fl'formaclos depois de pnssnclos qilntro an11os, COII

taclns ela clata destes. 
Art. llO. Fin1lo o tPmpo marcado no arL. IO!l, entendendo 

o Cons<'lhn que alr;uns artigos prl'cisão Sl'r modilirados, pro
por;í a fl'forma, f!lll', sendo approvada por clous IPrçns dos 
membros presentes, nomeaní uma commissão dP eiru·o membros 
para ronreccionarcm os novos Estatutos, e darem sru JHII'Pccr. 

Art. 111. Nunca poder;í o Consf'!ho ou a Assemblt'•n gPr<Jl re
formar os arts. 1. o, 2. o. 28, fi2, 63, 101, 102, 1 oa, to r,, 10!), ton, 
t 07 e [(}H, que são perawrwntcs em quanto existir a Sociedade. 

Art. 112. Nilo po1lendo vcri11ear-sc o numero mareado para 
a Asscmhléa geral, no art. :i:>, depois <la primeira reunião, 
feitos os annuncios pelas folhas publicas; trabalhar-se-Ira eo111 
o numero que se n'llnir, cxcPdent1~ dos tnrmhros 1lo Conselho . 

. \rt. 113 . . \l{~m das emnmissõ1•s permanentes, pockní no~ 
rm~ar-sf~ commiss(ies e;;ppei;H•s, q1w ft•rminarão lo;;o que tcnhão 
t!ado cnrnprinwntn ao linr para qrw tiv<'l'!'tn sido nornP<HI~s. 

l"ar/t! 11 '•:l 



.\rl. 1114-. n~·pois de reconlleeidos estes Esliitulos pela autorida
de competente, scrfío postos crn execução em toda n slla plenitude. 

:\rt. 1J :S. Toda a votaçiío será feita por rserutinio secreto, 
competindo ao Presidente o yoto de dPsempalP, no que con
sultará sempre o inlPresse da Sociedade, guiando-se pela ím
pareialidade c justiça. 

Art. 116. Todos os soríos fic:io sujeitos ao flel cumprimento 
destes Estatutos, das resoluções do Consl'lho, e da Assembl{·a geral. 

Art. 117. Logo que seja empossada a nora Dir••cloria da 
Socicrlnde, rleYcrá ella no primeiro dia f!"" se rPtlllir em Con
Selho formular o seu rPgi111cnlo intcmo, '-' t•sta lic a Lei 
annual, que só tení vigor durante um armo, c obrigará sv
rncntc os membros do ConsPiho que cstirrr fnnccionanrlo. 

Art. 118. Todos os que, satisfazendo os arts. U7 c !)8, con
tinuarem a trabalhar com mais affinco ganharão o norne de 
Rernl'eitorcs da Sociedade, podendo mandar tirar o st•u rdralo, 
e collot:a-lo na Sala do Consellro. 

Art. 11!l. Como já nilo exista na Sociedade o horllf~rn da 
da primeira lembrança desta Sociedade, flcaní retratado na 
Sala da Socied;rrk o primeiro J>rcsidcnte dr•sta IIH'Sllla Soeie
dad~~. ú quem se confere o titulo de- Restaurador da Soci!'fladt~ 
flons Amigos, Uniilo do llonr Fim. 

Art. 120. Fi cão revogadas todas as disposições em eontrario. 
!'ala da Socicdarln em 8 de l\1aio de 18i)9.-Luiz de Fnwca 

llodrigues, Presidente.- Alvaro José de Lima, t.o Sl'cretario.::__ 
Joiio dos Santos Rosa, 2. • Secretario. 

DECHETO N. 2.806- de 1!J de Junho de 1861. 

l'roroj?a até o fim de Outubro do corrente «ttno o pr«zo nwn'itdo Íl Caixa 
~:ronomira c Monlc do :-;orcorro ,lpstn Côrtr para ronteçar ~u.u oprra<;óes . 

.\llcndrnr.lo ao que 1\Ie n•prl'sentou o Presirlcn!n do Conselho 
InspHtor e Fiscal da Caixa Econonrica c l\fonlP do Soccorro, 
cn~ados nesta Ct•rte pelo Decrl'lo n.• 2.723 dP 12 de Juneiro 
proxiuro finrlo ; Hei por bem prorogar <rté o dia 31 dé Outubro 
do corrente anno o prazo marcado no nresuJo Derreto para o 
começo das operações dos referidos Eslabelceimentos. 

José 1\Jarin da Silva P;mlllhos, do l\lcu Conselho, J\Jinistro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, c Presidente do 
Tribunal !lo ThPsouro Nacioual, nssim o tenha entendido c faça 
executar. Pnlacio do Ui o de Janeiro em dczm~ovc de Junho de 
mil oitocentos sPssrnta c um, quadragesimo da Indeprndrnc.ia e 
do hupcrio. 

Coro a Rubrica un f'ua 1\lagcstade o Imperndor. 

Jo~é Maria da Si!r.1 J•aranhos. 



DECRETO N." 2.807 -de 19 de .Junho de l8lil. 

:\utorisa a crPaç;i<>, r approra os Pitatutos t.l<i Caixa Commercial da Cidade 
de :llacrio'J, na Província das Alag<\as com diversas altl'r;u;~l'>. 

Attrmdcndo ao que .\In represcntárão os Direclorc~ dn Caixa 
l~conomicn da Cidade de Maceió, na Provincia das Alagôas, 
o de conformidade com a Minha Immcdiata li.esoluç1io do t.• dg 
corrente mez, tornada sobre parecer da Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado; Hei por bem autorisar a conversao do mesmo 
c~tabclccimcnto em outro, que dt•nominar-sc-ha Caixa Com
mercial, c rcger-sc-ha pelos Estatutos qw~ com cs!t~ hnixiio, 
depois de feitas as seguintes altcraçües: 

1.• Eleve-se a 100::?000 o valor de c:Jda Ul'Çiío da Caixa, fixlldo 
om 25~000 ho art. 1." dt•s Estatutos. 

2. • Em conformidade da precedente alteraç1lo, considerem-se 
habilitados para votarem em Assembléa geral, bem como para 
exercerem os ci.lrgos de Presidente c Secretario da mesma, ou 
do membros da eommissão de exames, os accionistas de duas 
ou mais aeçiks; c para serem Directores, os dn trcs ou mais 
acçües (ar L !1. "); nos arts. 31, 48 e 52 far-sc-hão proporcio
naluwnto <ts redueçü"s ncccessarias para harmonisa-los eom os 
novo~ arts. 1. o e U. •. .. 

3.• Accrcscente-sc ao art. 24 a clausula de que no calculo 
dos dividendos ~uardar-sc-ha a regra ~~stnbekclda no§ 8. o, art. 
1.", da Lei n." l.08~l de 22 de Agosto de tr;GO. 

!L• Exr-eptuP-se do art. /~9 o easo de que trata o§ 12, art. 
2. 0 da lli!~SIIIil lei. 

5.• Addite-se o seguinte artigo: « Artigo. Ficará nulla c 
sem c!TI~ito a autorisação con1·cdida para organisação da Caixa 
Commcrcial, se clla não começar suas opera«:iíes no prazo de 
um anno mnlado desta data. )) 

.Tos é !\Ia ria «la Silva l' aranhos, do Meu Conselho, l\Iinistro 
c Secretario de Estado dos Nc~gocios da Fazenda, c Presidente 
do Tribunal do Thcsonro Nacional, assim o tcn h a entendido c 
faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro em dezanove de 
.Junho de mil oitocentos sessenta c um, qnadragcsimo da ln
dcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcslatlo o Imperador. 

José Jlfl7ria da Sih•a Parw1hos. 
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S~llitut;dol!i du Cnlxu t)tuunat~•·ciul du (;idutle 
dt~ .lluceió aut. Pa•ovinciu dus Ala.::;õas, u •Jue 
~e t·t~fea·t~ u DecJ•ettt ~." 2.80' de tD de .Juulto 
dt~ t.SGI. 

TITULO I. 

• .\ri. 1." A Cui\it st•ní de desconto e dc•1" 'lu. Seu eapitul 
podt~rá ser <•levado até 500: OUU,UOO, divididos em ucçürs de 
2:>:;000 em moeda legal. 

Art. 2. • Faz parte de SPU cupitul a quantia de 223: 100~000 
que he uctualmente o capital du Caixa Economica Jcsta Cidade, 
IJUC fica t~xtincta. 

Art. :J." A Caixa durará cinco armos contados da data de 
sua installu~~ão. !<'indo este pruzo, poderá ser prorogadu por 
determinação da Assem h fiou g~rul dos acdunistas o upprovuçãu 
do Governo Geral. 

Art. !~." A Caixa poderá ser dissolvida por deliberaçiio du 
Assemhléa ~cral, uu~smo antes de findarem os cinco annos mar· 
cados nu art. 3.", se se conhecer que a sua duração he pn~ju
ciul. 

Art. !:i." A Caixu será dissolvida de fado, e entmrá <llll li
quidação, se as suas perdas vierem a absorver o seu fundo de 
rescna ~~ \'inte por cento de seu carilal ciTectivo. 

Art. 6." A eleição du primeira direcçào se fará pela Asseiii
IJiéa geral, logo riU<J us JH'CSPntcs estatutos srjão approvados pelo 
1;01 c mo d•• ~"" 1\fagc~tadc Jwrcrial. 

TI1TLO 11. 

DOS ACCIONISTAS • 

.\,rt. 7.'' .\ Caixa considera seu accionista toda a pessoa que 
possuir acç•ics, st1ja como prirueif'(l proprictario, sPja como ces
sionario, cujils acçCws !'sliveren• competentemente averbadas nos 
livros dos rcgistro3. O averbamento para fazer eiTcclivamente 
a transt'erencia terá lugar á vista das acções e das partes con
traclan!f~s, seru 11uo jámnis haja endosso no mesmo titulo. 

Art. 8." Os acdonistas não respondem por mais do quo o 
valor de suas aeçOcs, as qtBCS podem ser dadas, vendidas, cedidas, 
llypothecadas, doadas ou legadas na fórma do artigo antecedente, 
mas o seu capital n<io putlcriÍ ser retirado ante.i da extincção 
d;l Caixa. 

·---~--- --===-------



A ri. 9. o oj acdonist:Js ti.~ einco Oi! mais aeçõcs são os ha
bilitados para votar em AsscmlJii;a geral, e para exerct~r os cargos 
de Presidente e Sccretarios da mesrua Assemhléa, c membros 
da commissão de exame. Sómcnte os arcionista> de dm: ou 
mais arções pO!ler~o sPr nomeados para llireeton•s. 

Art. 10. liaYCndo aedonislas com firmas sodacs, só um dos 
soei os poderá votar e ser votado, e podendo este no impedi
nwnto nomear o soei o que o deva suhstiluir como votante. 

Art. 11. He JWrrrtillido aos aceionistas, d•'JJOis de concluit:a 
a rcvisfto pela ,·mnruissão de l"WIIH', V'!'riliearem o balanço á 
vista dos livros que lhes eslarflo para isso pahmtes por ln·s dias, 
sem romtudo poderc111 extraltir ropias. He prohibido o cxaruc 
nas contas de deposito c registros d•~ ldras, !{lle s{, serão patentPs 
ú comruissão de exame. 

TiTULO lll. 

D~S OPEU~ÇÕES D~ ~\IXA. 

Art. 12. As operações da Caixa S!'l'iio iH seguintes: 
~ 1. • Descontar letras de cambio n da terra, que tiverem 

pelo menos duas firmas de rcronhcrido credito, das quaes uma, 
em todo o caso, será do p1·ssoa rcsidPnle nesta cidade. 

§ 2.• Descontar hilhel!'S da Alfandt•!.(a c qnaesqucr outros 
títulos do (joverno pagaveis em prazo lixo. 
~ 3.0 Emprestar dinheiro sobrf! penlton·s de pra!n, ouro e 

brilhantes, mediante ê'.S !'aulelas mareadns no nrl. 1~. 
§ 4-.• Emprestar sobre Apolices da Divida Publica pela fórma 

que convier á Direcção. 
§ 5.• Emprestnr por meio de letras, até 3 nJe7.<"s improro

gaveis, soLrc gencros depositados em armazens alfandt•gndos, 
quantias não excedentes á metade do \alor que !ivcrcm no 
me r rndo. 
~ 0. 0 J\eceb!~l' gratuitamente dinheiros de quaCSf!U!'I' (l!'SSOU S, 

para lhes abrir contas •~urTcntes, e verificar os respectivos pn
gamentos c lmnsferencias por meio de rautclas cortadas dos 
talões, quo devem existir na caixa com a assig·natura do pro
prictario nn tarja, com tanto qne laes cautelas não SPjão de quan
tia menor de 100:;;000. 

Art. 13. O juro para qnaesquer descontos e rmpreslimos 
será de 1 1,'4 "/o ao mez, em quanto a Assemhl{•a gcwl da caixa 
não julgar conveniente diminui-lo. 

Art. 1!~. Nenhuma transaeção de dcsconlo ou cmprcstimo 
poderá ser feita senão por meio de lelrus a prazo não maior 
de seis mczcs, mas nos rc~pcctivos veneimcnlos poderá ter lugar 
a sua reforma, mediante a amortização de 20 "/. do rapilal 
prinrilivo e pagamento do competente premio, lendo-se sempre 
em vista que us novas letras não diminuão de gt~ranlias. 
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Exceplu;ío-sc as ldras dn cambio c aqilellas que não tnm
Xc!rem declarado o premio comminatorio marcado no art. 1G, 
as fJII<H's deverão ser intcl{rahnentc pagas. 

Art. J:l. St~ em quulquor ldru on·crecida a dt•sconto vier a 
firma de qnalqncr um dos Hircctores, não se contará no 
nu•Jwro elas exigidas para garantia, c ncnlmma letra serú 
desr~ontada trazendo a firma de algum dos Hircctores do ser
vko 

;\~t. tfi. 1'\a falta de rcnrnaç;lo de transaeção pela fórma 
nwreada no art. 14, ou do pagamento integral, se a Dirccção 
não convier na rdonna, o premio pela d•'""'' ,t até real cm
bolço serü do 2 ·;. ao lll<'Z, o qual devení lPr sido decla
rado no corpo da IPlra, c desde logo snrá posta a competente 
::Jf'Çilo. 

Art. 1.7. Se ctnalqtWI' letra proveniente de cmprestimo sobw 
pt•nhorcs não fOr paga Oll resgatada 110 vencimento, far-sc-ha 
\·cnda dc•llc~~ e111 lcilil11 mcrcattlil, precedendo annuneio de 
oito dias, amxatlo na porta do estabdecimcnto, c publicado 
em jomaes; podendo eorntudo sou dono resgata-los até o mo
mento de começar o leil<io, pagando :Is despezas que tiver oc
casionado. 

llOS l'E:\'IIORES. 

Art. HL O,; cmprcslimos sobre penhores do ouro, prata 
n joias terilo lugar quando os quo os olfc•recerem apresentarem 
a avaliaçiio dos eonlrastcs npprovarlos pda J)irecção, e alóm 
disso mo.-;trarem que os penhores sãn seus, que estiio livres 
de todo e qualr(ltcr onns ou encargo, devendo assignar termo 
de rc.-;pons,1bilidadn nesta eidade1, c de obrigação de se sujei
tarem á . .; disposiçües dos Estatutos, ordens c uso da Caixa. 

Art. 19. O pra7o sobre p<'nhores não excederá a seis mezes, 
mas poder;i ser relill'lnado. A (Jitantia que se emprc>tar sobrn 
ponhorr~s não excederú a dou.í ter~os do valor dado pelos 
contra:;lc•s. 

,\rt. 20. Qnan(lo se olfercça em 1wnhor gcneros armazenados 
0111 depositos alfandPgados, a Caixa exigirá da parto uma ordem 
para ((li'' os administrarlorcs das casas de depositas as ponhão 
á sua disposiçilo, a (Jlial se mandará logo verificar. 

Art. 21. A venda dos penhores dP qualquer natureza para 
soluc;ilo de letras yencidas será feita Pm leilão mercantil na 
fórma do estylo, em prcscn1:a de urn dos J)ire~tot·cs da Caixa; 
e, lictuidada a conta das despezas do leilão, juros venddos c 
eommissão de um por cento, Sll cntrcgarú o saldo, se o houvor, 
a quem pertencer. 

Art. 22. A Caixa não pnderit mnpreslar sobre penhor de suas 
pr•.Jprias arc;üC'.s. 



TITULO 1\'. 

llOS IliYIDE'illOS. 

,\ rt. 2:J. Proceclcr-se-ha a um balanço gera 1 no fim de cada 
~emestrc, com o fecho de 31 de Janeiro c :H de Julho, que 
será pn·scntn, ~~m sessão ordinaria da Assembléa geral. Uma 
copia deste balanço !' do respectivo relatorio será renwtlida ao 
1\linistcrio da Fazenda, c outra i:.rual ao Presidente <la Pro
vinda. 

Art. 2'1 Scrú dividi(IO proporcionalmr•nlc pl'los accionistas 
o lucro liquido que houver na razão das aeções de cada um. 

Art. 25. As quotas do dividendo, que não forem retiradas 
ató o dc1~imo quinto dia depois daquelle em que fôr annun
eiado o par.;amenlo do dividendo, serão aceumuladas aos ea
pitacs respcdivos. 

Art. 2ü. Ficar;! o pertencendo ao fundo de ri' serva as frac
ÇüPs que os accionislas não retiran~m dr~::tro de um anno. 

TlTIJLO Y. 

110 FPXBO DE IIESFilYA • 

.. 
Art. 27. Será composto o fundo de rescna das aceumu

laç.nes scmcslraes na razão de~; "/.deduzidos do lucro liquido 
c das fraC\ÜCs que se não relirnrcrn dl'nfro de um iltlllo con
forme o artigo antecedente. Os fundos dP n•sprva da Caixa 
Economíca qtw fica extincla, ficão pPrll'IIC!~IHio ü Caixa Corn
mercial. 

,\rt. 28. As dividas que a Din•cção julgar perdidas, d11pois 
ele serem pres1~ntes ú Assemhl!··a gt·;·al, senio !nadas ao debito 
do fnndo de n•serva, escripturando-s1~ todavia, ('111 livro pnra 
issn d1~slinado, ali111 de ser pro111nvi!la a sua eobran~·a no caso 
de dar-se a possivt'l solvabilidade. 

Art. 29. Na dissolução da Caixa será o fundo de reserva 
accnmulado ao eapital c dividido proporeionaluwnte pelos ac
cionistas PXislrntr~s. 

TITL'LO Yl. 

[),\ .\SSE~IIILÍ·:A m: 11.\L • 

. \.rt. ao. A totalidudp dos :.wrionist:~s f,(' I :í l"l'jll'f''entada pela 
c!J:l c\SSPIIiLf(.a f!PI'::ll. 
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Arl. :-11. Formar.í ,\ssrmhlt"·a ~Pral ;~ r<>união !PgalrnPnlf' 
I'Oil\'oc:ula (art. 32) dos aceionislas dt• cinw 011 llo~is acçõcs. 
Os de lllf'IWI" nlllllcro de acções poderão assistir :ís dcliberaçn,•s. 

A ri. ::~. A convof'iiCiio da Assc111 bléa geral teriÍ lugar por 
conritt• da Hirt·rçüo l'lll t•Liilal lirm:Hln pf'lo S<'ll Presidente e 
~P<:rdario, allixado ;i P•'l'la da Caixa, ~~publicada por lres vrzrs 
oos jornacs d1~ utaior pnhliridade. 

Art. :1:L C!H•g;Hio o <lia e hora mareatla para a rcuniiín da 
Assembl(·a geral, esta se jalgar;í constituida com os accionislas 
prPscntcs (art. :31 ), que tomarão decisões por maioria ab.;o
luta de votos. 

Com!uflo nenhuma <lelibrração po<lrní ser tornada na pri-
11wira conyocação, n;lo s:~ achando 1\'llnidos pelo menos tantos 
arcionistas quantos n•prcsl'ntcuJ um terço do capital l'!Teclivo 
da Caixa. 

Art. :J!~. Quiinflo 11 Assembl4;a ~era\ niio puder dclibrrar por 
falla de \'olos su!liei,·ntl•s, serú leila no1·a convocação com <lS 
Jimnali<ladcs lll<li"C<Hlits no art. 32, rom a declnraçiio do mo
tivo da nova renni;io, n IH'sla Si\ louwrfto 11s decis<ks cnm 
'j!Wlij!JCr nunwro <k rotos prest~ntcs. 

Art. 35. As dPlibera~ües lt'IHl,•ntes a augrrwntnt· o fundo da 
Caixa, n sua dis:mlnçiio antes de cinco aunos, n prorog.1r a 
sua duração, c a reforntar os presentes Estatutos sú pod .. riio 
ser tomadas q ua nrlo l'lll A sst~lll hléa grra I se r cu ni rem votos 
eonconlcs de tantm acrionistas quantos representem a maioria 
absoluta do capital l'ITl'clivo da caixa. 

Art. 3G. As rPnnJii·s exlraonlinarias !Prão lugnr quando a 
nirecçfío as comocar por occurrencias de cnsos, para cuja drcisiio 
dia se nlio julgue COIIIflCil'nlc, e quando lhe J()r isso requerido 
em rcprescntat;iio imliridualmcnle as~ignada por accionistas f(lW 

que possufio pelo nwnos 11111 terço do capital e!Tectivo da caix;t. 
Ern virtndf~ de t;H'S repn~senta~·õcs devcr;í a Dirr·cção convocar 
a .\s.'irmbléa geral dt•ntro <.los oito dias ull'is qtw se sep:uirem 
aos da entrq~;a, que constarão pda data <Jilll lllcs por<í o 
Secretario da C:tixa, d<•pois d•J se averiguar e reeonhccer ;~ sna 
legulidade quanto ü porç<io de capital qnc devem comprPh(HHI<•r. 

Rc n Direrçiio nfío llzcr a convoeaç;to, incorrer;í em respon
sabilidade, n os r!'pn·senlanlns ter<io o direito de chama1· os 
accionistas ;í reuni<io extnwrdinaria por annuncios puhlieos por 
lodos assignados, r·.o;n a designação do numero de aec:nes tlll 
cada um e declar;H,:;io do utotivo <lo <:!tamarn~nto c <las raziii'S 
qne tivcrão para l"f'Jll'<'S(~ntar ;í Birecç;io . 

. \rt.. 37. As .\~~e1nbléas grra<~s rrunidas n1 fúrrna <lo arligo 
antecedente sli poderilo tornar decisf1Ps, reunindo os votos reque
ridos no a ri. 3:\, c niio podrr<io adrnittir discuss:io :Jignrna além 
do objf~elo da conVfH'açüo. Podt•rn ~_·.nrntndo nrllas aprcsenlar-st~ 
quacs<Jllf'f ÍIHiic;H:••••,; par:1 Sf'l'l'lll 1h't'i1lida~ na prinwira renni;io 
onlin;Jl'Í.l. 



ArL !lS. A A~sf'mbl•~a gf'ral terá um Prrsid.•ntfl r dous Secre
tarios, todos f'h~itos annualmente na sessão dP :u de Julho 
por maioria de votos relativa, em escmtinio secreto, e Prn 
uma só lista d'entre os accionistas que t•~m voto. 

Art. 39. Havendo impedimento do Presidente e Secretario, 
serão substituídos o Presidente pelo 1.• Secretario, este pelo 
2.", e este pelo immediato em votos, até a primeira reunião 
da Assembléa geral, em que terá lugar a eleit;ão do que 
faltar. 

Art. 40. Pertence ao Presidente : abrir e fechat· as sessões 
·conceder a palaVI'a, manter a boa ordem nas discussões e fazer 
-executar as resoluções da Assembléa geral. A nenhum accio
nista he permittido, mesmo para explicação, fallar mais M 
duas vezes sobre o mesmo assumpto. Exc•lptuão-se a Direcção 
e a Commissão de exame, que poderão responder ás arguiçõe!'; 
que lhe forem dirigidas. 

Art. 41. Pertence aos Secretarios ler e repetir as lrituras 
quando o Presidente determinar, redigir as actas, apurar os 
votos, como escrutadores, e fazer a corn-spondencia P o expr
dicnte, que deverá ser assignado pelo Pn•sidr•nte e 1." Secrc
tal·io. 

Art. 42. Na primeira reunião da Assembléa geral, e logo 
depois de eleita a mesa, se procederá á nomeação por escrutínio 
secreto e á maioria relativa de votos, de tres membros habilitados 
na fórma do art. 31 para ftll"rnarem a commissfio de exame 
que deverá servir até a seguinte r't~união ordinaria da Assembl{•a 
geral em que ser<Í renovada. Occorrendo no intcrvallo im
pedimento de algum membro, será substituído pelo imrnediato 
em votos. 

Art. 43. As nuniúes ordinarias da :\ssembl•'~a geral tPrão 
lugar tlm 31 de Janeiro e 31 de J.ulho dll cada anno, nas 
quaes a Direcção apresentará os balan~os sernestrat•s da Caixa, 
~ a commissão de exame o relatorio do ~~starln da m••sma 
r.aixa, pam o que deverá ter sido previamente chamada pela 
Direcção. A vista dos ditos balanços c relatorios a Assmnbl~a 
di§cutirá e pronunciará o seu juizo sobre as cou tas e admi
nistração. 

Art. 4! •. Na Assemblt'a geral dd 31 dll Julho terá lugar por 
cscrutlnio sect·etn e maioria llbsolula de votos a eldcúo da nova 
I>irecção, devendo s•~r suhstituidos os Direrlores aÔnualmt>niP. 
na quinta parte. 

A antiguidade, c no caso de igual anliguidadP, a sorte rl'gulará 
a substituirão. 

Não serãÓ admitlidos votos por procu1".1t;ão para a eleição 
dos Directores da Caixa, e os Di•·ectores e supplcntes substituídos 
não poderão sc1· reeleitos dPlltl'O do pri meirn armo contado 
do dia da substituição. t~uardada esta substituição na fórrna 
dos ~§ 1l e 13 do art. 2.• da Ll'i n.• 1.08il de 22 de A~wstn 

Parte 11 '•'• 
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dP 1800, os dt•mais DirPclorPs podNlio ser ref'leitos se reunirem 
os votos JH't:Pssarios. Em st~guida proceder-se-ha á ~leição da 
111esa n wmmi~são de exame que tem de servir no nnno seguinf!J. 

Arl. 45. l'ertenctJ a Assembléa geral fixar os ordenados aoJ 
Plllpn~gados sob proposta da Direct:ão. 

TITULO VIl. 

nA CO!\Il\IISSÃO ])R EXA!\fE. 

Art. Ml. A eornmissi'io de exame, lo~n one fór convidada 
pf'la Direeção (art. /~:3), deverá examinar escrupulosamente o 
t•slado da eseriptur:tçiio das opf'raçõPs dn caix:J, da correspon
dPncia P comportamento dos empregados, fiscalisando se os 
pn•sPulrs Estatutos e ns Jecisiíes da Assembléa geral tiim sido 
I'Sl riclamentP l'xeeulados, para o qut• todo o estabelecimento 
llw sení franqtwado, e a Direcçi'io lhe dará todos os esclare
t"ÍIIH'tllos que fitn~n• Pxigidos. O exame deve terminar tres 
dias an!Ps da reuni:lo da Assembléa geral. 

Art.. '•7. Cnueluirlo o exame, a com missão fará um relatorio 
t:iretunstaneiado, no qual emittiní sua opini11o sobre o estado 
d;t taixa P JII<JIIPira por que tiver sido administrada. 

E'ilf~ n~lalorio ser;i n~gislrado no livro das actas da Assembléa 
gt•ra I, t' i 111 pn•sso com o balanço, para serem d istribuidos pelos 
ael'ion i si as. 

TITL"LO VIII. 

D.\ VOTAÇÃO. 

Art. 48. Os votos serão conlados na proporçlio de um por 
cada dnt:o aeçíies. 

N1~nllurn :u:t:ionista, eornludo, por maior numero de acçúes 
qtw possua, podNá ter mnis de quatro votos, ainda sendo 
procurador de algum outro accionista. 

Art. W. Os accionistas impedidos ou ausentes só poderlio ser 
I"CJII"!~s!mtados por outros accionistas que deverão estar munidos 
dt~ pmeu ração. 

Art. 50. Para o accionista poder votar deverá constar o seu 
direito pelo assento no registro da Caixa das suas acções, ao 
menos tres mezes antes do dia da reuniilo da Assembléa geral. 

TITULO IX. 

DA DIRECÇÃO. 

Art. 5t. A Caixa será administrada por sete Directores, que 
sPn1o accionistas pelo menos dll dez acções (art. 9. 0 ), os qltaes 
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SPrão P!Pilos :mnnnlmente pela Assemblí·a grral de 31 de 
Julhc.; ~Prulo port'•m subsliluides na quinta parte, como dispõ11 
o art. M~. 

Art. 5:L Os Directores serão obrigados a c<mservar em depo
sito na Caixa dez acções de que sejão proprietarios, das 
quaPs não poderã(J dispôr durante o tempo que servirem. 

Art. ji:l. A llin~cção nomeará annualmenle d'cntre os seus 
membros um Pn~sidentc e um Secretario, c este escreverá 
circumstanciadamente os trabalhos e decisões da Dirccção em 
um livro de actas que serão as~ignadas por todos os membros 
presentes. 

Art. 51.. Haverá rPunião da Direcção quando ella julgar 
neerssario, ou quando fôr convocada pelos Dircctores de ser
viço. 

Todos 03 Din~ctores tem obrigação de vigilll' incrss:~ntemente 
pP!os int,.r·essPs da caixa; mas, all1rn disso, haverá diariamente 
de serviço clous J)in·dorPs, que dirigirão as openu:õP,; com o 
Presidente, ele que trata o art. 53, que será com elles clavicu
Iario do corre. 

Art. 5;). Pertenel' á Dirccção a inteira administração dos 
fundos da Caixa, que regerá como entender, cingindo-se aos 
presentes estatutos. 

Art. 56. Em todas as deliberações da Direcção dccidir-se-hi'io 
os nep;oeios <Í plural idade dt~ votos. 

Se niío Pstivt•rem presentes todos os membros, sPrlio neces
sarios tres votos contin·mps p<trll' tornar valiosa a dPliberaçllo. 
Os membros vt•neidos podt•rão declarar o seu voto na acta; 

Art. 57. As ordens, correspondencias e resoluções serão 
assignadas em nornP rla Diru~ção pt~lo SPII Pr~>sidente e Secr·p
tario. 

Art. 58. Os Direclores e mais empregados da Caixa serão 
indivirlualrnPntc rcsponsavcis quando infringirem os estatutos 
ou cornrneltercrn quaPsquer abusos. 

Art. 59. Ouando al[.(UIIl dos Directon's se achar impedido de 
servir por mais de um rnez, a Direcção, por meio de seu 
Presidente e Seerdario, chamará substituto para servir durantt~ 
o irnpPdirnt•nto, regulando-se pula ordem dos mais votados. 

Art. 60. A Direcçiíu, logo que cstPjão concluídos os balanços 
!lemestnws ele 3L de Julho e 31 de Janeiro, o participará aos 
tres membros da Commissão de exames com a necessaria 
antecedt~ncia, para virem vPrificar o rstado d:J caixa. Só 
poderão fazer parte dos dividendo$ demonstrados nestes balanços 
os lucros líquidos proVImientes de operações ell'ectivarnente 
concluídas no r. spectivo semestre. 

Art. 61. Os Directores terão em compensação do SPU trabalho 
e responsnbilidade cinco por cento sobre o total dos lucros 
da Caixa em eada semestre, que serão divididos com igual~ 
dade. 



TITULO X. 

DOS EMPREGADOS. 

Art. fi:l. A caixa terá o numero de em))J'egados que forem 
indispensavrhnPntP nccessm'iüs, conforme a amuenda de seus 
trabalhos c expediente. Seus ordenados serão ft1ados pela 
Assemblfoa geral sob proposta da Direcção (art. 45). 

Art. 6:1. A HirPcção póde demittir os emprl'~ados da Caixa 
quando assim convenha ao serviço c iult, · ,<J do estabeleci
mento, dando parte á Asscmbléa geral na sua primeira reunião. 

Art. 64 .. Aos empregados da Caixa pertencem as obrlgaçõe!i 
que lhes forem impostas pelo regimento interno. 

TITULO XI. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS. 

Art. 65. O fallecimento do accionista não obrigará a liquidar 
il Caixa. Seus herdeiros ou representantes não poderão de 
fórma alguma pór embaraço ao andamento das operações da 
mesma caixa, e só terão direito á percepção dos dividendos 
e á transferencia de suas acçõ(•s, se lhes convier. 

Art. 66. A Direcção procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros as contestações que se possão suscitar durante a 
sua administração. 

Art. 67. As operaçõrs da Caixa são objecto de segredo para 
os seus ernpregíldos. 

Aquelle que v revelar scr:í reprehendido, se da revelação 
não resultar Lamuo, se resultar serâ expulso: · 

Art. 68. Toda a pessoa que faltar á boa fé nos seus tratos com 
a Caixa licará excluitla ~~ negociar com ella dirceta ou indirecta
meut,~. Esta 1\Xclusão [IIC deverá declarar na acta respectiva, 
mencionando-se os motivos que derão causa a f.'ssa df>liberação. 

' Conforme.-José Severiano da Rocha. 

---
·r,<r;:.· llECRETO N. 2.808-de21l dcJulho de 1861. 

Proroga por mais GO dias o pr·azo concedido á Caixa filial do Banco do Brasil 
na Pro1·inda da Bahia, 1111ra o rPcolhimento de suas notas tle valores iu
f~riores a .2580011. 

Attendendo ao que Me representou a Directoria do Banco dtJ 
Hrasil Pm ollil'io do ~ert Vicr-Presill.ente n.• 393 de 8 do cor-
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rente, e tendo em l·lsta o disposto no art. .1.", ~ 2.• da Lei 
n. • 1. 083 de 22 de Agosto de 1860, Hei }1or bem pro rog-ar 
por mais 60 dias o prazo que, em virtude do Decreto n.• 2.6!i4 
de 10 de Outubro de 1860, foi dado á Caixa filial t.Io Banco 
do Brasil, na Provinda da llahia, para retirar da circuluçlio 
a somma de suas not1.1s de valores inferiores a 25~000, precisa 
para reduzir a emissão representada por taes notas uo limite 
fixado no art. !~.· do Decreto n.• 2.685 de 10 de Novembro 
do mesmo anno. 

José Maria da Silva Paranhos, do l\feu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos N~>gocios da fo'azenda e Presidente do 
Tribunal do Tlwsouro Naeional, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em ,·in te de Julho de mil 
oitocentos sessenta c um, quadragesimo da lndependcncia e do 
Jmperio. 

Com a Rubrica de S.ta Magestade o Imperador. 

Jusé Maria da ~ilva Paranh.as. 

-·--., 

DECHETO N.• 2.809 de 20 de Julho de 1861. 

Approva as iostrucções pnra a fiscalisaçlio e rrgimell do serviço da illumj.. 
naçllo a gaz desta Côrle, 

Hei por bem, de conformidade com o que dispõl'tn os con
tractos de U de Março de 1851 e de 13 de Outubro de 1854. 
para a illuminação a gaz desta Côrte, approvar as inslrucçiíes 
para a fiscalisação e regirnen da referida illurninação, as quacs 
com este baixão, assignadas por Manoel J.<clizardo de Souza e 
Mello, Conselheiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio · 
e Obras Publicas, que assim o tanha entendido c li1ça exe
cutar. Palacio do Rio du Janeiro em vinte de Julho de mil 
oitocentcs sessrnta e um, quadragesimo da lndependencia e 
do. lmperio. 

Coín a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Mrmoel Feli:mrdo de Sou~a e Mello. 
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lnstt•uc~~õt_·~ a «JIIC i'!IC t•efea•e o Uecreto de.~tn 
data. 

Art. 1." Haverá um Inspector da illuminação, para verificar 
!it) as condições 5. • e 17 .• do contracto de 11 dP Março de 1851, 
t) mais aqucllas que exii'CIII conlu)eimcntos scientificos para 
sua vcrificaç.<lo, são exactamcnte observadas. 

Art. 2. 0 O lnspector da illuminação publica não recebeni 
salario algum, e será cseolhido entre as JH'<;soas habililadas em 
scicncias physieas e chirnicas. 

Art. 3.• O Chefe de Policia he o Fisntl geral da illuminação 
publica, menos na parte a que se relere o art. 1. o 

Art.. 4. 0 Sempre que o Cltefe de Policia entendf'r conveniente, 
devcr;í comrnunicar no l~overno, para determinar ao Inspectnr 
dn illuminação qnc vcriflqlw se a luz tem o grão de iulensidade, 
marcado na condição 5.• do contracto. 

Art. 5.• O Chrofe de Polida organisarú annnalrnente uma 
tabclla marcando as horas d<~ act)tHlcr <) apagar <h <"OIIlbus
tores c candelabros publieos, a qual SPI'<Í approrada pelo Mi
nistro drr Agricultura, Cornrncrcio c Obras Publicas. 

Art. 6.• Ficão supprimidos os lugares de lnspeclores de dis
trictos P seus rcspt>ctivos Guardas. 

Art. 7. o As fune{'ÕI'S qtw crão <·xercidas por aqueliPs rr~cnfes 
passão a ser desmnpenhadas pelos Inspedon·s de <tuarteirão, 
SubdelPgrrdos c Dr·h·gados. 

Art. 8. 0 As pntrulhas dPvrm dar parte dos lampeões que não 
estiverem acesos nas ruas que pct·corrcrem, e das horas em que 
o observarem; c estas partes serão diariamente remetlidas ao 
Chefe de Policia, para rrs tomar na dPvida consideração . 

• \rt. 9. 0 As f',ontas da desp<•za com a illumina~:iio publica serão 
entregues ao Chefe d<~ Policirr, o qual, depois de f;~zer os des
contos provenientes das multas, as remetler<i ao M;nistro da 
Agricullurn, Comrnercio e Obr<Js Publicas, com a anticipação 
necessaria parrr que poss;~ verificar-se o sr~u pngarncnto nos pri
meiros cinco dias de cada mez, na conformidade da condiçlío 
19.• do contracto de 1851. 

Art. 1 O. A collocação de novos lampeiíes c r·andelabros só 
terá lugar em virtudP de ordem do l\linistro da Agricultura, 
Cornmercio c Obras Publicas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 d~ .Julho de 1861. 

Manoel Felizardo de Souza e Mello. 
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DECRETO N. 2.810-de 2ft. de Julho de 18GI. 

Appro\a as plantas, secçOe• vertrcaes e trans,crsaes, traços, pcrli,, olt•di1~s. 
curvas é ortamentos, concernentes á 3.• secçno da Estrada d!' Ferro de 
D. Pedro li. 

Attendendo ao que representou o Prcsident•~ ria Dii'Petoria. 
da Companhia da Estrada de FmTo de D. Pedro 11, Hei por 
bem Approvar as plantas, srcçür'.~ vertic;ws e transvr~rsaes. 
traços, perlis, declives, curvas e orçamentos a pres<•n lados p<~ lo 
mesmo Presidente para construcção da 3. • Secção da referida 
Estrada. 

Manoel Felizardo de Souza e Mello, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario dr' E~ado dos Ne
gocios da Agricultura, Comrnercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro 
em vinte quatro de Julho de mil oitocentos sessenta e um, 
qttadragesimo da Independencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Manoel Felizardo de Souza e Jllcllo. 

---.. 
DECl\ETO N. 2.811-de 24 de Julho de lSHI. 

Approva a modifirao;no proposta pela Dircctoria ola Companhia da Estrada 
de Ferro de D. Pedro ll quanto á olirecç.1o de unm parte da ~-· sro·ç.rto 
da mesma estrada. 

Attendendo ao qu<~ representou a Dircctoria da Compa
nhia da Estrada de Ferro de D. Pedro H, Hei por bem 
Approvar a modifica<;ão pot' ella proposta qu:Hlto ü direcção 
de urna ponte da 2.• secção da mesma estrada, li<;ando assim 
alterado o plano já approvado. 

Manoel Felizardo de Souza e l\lello, Con>elheim de E>lado, 
Senador do Imperio, Ministro c Secretario de Estudo dos Ne
gocio~ da Agricultura, Cornmercio ~ Obras Publicas, as"im o 
tenha entendido e faça ex.ecutar. Palacio do B.io de Janr1it·o 
em vinte quatro de Julho de mil oitocentos sessenta e um, 
quadragesimo da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Felizardo de So!IZlt r. Mello. 



.DECHETO N. 2.812-de 3 de Agosto de 18tH . 

. \JIJirola " r<'I.:Uiarne.uln 110ra o> Ct•mitcrios Jlllbliros e partif.ulnres da Cidade 
do Hio de Janeiro, scniçó dos enterros, c taxas fuuerarias . 

. \ttendendo ao que representou o Provedor da Santa Casa da 
~\lisericordia desta Côrtc, e Conformando-me com o pa1·ccer da 
Hecçfio dos NPgocios do lmperio do Conselho de Estado, exa
rado r.n consulta de 21 de Junho ultimo, Hei por bem, em 
virtude do disposto no § 2." do art. 1.", e no art. 7.• do ne
ereto n. :18:l de 5 de Setembro de 1850, qtw se observe nos 
CerMiterios publicos e particulares da Cidade do i~.u de Janeiro, 
e no serviç.o dos tmterrus e taxas l'unerarit~s o R1•gulamento que 
com este baixa assignado por José lldefonso de Souza Ramos, 
SHnador do lrnperio, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negodos do Jmperio, que assim o tenha enten
dido e faça executar. 

Palacio do ltio de Jallf~iro em tres de Agosto de mil oito
centos sessenta c um, quadra!;esirno da lndepcndencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José lldefimso de Souza Ramos. 

fte;:;~dnnu~ut~ 1• aa•a •.ts CenaUerioM p•~'Jiieo~ t~ 
Jttu•timdna•eM d n Cidade do líio de ~aneb•ta, 
l!!lea·,·ico doM entea•a•os, e taxas funcrarias, a 
que 81C a·efea·e o Decreto de~da data. 

CAPITULO I. 

Dos Cemiterios publicas e particulares. 

Art. 1." São destinados quatro Cemitcrios para se pu Jturas dos 
inrlivitJuos que faflccercm na Cidade do Rio de Janeiro; a saber: 
odeS. Francisco Xavier·, na PonladoCujú; odeS. João Baptista, 
na frcguezia da Lagôa; o dos Mínimos de S. Francisco de Paula, 
em Catumby, e o dos lnglews, na Gambôa. 

Art. 2." Os dous primeiros, cuja fundação H administração 
fui cornmettida á Santa Casa da Misericordia, nos termos do 
Decreto n. 583 de 5 de Setembro de 1850, são os unicos consi
derados publicos, e destinados para sepultura geral das pessoas 
não privilegiadas. O terceiro c o quarto são particulare5: no 
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terceiro só poderão set· sepultados os irmãos da ordem Tet·ceirà· 
de S. )<'rancisco de Paula, e no quar'to súrneute os lnglczes. 

Art. 3. • Todos os Cemiterios serão cercados de muros ou de 
grades de ferro de altura pelo menos de dez palmos; emquanto 
estas obras se não puderem fazer, com uma tapagem de outra 
natureza IJUe véde a entrada de pessoas e animaes. 

Art. r.. o As irmand.1dcs que esta vão na posse de ter jazigos 
poderão tambcm ter CPmiterios particulares destinados priva
th'amente para sepulturas de seus irmãos, c por ellas admi · 
nistrados; com tanto que os estabeleção dentro dos Cemiterios 
de S. Franeisco Xavier ou de S. João Uaptista, depois de obtida 
da administrarão da Santa Casa da Misericordia a concessão 
dos terrenos nccessarios. 

Art. 5.• Com a mesma condição poderão ter Cemiterios par
ticulares as pessoas de culto diverso do da religião do Estado. 

Estes Cemiterios, e os do artigo antecedente, quando conce
didos, poderão ser divididos por meio de cercas, pequenos muros 
ou grades de feno, guardando-se o que mr disposto no respectivo 
plano. 

Art. 6.• Os Prelados Diocesanos c os l\lostciros os poderão 
ter nos termos dos §§ 1.• e 2.• do art. 4.• do Decreto n.• 
583 de 5 de Setembro de 1850. 

Art. 7.• Cada um dos quatro Cemiterios referidos no art. t.o, 
e os particulares de que tratão os arts. 4. o e 5. o, quando ef
ferl ivnrnentc se cslabclcção, deverá tet· um lnspector ou Adminis
trad!)r PSfiPcial, responsavcl pela observancia das regras c condições 
dn s•TII~,ura e das inhnrnar:fiPs c exhunwr:ões dos cadavrres. 

Art. 8.• Xenhum cnt~.--tnuuenlo se por.er•-' Jazer, tanto nos CP
miterios publicos corno nos particulares, sem prévia autorisação 
da autoridade competente, eseripta 110 attestado original do Fa
cultativo que ccrtilicar o obito. 

Os Administradores dos Cemiterios que, sem a dita autori
sação, derem sepultura a algum cadaver fera do caso previsto 
no art. 10, serão punidos com a pena d!~ dez dias a dous mezes 
de prisão, e com r. multa de 50:tJ! a 200~, sem prejuízo do pro
cedimento criminal, que lambem deve trt· lugar por este facto. 

Art. H.• Os Facultativos são obrigados a declarar nos attes
tados de obito, que passarem, o nome c cognomes, a naturalidade, 
idade, condição, estado, profissão c morada do finado, a mo
lestia de que fallceeu, e o dia c hora do fallecirnento. 

Art. 10. Se algum corpo lür levado aos Cemiterios, ou ao de
posito de cadaveres sem ser acompanhado de documento, ou 
fór encontrado depositado dentro delles ou ás suas ptlrtas, o 
Administrador respectivo dará immediatamente parte ao Sub
dch•gado de Policia do districto, retendo as pessoas que eon-· 
duzirem o corpo, se forem encontradas nesse acto. 

Art. 11. Se essa autoridade se demorar, e o corpo se achar com 
principio de putrefêr,ção, scní c.ste sepultado em cova separada, 

Pc!Yte ll. ~õ 
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por fôrma que, sem perigo de confundir-se co11t outro, possa 
ser exhurnado, st~ a autoridade assim o ordenar. 

Art. 12. Nenhum corpo será enterrado antes de serem passa
das 24 horas depois do fallecimento, salvo se entrar no remi
terio em estado de dissolução, ou se por causa de epidemia ou 
contagio a autoridade competr,nte ordenar o entcrramcnto im
mediato. 

Os enterramentos feitos antes das 2'~ horas, fóra dos casos 
acima referidos, sujeitão os Administradores dos Cemilerios ás 
penas do art. 8. 0 

Art. 13. Em todos os Cemiterios havení um lugar apropriado 
para deposito dos eadaveres, os quaes serão ahi eonserv:.~dos, e 
não podt•rão ser snpultados, ainda quando haja decorrido o prazo 
do artigo antecedentP, sem IJIW apresr-ntem signaes de decom
posição. 

Exr:eptuào-se <tS épocas de epidemias, e os casos em que st~ 
reconheça ter a morte provindo de t•nfennidade epidemica uu 
contagiosa. 

Art. I'~. No easo dt• indicio d•~ mot"te violenta podrnt as 
autoridades policiaes, se o juli)'arem convenienlP, ord,.nar que 
o enterramento seja feito eu1 cova separada, ou demorado por· 
mais 2!~ horas, se esta demora não ldr prejudicial á salubri
dade publica. 

Art. 15. ,\:; covas pnra os enlerramenlos das pessoas adultas 
deverão t(•r, tanto nos Cemit()rios publicos como nos particu
lares, sete palmos de profundidade, com a largura e comprimento 
suflif:it~ntes; dt~vendo haver entre ellas um intervallo de tres 
palmos em circumferencia. A terra que se lançar sobre os 
caixüt~s ou corpo,; deverá ser socada da altura de quatro palmos 
para cima, e antes dessa tPrra se lançará uma camada de cal 
do peso de urna libra. 

As covas para enterramento de pessoas de idade menor de 
sete annos terão cinco palmos de profundidade. 

Art. 16. As sepulturas communs terão nove palmos de lar
gura com nove de profundidade, e o comprimento relativo ao 
numero de cadaver·cs de uru dia, de modo que possão ser logo 
inteiramente fechadas, e não continuem abertas até o dia se
guinte. 

As mesmas sepulturas não conterão mais de uma camada 
de cadaveres. Sobre os corpos nellas depositados lançar-se-ha 
uma porção de cal correspondente a urna libra para cada um, 
licando além disso cobertos com seis palmos pelo menos de 
tena bem socada. 

Entre um11 e outra destas sepulturas mediará o intervallo 
de quatro palmos. 

Art. 17. Antes de expirado o ptazo lle cinco annos para os 
adultos é de tres para os menores de sete anno& não he per
miltido nos Cemitortos plblleos e particulares, ~tabelecidos s 
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que se estabelecerem na Cidade do Rio de Janeiro, a abcrlut·a 
de so·pulluras, carneiros e tumulos, seja para o lim unica
mente de extracç!io dos restos morlaes, seja para depositar 
outro cadavo•r. 

Art. 18. As sepulturas communs não poderão servir para 
novos cnterramentos senão depois de passados sete annos. 

Art. 19. As ossadas que forem extrahidas das covas ou se
pulltJrds cornmuns não poderão llear expostas sobre a terra, 
dispersns ou amontoados; em cada Cemiterio haverá um lugar 
sep<mtdo onde se sepultarão á proporção que se forem desen
terrando. 

Art. 20. Nos casos em qw) a justiça ordenar a abertura de 
quacsquer sepulturas antes dos prazos dos arts. 17 c 18, to
mar-se-ha, de accordo eom a Junta central de hygiene publica, 
as providencias precisas para evitar os inconvenientes que possão 
resultar á saude publica da abertura anticipada. 

Art. 21. O Governo poderá prolongar o prazo dos arts. 17 
e 18, no raso ÔP que assim o exijào a prl'sença de epidemias 
ou outras O('<~urrenclas extraordinarias. l<'óra r!Pste caso, es
tando lindos os prazos <'Stabelcc.idos, os Admini:;frndoff''' dos 
C!nniterios podnrfio ordenar a alwrtura das sepulturas seporadas, 
ou das eommuns independentemeute de autorização. 

Art. 2t.. Todas as sepulturas separadas, sPjão tern·as, ear
neims, tumulos, assim corno as sepulturas cornmuns, dev,·rão 
ser numeradas, lançando-se o numero de cada uma no livt·o 
dos assentamentos dos enterros. 

CAPITULO 11. 

DOS CIDIITERIOS l't:llLlCOS IJE S. FR.\NCISCO XAVllm E S. JOÃO 
RAI'TISTA. 

Art. 23. He livre ás pessoas a qut~rn pertencerem os funeracs 
escolherem 11 Cemiterio que ruais lhl'S convier. 

Art. 24.. Haverá nos Cerniterios publicos capellas destinadas 
a receberem as pessoas que ahi quizerem orar, ou mandar 
C(~lebrar missas commemorativas por alma dos finados. 

Nestas capellas são prohibidas as encommendações de sepul
tura e em geral todas as ceremonias qun pertenção ao minis
terio parochial. 

Art. 25. Os enterramentos nos ditos Cemiterios se farão em 
sepulturas particulares ou communs, concedidas pela fórma 
adiante declarada. 

Art. 26. As sepulturas communs serão de duas elasses: a t.• 
destinada ás pessoas livres, e a 2. • aos escravos. 
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Nas de 1. • clas~e st•rào cntenados gratuitamente: t.•, os pobres 
que fallecercm nos hospitaes da Santa Casa c suas enfermarias; 
2.•, os que morrerem nos hospitat~s e enfermarias do Governo: 
3. •, os que falleecrem nas {Jrisürs; !J. •, os padecentes; 5.", todos 
os corpos que forem remettidos pelas autoridndes policiaes; 
6.•, todos os indigentes que nfw tiwn~m adquirido sepulturas 
particulares. 

Nas de 2." classe serão os enterratuentos sujeitos ao donativo 
da tabella respectiva, pelo que toca aos csr.ra\'ns se seus seu h ores 
não forem indigentes. 

Art. 27. As sepulturas péH'liculares serão concedidas por trcs, 
cinco, vinte e quarenta annos, ou perpetuamente. 

As concessões por tres annos só dizem respeito aos menores 
de sete annos. 

Art. 28. As concessões assim feitas não poderão ser trans
feridas a terceiras pessoas por aquelles que as obtiverem. 

Qualquer estipulação neste sentido ficará nu lia. 
Art. 29. A superlicie do terreno para as sepulturas concedidas 

por cinco annos será de dez palmos de comprimento sobre 
quatro de IarRura no maximo. 

Taes sepulturas serão occupadas pela ot·dcrn da sua abertura, 
sem interrupção, e separadas uma das outras por um intervallo 
de tres palmos em circumferencia. 

Duas destas sepulturas não poderão pot' pt·etexto algum ser 
unidas por um só cercado. 

Poderão tambem haver sepulturas de sris e meio palmos 
de comprimento sobre tres de largura para menores de sete 
annos. 

Art. 30. As sepulturas por tres e cinco annm; n:'ío serão con
cedidas om caso algum com anticipação, isto h e, antes do 
fallecirnento do individuo, cujo cadarcr deva ser depositado em 
alguma dellas. · 

Art. 31. Não se poderão em caso algum reunir' dous cada veres 
em uma só sepultura. 

Art. 3.2. Nenhum mausoléo, monumento ou c11rneiro poderá 
ser levantado sobre as sepulturas concedidas por tres c cinco 
annos. Será pm·ém permittido collocar sobre cllas lapidas, 
cruzes, grndes de madeira ou de ferro que não cxcedão a cinco 
palmos de altur11, c outros emblemas que possào ser tirados 
facilmente quando linda• em os trcs ou cinco annos da concessão. 

Poder-se-hão igualmente plantar pequenos arbustos ou flores 
sobre ellas, nunca porém arvores. 

Art. 33. As conct~ssües de sepulturas por tres ou cinco annos 
poderão ser renovadas por despacho do Provedor da Santa Casa. 
Esta renovação porém não poderá ter lugar senão quando os 
terrenos a que clla se referir continuarem a estar applicados á 
f'Alncessões da mesma espccie. O preço da renovação ~.erá igual 
ao da primeira concessiio. 



Art. 3~. Os Administradores dos l.emlterios podérão fazer 
construir em algum dos quadros destinados para sepulturas dP
ti·es e de cinco annos os carneiros que julgarem convenientes, 
os quaes terão preço especial marcado na tabella n. • 1. 

Art. 35. As IJrdens para concessão de sepultura em car
neiros, em sepultura raza ou communs, serão expedidas, salva 
a disposição do art. 33, pelo cscriptorio da empresa funeraria, 
sem dependencia de despacho do ProvedfW da Santa Casa. 

Art. :16. As concessões para sepulturas de vinte ou de qua
renta armos e para sepulturas perpetuas serão feitas pelo 
Provedor da Santa Casa. 

Art. 37. A superficie do terreno concedido perpetuamente, 
por vinte ou por quarenta annos, não poderá ser menor de 
eincoenta palmos quadrados quando destinada á sepultura de 
adulto; de vinte cinco palmos quadmdos quando fór para 
sepultura de criança menor de sete annos, e de dezaseis palmos 
quadrados quando destinada a deposito de urna. 

Art. 38. O proço destas concessões, não excedendo a qua
trocentos palmos quadrados, será ·estipulado de conformidade 
eom a tabella n. • 1. 

O Pl'Ovcdor da Santa Casa 11oderá por excepção conceder 
maior superlicie, precedendo permissão especial do Governo 
expedida pelo Ministerio do lmperio, e neste caso o preço:do 
terreno, excedendo a quatrocentos palmos quadrados, depen
derá de ajuste com o Provedor, ouvida a Mesa da Santa Casa. 

Art. 39. As concf:'ssões de terrenos para o estabelecimento dos 
Cemiterios particulares das Ordens Terceiras e Irmandades e de 
JWssoas que professarem religião diversa da do ]~stado, e que 
podem ser lbitas dentro do recinto dos Cemiterios publicos, 
estão fóra das regras acima estabelecidas, e dependerão intei
ramente de a,juste com o Provedor c )lesa da Santa Casa, 
sujeito it approvação do Governo. 

Art. /~0. Os terrenos concedidos serão entreg-ues aos con
CI'ssionarios pelo Administrador do Cemiterio respectivo em 
presen<;a do titulo de concessão, do qual entregará o conces
sionario uma copia authentica ao Administrador, que dará 
recibo de lia. A entrega não se reputará definitiva senão quando 
o medidor tiver demarcado com estacas os limites do terreno 
concedido. 

Art. '• t. O Provedor da Santa Casa designará os terrenos 
que deverão servir para as concessües pet·petuas e para as de 
vinte e quarenta annos. 

Art. 42. Os terrenos assim concedidos serão occupados uns 
após outros sem interrupção, de sórte que o espaço para tal fim 
designado se nncha nntes que as concessões sejão levadas a outros. 

Todavia as concessões até vinte cinco palmos quadrados não 
serão feitas senão em lu~;arrs flffi qnc o possno SPI' s~m perda 
do terreno. 
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Art. !~3. Os terrenos que forem bordados por a1éas e avenidas 
só serão occJ pados por sepulturas qut~ tenhão pelo menos cem 
palmos quadrados. 

Art. 44. O terreno de cada concessão será separado dos que 
lhe ficarem proximos por um espaço de tres palmos na parte 
superior e nos lados, c pm einco na parte inferior. 

Art. TJ5. A occupação dos terrenos concedidos será feita em 
get·al seguindo linhas rectangulas, de modo a aproveitar o 
terreno o mais possivcl. 

Art. 41i. Os terrenos concedidos, que u:io forem occupados 
irnrnediatamente depois da sua entrega, deverão ser marcados 
dentro de trcs dias com signal duradouro e visível, que indiquo 
a extensào da superficic c a duração da concessão. 

Art. 47. T,lda e qualquer concessão, que não fôr marcada no 
prazo do artigo ant·~cedente, poderá ser dada a outro concessio
nario, sendo todavia o seu dono indemnisado com outra igual 
quando venha a reclama-la. 

Art. 48. Os signaes destinados a marcarem visivelmente as 
conces~ões dPverüo ser conservados constantemente pelas fami
lias sobre os tenenos concedidos, afim de evitarem os enganos 
q uc possão occorrer. 

Os Administradores dos Ccrnitm·ios não são responsaveis pelos 
inconvenientes que n'sultarem da falta de conservação destes 
signaes. 

Art. /~9. A' exeepção da sepultura em carneiro, nenhum dos 
concedidos por tres ou cinco annos poderá ser convertido em 
concessüo perpetua, ou de vinte ou quarenta annos, salvo se 
os terrenos em que estiverem essas sepultm·as vierem a ser 
designados pelo IJ·ovcdor para concessões perpetuas, ou por 
aq uell••s prazos. 

Art. 50. As concessücs de vinte c de quarenta annos poderão 
ser renovadas quantas vezes forem requeridas, mediante o preço 
fixado na tabella n." 1. 

Art. 51. JJepois de feito o priniPiro enterramcnto em uma 
sepullurn perpetua, ou de vinte ou quarenta annos, nenhum 
corpo poderá ser· ahi posterionncnle depositado sem despacho 
do Provedor iÍ vista da concessão. 

Art. 52. Seja qual fOr o pretexto, nenhum enterramento se 
fará nas sepulturas de vinte ou de quarenta annos no decurso 
dos ultimos cinco annos da concessão. 

Art. 53. As sepullums de vinte ou de quarenta annos que 
não liu·em renovadas pelos concessionarios, seus procuradores 
ou famílias, serão reputadas abandonadas, e o Administrado•· 
do Cemiterio tomará posse dos terrenos concedidos no estado 
em que se acharem. 

_,ht. 54. Para que a posse tenha lugar, o Administrador do 
Cemiterio annuncianí pelos Jornaes mais lidos achar-se findo 
o prazo da coneessão, para que os interessados fação demolir 
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ou J'emover as construcções ou monumentos no prazo de tres 
mezes. 

Art. 55. Findo este prazo, so os interessados não tiverem cum.. 
prido o sru dever, o Administrador do Cemi~erio assim o J>!lrtici
pará ao Provedor, e com ordem deste mandará arrancar, demolir 
e remover as construcções, monumentos ou outros quaesquer 
signaes funebres, devendo este acto ter lugar na presença do 
Administrador e de duas testemunhas pelo menos; do que o 
respectivo Escripturario lavrará um auto assignado por todos, 
~~ immediatamente o mencionado Administrador tomará posse 
do terreno. 

Art. 56. As pPdras, grades de ferro, e outros signaes dura
douros, que forem extrahidos das sepulturas, ficarão durante 
um anno á disposição das familias, a quem pertencerem, as 
quacs com despac!10 do Provedor poderão receber esses objectos 
no estado em que se acharem, pagando as despezas da demo
lição e conservação. 

-Art. 57. Os restos mortaes que estiverem nas sepulturas de 
vinte ou de quarenta annos, e que findo o prazo não forem 
reclamados, serão enterrados em sepultaras communs especiaes, 
mais fundas que as ordinarias. 

Art. 5~. Se porém as sepulturas, cuja corcessão tiver aca
bado, encerrarem restos de homens celebres que não tiverem 
n~pn•sentantes, poderão estes restos ser encerrados por ordem 
do (;ovPrno, c á requisição da Camara Municipal ou sem ella, 
em urnas, c transportados para a Capella do Cemilerio. onde 
oecupariio lugar c.listincto. Signacs exteriores perpetuarão os 
nnnH'S dos mortos que merecerem esta hon m. 

Art. 5!l. Nos Cerniterios publicos haverá uma casa para de
posito provisorio dos corpos fJlW tiverem de ser enterrados 
em sepulturas perpetuas, ou de vinte e de quarenta annos, 
cuja eonstrucçãn nilo se nchar eoncluida. Os corpos serão 
ahi collorados ('IH nidw' ut:n1erauos segundo a ordem da en
trada. 

Art. GO. Nenhum corpo poderá ser levado n este deposito 
senão por ordem especial d<l Provedor, a qual não será dada 
senilo para os corpos de que trata o artigo antecedente e 
que se acharem fechados em caixões de chumbo soldados, e 
encerrados em outros de cedro, vinhatico ou outra madeira 
superior., 

Art. 61. O tempo que estes corpos poderão permanecer 
no deposito será designado pelo Provedor em cada caso es
pecial. 

As familias obrigar-se-hão a receber, no fim do prazo que 
fôr marcado, os corpos para serem sepultados nos terrenqs 
que lhes li verem sido concedidos, e, não cumprindo esta obri
gação, a administração dos Cemiterios fará sepulta-los nesses 
terrenos ; do que se lavrará termo na presença de testemunhas, 
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A.rt. 6:!. As famílias •1ue desejarem fazct' cóiHluzir· um corp1í 

para o deposito Pntrarão para o cnfrf' da Pmpresa com a quantia 
dtt 20~000. 

Art. 63. O Administrador de cada um dos Cemitcrios pu
blicos terá um livro de registro, que indicará o movimento 
da entrada e sabida dos corpos assim depositados, numerando 
os nomes dos mortos segundo a· ordem da entrada. 

Art. li4.. Haverá tambem nos mesmos · Cemiterios livros 
distinctos, numerados e rubricados 1wl. ll··uvedor da Santa 
Casa, ou por sua com missão, para nelles se fazerem os assentos 
das pessoas que nos mesmos Cemiteri1•s se enterrarem, pela 
ordem nurnerica e successi v a do dia, mez e anuo em qtio 
os enterramentos tiverem lugar, com declaràção do nome, cog
nomes do finado, e de todas as mais individuações que com>
tarem' da nota que sllo obrigadas a apre~entar as pessoas que 
fizerem os pPdidos de enterramento mencionados no art. 92, 
e designação do quadro em que o enterramento tiver lugar. 

Esta disposição comprehende entcrramentos em cotas, se
pulturas cornmuns, c<lrncir·os, tumulos ou mausoléus de pro
priedade particular, e até mesmo os dos Ccrnitcrios particu
lares que existirem dentro dos Cemiterios geraes. 

CA111TULO 111. 

OISJ'OSIÇi'iF:S GER,\ES 1\CEI\C.\ IJOS C";UITJ.:RJOS JllTRUCOS. 

Art. 65. As horas em que as portas dos Cemiterios dllvem 
estar abertas, fl a ordem e portas po1' onde devem entrat· os 
t•nterros, serilo designadas pelo J1r0\'edot' tia Santa Casa, dP
pois de cercados os mesmos Cemiterios. 

Art. GG. He prohibida a entrada nos Co~miterios ás pessoas 
embriagadas, aos que estiverem ruuwndo, aos mascatPs e qui· 
tandeiras, ás crianças nilo acompanhadas por suas famílias, 
aos collegiaes em passeio, :ís 1wssoas que levill'em cães ou 
outros animaes domeslicos, e a todos os que não t•stivPn~m 
decentemente vestidos. Os contraventores irworrPrão na multa 
de 5~ a 20~000. 

Os Pais, Aiilis, Tutores, Curadores, l\festres, Directores ou 
Protectores responderão pelas contravnnções praticadas por 
seus filhos, pupillos, discípulos ou protegidos. 

Art. 67. Os indivíduos qu•~ dentro dos recintos dos Cemi
terios não se portarem eom todo o rt•speilo ou que infrin
girem qualquer das disposiçiíes deste Rcl(ulamento serão condu
zidos pelos t<:mpregados do Cmniferio á porta da sahida " ex
pellidos. 
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Arl. G8. H c prohibirlo: 1. •, escalar os muros dos Cemi
lerios, e as grades ou cercados das sepulturas, andar sobm os 
bancos de relva, subir ús arvores, aos monumentos, lllausoléos 
ou carneiros, deitar-se sobre a relv:~, escrever qaalqucr cousa 
nos monumt:mtos, pedras tumnlares e arvores, eortar ou ar
rancar as llores plantada,; sobre as covas, e causar qualquer 
deterioração nas sepulturas; i.", Lirat· ns r a da veres dos Cerni
terios, s:1lvo nos casos de exhumação eompetentemrni.e auto
risada; :3.", violar as srpulturas, IIIOil!lllHmtos e tnmulos; 4. 0

, 

lançar i•nmundieia em ([llalquer parlt~ do Cemih~rio, <lU cons
purcar os mouumentos e sepulturas; 5.•, vagar pelos caminhos 
de separação das scpulturils, ou parar ahi sem necessidade. 

l...)ual!tn•·r violr,r:úo destas disposições darú lugar :í multa do 
tO~ a 5011'·000, e segundo a gravidade do caso, ú prisão por 
oito dia.; atú seis meze-;, ao prndt~ntr~ arbítrio da autoridach~ 
qw~ a inqmzer. 

As rne:mtas penas serão impostas, s1~m prejuízo de outras 
t!lll qun possfío lr:r incorrido, aos coveiros ou outras quaesquer 
pessoas que tirarem as roupas, mortallws ou outros objed.os 
eom quP se ac.han·m os ~~adavcre,. 

Art. (i~l. ll1~ igualmente prohibido eol!oear sobre as eovm; 
eousa que possa tentar a cobit,:a dos mall'cilon·s e ser facil
mente t!xtrahida. 

A adrninistraçüo dos Cemitcrios não l'l!Spond,!rá pelo roubo 
destes objeetos. 

Art. 70. Toda a r•~ssoa t(UC for suspeita de ll'r !irado sem 
aulorisnçiio rPgular qualquer objeelo perteucenlc a uma sepul
tura será eonduzida á presen<;a do AdtHinistrador, e, verillcado o 
füeto, sorú 1•msa e t•nll'l!gUe ú autoridade policial eo!llpelcnle. 

Art. 71. Todas as contravenções tjiW StJ derem no recinto 
dos Ccmilerios serão provadas wm duas tt•slen.unhas dil-(nas 
de f(!, e, quando houver lugar a imposição de multa ou prisão, 
será isso reqtwrido pdo Admiuislrndor do Cetuiterio a qual
qunr autoridad(~ a quem compelir o jul;,;amcnlo tias ennlra
veneões das Posturas. 

As multas serão julgadas em favor da Empresa Funrr<.~ria. 
As indcmnisaçücs por deterioração serão requeridas pelos in

teressauos ú autoridade competente. 

CAPITULO IV. 

DA CONSTRUCÇÃO DOS TUMULOS, PLANTAÇÕES, COLLOCAÇÃO DE 

SHO:'L\ES Fll.'illUAI\IOS E INSCIUI'ÇÕE:.;. 

Art. 72. Todas as pessoas que possuírem nos Ccmiterios 
publicos tenenos concedidos perpetuamente, por vinte ou qua-

Parte 11 !~6 
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rc~nla annos podnriio fawr levantar nellt$ mausolt;os ou mo
nutnr·ntm:, ou eonslrnir earnl'it·os para suas familias . 

. \rl. 7:1. Nos tern~uos d(' que trata o artigo antecerlcnle JHl

rkriio construir-se c;llacttlllhas suulerraneas, e 11enhum corpo 
Sl'r;í IH'IIas deposit;uJo seniio <~nccrmdo em caixão de chumbo 
I(H'f'ado de• tllillicira, sendo d1•pois fechadas com parede do pedra 
,. t·al. A iluerlttra superior que collllllllnicar para as cata
cumlws serú coiJerla com IJ::Ia lousa !JlW a l't•clw herrnl'li
cauH·ntt•. 

Arl. 7!~. Os AdtninLtradnn~s dos Cc111iterios inspeccionariio 
ns tr;,balhos das couslnH·çücs dl' m~rwira n pn•venir os perigos 
qun pos:·;flo resultar uas BliÍS construcçõPs e tudo o que possa 
~<·r· noci1o ús s•·puilur;:s proximas. 

i'ar~t c•_,;tr~ fi1:1 o Conc<~ssiouario ou Empr('sario não podPnÍ 
di!l' 1:o1!H'\O ;i obr:1 se111 o participar tres dias antes ao ,\d
utinistrador, ~~ n:eeb1:r 'destn lict~nça por escripto. 

Art. 7;), 'in:; casos 1::11 'I"" Ih li111i!es da conccssiio scjiio cx
CPdidos, se o ronstrul'!or n5o SI~ cptizc:t'· limitar ao terreno 
C<liH't•dido, o .\dntinislrador sUSJWIHie:·ü os trabalhos, rcqworctHio, 
~:e fc)r !H'c!'s.;;:rir>, a in!ei'YI'llÇiio da f(ll·~:a publica. 0:; trabalhos 
n'io pour:rito em:iinuar S!':1fio quando u lt!!Teno usurp<tdo tiYI't' 
,ido n·gu\;ll'llll:nl:· co;lc::dido. 

Art. 'i: i. Hc: proltil>ido Ltvrar ou eor~e~r tkntro dos Cl'milerios 
l';ll;lil'<~s ;;s jll':)ras p:1ra a con:;truq:'lo de lllOIILlllH'IIlos. Os 
J·:;:qm·;.:a:h': (!o C!'lni;crio 11;lo tkixariío ••11lrar para o ~>llli
íc•ri:> sc'il<io o,; n:aleriat•s .iú pro111ptos para Sl'l'C!ll asst•nL!dos. 

Ar[. Ti. (),; Jllalc•ri:w·; desliu;Hlos ;ís c:onstrucçiks, •~ a tPI'I'il 

lll'o\'c'il!;•nic~ d:ts l''d:il\::çõc~,; s:·1·iio depositados em lugar marcado 
Jll'h .'·.tllliini:'t.r;!r!or. 

Art. 7h. Os andairtws tH•n•ssarios para os trabalhos uas cons
li'IICI;t'il':> dt~leiãu sr~r asst:n!ados<lc malll~ir;l quu não sejiio nocivos 
:ís rollsimc~·iii'S proxilllilS, twm ús plantaçiies cxistclllcs sobre 
:1s Sl'pulluras. 

Art. 7~1. Quando do !raLallto dos conslructon~s resultar algum 
l'slrago ú~ sepulturas vizinlns, o .\dministrador lavrará aulo, 
IJI!I: renll'll•·ril ao eomlllissiouario inler<'ss;~do, piira r<'IJllt'f'l'l' 

o qu;~ jlll!-(ar ·~ntHI'Ilil'll(e cr11 reparilçiío do •:str<Jg·o. 
Art. t:O. \Tu dia ue linados e nos dDI!Iiw"os e dias sanlos dt~ 

g;lill'tia ll<io ;;l'r;í prmnillido lrabalilar uas·- Ctllls(rucl;tles lfiW sn 
liZI~I'I'Ill nos Cl'llliil~rios PulJlit'os. Co:nlndo ;1s falllilia:; polil:r~lo 
lr;il~<ilhar por suas tn;lo,; IHh rw<ptctHh jardins que tircre!tl na~ 
sc•pttHur;c~; do,; 'l'liS pnn•n(t•s . 

. 1.rl. ~~- /d planlações dcveriio SI'!' feili:s, se111 llXCI'jll;.iio, 
1knlro das t'OIIt:I'S3cJ•'>;, ,. dnt'ril•l t':·:lar dispostas de lllillll'ira 
q1w por sua prujn;~;lo n<-lll tll'l(•ri(ll'l'lll "'' sepullur;r; \izinilas, 
tiC:Ill l'tllharaccrn us rawinlws. 

Art. S2. Toda a planlaç;1o qw: f(Jr n:con!weida nociva tfp-
'''r[t s"r a:TiiiH'iHla logo que o :\d111inislrador o requisit.ar. 



Art. 1-n. N1~nhnma inseripçiio ou epi!aphio sení posto nas 
crnzes e perlras snpulehrat'S ou monunwnlos, IWill aclmillida 
no~ Cl)lllilt•rios publieos, SPIII antorisa<;ão !)Spceial uo Prow<lor. 

ArL S't. Para SI~ olJler esLt autoristv;ilo apresentar-se-lia rc
qtwritllt'lllo ao Provedor, no qual se dt'\'t) <kclarar o llO!lll) da 
p1~SStlil '!ll!) l'l~l(lll)r, SUaS J"!)hlt,'Ü<'~ I"Olll O fa\let:iUO 1'111 tllja Sl)
jJllJl\11';[ qtw:· pt'tr a in:;nip~ilo ou epi!apl!io, a data da conc:l':;,fw 
tia St)pllllura, I) a qualidaUI) della, I) lin<dlllt'!l\" as palavras da 
in~eript:üo ou c•piLtphio. 

Art. H5. SP o Provedor I'Dkndt)r qtw a inscripção uu l'pi
laj'ltio !(llt' :it) lltt) apre"Pnlar otli)JH!P :i llllll'<t!, <Í auloritladt•, 
a qualqw·r rnrpm·;H,:üo Oil eit!adi\o, ou a llli'IIJOI'ia do linado, 
ou q11:· t•;.;t:i lllllilo inentTI'lil, IJI•gar;í a <ll!loris;ttJto, poudo 110 
reqllt'i"Íillt'lllo o c!.-sp,t•.·.lw Si'.~llilllt•:- )!c>!'ornll' . 

. \;·[. i\li. ~~') o r:'t[l\l'i"l)lll:~ uüo t'OIII~ortLtr 11:1 n·l"orma d<> 1·pi-· 
taplli:> o11 iB.wri;,.::;o, :l<H!t·r:í n·:·orn·r do i':·o\t't!"r ;:o1· si:~1pk~·: 
pt~tiiJlO tliri~idti (}() ~~!inhl('l'io do lnqw:·~c, quP dtTidirú dl·lini-
tivailll'iil<~ S<' a insnipt;flll ou t•pil<tp!Jio l!;·w 't·;· :Hiwii!itlo tn! 
qa;1l ~'I' nprt•sr.·nla, ou scT su!Jsíiluido por o!t!m, de coururlllid.tdD 
com o th•,;paelto elo l'rovt:tlor. 

CAPiTlHD Y. 

HIJ.) VEIBC\TLO.; lJE CO'IIJliCt/'..0 I>E C,\IJ.\ Y>·:H.:CS, C,\í\i)i·:S, AII

·''-·,<,.:ÜJ.·:S E \l.\l;i OB.IEGl"ilS DO ~;ggyp;q IJ!í~ E!·;n:IU;o~. 

Arl. s·r. O servit:.o dos e11krrns tl:l Cillndt: dr> !tio dt) .L!
Ill'im, Jt:l parlt: rdaliva :to:; vc:iticulus tk co;tdlltTiín tlt• rélrl::Vt'l'I'S, 
t:<!Í\'JI'S, ar:u:H,'tlt)S r• m:tis ohjt:d.os prPprio,; ti;•·; ,;;tL:s lnor<uarias 
scr..í 1\·ilu na Cllltt'ormidatlt• da:; l:t!ll'lhs 11."' :1, 0 I' IJ t) das ob· 
S<r;'\"ill/tnS <lllllt'X<:S . 

. \rt.. Ht;. ,b la:-.as !h:n1las lliiS n~!i,:-idas lahnllas I) uh•,l'l\'ii~'ÚI'S 
niío po:lcrüo St)i' t'XI:t•Llitlas, soh JH'JI:t tlt) lnnl!a t!<· lUO:.iOOO a 
200.];000. 

~;,) o I'Xres~o !'!\r <:o:nntd.lido por <\l~:nm S11h-Empresario, o 
produdo da tnulla n)verl1)r<Í c;:1 lJ:'!!"íicio ria Empr:•sa Fi!lll'
raria; c s:) f<'ll· co.:llllll'llirio por esl:t I'C\'I:rterú 1'111 favor da !ittl •. 
C;tmara "'lunicipal. Eslas multas st•ri:o inq)l)s\a:> pt•lo Chc!<: de 
Policia, com J't•r.urso p;tra o :,Jini .• tro do lnl[:nio. 

Art. 8!1. Para qualqtll'r furwral <kvcriÍ a íl''''o·• tlc!lt) cn
r·arrP~-Çarla rt'((llisit:lr no t'scriplorio dos l"t!JH;ra,·s, JWin llH'nos 
liPís lioras r·om antil'ipação ;i dl':ii;..::J:Hla par.1 o l'lll<'J'I'o, o fPr
IJI)GÍilH~nlo daqul'lles dos ohjt•dos qut> ll~t• p<tre('.<•r d'1:ntre o:·; 
flt•sigmHltH nas 1ahdlas u."' 2, :~ ,. l~, coni"onnr) o li nado 1"<\r 
arlullo, donzella, ou aujo. 

Art. !lO. Os objeelos l{ue l"ort)IIJ p<·dido:; niio pntkrilo ser 
subslituirlos pur outros, exeepto nos ~·;::;u,; prt.:V!'!titl\):i nr1 url. 93. 
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Ar1. \lt. No cscriplorio dos funcracs so lavrar~ termo, . em 
Jiv1·0 de talfio, no qunl serfio fllpncionados os o}Jjl)Ctos pNlJdo:<; 
e SPUS preços, c igualmente. o_ no_mc (~ cognomc, rio_ fi~a?o, <l 
sua nalnrulidade, rondiçfio cn·ll, Hlnde, estado c IH o!.sstto, a 
mol1)s!ia de que fallcccu, e o lngar e numero d~ casa om~l; 
0 corpo se aclwl· depositado. Se fdr indigl•na cnga,Judo2 devei a 
!'sla cil'l'lllllSiar .. ,ia ser deelar<Jda; se fi\r escravo, a_naçao a qnc 
pcrle"CI) c o nome do senhor; c Sl) fôr africano livre,. o n~nne 
ua pP~soa ou r,·partição a quem os ser v I'.'"' ln.e~·pm. ~Ido ct~~~
cr(lil!os. O nof1•rirlo termo e o tron1'0 donde fui co1 ~ado ~ri .to 
a 1n h os ;1ssi~ 11;1 dos por 11111 dos l'lll prcg-ndos do cscn ptono _da 
<'fll(>rcsa (' ·pda 1wssna t'lll'<tiTegnda do runera!, a quem o d1lo 
ienno ~t'ri1 enl !'(~gn<'. 

:\ri. !12. A ~;111la Cas;1 da :\li,rricon!in, a cujo rarp:o ,;e acha 
a !•:ntl'n'sa. pt,>lll' LmT por <l.!.:l'llles st•us, ou por sub-Emprc
';tri<t,;, toei,, o l'oi'IH't'illll'il!O dt'' olt.icctos rc~pecfiros, ou p.'lrtl~ 
dt'll!'': lliitS 1'111 atli 1Jo:> o.-; c::sns tit'b;~i\o de ~ua din·c~·no, lis
~·;d! ... ;,.·;-tt~ (' n'~jl(Hb.lll!!i<Ltd:• irnnh dia!;t . 

. \ rL ~J;l I lll!'lll ;:s'i~llill' (l (f'l",:ll', bem l'l'IIIO <!S prs>;0.1S OU 

l'.llttili<~s a q~l<'ll: P<'rklll'l'! :•n• os fuw·r~e,;, s~o so!idnriamcntn 
nhri!-';l!](lS <l;l jll"illilp!n p;:;_:a!lli'I![D ÔiiS despt'Z<IS, () SCÍ f'Odl'l'iiU 
l'<'l'i;trn:tr ind<'llllli:<a~·r.o no todo cu l'lll parte "l' todos ou al!f!!lll 
d<" <•l>jt•rf,,, l·,,r:,,•,·!dt•'i d<'i\::rern 1!e ~·t·r elos 1ncnrionarlos no 
lt'I'IIIO . 

. l.rl. !1'L 1'<tra qt!l' a p•clamacfio possa ser admittida IIe in
dhp!·nsan·l !JIIf' as partes inlPn·s~:Jdas dcrlan·IH no acto da 
apn•st'lll.1(fw dns objcclos, I' t'lll l'ff'Sença d1• duas teslernunltas 
dip1ns d" ft\ " tli!fen·n~.:a qllt' lwurN l'nlrc todns ou alguns 
dos llll'Sil!os ohjedos, e os qll(' (]to~i;.;núrfio nos seus pcJir!os 
;i f'lll pn·sa. 

A Empn~sa Fruwrarin, indnpPndenl!) dl' rcr.lnrnnr;fio, c por 
inl!•rrtredio rll) setts E111pregado~, fisealisar:í os fonwr.irnentos 
li'itos pdos S11h-Empn•sarios, pnra o ell't·ito de l'('l(tiernr qun 
llH'S Sf'ja inq~t~~(a a llllllla d1· qtw lrala o art. H8 qtwndo fal
Lll"t'lll aos s!'US conlraetos n fiZ('f't'lll fonwcinwntos dt' qunli
dadn inth·ior ;ÍifiWiks a qw~ siío obrig<Hios; e os ,\dministra
don•s d11s ( :,·n.:tP.rios 11•rilo por ohrigoção 1Wlar, l!•sít~llltllll~:r r 
~~ participar ao l'rovf'rlor todas ns iul'rat:t;iks eommPltidas pelos 
Suh-Eillpi'Psnrios, n·vcr!Pndo a faror dos lllf'~imos Enlpl'Pgados 
<1 l•·n:a pari" das !lllll!ns assi111 impostas. 

Art. !1:5. A Emjllt'sa FunPraria lw obrigada, por· si ou por 
Sl'lh Suh-Enq•n,-;:trios, a COIIS!)fvar dl'e1:tivanHmtn disponivcis 
os objeelos rlesigoados nas tabf'!!as annexas a f)Sk Hr~gul<trnenf.o 
qnn l()l'(:lll lll'(;cssario~ para sal isf;lzer a todas <IS ff)quisições 
dl' enlt'JT;Hnt:nto tfLIP diariamente se apn•st~ntarem, tanto l'IIl 

cin'.\II!ISLHH'·ias ,ordinarias como em tempo de epidemias; eom 
dt•dar:ll:ilo pon:n1 de qur: durante t'slas podení supprir as cxi
gt•ncias dos objcetos designados em um nu11wro de qualquer 
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d L ' 11 do 1111 mcro anterior, sem que todavia poss_a us aon as c0m os IT l 
cx1g1r m;~ior prPço do !JUC o correspolllltmlc ao que c ec 1-

varncnle fc\r ['Cdido. . 
Art. HG. H<) proltihida a conc!net;ão dP cadaveres em rede:,, 

pannoc;, esteiras, ou eaixües abertos e descohnrlo~, dt)l~lrr 10~~ dt)marcacão desta eidadc, sob pena de uma multa de -0~ 
para a Úlm. Camara Municipal, paga da cndea pdos eonduc-
ton")S dos tacl;wcrcs. 

1 1 .\rt. !17. A Empresa Futwraria !te obrig-ada a esta Jl) t~enr 
\'Chicnlos dn conducr;ão e eaixücs apropri<ulo~ para a boa nXt)
enr}ío da disn:Jsir.~fiq do ar! igo anl<'cednnle, rk rno1lo que dia 
n;I;J St) lorfll), muito onProsa ús ch''ii'S pohn•s. . 

Art. !18. A nwsma Emprc~sa fol"lt•~•:•~rú colldl!r:c;fio ~r:1t111la :u~s 
inrligcnl<'s qnP, por niío p01h:rt~lll ll'r St)pUltllf"il partl_':tllar, ti
Yt'l'f'lll d<~ s1~r ~~nll'rrado'i nas sr~ptill.ura·; t:OIIllilllll" ~nluil.:llrll'l·''"• 
~~ IH'm assi111 :!OS Cf!lt) fallt·ccrr~lll tHh Jh..;pil:u:; d:t ~anta Lasa 
da .\li,;r:ril:onli.t l~ su:1s l)lt!i~nnari·ts :·\l<'!'it:ts, liil'i llrtc;ptla(:S 1: 
enfr·rm:lri:rs do r;ovcrno, ou n:1·: prhii:";, I' :11:s p:llkl:nrllt:~ l: 
corpo'i 'J!"~ l'orr~!ll rr·Irwlli'lo; pr~l:ts '.nlorid:tdr· .. ;. f'rJiic:i:~Ps, nos 
l'iJSOS r~m 'l''" lr:nh~'' ch sr·•· .'-'')<llll.:tdl!. r·tll!l'• Jlldt:·r~ltlr'.''· 

.-\ r:OitrJIJI'I';'io :.!f'óillli[;, I](J'i t!<tf'rJIJ, t'l~lfll;lfidtt'> Ji"lil'i .\li!IJJ'Idill]t~'; 
Pnlir:iar~s c:tl~·llrlr)--Sr: a IJIIf: livr~·r rk sr:1· l'r~ilil pari! lt'i l'l''ifH:c

livos CtmiÍft::·in>, ~~ n:i'l para rJilll'lt'; ltJ~arr·s. 
,\rl. !I!J. ;\<; LJ!H:llas r!a·1 laXil'i da~ :.r:pulluras P rios ohjr:do.~ 

rlo sPrvicn dos t•nlr~r-ros th:vPr:"io r:sl a r t:ollot:adas JH'rtna nr~nLP
flll'llte JH.JS esr:riplori:ts da Ernpresa t: n•J dos t:r:rnilt)J"ios, por 
ft'trma que possão ser Yistus por todos qtw aq quizt'l"i)m cnn· 
sullar. 

Art. 100 .. \ 1wnhuma lrmnntlade, Corporação, Assoeiaç;lo, 
ou pessoa he pr:rmittido ter Ccmiterio dt•slinadn it snpultura 
de caclavPrl's na cirlatle do Hio dt: Janeiro, r•xr:Ppluando-sn os 
Ct~milr:rios Publil"os n Partieularr·s di~si~natlos 110 pn~sr•nte Bn
~nlamenl.o, I' OS IJliC flll"l~lll t"Ollt;l~ditJO:i na l("trllla dl'!lt: P !las 
l!isposit,:(i\'S dos arts. '•·. 0 e 5." do DeGrelo 11." 5l:l:l de 5 de 
Sei.Pmhro de 1850. 

Os tJUr: colll ravinren~ a prPscHte disposição incnrrcrão nas 
Jll'llas tleclara,Jas no art. :J." do meneionado lkerc:lo. 

Art. 101. Nas Igrejas, Cap<'llas e casas parlienlarr~s dn Ci
dadr• do Bio de J;.llleiro não potlr•riío sr:r admiltirlos 1:m dt•po
silo, n1•rn t:on,;ervarlo cadan·r algum ou r.-:stos mortacs exhu
mados, salvo sPndo de p('ssoas da família Imperial ou das de
si:;:uaflas nos ~~ 1." e 2." do ar"l. 4..• do mencionado Decrdn 
dn n de SP!Pmbm de 1H50. Os qnc contra vierem esta dispn
sil:ão snrão mnltadns em 200:t>OOO <'Bl favor da Empresa Fu
neraria, ~~ serão obrig-ados a fazer conduzir os radavPres e restos 
mortaes para os Cemilerios publicos, pngando as despczas. 

Art. 102. Hc prnhibido a qualquer pessoa ou eorporaçno 
nfrn autorisada pela Empresa Funnraria fazer o fonw<:imenlo 
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dn caiXOI'S ~~ VPhirnltlS de ronducç;1o, n tudo o mais <JIW H\r n~
lôt!ii'O ao Sl'l'l'i•:o dos Plllt~I'I'OS I'Pp;ulado nas talwllas annt~xas a 
t'slc ltf'~ULtrtJenlo, salva a di~;posi~·;io dos ~§ 2." ~~ :J." do arl. 
Li." do Dt'ITPtn 11." [)1:\~l dt• t) dt· SniPmbro 1l1~ H:;)o, lit:ando dt·
d;~rado <JIW na I'XI'Cllt;~o do ~ :3." do BWSI!lió arlig·o <lt•I'CIII 1'11· 

ft'IHfl't'-SI~ t'OIIIJII'I'ill'lldidtlS 'Ú!IJI'Illt~ o~; \'f'!JienloS dt~ CO!Hll!CÇiiU 

que ronsislin~nJ 1'111 l'ill'l'tlilg-t~IIS, carros, ou S:>f.ii'S l'lilprt•gadas 
ell'l•dil'allll'ltl" uo uso JH'ssoal d1~ sn1rs prnpril'larios; I' na t:lasst· 
elos dt•mab o!Jj1•rlosdt~ snvi•:o lünellm nflll s1·r;!o conl.t'llljJI<:dos os 
e;ti:~.fH\~;, 111'111 al'llliH,'Õl'S d1t 11mas 011 t'l,'iiS, 011 outro qt.alqner 
nhjl'do lfllll possa conht•cer-sn qtll' foi preparado pl'l'!lll'ililada
llll'nk Jliii'J o snl'i1:o dos enlerr.ls. Os q nc eouf r a v ien·m ao dispnslo 
III'Sll' arli;.:o ineotTt'J';1o na multa dt•. iH01'P000 a :WO::;>OOO ~~ pt'l'dnfío 
os objt•rtos fcJI'III'I'.iclos, tudo em favor da Etnpre:;a FllllPJ'at·ia. 

:\ri. 103. ,\s adtni nislr:u;11<'s a lill<'!ll ron1 pdir a ])irl't'l_:iío 
dos Cl'lll i l.~'rit>s Jlill'( i1·ula !'<•;;, sn t'OIII't'dt'!'l'lll tt•rTt'llOS pa ril Sl'
pullnras de pPssoas qtw ili-i<J pos,;;1o ser t'rtll'rradas no;; ditos 
Cnmili'I'ÍOS, 011 rara dt:posilo dos I'I'SIOS llloi'Lli'S das n:l(~ridns 
flt'Ssnas, pngar;lo 1'111 hl'lll'lk\o d;1 Ernprt•sa Funt•rariil a mu!la 
d1: 200~000, al[•m tln quantia •pw lht'l't'lll l't~cPbido por ~it'
illl'llianiP:i concessões. 

Todas as lllllllas ddcruJinadas rrestl' capitulo seriio impost:s 
JHdo Clll'f't de Policia, ro111 n·rurso ''drniuistraliro, 111as st·rn 
suspPnsiiO, pnra o I\lini:.;fpr·io do Iuqwrio . 

. \rf. 10\. Fica n·ro.~arlo o Ht•;;tlfanh:nlo appl'ovnuo pe:o llt'
nl'!o 11." J .!ii)7 dt: J7 tk Ft'\'l•n•i:·o de H\:iij, " suhstituido 
por t'>i<', ruja eH·cu.;:io cnm•··:arit no dia 11 dt: Dt•zelnlml (l'J 
COI'I'I'Ilk illlllO. 

l'alaeio riu Hio de .lilli"ÍI'O t'lll :; tln :\gosto dt: 1HG1. 

Jose fldefonso de Suuzu Ramo~. 
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Tn1u.•Un dn!ii taxal'ii tlt• setntlttu•a!ii, n.a••na~i'it•!ii, 
t•aixõl's c.~ "·c.~!uicuBo.lii d.e condu•·•~ão dt.~ caula• 
,-•~•·~t·~'<, u •tne se t·t.~í(•a•t• o Sl.lt·,~·uhinaenio tlestn. 
dutn. 

T:\RELLA N." J. 

TAXAS llAS SEl'ULTUR.\S. 

Sepulturas cnmmuns, 

S•~tHlo pcsso,1 \iv:·e ....•......•......••. 
Sendo escrnvo <k pessoa niio i11rligP11le •••..•.• 

Gratis. 
2~000 

Sepulturas rasas para adultos, por tempo de cinro anno.~. 
~ 

Scn(lo eonduzltlo em vchicnlos de 11."• a :l .. .. 
>> >> >> >> de 11."' '~ c 5 .. .. 
>> n n >> de 11. "" li c 7 ... . 

2R;11000 
1!1-;)000 

():;)()()() 

Sc[ntliuras ntsas pant crianças mmorcs de .-etc rumo<;, 
pur {1'1/1}JU de tre.,· annos. 

SPndo eondnzid() em 
)) 

)) 

)) 

}) 

)) 

)) 

vehiculos <li! 

)> de 
)) de 

11. "' 1 a 
11. "' "· c 
11. "' li e 

Supnlturas em canwiros. 

:~ .... 
r· 
,) .... 
~; ••• 't 

SPJH!o p(•ssoa Jllaior de sde annos, e por tenqm do 
CÍlll'tl illlJIOS •••••••••••• ·, •••••• , •• , •••••••• 

S1~1Hl , JWs.-.oa tlll'nor <k sde <HIIIOS, e por L•~mpo 
ilt· In~~ annos .............................. . 

Srpulturas em tetTI'IW.ç ]JCI'JIC[Itns. 

20:ii~OOO 
10~000 
/1~1000 

100~000 

liO:tpOOO 

St•tHlo e!ll cnmriros............. . . . . . . . . • . . . . GOO~GOO 
TI~JTI'no atú :mo palmos quadrados, por palmo qua--

drado . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . (}:jj!OOO 
Di lo <li~ 20 l atú /100 palmos quaurados, por !la Imo 

IJ uadrado. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H];l000 
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TeTTCIWS por quarenta annos. 

l\Ielatle tio preço dos terrenos perpetuas, en1 relação ao nu
mero de palmos quadrados. 

Terrenos por vinte annos. 

A terça parte do preço dos terrenos perpctuos, em relação 
ao num1•ro de palmos quadrados. 

TAHELLA N. 2. 

A IHJI:I'OS.- S.\ L\ l\lOHTUAI:IA. 

Armações. 

N. 1.-AI'Ill<H;iío de viío~ inlerion•s das portas ejandlas com 
portadas de velludo preltl, g-uarnecidas de galão e franjas 
de ouro entrelino e sanefas correspondentes; cada por-
tuda................... . . . . . . . . . . . . . . . . 8~000 

N. 2.- ld•~lll com portadas do damasco prdo e 
sanefas COJTr'spondcntes, tudo guameeido dr~ 
gali1o entrdino: cada uma............... :~~000 

N. ::.- Idr~III com t•ortadas de bdbutinn preta, 
guarnecidas de galão cntrelino vulgar c sa-
ueras corresprJJ.dentcs; cada uma.......... 3~000 

1\i. L-Idem com portadas de belhuliua, guarne-
cidas de galão-palheta; cada uma . . . . . . . . 2~000 

Altares. 

N. 1.-Allar com espaldar de seda preta de ouro 
entrelino, frontcll do mesmo guarnecido de 
galilo c franjas cnl reli nas c bmHJUela cor
respondente, com todas as mais pertenças, 
crucifixo, não tendo menos dt~ seis castiçaes, 
com velas novas de libra ............... . 

N. 2.- Irlcui com espaldar de lhama r:orn frontal 
de vellurlo preto, pernas e saneias de velludo 
correspondente, tudo guarnecido de galão de 
ouro enlreflno superior, crucifixo e seis cas
tiçaes prateados, com velas novas de tres 
quartas. • • . • . • • • . . • • • • • . • • . • • . • . . . ••... 

36i'POOO 

28?1\000 
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N. ;; . - ldcm com rspaldar de lhama n frontal de 
hPlbutina preta guanwr;ido de galilo entre-
fino vulgar, erucifixo c quatro castiçaPs pra
teados, com velas novas de meia libra .... 

N. !L -Idem rom espaldar e frontal de bel buli na 
prnta COJTPSpondentcmcntc guarnecido, cru
cifixo c quatro castiçaes, com velas de meia 
libra começadas a servir. ............... . 

Eças. 

N. 1.-I~ça de talha dourada c almofada de vel
ludo prelo com hordarlos finos, seis tocheiros, 
r) estes cada um com tres arandr)las douradas 
em liírma de candelabro, com tochas novas. 

N. 2.- Idem dourada com nlmofada de yclludo 
·preto, c seis !ocheiros tambr•rn dourados, com 
tochas novas......... . . . . . . . . . ........ . 

~. 3.- Jdcrn dourada com almofada de belbntiua 
pretn, c seis tochciros, com loeh;~s princi-
piad;1S a srrvir ......................... . 

N. q.- Idem preta com frisos dourados, c quatro 
toehciros Lambem com frisos dourados, c 
tochas principiadas a servir ............. . 

Caixões. 

N. 1.-Caixiio de madeira coberto de seda preta 
bordada de ouro fino, forrado de setirn branco 
superior, guarnecido de duas ordens de galão 
de ouro fino de 22 a 2<1. linhas de largura, 
levando um travesseiro forrado da mesma 
seda com que he coberto o caixão, com grega 
de ouro para cobrir a costura, e com seis 
argolas de metal lavrado, c cadelldo dourado, 
entregue na casa do finado ; sendo aló 60 
pollegadas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ...•. 

Por pollrgada de excesso ......................• 
N. 2.- Caixão de mad(~ira coberto de velludo preto 

fürrado de selim br:Jnco, com duas ordens 
de galão de ouro entrelino de :12 a 36 linhas 
rlc largura, levando travesseiro forrado do 
mesmo velludo com que lte coberto o caixão, 
com uma gregil de ouro para cobrir a cos
tura, sris argolas douradas e cadeado tambcm 
dourado, Pntrcgue em casa do finado ; sendo 
ató üO pollegadvs ....................... . 

Por pollegnda rle exrnsso ..................... . 
Parte I/ í7 

20)iiOOO 

lfilt>OOO 

.íO;'t-000 

28:/JiOOO 

IG:t;\OOU 

480~000 
G~OOO 

2flOliiOOO 
:l~OOO 
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N. ~l. --Caixão de utadrira ~~oLerto de velludillw 
prelo, forrado de sdim hram~o, c guamecido 
com duas ordens de gaHio enlre!ino vulgar 
de :lli a /~0 linhas de largura, levando tra
vesseiro de velludilho prelo, guarnecit:la a cos
tura de g-alão cntrelino, com seis argolas 
douradas, posto na casa do finado ....... . 

N. r~.- Caixão de madeira coberto de belbutina 
preta, forrado de setim branco, c guarnecido 
com unHI ordem de galão eulrefino yulgar 
de 26 a 28 linhas de largura, levando tra
\essciro de selim branco, guarnecida a costura 
de galão de ouro enlreflno, eom seis argolas 
de metal dourado, posto em casa do finado . 

~. ;) . - Caixflo de madeira coberto de bclbutina 
prl'la, forrado de morirn branco c guarnecido 
com uma ordem de galão palheta superior 
de 18 a 20 linhas de largura, levando o 
travesseiro de morim com a costura coberta 
de cspPg;uilha, com seis argolas de metal 
amarello, posto em c:Jsa do linado ••...... 

N. • li.-Caixão de madeira coberto de metim preto, 
forrado da mesma fazenda branca, guarneci
do com galão palheta de 16 a 18 linhas de lar
gura, levando travesseiro de morim com a cos
tura coberta de espeguilha, com seis argolas 
pretas, entregue em casa do Sub-Emprcsario. 

N .• 7 .-Caixão de madeira coberto de mehm preto, 
forrado da mesma fazenda branca, guarneci!!o 
com galão palheta inferior, levando travessei
ro, coberta a costura com espeguilha, sds ar
golas pretas, entregue em casa do Sub-Empre-
sa rio ................................... . 

N .• R.-Caixiio de rnildcira coberto uc mctim ou bat~
ta preta, forrado ue panninho branco por uen
tro, guarnPcido com o friso estreito de galão 
palhda, ou de lã amarclla, levando travessei
ro correspondente, c quatro argolas pretas, 
cntn~gue em casa do Sub· Empresa rio .. , .... , 

lllortalftas. 

Habito de qualquer ordem, com a c.apa de lila ou 
alpara , ..... , .... , ................... , . 

» >> uc I ila sem capa. . . . . . ..• 
\'estiro cor[JO ... , ............................ . 

90:t)l000 

5R~OOO 

17~000 

10~000 

8~000 
5'ü00 
4:jjl000 
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f ehiwlo.~ para a conducçri.o de cadavercs. 

N. 0 1.-Curro de columnas com estrado ricamcntcJ 
dourado c tcjadilho pela parto interna, cober
to de velludo preto, com uma cruz do ouro, 
almofada coberta com panno prelo, com 
franjas c galão de ouro, puxado a quatro ca
vallos, rica n correspondenlc!nwnle ajac:zaclos 
c cobertos dn luto, com o cocheiro vc·sliclo cJu 
panno preto lino, com ehapéo rccJondo de 
pello. • ..............•.. ·. · ·. · · · · · · · · · · 

N ." 2.-Carro com colurnnas douradas, com sanefas 
c cocheiro fardado de pn:to, puxado a quatro 
ca,vallos ricamente ajaezados ............. . 

N. 0 3.-0 mesmo de n. 0 2, puxado por bestas ..... . 
N. o 4.-Carro de columnas pintado de prelo, eom 

guarnições, filetes dourados c sanefas, puxado 
a quatro bestas corrcspondcntemcnlc ajaeza-
das, com cocheiro fardado de prelo ........ . 

N .• 5.-Carro de columnas, pintado de preto com 
guarnição c filetes dourados, inferior ao de n. 0 

4, puxado a quatro bestas, com cocheiro far-
dado de preto ..•........................ 

N.• 6.-Carro de colurnnas, de quatro rodas, pintado 
de prelo, com frisos amarellos, puxado a 
duas bestas, com cocheiro fardado de preto .. 

N.• 7.-Canos de columnas, de 2 rodas, eonforme o 
padrão adoptado, puxado a duas bestas ..... 
Os enterros que se fizerem nos carros de n."' 
1 c 2 se lhes poderão conceder quatro criados 
a cavallo servindo de estribeiras ao lado do 
carro, sendo fardados romo o respectivo co
cheiro, pagando 6::; por cada um. 

Yehiculos para estado ou de luto. 

N.• 1.-Carruagem de vidro puxada a quatro ani
maes ricamente ajaezados, com mantas pre
tas agaloadas, com cocheiro correspondente-
mente vestido ..•...••.............•..... 

N. o 2.-Carruagcm puxada a quatro animaes .•.... 

Vehiculos para conducçc!o do padre c sacristão. 

:'\~." 1.-Coupé a dous animars ...... _ ........... . 
N.o 2.-Carro, idem ................ · .. ··.···.·· 

180~000 

80jjl000 
70:tji000 

50~000 

40#'000 

i~:tPOOO 

íi,\000 

36~000 
2f~ljl000 

·:W:jj>OOO 
1~:jjl00[1 
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T.\BELLA N." ;L 

HON?.EU •. \S.-SAL.\S MORT!L\1\L\~. 

Annaçües. 

N ." 1.-Armaçiio de lãos interion's das portas c j;J
ncllas, com portadns de vdludo roxo, guarne
cidas de gnlõcs c fnmjas de ouro cntrcfino, c 
sanefas correspondenl<·s; cada portada .....• 

N ." ~.-ld(~lll com portadas de dnma:;co roxo c sane
fas correspondentPs, tudo guarneeido de galão 
enlrellno, cada portmla .........•......... 

N." 3.~Idcm com portadas de bclbutina rma, guar
nceidas de galão enlrefino vulgar, c sanefas 
correspondentes; cada portada .•.......... 

N ." !L-Idem eorn portadas de bclbutina roxa c sane
fas correspondentes; guarnc~idns de galão pa-
lheta; rada portada ......... _ ........... . 

Altares. 

r\." L-,\llar com cspal<lar de seda roxa d2 ouro cn
Lrefino, frontal do mesmo, guarnecido de galão 
I' franjas entrcfinas, c banqueta corresponden
te com todas as suas pertenças, não sendo 
mnnos de seis castiçacs de prata com velas no-
vas de libra ...................... _ ..... . 

. \i." 2.-.\llar com espaldar de lhama c frontal de 
yellutlo roxo, penws e sanefas do mesmo vel
ludo, tudo guarnecido de galão de ouro cnlre
llno superior, cmcifixo c seis casliçacs de pra-
Ia com velas novas de tres quartas ......... . 

1\ ," :l. --Aliar com <·~pnldar de lhama c frontal de bcl
lmlina roxa, eorrespondentemcnlc guarnecido 
dr~ ga!ãfJ cntrel!no vulgar, crucifixo c quatro 
easlit.:<ws prateados eom velas non1s de meia 
libra .......................... _ ....... . 

,\ · '•.--,\1';\r com ('~pahlar c frontal de ),r•lhotina 
to\a ro:T<':ipoudcnlcnH·nle guarnecido, ernci
fi\o e quatro casliç;tes com \das de meia libra 
• :>w:·catl;t:- a Sl'nir . . . . . . , ..........•.. 

Rj)OOU 

3t~OOO 

2~000 

3fi:ji0()0 

28l!IOOO 

20~0()() 

16~000 
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Eças. 

N. • J.-Eça de talha dourada c almofadas de vclludo 
roxo com bordados finos, seis tochciros, tendo 
cada um trcs arandelas douradas em li)rma 
de candelabros com tochas novas .......... . 

N. o 2.-Eça dourada, com almofadas de velludo roxo, 
c seis tocheiros lambem dourados, com tochas 
novas ................................. . 

N. o 3.-Eça dourada, co1r. almofadas de bel buli na 
roxa, c seis tocheiros dourados, com tochas co-
meçadas a servir ........................ . 

N.• lL-Eça roxa com frisos dourados, c quatro to
cheiros lambem com frisos dourados, c tochas 
principiadas a servir ••................•... 

Caixões. 

N. 1. -Caixão de madei1·a coberto de seda roxa 
bordada de ouro fino, forrado de selim branco 
sepm·ior, guarnecido de duns ordens de ga
Wo de ouro tino de 22 a 24 linhas de lar~ura, 
levando travesseiro da mesma seda com que 
he coberto o caixão , guarnecido com uma 
grega de ouro cntrcfino para cobrir a ms
tura, com seis argolas de metal lavrndns, c 
cadeado dourndo, entregue em casa da fina
da ; sendo até GO pollcgadas ............•. 

Por pollcgada de excesso ...................... . 
N. 2.-Caixão de madeira coberto de vclludo roxo, 

forrado de selim branco superior, com duas 
ordens uc g.1liio de oum cntrefino de 32 a 
;l(i linlws de largura, lcvnndo travesseiro Lam
bem de vclludo guarnecido com urna grega 
de ouro para cobrir a costura, com seis ar
golas douradas, c cadeado lambem clourado, 
entregue em casa da finacla ; sendo de GO 
pollegatlas ..........................•.... 

l'or pollegada.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
N. 3.-Caixão de madeira coberto de selim roxo de 

primt'ira qualidade, forrado de selim branco, 
guaruPcido com duas ordens de galão cn
trc!1no vnlgnr de 27 a 30 linhas de largu
ra, h~Yando travPssciro de selim roxo, guar
neci<la a costura de galão entre fino, eom 
seis argolas douradas, posto em casa da fi-
nada ......... · ............... · ........ . 

r..o~ooo 

28:t-OOO 

20:ff!OOO 

1G:tji000 

480Nl00 
ü:)OOU 

200~000 
3~000 

85~000 
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N. r~-.-Caixão de madeira coberto de selim roxo 

fonado de tafelá branco , guarnecido com 
urna ordem de galão cntrcfino vulgar, de 2f~ 
a 27 linhas de largura, levando travesseiro 
de selim com unn renda de ouro para cobrir 
a eostura, com seis argolas douradas posto 
em casa da finada ................•••...• 

N. 5.-Caixão de madeira coberto de taf~>tit roxo 
forrado de morim branco c guarnecido com 
uma ordem de galão-palheta superior, de 18 
a 20 linhas de largura, levando travesseiro 
de tafelú com uma cspiguilha de ouro co
brindo a costura, seis argolas de metal ama-
rcllo, posto na casa da finada ............ . 

N. G.-Cnixão de madeira coberto de rnetim roxo, 
forrado de morim branco, guurnccida de galão 
palheta de Hi a 18 linlws de largura, levando 
trav(•ssciro de morirn guamecido de cspigui
Iha, com seis argolas de metal amarello, en
tregue na casa do Sub-Empresa rio •........ 

N. 7.-Caixão de madeira coberto de fazenda de 
mclim roxo, forrado de panninho branco, 
puarnccido com galão palheta inferior, levan
do trarcsseiro de mclim, guarnecido a cos
tura de espiguilha, com seis argolns pretas, 
entrrgue nn casa do Sub-Empresario ...•.• 

N. S.-Caixão de madeira coberto de panninho roxo 
e forrado de branco, da mesma fazenda, 
guarnecido com um friso estreito de galão 
palheta ordinnrio, levando travesseiro de 
panninho, entregue na casa do Sub-Empre-
sario •.........••.......•.............• 

Vestimentas. 

N. 1 -Tunica c a competente capa de selim su
periot', bnrras de vclludo guarnecidas de 
galão fino de 22 a 2!~ linhas de largura, c 
renda da mesma qualidade, marrafa , com 
cachos c véo de filó branco, com seda bor
dada guarnecida de renda de ouro, palma, 
capella c cinto correspondente, posta em casa 
da finada, sendo até GO pollegadas ....•..• 

Por pollcgada de excesso ...•.............•.•... 
N. 2.-Tunica, c tudo o mais como a de n. o 1. 0 , 

sendo porí·rn o galão c rendas entretinas, até 
GO pollcgadas .....••........•.......•... 

Por polh'gada de excesso., . , .... , ... , .•• , . , •... 

00~000 

30~000 

17~000 

10~000 

8~000 

200:tPOOO 
3\IPOOO 

70~000 
2i'POOO 
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N. :-!.-Vestido de filó branco de algodão bordado 
de 1. • qualidade, véo da mesma fazenda, 
ornado de renda entrefina, palma c capclla 
correspondente, e cinta larga de fita de seda. 

N. 4.-Vestido de filó branco de algodão liso de 
primeira qualidade, véo da mesma fazenda 
guarnecido com renda entrefina vulgar, pal
ma, capella correspondente, c cinta de fita 
larga de seda • . . • . . . . . . ........•......• 

N. 5.-Vcstido de cscossia de cOr branca de pri
meira qualidade, véo da mesma fazenda or
nado de renda cntrcfina vulgar, palma e ca-
pclla, c cinta de fita larga .............. . 

N. 6.-Vestido de escossia branca pouco inferior 
ao de n. 5, véo da mesma qualidade orna
dodc renda entrcfina vulgar, palma c rapella. 

N. 7 .-Habito de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 
Conceição ou Dores, com capa ...........• 

~. 8.-QuahpiCr dos habitos do n. 7, sem capa .... 

Vehiculos 71ara conducção dos cadm:crcs. 

N. 1.- Carruagem de vidro, com tcjadilho, pela 
parte interna coberto de vclludo roxo, com 
uma cruz de ouro, almofada coberta com 
panno roxo, com franjas e galão de ouro, 
puxada a quatro cavallos correspondente
mente ajaezados em relação ao coche de 

36~000 

26~000 

14~000 

13\'ilOOO 

8~000 
G!tilOOO 

adultos.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100$000 
N. 2.-Carro com columnas douradas com sanefas, 

e cocheiro competentemente fardado, puxa-
do a quatro cavallos ricamente ajaczados.. 80~000 

N. 3.-0 mesmo carro de n. 2, sendo porém puxa-
do por bestas. . . . . . . • . • • . . • • . . . . . . • . . . . . . 70!!,'000 

N. 4.-CatTO com columnas, pintado de preto com 
guarnições c filetes dourados, c sanefas, pu
xado a quatro bestas, corrcspondcntementc 
ajaezadas, com cocheiro fardado de preto. . . 50~000 

N. 5.-Carro com columnas, pintado de preto, com 
guarnições e filetes dourados, inferior ao de 
n. r~, puxado a quatro bcstus, com cocheiro 
liu·dado de preto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !,Q~OOO 

N. (l.-Carro com columnas, a quatro rodas, pin-
tado de preto com frisos amarcllos, puxado 
a duas bestas, com cocheiro fardado de preto. 14:tPOOO 

N. 7.-Carro de columna com duas rodas, confor-
me o padrão ultimamente adaptado, puxado 
a duns bestas ................•...... , . . . 7~000 " 
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Os cntcnos que se fizerem nos vchiculos de 11." I 
c 2 se lhes poderão conceder r~ criados u cavai lo, 
scnindo de estribeiras aos lados do carro, sendo 
fardados como cocheiro, pagando 6~000 por cada 
um. 

Vehiculos de estado ou de luto. 

N. 1.-Carruagem de vidros puxada a 4 animacs 
ricamente ajaczados em corrcspondcncia ao 
dos adultos, bem como o coclwiro ......•. 

N. 2.-Carruagern puxada por 4 animacs ........ 

Vclticulos para o Parocho c Sacristão. 

N. 1.-Coupé a dous animaes .....•...•........ 
N. 2.-Carro idem ....•.•..•.................. 

TAllELLA N. L 

Al\'JOS.-S.\L\ 1\lORTUARL\. 

Armações. 

N. 1.-Armações de vãos internos das portas c ja
nellas, com portadas de vclludo carmezim 
gu<lrnccido de galão c franjas de ouro entre
fino, c sanefas corrrspondcntcs, cada portada. 

N. 2.-ldem com portadas de damasco carrnczim 
c sanefas correspondentes, tudo guarnecido 
de galão cntrcfino, cada portada ......... . 

N. H.-ldcm com portadas de belbutina carmczim 
guarnecidas de galão c sanefas corresponden
tes, cada portada •...................••. 

N. 4.-Idcm com portadas de bclbutina carmezim 
c sanefas correspondentes, guarnecidas de 
galão palheta, cada portada •....••..•.... 

Altares. 

N. 1.-Aitar com espaldar de seda carmezim de ouro 
cntrefino, frontal do mesmo, guarnecido de 
galão e franjas cntrcfinas, c banqueta corres
pondente, com todas as suas pertenças, não 
sendo menos de seis castiçucs de prata, com 
vel,1s novas de libra .................... . 

36~000 
21.~000 

20:jj~OOO 
12~000 

S:t:>OOO 

t~~ooo 

3$000 

2i'POOO 

36~000 
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N. 2.-.\IIJr com t•spalúar d<' lharn;~ e l'ron!;ll rl:• 
vellullo earmezim, prmas e sanefas tio mt•suw 
wllndo, tudo guarncciclo de galão de Gum 
ontrcfino superior, crueillxo, e seis castiçat·:; 
de prata com vdas novas de tn·s quartas .• 

N. 3.-Ailar com rspaldar dt~ lhama c l'rcntal tln tw:
hutina carmezim correspoadrnletiH'ntt) gtWI

nPcido de galão cntrelino vulgar, crucifixo " 
quatro castit:ae::; prateados colll yl'l:ts de we!a 
libra .............•........•......•..... 

N. /~.-Altar com e'paldar de belbulina t~arnwzitu 
correspondenlemPnte gunnwcido, crucifixo c 
quatro castiçaes cr:.'1 vda3 de meia libra come
~adas a srnir ....•..................... 

N. 1.- Eça de talha dc.umrla t) almof:ab:; tlc \'Pl

ludo carnwzim, com bordados t!P ouro liuo, 
seis toelwiros, teu do cada um tn·s aranddas 
douradas em fúmta tle eattt!elabros. cont 
tochas novas ........................... . 

N. 2.-Eça dourada, com almofiHlas tl;~ Yc:lul!o 
earmczim, e seis todteiros !awber:1 rlouradC'S 
com to('.has novas ...................... . 

N. 3.-Eça dourada, rom aluwl'adas <[I~ !Jei!miilla 
carmrzim, sei:; toeheiros tamlwm c:uu:·ados, 
com tochas coHwçadas a srnir .......... . 

N. 4.-Eça com frisos dourados, quatro to::h~iros 
c tochas eonH'{'<Hlas a Si' i'\' I!' ............. . 

N. 1.-Caix.ão de madeira cobrrlo tle Ycl!u:lo rar
mezim, guarnecido eom duas ordm1s de galfto 
dn ouro fino de 18 a 21 linhas de largura, 
e forrado de sctim branco superior, c lrave~
seiro de ve!ludo guarnecido com uma grega 
cobrindo a costura, com !~ arr,:olJs, garras c 
cadeado dourado, entregue em casa do fioodo 
sendo até ao pollcgadas de comprimento ... 

Por pollegada de excesso .....•................. 
N. 2.-Caixão de madeira coberto de vclludo car

mezim e forrado de setim branco, guarnecido 
com dui!s ordens de galão entrefino de 18 a 
21 !inhas, levando travesseiro de vclludo com 
uma g~·egr. db ouro entrefino cobrindo a cos
tura, com gnrras e cadeado dourado, c q~~-

Pc.rle ll -18 

2Sl;i000 

20~000 

16:ffl000 

1~0)000 

2ü;j>OOO 

1())000 

1ü0~000 
5::1'000 
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tro ar·~ulas laudwm dourada . .;, po~lo 1'111 rasa 
do li nado, lf'rHio ar,·· :10 poJJ,.g:adas ....... . 

.Por pollt•gada d,. excesso ..................... . 
N. :J.-Caixão de madeira coberto de vclludo car

wrezim de primeira qualidade, forrado de 
sf'lirn branco guarnecido com duas ordens de 
galão entrcfino vulgar de 18 a 20 linhas de 
largura, colll quatro argolas, garras e ca
deado dourado, levando travesseiro de vellu
dilho com renda de ouro cntrefino cobrindo 
a costura, posto em casa do finado .......• 

N. !, .. -Caixão de rnatleira coberto de selim carrnczim 
forrado de tarctü branco guurnecido com uma 
ordem de gaiUo entmfino vulgar de 18 a 21 
linhas de largma, le\'ando travesseiro de selim 
cum renda ou galão cobrindo a costura, com 
quatro i.!l'r(olas dourar!us, posto nu casa do 
ti n:Hlo ................................• 

~. ;j.-Caixiío dt~ lllillkira coberto de tafetá canne
zim d•) Loa qualidade c forrado de metim 
hraaw c guarnecido t~nm uma ordem de galão 
pJlhetu superior de 18 a 20 linhas, levando 
travesseiro euherto de tafet1í, com galão eo
h~·i ;1do a costura, com!~ argolas de metal ama
r' i lo, posto em cusa do finado .•....•..... 

N. fi. -r lixão cob('('to de mctim carmczim, forrado 
(k rnorim branco, guarnecido de galão pa
Jil, ta de 16 a 18 linhas de largura, com tra
Vf'- ;eiro coberto de 111elim com cspiguilha 
so!1;·n a costura, seis arf.{olas de mdal arnarcllo, 
Plltt·egue em casa do Sub-Empresario .....• 

~. 7 .-Caixão rle madeira coberto de mctim car
rnezirn, forrado de panninho branco, guar
necido de galão palheta inferior, truwsseiro 
com cspiguilha sobre a costura, com quutro 
nrgolas pretas, entregue em casa do Suh-Em-
presario ...................•............ 

i. 8.-Caixão de ruadeira coberto de panninho car
mezim ou encarnado, e forrado de branco 
da mesma fazenda, guarnecido com um friso 
(~streito de galão palheta ordinario, travesseiro 
eom espiguilha cobrindo a costura, entregue 
em casa do Sub-Emprcsario .............• 

Vestimentas. 

~. --Tunica de selim branco superior, rapa de 
\'f'l!udo c<mnezim forrada tte setim, banas 

!l0:1)1000 
:.!~500 

52:;:!000 

2í1'1000 

16~00 

10:jp000 

8;'POOO 
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de vellutlo guarnecidas de galão de ouro tino 
com palma, capclla e penteado, sendo até 
30 pollcgadas, com obrigação de vestir o corpo. 

l'or pollegada de excesso .......................• 
N. 2.- Tunic:~, e o mais igual ao de n. 1, sendo 

porí~m de g-alão cntrclino com a mesma obri-
gação de vesti r o corpo ................. . 

Por pollegada de excesso ......•.... ~ ....••...•. 
N. 3.- De S .. loão Evangelista, Conceição, Carmo, 

S. José ou outras semelhantes, com tunica de 
selim branco de l>oa qualidade, capa de vcl
ludilho, guarnecida de galão cntre!ino de 18 a 
20 linhas de largura, n renda, palma, ca
pclla, penteado, &c., inclusive vestir o corpo. 

~. 4.- A mesma que a de n. 3, sendo porém o 
galão da largura de 12 a tr.. linhas, e vestir 
o corpo ............................... . 

N. 5.- A uwsma de 3, sendo porém de tafct<í 
guarnecida de galão palheta de 15 a 18 linhas 
de largura, e vestir o corpo •............. 

N. 6.- A mesma que as antecedentes, sendo po
rém a fazenda de algodão, c vestir o corpo .. 

N. 7.- Habito da Conceição, Carmo, Dores c me-
nino do côro, com capa ................. . 

N. 8.- O mesmo de 11. i, sendo os habitos scr\1 
capa ..............•.....•.............. 

l'ehiculos para conducçilo de cadavcres. 

1\. 1.- Carruagem de vidro com lPjadilho pela 
parte interna, coberto de vnlludo carmezirn, 
com uma cruz de omo, almofada eoberla com 
panno da mesma côr, franjas e galão de ouro, 
puxada a quatro cavallos corrcspondenlP
mcnte ajaczados, em relação com o coche de 

116~000 
3~00tl 

't-6~000 

32~000 

28:tt>OOO 

JS:jOOO 

s:;,ooo 

ti':ti'OOO 

adultos • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 100~000 
N. 2.- Carruagem com cocheiro fardado de gala, 

puxada a quatro cavallos ricam<'nte ajaczados. 60:jj.OOO 
N. 3.- Carruagem, a mesma do 11. 0 2, puxada a 4 

bestas . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5011\000 
N. '•··- Carruagmn infPrior á de n. 3, puxada a 2 

bestas . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:t\00ll 
N. 5.- Carro com 4 rodas, com eolumnas pinta<las 

de encarnado, c frisos amarellos, ruxado a 
2 bestas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12*000 

N. 6.- C:arro com 2 rodas, conforme o padrão 
arloptado, pux<~rlo a ~ Jwsl<JS. . . . . . . . . . . . . . 7:t:IOOO 
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Vchic!llus jllll'!l o J'arnrlto c Sacri.>ldo. 

N. J , - Conpé a dous anim;ws ................ . 
í\. 2 - Carro i(l<•:n .........................• 

'L\BLLL.\ \ .. ;. 

2();?000 
12~006 

Af.l:l;l'EL DL C\IX(n;s i: CO:.\lll.7CÇ.10 IJ..: C.\11.\'1 Ela:,;:\\ 

C \ l\IWCI i'iH.\ . 

Caixüo d~~ m;Hh•ira p::lt:1do dP prí'!o, SI'1H.h para 
pesso;1 livre, (jl!" knl1a de ser sqmllarla na.-; Sl~pul· 
turas romniU!Is ...........•.......•........ 

Sendo P'Cl'<~YO de Jl!'S:iOJ niio indigente .......... . 
Condnr<:iio na nrroeinlia, St'IHlo pcsson livre que 

(;rali~. 

1~UOO 

lrrl!i:l di· Sl'l' ''('p!lllar!a o'l!l ~;··jllll!Ura 1'0\ll'lllllll... Grafl~. 
~·r·:~ f\!)('~(·~·.,·, tj (;(' í·;·_--.•;a L::t; ln<J:·:s~ntP............ :!•j{J(l{) 

(_~.; !"HLJ 1,:·:·r_·.; r;·:·· f;: q·.: ·:~.1 ···• f/J~ir~'r :- •p;~\i:;;-~l r.~r(icULir 
~~:;,,, ''~;r\(·:·;·:J 1 ·r " ,. : ._ .:.\ t·. ('··.:1·i~v·~:·;-t : ~~~· .~ 1 .~~··lh~ .. 

1. 1 
{_;..;, r.l~~J~~~··· p:··,·:t u con·i·!~·:io:~;·rio-; í.~a rrnu:lll!uidade al-· 

lniJ:'•:t, ,,,, df' '''llr-t ljll<tlqtw:· c;t'tll::t reli;.',:";:!, pod•·rúo s:.:r co
})r•rtos de <.' ;~orll; d:·l Ju~<'3IIIa q:1~~lic~ ~rlP d.h d;'~;i~natlo~; na rc~ ... 
l•ediva tc;l::•lia, ]HH',·',il d\· et'>r preta, sem di:;linc:Jw lle idade 
011 •:oud:r:(i:•s; d··rt'ii:b ta1~s c.!i:it!c . .; quando de tlonzellas otr 
de iniHll:cntes, s,-;· rouduz:d<•~: ~:11 Ydlit:ulo de adnllo. 

2. a Subsiste a suppre~:;;lo dns annat;Cíes nas cnpcllas dos Cemi
terios, visto que o.; corpos só po;lr•m ll'r cnrommcndação so
knnw na ca~;a rl:1,; íinadn:;, na~ sua:; rc:;pp•·th as l'arochia~, ou 
nas Capellas das Ordens 'ftTCeir:ts e Itn~<wdades. 

3." Além tLt importaucia •h r1th t~utcrra, se cobrará mais 
a qnantia de 1:f:l pela rert:t!i':o d:• ohito, q<lt' o Secretario ela 
Santa Casa deve p::ssar. 

'•·" Os prrços fix:1do.; P.:;s !alwlla~ s~o p;1ra o~ cnlf'I'ros das 
pcssons que fal!e;;e:-<·1!1 n,, l:wal colllprdwndido drntro dos li
mites da eitl:Hie n<~c. f;-~':':::t•zi~s <~(inalmcntt• e;istcntcs. As que 
forem por[~nt pa;·,:lcr;ll <'V.'•'<::~n!e <iqndi1]S :imill's, sendo todavia 
dentro da fregll~'t.Ía tl~ S Joi\o l:apl!sta, S. l•'!'ancisco Xavier c S. 
Christm;lo, pagnrâD mais: 

1. 0 Armaçiio de s:da:; mortuari<l:; e :1!tares .•.....•. 
~-o J~ças c tocl1cji'~>s .•..••.......••.••.•..•.•.•.• 
:; . · Caixue:; dt~ ti'. 1 a .:; ................•........ 
·,.,o Vr·hic11lo.., <l{' eondttet:iln .. ·~ .................. . 

5 o! ,,, 
20 "/ .. 
!i o I{' 

2() "/., 
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ti.• Ficãu sujeitos ao pa~amento de 10 "/., dos velliculos os 
enl,~rros d:1s pessoas qtw, residindo na frcgnrzía de S . .loão Bartís
ta, se forem sepultar no Ccmitcrio de S. Francisco Xavier, bem 
como os qn<), morando na frcguezia do Ettgenho Y cll:o ou na 
de S. Chri,.;tovi"ío, fon~m os corpos conduzidos para u Cemitcrío 
lle 3. João 1\npiisla. ~ 

G: Os :o;ub--•·:~I!pr~>sarios de amw~·r:n,;, altares, cças, c vesti
mentas d11 qu;•LjtH'l' uuuH'l"O qn1~ sejão, sniío obri;..;·a<los, bem 
!'omo os dm r<JiXÕ~"S <1lé n. 5 a apromplar e entregar os objectos 
em casa do~ !itwdos, o nwis lardur quatro horus antes daquella 
para que o l'nterro csti\1'1' destinado, fi~:mdo os ínfractorcs sujei
tos á rnulla imposta em S!'US contra elos. 

7 ." Os vehieulos de conducção se den•rão achar á por la do 
finado ú hora fixada para o enli'ITO, c se execder a 20 minutos 
fica o Suh-Empr,•sarío sujeito a uma multa de 15 "/ •. Os mesmos 
whículos não poderão esperar mais de meia h<ll'a á porta do 
casa d'onde sahir o enterro salvo no caso de encommcnda1;ão 
wlemtw, e então poderão ser ahi demorados outra meia hora: 
por todo o !P:np~ <t:tr• exc!'G~'l' SI' f<il!!ar:í ;) ' , na l'ilz:\<1 ele cada 
nwia hnr:J _ 

~. 3 
() pn1 '_'0 C~~U~J1'1Pci:_l,l r<l!':1 r.;:; ~,:<.i:--:: 1,,-:~ :S"' entí~i-;~1.-. ~~'!" {)Jra 

a condti<'l:ilil r:·,J c;t•laY•'l' 1l·1 c;:'. 1 t! 1 i':n•.h par.t o C·:n!\P!'io a 
que se destinar, s:·:H\d a e;;,·,n;t:n··;•·lltJtn f:'il:t rm C.\,;a rlu:i li
nados; quando pnr,··:n a !'ll('rl!tl':~e::Ll:;r:ã:J dt•\,1 ,;er ld\:.1 eu 
igreja 011 capl'lla par:1 mHli- rkYil '''i' l'ilnthlzitln o r-.1cLwr, para 
da h i S!'l' leYado ao Cemilrriu. o dil'l vn·çn ~ 'r;i an~<nt•n\arln 
rom 10 "/. IIJ;li,;, \ines de rn\ra qn:;\qu:T porccnta.!!l'ill, aiml.t 
mPsmo que o,; wlticulos h;tF\o tlc d:·:no;·nr-~_.,. ú porta da.) igrejas 
e carwllas ma i,; de meia hon. 

l'alacio do Hio de Janeiro em :J de .\;.:o~;tG de JSGI. 

José I .'dtf'onsu de Sou;;a llwnos. 

DECHETO N. 2.813-de 10 de Agosto de 18Gt. 

Hrl'lar.a cJ: primrira Entran<'in a ( :_om.arra da Capl'lla, r.renda na Prm inl'ia 
clt~ Srqn[ll' prla 1\!'sohtção Pro\lnc•o:tl nnlltero >ris~eutos c selE de , in te 
cluus d<~ Março de mil oitocentos ,esscuta I' nm. 

Hei por lwm Derrrtar o seguinte: 

, A Comar<'a da CapPlln, ITI'iHIJ na l'rovíneia de S3rgipe pela 
hl?~('lu~·;w l'rrn lllfta! t:u:ucro ~~·isrcntus e sPlc de vint<· dons 
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de 1\Iar~o do corrente anno, llc.a declarada de prinwira En
trancia. 

Francisco do Paula de Nqm'iros Sa!·ão Loba to, do 1\Jnu 
Conselho, Ministro c Secretario de J~stado dos Negodos da 
Justiça, assim o tenha entendido c fa"a PXPcutar. Palacio do 
Uio de .Janeiro em drz dP Agosto de mil oitoePntos sessenta 
c um, quadragPsimo da lndcpcndcncin c do lmporio. 

Com a Hubriea de Sua :!\fagestade o Imperador. 

Francisco de Paula de Iregreiros Sayão IAlmtn. 

DECllETO N. 2.81r.-dt• 10 tlc Agosto de WGL 

Fi1a o maximum do honorario qur t'.ompctt~ 305 Fisl'ars dos Ilanros de t'Íl'
tula•;•io. 

Attcndendo ao q1w :\le rcprrsrnton a Diroctoria do -Novo 
Banco de Pernambuco-, a rnspeito do honorario que, em t'OI1-

sequcncia da fórma especial da arlrninislraçiio do mesmo Banco, 
c das regras cslabelecidas pelo Decreto 11." 2.7411 de 13 do Fe
vereiro deste ar111o, cabo ao respectivo Fiscal ; Hei por brm, 
em virt<~de do art. 1." ~ 7." da Lri n." 1.081 do 2~ de 
Agosto de 181i0, e de conformidade com a \\linha Imperial 
Hesolu~.ão dnsla data, tomada sobre consulta da Seet:ão de 
Fazenda do Conselho de Estado, Dnerctar o se~uintc: 

Art. 1." 0-> honorarios dos Fiscacs dos Banr,os de eircula<:iío 
eontinuariío a srw regulados pelos Decretos n." 2.61!0 de 3 dn 
Novembro de 18GO o n." 2.í Hi de 13 de Fevereiro deste anno; 
considerando-se porém como rnaximo da r•~muneração 6: 000:;;1000 
para os da Cürte, c !~: 000:;)000 para os das P rovineias. 

Art. 2.• ExePplua-se do maximo lixado no artigo antece
dente o Novo Ilanco de Pernamburo, attentas as suas circums-
1ancins espceiaes ; ficando reduzido a 3: 000:;,000 o honorario 
do respectivo Fisr~al, cmquanto o rninimo do que compete aos 
I~ crentes fôt· o mesmo que se acha marcado no art. 37 dos 
Estatulcs do Banco. 

José 1'\Jaria da Silva Paranhos, do l\Icu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado do' Ner.;ocios da Fazcncla, c Presidente 
do Tribunal do Tlrcsouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faç.a executar. Palacio do Hio de Janeiro em dez de Agosto 
de mil oitocentos sessenta e um, quadragcsimo da InrlPpPn
dc11cia e do Im perio. 

Com n Hubrica de Sua lila;;-estadc o Inrpcrarlor. 

J usé Mm·ia da Si h a Prtrrmho,<. 



JH.~CHETU \. 1.81ii-dP 14 dn Agosto dP 18Gt. 

.\J>prola a~ altera:ões f••itac< ~~~~ \arios artigos !los Estatutos da Companhia 
Mntua de se~mos de lida de escravos, estabelecida na Cidade do Rio 
de .Janeiro. 

AttendcntJo ao quP .Mrl rrqncrcu o Conselho Director da 
Companhia :\fultHI de seguros de yida drl cscrnvos, estabelecida 
na Cidade dtt Hio ck .Janeiro, ~~ de conl'ormidade com a Minha 
immcdiala n•sohH:.fir~ de :~ rle .Julho do corrente anno, tomada 
sobre parccPr da S••C'(ão dos !\'t'gor,ios do lrnperio do Conselho de 
Estado, exarado <'111 Consu!l:.~ ele 12 de .Junho ultimo, Hei por 
Lcm appt'O'< ar il'> ali ~~;·a~·tlr~s qnc c~om este baixão, !'citas pela 
referida Companhia nos arts. !~, 5, 7, t 2, 13, 52 e 5f) dos 
Estatutos qnn aeompanltárüo o Decreto n." 2.078 de 16 de 
.Janeiro de H~:JH. 

Manoel Felizardo de Souza c :\Iello, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmp('t'ÍO, :\linistro e Scr.retario de Estado dos Ne
gocios da Agricullura, Commm·eio c Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e façu executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em quatorze dt~ Agosto de mil oitocentos sessenta e um, qua
dragesimo da lndependene:a c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o lmprrador. 

Jlln,wel Felizardo de Souza c Mello. 

Altea•açõt·~ feitas 1•ela Con•t•anbia Jllutua de 
Ne~uros de "ida de esea•a"os, estabelecida 
na tJidutle tio llio de .Janeiro, en1 tli"ersos 
arti,.os dos ~jshdutos que acompauluirão o 
Det.~reto u. • 2.ct; 8 dt.~ J.G de .Jaueh·o de :t.s.-.s, 
na fé•·nut nbaixn dt"chu·udu. 

TITULO 11. 

H-\ Amll:\'ISTRAÇÃO. 

Art. 4. • A administração da Compnnhia será confiada a nm 
Conselho composto de nove pessoas e de dous Gerentes, eleitos 
pela Assembléa geral á pluralidade de votos. 

Art. 5.• Os nove membros do Conselho serão eleitos no fim 
de cada triennio á pluralidade de votos, c seas membros deverão 
ter seguro de :i:OOm>OOO rara rima. -
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TITI LO 111. 

Art. 7.• O st•u exerc.icio scr;'t d(• tre,; nn.1os, pmlPJHlo ~;er-llH' 
continuado por ~:ova eleição. 

TITULO Y. 

lJOS n:RE'\TE:". 

Art. 12. Os C.·rcn!Ps scr<lo ele• rwaleat:iio 1la Asscmbll;a !-!,Pl'al. 
Art. J:I. O S!'ll cxerdcio será dt~ seis annos, podendo ser-IIH·s 

continuado pül' :<ova cl:~içiin; snho por!·m o euso de malrer
saçiio ou faltas (;::e compromdtilo os inl"n•sses da Companhia, 
c111 o qual a As:w:nbl(~a g:eral podcrú delllitti-los e noruP;:r quem 
os substitua. 

THTLO \:1. 

DA A~~E!f!BLiÜ GERAL DOS ~OCIOS. 

Art. 52 .. \ elc•ir,iio dos (;errntes será fdta pela fúrma deter
minada no ar!. !,.7 para a elei~·Jo do Co:Jselho. 

Tl.TriLO XIV. 

lJAS DISPOSIÇÕES GFUAES. 

Art. i)!l. 1\'0 c<1so de impedimento dos (~erenll's, que os prive 
de exercer suas fnnrçõt•s, a ,\sscmblt~a geral noruear'iÍ quem 
os substitua, e arbitrarü o seu H•ncimcnlo. 

l'alario do Jlio de J:meiro em 11,. de Agosto de 1861. 

1Jlannr! Felizardo rlc Souza e lllcllo. 

DECBETO ~- 2.8W.- de U de Agosto de 1861. 

Cn'a o Tmrwriallnstitnlo Hio-Gr:wdeusc de Agricullura. 

])csPjando nwnifeslar a allerH;ão que Presto á }.gricullura, 
principal fonte da riqueza do Estat.lc, Hei fl<ll' brm Cn'ar na I•ro
vincia de 5. Pedro uma Associat;lío com o litulo de -lrnperiul 
Instituto Hio-Gnndf'mt> de :\('Ti<:HI!ur;l. sniJ as Jrll',<m;~;; J,n~Ps dn 
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Imperial lnsliluto Hahiano de :\gricult.ura, crr•ado por l\JPu DP
erl'lo de I de l\ovl'mbro de 185!). 

Manoel Felizardo de Souza e Mello, Consrlheiro de Estado, 
St'n:tdor do Imperio, l\lini3tro c Secretario de Estado dos Nt'go
cios rln .\gricnltnra, Commcreio c Obras Puhlicag, assi111 o knhn 
nntt~IH!irlo e far;a exeentar. Palacio do ltio de .JanPiro t•m quatorze 
tle Agosto tle mil oitocentos sessenta e um, qn:HlragPsimo da 
f lltlt•pPIH!t'Ill'ia t' do Jmperio. 

Com a Hnllriea ti,, Sua .\Tages!ade o lnqwradnr. 

;lfanoel Fc!i~rrrrlo r/e Sou:(( c M!'llo. 

DECHETO N. 2.Hl7.- dt~ I', dn .\;·.o·;io tlt~ ldl!. 

Conectlc a llngh )fnlleneu t Lanrcnec (H'ililt•gio c~rlu,iw por lO ;In nos para 
introduzir no impcrio nm <lpparelho de sna inn•uçilo, dPstirwtlo a ol•t••r gelo 
c liquidas refrigerantes. 

Atlentlcnrlo no que Me representou Hugh l\rulleneux La:\~'('nec, 
o Confbrmnndo-mc corn o parecer da ~keção dos NPf\·ocios do 
lmperio do Conselho de Estndo, exarado em eonsulla de 28 de 
Junho ultimo: Hei por bem Concr·dcr-lhe privi!rgio e;;clu>ir~J por 
tempo de 10 annos, para introduzir no Jmperio apparci!Jm dP sun 
invenção, destinados a obt[)J' gelo e líquidos rd'ri;;-erantcs, dl'b:dxo 
das seguintes condições: I.", não podení vendt•r a libra dn gnlo 
por mais de oitenta réis; 2. ", o rrivi!Pgio et•ssar;í, sP, d<•ntro dP 
11111 anno eontado desta <laia, o eonet•ssinaario niío fizer lrah:llliar 
os referidos app<Jrclhos do modo a produzir gdo ent cpwnlida.'t~ 
sufficicnte p<Jra consumo da capilnl; llcando porem esta eonces
s<io dependente da approvação da Assemhk·a (~era! LP;~islativa. 

Manoel Felizardo de Souz<J e ~Iello, ConseltrPiro de Estado, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios c'a Agricultura, 
Commercio o Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pulacio do Hio de .Janeiro em quatorze de Agosto dt~ 
mil oitocentos scs:·enta e um, qnadragesimo da IndependPneia c 
do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua 'fagPslade o Im[H\raclnr. 

/'arte 11. 
1lfrmoe( Fl'!i::;arrl'i dl' S.nt~a c Mt•fln. 

'i!) 
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DECI\JnO N. 2 H IH.- dt• 17 d,~ .\go:;to de lf\lll. 

t :dllf!'lll' fÍ ~ociedade -Ensaio~ LiUt'J'UI'ios- illltori~a- no para ('Oillillllill' 
a funccionar, c appro1a os rr;petliiOS E'lalulos . 

. \tlcndrndo ao que reprcst>nlou a Dircctoria da Socicdad<~ 
-Ensaios Litlerarios-estuhelceida nesta Ctirte; c d·~ confor
midade com a Minha lmmcdiata Hesolueão de 24 de Julho 
ullinl!), tomada sobre patPeer da Secção cios Ncgocios do Im
pcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de G do 
mesmo UH'z: Hei por hcru Conceder íÍ dita Sociedade Juto
risação para continuar a funccionar, c npprovar os seus Estatutos, 
aecresccntando-sc ao a ri. 82 as palavras- Salvas as disposiçties 
das Leis c HcL~ulamcntos em vigor-, c ficando as alteraçiics C(UI' 
ncll;-s se fizercrn sujeitas á approvação do (~overno Imperial ; 
do qtw se 1111' passarit a cntupett•nte Carta para sPnir-lhe d<~ 
tiluln. 

José Jlucfoaso dt~ ~ouza Hamos, do Meti Cons<~lho, :\linislro 
e Secretario de Est:alo dos NP;.;ocios do Irnpl'l"io, assim o tenha 
t•ntendil!o e raça ex:eeutar. Palado do Hio de Janeiro em dcza
setc de 1\g·osto de mil oitocentos SPSSPnta e nrn, r!lwdragcsimo 
dil ftHh·p!)JHlcneia e do lmperio. 

Co111 a !lu hriea dt~ Sua :\lagc,tade o I mrcrador. 

José /!t/rjiJIISO de Svu.za Ramos. 

l•:~tututm~ tht Sociedade lit•usdeh•u 
« l~usnins J ... itte••nt•ios J). 

CAPITULO I. 

DA SOCIEIIAIIE E SEL'S FI:\!'. 

Art. 1." A Sociedade denomina-se -:Ensaios Liltcrarios. 
Art. 2.• Seus Iins são: 
§ 1." Contribuir para o desenvolvimento intcllcclual de seus 

assol"iatlos, facilitando-lhes os estudos. 
~ 2." Propagar a littcratura em geral, c conconcr para clevm· 

o scn merecimento. 
~ 3. • Promover d iscussõcs verhacs de assu m ptos littcrnrios c 

admittir a leitura dos cscriptos de iguaes assurnptos que rorcm 
t)xhibidos por seus associados. 

Art. 3.• Para a realização do disposto no artigo antecPdentc, 
a Sociedade abrirá as aulas dt~ ensino tiH'orico que o~ seus 
recursos permitt:Jo. 
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Arl. 'L" Para as discussões lillcrarias e apresentação de pro
ducçõcs, a So1~ie1lade reunir-se-Ita, semanalmente, em sessõos 
ordinarias, e os ~~scriptos que ahi forem presentes, serflf) eon~i
dt>rados proprieda11t' da Associação. 

Ar I. t:i." ()uando a Sociedade possúa os elementos IWn~ssarios 
para poder ruantcr um periodico seu, publica-lo-ha ~~·gnndo as 
d<'lenrlina1;ÜPS do enpitulo 15. 

CAPITULO 11. 

HOS SOCIOS I·~~~ GEJL\L. 

Art. G.o A Sociedade co1npür-sc-ha d1~ socios 1'11'1·rliws Iw-
norarios c correspondentes. 

Art. 7." Para ser socio requer· SI': 

~ t." ljtw seja JJrasill'iro. 
~ 2. • Que Sf'ja maior de Hi annos. 
~ :3." Que tc•nha occupação honesta c excmplal' comlu<:ta. 
~ ~-." ()uc seja proposto á Hirccloria c por dia approvado. 
Art. 8.• Süo devcn's de todos os socios: 
~ 1. • Prestar seus esforços rm prol da Sociedade. 
§ 2. • Aceitar c exercer com zelo c dedicação os cargos para 

q uc forem eleitos ou nomeados, podendo com tudo escusar-se 
t•ní caso de reelei1;ão ou por impedim~1lo grave c justificado. 
~ 3. o Portar-se com ordt•m e deel'nria em todas as reuniões 

sociacs, c prc~lar a dnvida attençflo ao rnrmbro da casa qut~ 
t~ ;I i ver orando. 

§ IL" HPsfwilar c cumprir religiosamr.•nl<' todas as disposiçucs 
contidas nestes Estatutos. 

Arl. !J." A todo o soeio assiste o <lireilo do• l'l't::f'l)('r Ulll 

mcmplar 1lo peri()(Jico social, quando puiJlirado. 
Art. 10. A atlmissfio ll<' 11111 novo socio S!·rit dl'ectu:~da p;Jr· 

proposta dirigida ao 1.• Scc.rl'lario .. \s propostas de\PIIl espe
cificar o nolllc, naturalidade c residenria do proposto, sua 
classificação social, data e assignalura dos proponentes. 

Art 11. A's propostas para socios cfl'edivos sú bastará a assig
nalura dt~ um socio; para as de lwnorarios n eorn·spondcntcs 
requerem-se, pot't'lll, tres assignaturas; só poderüo Sl'r propo
IH'nles os socios etl'ecli\ os. 

A rl. J 2. O 1." Sccrl'lario t'IH iiii'<Í as propostas ao 2. o Secre
tario para informar, e este as rcnwllerú compl'lettlemente 
annotadas ao Presidcn!l', que as sulmwttení <Í Direcloria em 
occasiâo opportuna. 

Art. 1:3. O soeio que l!ouvl'r prestado relcvantPs scniços <i 
Sociedade, poderá ser galardoado com o lilulo de Bene1uerilo. 
Esle Litulo só llw podení s:'i' conf1·rido, ~·· assi111 o rcsol\'1'!' a 
.\sscmb!(~a g<~ral por J>rnpl•Sl,t de ttlll ••u !ll<<h socios l'ifl'di1os. 
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CAPITULO 111. 

DOS SOCIOS EFFECTI VOS. 

,\rL h. Todo o soeio ell"et:livo he obrigado, além do que 
lhe diz respeito 110 capilulo anterior, ao seguinte: 
~ 1. o A contribuir com a joia de 5jjl000 no acto de sua 

admissão c com a prestação mensal de 2~000. 
§ 2." A concol'l'l'!' com suas propostas para a admissão de 

novos socios . 
• \rt. 15. Siio direitos garantidos aos socios cfl'ectivos: 
~ 1." Comparec(•r a todas as reuniões sociaes c tornar parte 

:1u ordem do diu. 
§ 2. o A p:-cscntar lhrsns solJre pontos de littcratura para serem 

discutida,;, tendo preferenein as que \'ersnrem sobre historia 
nacional c pllilosopllin. 
~ 3." Matricular-se nas <Julas que a Sociedade mantiver. 
~ 4." Votar c ser yotado. 
~ 5. 0 Re(JUerer, em nllllHTo nunca menor ao de vinte, as 

couvoca~·ües cxtraordinarius ela Assembléa geral; especificando 
110 rctpu~rinwuto o motivo da convocação . 

. \ri. Hi. Os sudos cllh;livos f]lW cornparcceriío á reunião 
du insialla<Jru <' ;Ís <(Ue se S!'glliriio até a de inauguração, süo 
t'onsidt·rados ~orios inslal!adores . 

. \r!. ·ti. Ao sor.io clli~;tivo qrw se aus<~ntar perrnanenlerncnte 
da C<irk, :-:erú eonl'nido o diplo111:1 de wrrespomlente, se estiver 
uo gozo de suas n·~··dias de ~onúL 

C.\PITULO Jr. 

IIOS SOCIOS HONOIUltiOS E COI\ltESl'ONJ)IlNTES. 

,\r!. H!. O lilulo de soeio lwnorario sú poderá ser eonfe
rido :t pt•:;soa de f;raude reputa~ão lilleraria ou scientilica. 

A rl. I !I. i' ara :;<T sodo correspondente h c nceessario f]UC o 
propc:;to n:sitb fúra da Ct\rle. 

Art. :W. Os sodos honorario:; c correspondentes, quando na 
Ci\rll~. go1.an1o das n·g·alii.J:; d<~ fJUe tralão os§§ 1." c 2.", do 
ar!. 15. Nunca pon':111 intervirão nas eleições . 

. \rt. :21. Elles poderão ser escolhidos para Couuuissões que 
repre,;t•ntenl a Sociedade nas suas relações exteriores, o para 
a Cou11nissão de redae<;ilo do pcriodico social, quando exista. 

Art. 22. O socio correspondente que vier domiciliar-se na 
Côrl~', perder<Í por e~''''· facto sernellmntc titulo. Assiste-lhe, 
pon··1n, o direito, !Jt)lll co1110 ao lwnorario, de requerer sua 
tran~li·rL~IIcia par<l a dC~ssc dos efl'eclivu:;, caso o IJUeirüu. 
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CAPITULO V. 

H.\ .\JnllNlSTIUÇÃO SOCL\1 •. 

Art. 23. A Sociedade sení administrada por uma Direcloria 
deita st~rnestralmente e composta de seis membros que serão: 
Presitlenle, Vicn-Presidcnte, 1. • Secretario, 2. • Sucrclario, Ui
bliot.hecario c Thesoureiro. 

§ LJnico. No ca:.o de empale nns deliberações da Directoria, 
decidir-se-lia á sorte. 

Art. 2'~. Qual!Juer funceionario ciTPctivo só poderá ser esco
lhido pela Asse1nlllt'~a g<'ral. Quando al;;um del:es se escuse, 
se exonere ou seja destituído, s!'I'<Í chamado a substitui-lo o 
imrnediato em votos; se ninda este se t'scusar, proecder-se-ha 
n nova t'lde:io. 

Art. 25. Úuando qualquer funccionario se ausente por breve 
tt~mpo, Ol! seja impedido por molc'stia, o cormnunicará por 
olllcio :w Presidt~nle que usará da prerogativa que lhe concede 
o ~ 4.• do nrt. 2!.1. 

Art. 21i. A. Direcloria representa a S t'.iPtladc em suas rela
~~ões extc~rnas com as autoriuurlcs ou corporações, ;ís quaes 
esta tenha de dirigir-se. Ella he competente para nomear as 
Commissücs extraordinarias, de que o serviço social haja mister. 

Art 27. A' Hirectoria c11mpre f•1zcr guardar n'slrietamenle 
a liel obs.~rvalll:ia deste:; Estatutos; cumpri-los na parlt~ que 
lhe lw relalira e applicar as pena~ ndll's exnradas; procedendo 
nr~ste ultimo caso com toda a rectidiio c justiça. 

Art. 28. A ])ireetoria reunir-sc-ha em sessües, quando fôr 
necessarin, para decidir o que ftir de sua competcncia. Essas 
n'uniües se ell'ccluariio por convite do !'residente, designando 
dia e hora; e se meia hora dc~pois da 111arcacla, niio houver 
Bumero, o l'residentn dcsign:JriÍ uma occasi;io opporluna em 
t(U!~ ellas se eonslilt.inio com o numero que li.\r presente. Fica 
entendido <JlW a primeira t:eunião só se constituiní com todos 
-os membros. 

C.\l'iTULO VI. 

llO PI:E:'iHE:'iTE E YIC:E-l'RESIJlEVTE. 

Art. :w. Ao P n·sidente lw devi tio lodo o respPito e dcfe · 
renda. 

São seus dmaes : 
~ 1." Convocar as sessües da Assembléa geral. 
§ 2.• Presidir a tutlas as sessües ; nbrir e fechar os trabalhos 

de contilrmida<le com estes Estatuto:;, e manter a ordem, ch,l
lllando a ella o:; socios qw· :1 pt·rlur!Jem. 



~ :t" Dirigir a ordem do dia; churuar á tjUeslüo o socío 
que ddla se alitslar; relirur-ltw a palavra quando clla olfenda 
o decoro social, c levantar a sess~o quando se torne tumul
tuosa. 
~ !~.· Norn~ar inlcrinamen',e os soeios para os cargos vagos, 

por impedimP!Ito ou auscneia de seus proprietarios. 
§ 5." .\brir, rubricar c encerrar lodos os livros da Socie

dadt~. 
§ ü.• As~ignar os diplomas, os officios que pela Prcsidcncia 

lenhiio de ser expedidos e as actas das sessões. 
§ i.• Enviar immcdiatamcnte ao 1. • Secretario a copia dos 

olficios, annuncios, Ólü. que expedir. 
§ 8." Fawr constar pelo 1.• Se,~rctario, na primtdra sessão 

de earla m:~z, o> soeim admillidos no mez anterior. 
Si !1." Apresentar ü .\ssclllbléa geral, no fim do semestre de 

sua tlire('(:fw, um rclalorio eircumslanciado dos factos occorridos 
duranlt~ o periorlo adm inistralivo. 

Art. :lU. O l'resifkntc não poderá tomar parte no debak, 
occupando a cadeira prt~sidencial ; saho em defesa de netos 
administrativos. 

Art. )Jl. Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente 
cru seus impedimentos c pôr em exreuçiío o art. 21, quando 
vague o cargo de Presidente. 

J)OS SECREL\JIIOS. 

~\1 I. :1:!. S.:to allrihuic;üc•:; do 1. 0 St~rretario: 

§ 1 ." PrcH'edcr ;\ leitura das a elas c dt: todos os papeis de 
crne conslill' o e:{pedientc das sr·ssiies, e apurnr as vola{:õc~ 
r-o111 o Presidente c 2.• St~(Telario. 

§ 2." Escrever c assignar toda a eorrcsponucncia da Socie
dade; ~~xpedi1· ;mnutwios, ollidos, & e., c assi;.;nar os diplomas· 
com o Pn•sidenle c Thesourciro. 

§ :J." Arehivar em boa ordem os ollicios c participações 
dirigidas ;í Diredoria ou a qualquer dos seu:; membros e as 
1wtas (JlHl entre clla se emzarcm. 
~ 'L" Copiar tcxlnaluwnte c por datas lodos os oiJicios, an

nunc:ios, avisos, & t;. qu~ s~ expec;iio pela PresidPncia ou Se
cretaria. 

§ 5. • Assumir as funcc:ücs do l'n·sirlente no impedimento 
deste c do Vice-Presidente. 

§ 6." Formular as aetas das sessõPs da Soci~daLie e da 
Bircdoria c lança -Ll'i Cllt livro:; di•tinrlo' e proprin>, dcpDi• 
rk :tpprn\adil", 
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Art. :tl. Ao ::.!." ~<'erelario ron1pdt~: 
Si l." Lançar om 11111 livro t!Pnomitt<l!ln tln matrit:ula o 

nome, prollssão, naluralidatle, re~itlencia ~~ rlassilkat:ão social 
de todos os socios, a data da entrada, os nomes dos propo
nentes c as obscrvat;ües relativas <Ís suas dt~mis~õcs. 

§ 2." Tomar todos os apontamentos necessarios IHIS sesstics 
t' fornece-los ao t ." Secretario para formular as netas. 

§ 3." Substituir em seus impt•rlimrntos o 1." -. .. eretnrio c 
aj~da-lo, rplallllo ft\r mister. 

CAPITULO Ylll. 

DO lllllLIOTJIEC\1\10. 

Art. :v~. Silo atlrihuiçlics do Hihliolltt•r.ario : 
Si L" Archivar o n•gislrar 1'111 lino prnpriH, rhronologiea

mcntc, os rnanusrriptos que forem lidos t'ill sp;;siin ; vdnr 
pela guarda de lles e da LI i bl iotll!'ca soe in I. 

§ 2." Escriplurat• um livro t~speeial com melhodo e ordem, 
Pm que sPjão nwncionados: os titnlos, autores, iliiom;l'; t~ nu
:uero de volumes das obras que forem ofl"pn•rirlas; o nome dos 
oll"crccentcs c n data das ofl'crtns. 

§ :J." Escripturar um outro livro t(lW tlnsigtw o nonl!' P mo
rada dos soeios. que leYarcm livro~ da Bihliothcca : o titulo 
da obra; os dias concPdidos para a leitura de earlit ,·olume e 
as datas da sahida (' n•enlratla. 

CAI' ITU LO I X 

TIO TIIESOPI\EIIW. 

Art. 33. O Thcsomeiro lw o llcpnsitario das n·ndas da So
cicdnde e como tal o unico por ellas responsavcl. 

São seus deveres: 
§ 1. 0 Heccber as joias dos socios ndmittidos t1 arreradnr ou 

fazer arrecadar as prestações mensnes. 
§ 2." Fazer os pngnmentos que lhe forem ordenados pela 

Sociedade c peln ])irectoria, {lO!" ;Hiso do 1." Secretario, exi
gindo de tudo documento. 

§ 3." Enviar mcnsalmPntc ;Í Dirccloria, por intcrmcdio do 
Presidente, um balancete das tmnsacçües tlaquelle mcz c uma 
relação rtos socios em atrazo. 

§ 4." Est:ripturar eolll mclhoclo, simplicidatk c clarezn o 
livro-caixa da SociPdalie, onde scjiio lançndos chronologira
mcnte todos os pagamentos c n•ct~biuH~ntos dcvitlamrnlt~ eSfH'·
t:ificados. 
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~ 5." Apresentar no fin1 do semestre ú ~.\ssembl(•a gf'ralum 
hnlanro documentado do movi meu lo da C<IIX:a. 

Art: 36. O The~oureiro fica antorisado a depositar em o<HI·
quciro de sua eon!iatH;.a os fundo; da Sodedadc, quando avullPm. 

t:.\l'ITULO X. 

D.\S F.\I.T.\S E PE:'\AS. .. 

Art. 37. O sot.:io dli:divo, l!lJC. nã•) salisllzer a sua quota 
mensal no período 1lt: tres IIH'ze·; conseeulivos, fiear;í suspenso 
dos seus direitos ali: '[IW satisfaça l'Ssc devet·. O que durnntt: 
um semestre niío contribuir rom prestação alguma, SNÚ eli
minado do quadt".J social. 

Art. 38. O soeio que em plena Sl'Ssão perturbar a ordem, 
será eensurado pl'!o Prl'sidenle com deelaração na acta, c, 
no caso de reineidem.:i<1, soll'rerú a privação do suas n·galias 
tle soeio por espaço d1: :30 dias. 1guaes penas soll'rení o qne 
no decorrer da di,;eussão insultar ou injuriar a qualquer membro. 

,\rt. 3!). O socio que se ausentar se111 prévia participação 
;Í Diredoria, llca sujPilo á lei penal do art. 37; llea purL'Ill 
isento delta c será dddado pelas u•en.>alidades, para cobrnr-sD 
quando regresse, a<pH·lln euja ausencia ft!r prccl'dida de par
ticipação. 

Art. r~o. Sení admoestado crn o111cio p<'lo J. o Secretario, ror 
orde111 da Hirecloria, todo c qualquer socio que houver infrin
gido a doutrina desl<·s Estatutos nos casos nilo previstos pl'las 
ddenninnçüPs aeima; quando rl'incida soll'rerú a suspcnsilo de 
que trata o art. :J8. 

Art. H. Scrú demillido por incorrigircl o socio que se nfín 
prestar ao cumprimeuto da (Wna legalmente imposta ou o que 
proseguir no erro 1ptc ltomer romml'llido apezar da segunda 
p1111ÍÇ<10. 

Arl. !~2. Serei Pxpulso o socio que, por seu proc<•de•·, atlcutar 
eonlra os Iins e esiabilidudc socines, e os IJIIC por seus aelos 
ou costumes se tornarem merecedores dessa pena. Só a As· 
sembléa g••ral hc eo111pelente para decretar esta expulsiiu. 

Art. lt3. A Direeloria não podcrú eunccdcr demissüo no socio 
que não estiver quite com a Sociedade; se o requerente insistir, 
ella o demittírá. Para maior inlelligencia deste artigo, fica 
entcmliuo que o socio que até o dia lO de cada rnez nilo pedir 
exoneraç;1o, hc considerado devedor da quota desse tnez. 

Art. '~L Os socios que se~ dr~millirem acintosamente c os 
<JlW forel!l expulsos, nunca poderão ser rcadtnillidos; os <JIIC 
se exonl'rarem ou forem dr)lllilliclos stí o poderão ser, findo 11111 
a:1110, llr•pnis da dt•miss;lo, se a l>irPdnria jHI,'.{:tr <'onrc•tliellll'. 
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Art. r~:s. O:> funccionarios não estão isentos das punições do 
quu tratão os arti;;os precedentes. Elles são reslrictarnente 
ouri.c;-atlos a coill ;>an~c;er ás St)SSões e sujeitos á destituição dos 
encargos que <~x.erc:~rem nos casos seguintes: 
~ 1." N~\o co:upareceudo, por uwli\0 injustilicado, a tres 

sps-;l)ps da Sociedade t)lll Ulll mcz. 
§ L" AusenLHHlG-se da Corte sem prévio aviso á dirccção. 
~ 3." Nüo ues•omp<~uhando com zelo ou apticl<lo as l'unct;ürs 

a seu ..;ar;~o, ou a!Jus:.mdo dos pndt:re,; que lhe forem conferidos, 
para fim diver~o e prejudici:.~l á ~ocwdade. 

Arl. H>. Sú scrilo admittidos, como justificnç.ão ao não com
pan•cimeuto de qu<.liquer l'unccionario, o:> c:J:;us provados do 
mole~tia ou ause11cia da Corte. 

A destituit,:üo de que trata o % 3. 0 do art. ~:) he privaliva 
da AssemlJ!t':a fieral, l!Ue tem o direito de applica-la á J>irec
loria, se ella St) achar inenrsa nessa disposi<:ão. Ella importa 
a inhabilita<,;:1o do destituído para qualquer carg-o administra
ti v o, de um anuo no prbteiro easo e de dous no Sf·g~!ndo. 

C\PlTOLO XL 

Art. k7 .. \s reunWes da SociellaJe ser.'ío consliluillas: 
% I." Em sP~is:it'' ordinaria:;. 
§ :!. u En1 usst~lubb\1s gt~ru.~·:,. 
~ :3." Ern St'.iSÕI'S ma:.;-na:i. 
Art. 4.S. ,\s s:,s,;(:Ps ordinarias St~rão sPrn:~:~:!(•:; I' tlur;:r:io 

duas horas. Ndlas se sc·:::uiri.Í im·aria;·elmelll1' ;: ord,•í!l ::w
guinlf': 
~ 1." Uut:laração dos soeio~ prt·scnlc:;, 
% ':!." Leitura, discu:;;i\u e votatJtu lia ada an::·e:\':·n!:•. 
~ 3." ()!li,reLimenlos, Jeitut\l de ll!ê!!lU:;:"·i:,tu:;, ((:·. 
~ r._ o Discus~uo de theses. 
j,rt. 4!). As st,,;s:'ies se:naaaes devcrã() ser aher!"s I'Olll !2 soC:os 

presentes, sendo esse o ruenor twmero p::l'cl s:,t· voLit!:: qualqul'r 
matcria fJUC uella se ventile. Se uma lwra lkpoi:; da desig
nada não comparecer o uu:nero de!ermin:.tdo, poderá Sl'i' eons
tituida; po:'érn nesse caso não haverá votut;üo. 

Art 50. ;\s reuniões lia Asscmh!(a gt~ral serão ordinarias ou 
cxtraordinarias ; no primeiro caso ellas serão : 1. o, para pres
taçüo de contas tia Directoria c eldt,:üo da cotnmissão de exume; 
~-",para db;cus,;<iO c votaç:-io do parecer da com missão e eleição 
dos no\'OS l'un~;eionarios; 3. 0

, rara a po~se. I\'o stgumlo caso, 
serão pill' convocar:<~:> do l'rcsi!lenle, de accordo com estes 
Estatutos ou l>ctl'a algum caso uiio previsto m~lles. 

l'artc li tiO 
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Art. til. Nas !'!'illliu.~-' da Ass·•uJol{·a l.tT.tl scguir-sf~-lla a 
ordem dcmar<·,tda Jnra <h ~;c_;;CJ.•s orJiu:trias nos ~~ L" c 2." 
do a ri. !1.7 <' St'!;ililllt'liH'nlu tralar-sc-lw dos lilOiil os da bliJ 

couroca~·fio ( rtrl: t;) ). El~as de1nüo ser constituitiili cow o 
num~Cro de 20 ~;:Ki!h c du:\trii~l o tempo IH'c:•s:;ario par.1 dis
cutir-se c \olar-se o <l.'~W:lip!o de que SP tra!ur; pndt•.rfw, 
\:OliiiLHln, s1~r ad1:1das 1 or <·star ndi;'.lllada a lwra ou a IC<IUC· 
rinwn!o de nw ~'.\ocio npprorado pela casa . 
. ArL !j2. Se !tora I' !l!t'Li d<•pois du <lesir;na(1a p;~ra ns renniiírs 
de cjue trata o <li !igo alll•'CI'dcu\e, niio !lOU\'1'1" co:nparrcido 
Jllllll:'ro lt•!.~;tl, fii'Jr:io <·Ih,; ndindas, pudrndo ronsliluir-sc na 
srss;1o Sí'"llil~êt~ cmu o llll!l!<'ro dt• t!oz<' t);>cius. 

Art. ti:L A:-; ~(\~~.~Vi' . .; :n;!:,.nas da So~·i('datlt~ le!l'io lugar llO <lia 
1. 0 tJe Ji.JllPirn <L; (nt~OS O tlllllOS, I:l('f!hli'd\'{\} iUliliYl'r~~!!'i~) de 
sua in:tt!~~ur;uJi.n. _F!Iw1 dt·,erüo ~er c·:n~S1it~dda'} cnn1 o tuaior 
HU!liPrn d1~ ~-::J,'id:1 t:o.):~,ili'l, e con:;ti_:i'Ú o s··u t>\pcJieull~: 

~; 1." Ih d:~cLtr.:•·;i:\ <h; :·-i.J:·i:JS presl'ntes. 
~~ ~-o 1},~ 1!!~1:\ ;;!;;,::ll\·;:;~ <l:· <th.·rtura pelo l'rc.óil!,•n!P. 
~;\ :)." il:t ll<'''IO.•i·: i:1 ~-~~~-; :-·:wiD.< L:ll: cidp;, p:·ID! ." ~~l'r.,·f•Lirio. 
>1' .~'L. 0 Ltn~~ (L.'1·.'·i~·.,rH :~n::lu.~o~~ <~n t.ir\o lido=' p~·lus t'.lrin~. 
i~ r~. Li L _\:' ~;~~~;":].;_,_ .. : Dl\tl_:.:L:J u~PL'~l pu.l._·:·~~o sl~r tntu.':l:·c. iJas. 

!1rl. ;j;_j, A:' Yll!::;:'i:•s >wri1o f;ynllwlieas, por <~:lel'lllinio 011 
~1q:nin.;~~.s: syn:bui~~·;is u;ts Ynllt~·ti\~S sinlplt·s; por <'seruliuio ua~ 
~~lciçõPs de l>irccto: ia e (>:;n::lis_;(H~s, e un1niuans pc.Ha lilaior 
fariiitLHIP, ua il!.!:d<>illi'J'i::.:;"íél du lllülc:·ias a \ular-se ou <rnando 
aSSÍIII l'!il' l'l~tJIWi'ido. 

Arl. GG. As npi!r<:iJi;•_; : :Tiio f, iln:. p<·lo Pr<•úlc·ntP n S.·err
t:lrios e a:; d:Ti:;;'i:•.; snf:o S<'lllf'l'<~ tonl;;tL!s p!'!a plura!i:l;u!c 
de voto~, tlecidir~d~,~ o F;t•:;idcn~(~ qtitlluJo l:::ja ('iltpnit·, raso 
unit:o em qu:~ !'tl'!·~;-;\ \!:L:r Ius se~sl'w.-; de ,\s;ewLka Gt•rul. 

Não ~erüv conlatlns (h \Oios d~~ aU5(~1llcs. 
Art. 51. ,\s elt·i• õcs tia J)irecluria terüo lugar em Janeiro o 

Julllo dP cada GIUl;l, ~ 
Art. G3. Na f>t•s<lo onlinnrh da As.,Pmh]{·a I.Pral 1'111 que 

a Diredori<J f·:·ec;L:r coa[;:;;, C'!l'~cr-se-lln upós e>:ie facto wna 
t:ommiss[ío coinposla do lres llttillbros, intitulada tlc exame, 
que aprrscnlarü :í casa wu parecer a resp(~ilo das coulas e 
<Jetos da Admiaistrarüo, propondo o (jllC j ult;ar j u~lo c cou
vcnienlc. 

Art. 59. Depois do discutido o parecer da Commissão c 
fleli!Jcrado sobre o que clla propuzer, proceder-bc-lw ú elei
ção dos futuros fuuecioni\rios. 



Art. !V) .. \:; l!:P:ii'l s:í rrrsarrío whr:1 ron\ns de lill<'i"i\lllr~. 
U<1 arconlo ("Oill ::) 2.'' uo ar I. I ::i; <'1LJs d<'V<)l"fio ser oq.;ani
sarl;1; <In !úm~;J q1w n:io oiT<'JH!no it !"Pli(~i;lo e ao systema 
1-(0Y!'fll:llivo do K;ta<lo. Quando rst;l !:und:<;t1o não st•ja preen
chida, a 111<'''' nf:o a;; il:)\'l'l"'Í ::c:•it;!r. 

Al't. t:l. ~;í !:e !'<'l"ll!ittiL!o aos·~):wics I!S<1r dn pal11vra sohrc 
rp!nlqu~~r di.·,('l!.\:1:\n por t:·p:; Vt'1~(~3; P\i't•ptu;io"<~ü 0'-1 autores de 
11lt·~<':l no' I:H·rn!J;·c::; de C;~nlnli:l ... C·!':i uu (ia Bire<'toria que po
tlerfio or;:r n::..ti i Ull:a Y('Z, qtL:ndo ~;t._~ d!::ct::eto os re~~pec:tiYOS 
tnliJ;I!IiOi. 

,\r~. Ü.~ .. .:\ p:d.l',T:l rr-Ll c:·dP7':) P;'('~c·r:" !~;~;ll:pH~l' outro pe
dido st~nl rlau .. !dd. 1~;!a s·.'1 ~;\'r.l /onc~t·dilL; p;1r:l pPdir adia
nn~n~n, t'lH'f'!'i';llcrcto (1\l \o~ar·jn dD Pt!~ilqnPr qt!~~:;U~o, c para 
e\p!ic;:f:t1:·s ~l~>~·l';' C~ct(\:J nd:tdn .. h\~·~.Uvu:~, s~1~·ia!~S ·ott (':~t:ceiat~s; 
U'Jnra r~;q'·! t'!l ,'1:!V!'i'-~~t' ~i() dt·1~;~L·. 

1\rt. (í:L .\1 ~p!!'··t·\':l d·~ o:·t::'i~l <~:"::'!!1 ~:,·r f1:•cid:il:ts nnq 
~.:.;~···:.~c~~~· .. ; r;:l í~'!:'. ;;;~ ·•::··ci!~\l'i'lll; el:;,; {·•:;;. i"i'í'P ~·p::r;.l S~l~~!'Ó qu:tl
q:l\~1" i.l_;~.:~~~;p;'.i t'IH ~\l·;í'll:~·.:'iLL 

A ri. (i'!. ()•l:il:<!o li<:II\"1'1" m.1i:; dP t!!n ~\o.:·io insnipto par:t 
qHalq:IP,· <:t :,:li{', o Pr.·:;i~h·:!~(~ dP~. :'!':Í nl;'i'lar a ('O:Iressfio da 
p~da1 1\l d~~ sur~.~ ,r;,~ ~~o or;;dor prt· .• :;:~ suc~·.~d:l o cuPtra e yiee
' (')">;.]. 

Art. tJ3. S:~·) l''i'Ininn;:t;';!:Pnf;.~ prol;i!,i:~ilS n::; tli:_;cn:;~~t:r·:; in
<lividuaPl iY1 f:ni' diJ;u;~·o ;, () Oi't~~l•):· d: \'í'J':'\ fl!l!:n· d(~ t:c'~ C 
o trnLtnl~'ato J':~(·iprot:q 11:J recinto tL1 ~~n:,.;t'datln ~t'i'Ú dt~ Se-~ 
nhorL1, d~'\T~J~J, :;t~i~q:re dir~~ir-sc ~l:~ Fl't,~~; !ct1 1.·:' <l~l ;\ r:t:~a. 

Art. (j:3. ,A-, t!:(l~P3 {lp;~ru\illLu r. li~~li:·l tu::teritt:l d\~'criio ser 
prt'.J:~n~c:1 ao:; SdL'Ü!~~ ;Ji.~o {t:~ti tl;J\J~.J ti:~ c:~~rnr:~~nt cu\ Ui~
cusc;i;o. 

/l.rt. G7. A lft"i't':_oria pmpo:-~í ú con~itll'i":H:fío d;1 1\%r<mblra 
\~eral ns unii''1 que _j:d.~-:n_r tonrc:dPrÜI'S, o e~;ta d('lihcrarú 
co1no cntcnd1'i'. 1\prrora~!.1 a ahPrtura dP qualtpH~l' n11!a, a 
Hireduri:l pcdiril {ll'!ll:' _j;>rll;w:> prnposlw; d1~ prol"1·s~ores liabi
lil:ulos a l"l'f'').fa:; u p:tlr-n!l'arit ú eil:;:t pare~ que ella e~colha a 
que julgar nwi:; Htil aus int<•n•:;:;p;; S:wiiws. 

Arl. üS. ,\s nulas l"uncelouarf\o P,J'l dias c horas designadas 
pela Directoria e durarão duas horas pelo menos. 

05 lllalrieulitdn:; den·rão comparecer t1 hora prefixa c serão 
exduidos da matricula os que faltarem sem causa jusli!lcada 
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prlo rspnr:o dr um mr:-z. Hawr;í um lirro em que c1rrrm 
:1sslr~rwr os m~!ricnlados que compnrrrrrrm. 

,\r!. fi!}. A Dir·ec:oria nonw:Hil ri'Pntrc os srn.~ mrmbros 
nm qno ns;a!ise ;~s aul.1s, cada rnrz, o sol,·a as qneslürs que 
snr.~imm n:~s horas ele li('iro. Sr, por1~m, rssas qnrslõPs f(m•m 
rln transcPnrlr•nr,:n, o Dircetor liscal as communicará <i Dircc
torin, que dcliuernrú como entender. 

C.\I'lTüLO XY. 

no PEniODICO SOC:AL 

Ai't. 70. <J.;:;:Hln m rccm·sos intrilrctu~cs c rrrun;arios prr
mittircm a P!lhlie::çiín dr nm pr~ríorliw, S!·r;í isso lt•vado n r!T<•ilo 
JlOl' nma f:o::JJ:li:;<io rlr sri:-; nwm:Jrns, dí'nominnda dc-Itcdac
ç:io -ckila s,·::·r-:-!:·;1;:~l('n[r rda Assemhl<~a Grr:1l, 

1\rL 7k. /~' {>~;~::n~:":~fío {]{' H~·dilf'Çiio C01i!pPtP: 

~~ l.r' Cn;"r{;.~i;· e c~·ns~:rnr os ill'tigos qne 1lle rnrf't;] Pnlindog 
~~ clí'~i:l',':·::~.· ;.o~>~·í~ :;;~a pnbiica<;I'io. 

~~ ]." E::;TZ'\'(~;' :1 ri:rzmica do pc~iodico C O ilÍSfOI'iCO dOS 
tr;1b;~li:ns (;;1 ~~~:)C'~;·::a,;~!. 

~ :L" Ln i::;· i:s ,·ori·o;·açi!:'s do imprr;o on do E:;trangciro, 
qnn ,i:ri.:;:J.;' ''~n·•:•;;icnC:·, um cxnmplar do prriorliro. 

,\:·t. /:~. :\n vcr;odiro s:•riio l•·an,r,riplns ~~m n·sumo as artas 
da~ s:':;sõe:; So:·in:•:; !' sc-r;io pnblicmios os relalorios d<Js Dircc-
1orias e fi'SíWC:.ÍHlS ra:·cct•rcs dns Co;nmiss(ks de (''(;JJllP. 

Art. 7:1. Os rscriplos quo a Comrnissfio jul!.!;ar inc:qlilzcs do 
puhiicitla<ln n1n sr'l'<t•l rrsii;uhlcs, saivo se nisso concorda
rem ~. Corn:11i~:,i"io (' os :lu:.on's. 

Ar!. /'1·. lkH•r;iD lir:1r no Arrhh·o da ~oeicdaclP pelo mrnos 
crm rxrmp:n:·c:. dn pp•·iorlico p;1ra serem fornecidos aos Sorio:. 
pos!crinrr:Jcnle nrlmil i ido>. 

Art. 7:>. O pmsi':-clo c mni.~ conrlit::1ics scrfío os adoptndos, 
em Assearbl;'·a gcr;rl }Jara esse fim convocada. 

C.\PITULO XrJ. 

TJ.\ B!BLhlTllEC.\. 

Arl. 7\i. A llildin!ll;•ca da Socic1lado constnril dar; olfcrtas 
qno :í nlr!;llla forPill li~i(as. I Art. 77. A Diredori.J marrar;í os dias quo dowm srr con
rpdiclos para a l<'i!ura ck nda Yolume dns obrns quo a SociP
rlade possuir, o qtw sPr;í annotado na prinwira pagina do cad<1 
livro. Não rs!iio s11jritos a Psla c·lnusula os .lornars, J\Jappas 
P Dicf'iorwrios, fJlll' niío pndf'fiío sallir da nihliothrca, 
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Arl. 7R. Torlo o S.nrio f'!ft•,:tim t•m dirPito n lf'rar uma 
ohra ua BihlintiJPra, dPI'!'l1rlo I'I'Slilui-la nn prazo dl'li'I'JIIÍil:Hio, 
P niio lhe SIT<Í <:r>dida tJma sc!.mnda, niio tr~rHlo ainda li•ilo l'n
trPI'il da pri11wira. Ell<• lw n·sponsawl pPla consPrvaç;!o d<'!S 
que IPvar c pl'las qnP l'm seu podl'r se PxlraviarPm. O Bi
lJiiothPenrio niio arlmitlirfl conlr•mporisnçiio no cumprinwnto do 
prim1•irn prt•ct~ito dPstl· nrtigo, para qllf' p"s.;iiol!'r !.()(los os ~ocios. 

Ar~. 7!). Qnalqtwr Sot:io 11'111 dirf'ilo dr• consnllnr as ohras 
prohihidas de sahir, que lhe serão fornecidas pelo Uihliolhe
cario. 

CAPITULO XYII. 

IJISFOSIÇÕES GE'l.\ES. 

Art. 80. Qnnlq:wr enso nilo prPvi<;lo nPstr·s Es!alu(o>, :1ssim 
cOTllo n abnlir:iio rlP qualqn<'r ld dr~ qtw rPsnHe inr·rmrPnif'n
cia, SPI'iÍ rrsnhido p(•la ,\ssf'm !JJ,;a ,2"r•ral PX I ranniinil ria. O 
q11P f'lla houv<'r rll'lih:•rnr!o fiear;í ro:1stiluin\lo Ir-i ~orial. 

Art. 81. As dr·iilw:·nr:Gt·~ qtH' rwta ~nrir•rJadc~ fon·m tomadas, 
sú podrriio SPf rcro;~arlas votnnrlo n f;p,or um numrm duplo 
do que hnnn~r votado pPln sua nntc•rior npprovac;iin. Para 
rxPcnçiio df'slc artig-n nwncionar-.,P-Ila. na acla o nuntt•ro dos 
''olos a favor r~ contra qnalqnPr mntPria. 

Art. 82. A Soeierlade ~(1 porlcr:i sr•r rlissolvirin pM proposta 
de duns terças pariPS fie St'US lllCilllJros, apresentada e ap
provada Pm AssPm hlc'·n rxrrn I. 

HiD dr) .lanPiro em 7 dt) :\Jaio de 18Gf .-Frrmriscn Ferreira 
Soares, PrPsidPt.1tP.-.l. A. ;1lonfriro .Junior, Yici'-Prrsirlf'nlc.
J oaqnim Antonio de Sou;:,11 Ribeiro, 1.0 Sl'r.rclnrio.-A . .T. de 
Almeida Franco .Tu11ior, 2. 0 Secretario.-Josê Lopes de Souza 
Cardia Paraty, Thcsoureiro. 

Conforme -J o.~ é Roni{ilcio 1Yasccntcs de ,1 :amlmja. 

DECRETO N. 2.8Hl-de 21 de Agosto de 1fHil. 

1\larra nos rotH'I'S~iounJ·i•IS das n1inns dr rnn·fio ·lp Jwrlra do Arroio dos ll:1lo~, 
na Pro\ inew dP ~- P('tlrn, o [ll'iiZO dP Ulll :llllln para organis:arPIII a Cmn~ 
panhia c ronu·çaretll os rc·:o;pl'cliHJ-; trahalho~, e pPrmitte qtu' este prazo / 
pos::-a ser t't--pat:ado att~ tinro annos no ('tlSO tlh;lixo dl'darado. 

Niio tendo os Drcrctos n."' 1.953 de 12 de Ontuhro de 18i)7· 
c 932 de 22 de Setembro de 1853, dcSÍ!<IWdo prnzo nos ronees
sionarios das minas de carvão de pedra do Arroio dos Halos, 
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na l'rnvint~'a dn S. P•·dro, para or;;·.~nhaçfin 1!a (~ornpanhia c 
eomcço dos lrah:dlws n·spPdivo~;: iki por lwm, do confor
midadD t"OIIl <I ~Ji11!Ja Immf'dial:t 1\t~solw;:io do 27 dtl Outubro 
de 18:)!l lornad:t so!Jre pan•eer dn Consulta da Secr<io dos.N!'go
cios do luql!'rio do Cun;elho de Estado ôe 1G do mesmo llll'Z 
dccrdur o St':-\llinlo: 

Art. l." Fi<"a d,~si~n:Hio aos concP~sionnrios o pt•azo de lllll 
anno, a eon!ar dt·.;ta data para organisarern a Companhia u 
darern con!e•:o <Hu lr<ilJ:lll!os datpl!•ILI minoraç;1o. 

Art. 2. o E:.ll' pra~:o pod;•rá ser prorop;;;do até cinco annos, so 
os concr•:;:;iPnar<iJ:i Jll'i"llli!li!"i'l!l tpw .Jaml's Jolimou trubalhe por 
Sll<l c•nrfa ll:ti di!a~ 111i;ta:;, L'lll q:t<tlllo niio e'tivPr org-:misada a \ 
Co11rpa!thit; d•lV<:ndo l'!le enlrc:;ar-l!t'as, lugo rtue len!iãu de dar 
COIIII'<;O ao.·; trubull:os rt'"P"clivo,;. 

Art. :L" Jan1c:i Jolln~;on t;-ril din•i(o a urna inder11nisação 
pt'la:; o!Jm.; de s•·;; ll r a n~"ct que ltou ver feito fKil"cl a exploruçãu 
da:; 111 i n;t:;. 

() valor rli•sta indlllllllÍ'iH,"<Io Sl~liÍ l"l'i.WLH!o por dous Juizes 
arhil ros llolneado3 um pdu.> cullces.;iunarlos, e oulm pl'lu refe
rido Jolinson. 

i\'o r:astJ de div('r_:~··ncLt 1L-ddir:í um [1•ret•iru arbitro esculhidu 
pl'lo:> deu.; p: iiiidro,-;, c' qw:ndu e,r,~s ::üu roru:onlarem na es
col!:,~, u l'rc.;i:!l'illi• da !'rtJ'.itteia n'soln~i'iÍ ddinilivameule entro 
O.J J.:udo~ por elks rrol"nii!o,;. 

MantH:l l•'di1.an!o dt• ~\:JIIDt e l\It•llo, Consd hei r o de E,tado, 
Mi:ti.;lro n S:·rrdario do E:;lado do:; l\'t·gocius da Agricultura, 
Colilllll'l"i"lo n ( \bra.: i'ublira~, a:;sinr u tenlia <'lll<•ndidu e faça 
1'\t'i"lllar. l'<d::cio do ltiu d<• J<ull'iro t'lll ~iute 11111 de 1\goslo 
tle rui! oilotTnlu:; :;t•s::clllit ~~ Ulll 1 t\!!ill!n•f;esilllu da ludcpeudcuci~ 
e do !lJlj.Crio. 

Com a guJJrica de Sua l\Ia;cslade o Im pcrador. 

1Jl anoel Fel i :ardo do Souza e JIJ, l/o. 

DECRETO N. 2.S:W-cle 21 de At;oslo de 18G1. 

Couccdc ú ~ol'irdruln l"r!ino Dt:'nr!ierntr. dns Gnnrdns r\.1cionars :.nttorisaç~o 
para cuuiiuunr a fuJH:riouar c apprunt seus Estatutos. 

Allcnilcndo ao qnc rrprrscntou a Sociedade União llcnrfkcntc 
dos Guardus Naci<•itaPS, estabelecida nesta Côrt<•, c de eonl(Jt"
mitlade com a Minha immcdiuta H<•soluciio de 22 de l\laio ul
timo tom;Hla sohrl\ parecer da Secção d<Ís Nrg-ocios do Imperio 
llo Consdlw de .Estudo cxanH.lo em Consulta de 6 do dito mcz: 



llf'i por h~m CiJnccdrr-lhe nulorisr1~·iio p1r.1 conlinuar a func~ 
1:ionar e Approvar os SI\Us ]~slatulos, fit~anrlo as allen1~·ões que 
nell:•;; se fizerem UI'JWndenles da approvaçào do (;uYcmo lm
peri<d. 

J.,sé Ilrlefonso de ~ouza 1\amos, ~<·nador do Impcrio, do l\lt'U 
Consl'lho, 1\Jinislro e SI)Cf'dario de Estado dos 1'\cgodos do Im
pcrio, assim o [i'nha <'nlnndido e faça <'xccular.-l'alado do 
lHo de Jant\il'o em vinl11 um de A~osto de mil oilocenlos ses
senta c um, quadragc~imo da ludepenJencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lngestade o Imperador. 

José lldc(onso de Souza l/amos. 

Estatuto~ da §ue.iedtule UJnião õlencficentc elos 
~Juul!·~lns I'tlncEctuucs. 

C.\ l'JTCLO I. 

]l,\ Ol:G.\:IISAÇ.i.O JJ.\ SOCIED.\lJE E SICUS FINS. 

Art. 1." .\ Sncierlade d<\IHllliÍtw -se - l:n iiio Bl\twftc!'.ntc dos 
Gua('(!as N:1cion:ws-, l' S'\ <'OII~fH1e dP iilintiíado nutncro do 
.Socios quanto aos o:i'l'l'.tilos, I' de quarenta l!:Hwr;trios. 

Art. 2." A Sociedade t~~1u por unico lim li<)u.orrn os Socios 
c suas farnilias. 

Art.. :J." Consitlf•ra-sP familia do fl:1rio, a Yiura, filhas P fill1os 
ntó 1G anrws, os inniios llll'llOI'C!l ljlle t'!il:~jfw dehdixo de !;Ua 

tuldla, e, linallnenll~, pai e lltüi. 
Art. 4." Serão Soeios Pil'ecli\oS da Socil'ciH<le todos os (~uar· 

das 1'\aeionaes dp\idntnenk qualilicados, iilé o posto de Olllcial 
lnf<•rior, <lerentlo sa pessoas úe proLillaue e lerem meios 
decentes de suLsislcncia. 

CAPITULO li. 

P.\ .\D~HSS:\0 llOS SOC!Wl. 

Art. 5.0 A proposta para Socio pod<>r<Í S<'i'. npresl·nbtla ao 
Conselho por qu:dq;wr ~ktn\;ro, qlW ne!la OC('Lin~ o nome, 
moradia, gi'adu:11:<l:1, halalliilo 1\ companhia do prop~1slo ~l hcn~ 
assim o nome do proponente. Lida a pmposla Stl_r<~ <lllVta<la <~ 
Corn missão resrwcl i v a para dar o seu JHircccr, su,letlando-se H 
dceisito do Const'llto. 



I 

- '~oo-

At·t. 6." :\'cnhurn individuo podel'ii, por pretexto algum, ser 
aclilliltitlo (lilt'<t Sucio ell'<)elivo, sem as terminantL•s cumli<:iíes 
do art. /L", faça as ranlagt~ns qtw lizer. 

,\rl. 7 " Os que se adturcm alistados até 2 rnezes depois da 
approvação dos Estatutos. scrüo eonsid,>rados Socios inslalla
dore_;, sujeilt1S sóuwnle ás rueusalidadt~s de l:,UOO. 

(),; que furem alistados depoi~ desse tempo, darüo de joia 
5;UOU réis que puderüo satisfawr cru duas prestaçtks no pt-.t.:o 
intprorogavel de trinta dias, e conlriuuirüo com 1:,~00 réis de 
mensalidodt,. 

,\rt. S." O c;Jndirlato uma vez approvado e oillc-iado pelo St•
erdorio he otJrigatlo a eutrar coru a respe!'liva joia 110 prazo 
de um nwz, lkondo sem vigor a approv-<t~·ào se o nüo liwr . 

• \r'l. 9." Us Suei os honorario:> uüo serão sujeitos a cuntri
buir:üo alguma. 

C.\PlTULO Ill. 

DOS DEVEllES DOS SOCIOS. 

Art. 10. He dever de todo o Socio: 
~ 1." Cumprir religiosamente os presrmtes Estatutos. 
~ 2." .\ceitar e P\ercer com zelo os cargos ou commissõ!'s 

para que ft\r notueadu, 1Jodendo es~:usar-sc por iuconveuienle, 
<Jlll~ provará perunte o Cousdlw. 

§ :~." Contribuir eoru suas joias e mensalidades nos prazos 
estipulados no art. 7." 

C.\PllTLO IV. 

DOS Dll\ElTOS DOS SOCIOS. 

Art. 11. Todo o Socio tem direito de votar c ser votado para 
os empreg·os administrativos da Sociedade; exct•ptuão-se: 
~ 1." Os que nüo se acharem quites com a Sociedade. 
~ 2. o Ü.> que perceberem soccorrus nessa occasião. 
§ :.1. o Os que se acharem presos por mo li vos estranhos á Guarda 

Naeional. 
§ fr .• • Os Sncio~ lwnorarios. 
Art. 1·~. Todo o Sol'iv ell't•t:livo tem direito a ser soceorrido 

pela Sociedade, un1a yez que ttilo se ache alt azado em mais de 
dous mezes de suas mensalidades, o que lhe será descontado I!a 
beneficencia. 

Art. 13. Tem igualmente o direito de propür medidas á bem 
da Soeic<ladc, c hem assim de representar contra qualquer abuso 
ou infrac~·fio dos Estntutos. 
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C.\ PJTll LO Y. 

liAS l'EX.\S. 

Art. H. Perde o direito de Soei o: 
~ 1." O que se cnlrcg·ar ú pratica de mãos co:;tunws. 
~ 2. 0 O qae se alrazur eru ruais dn tre.:; :n:'zP~I co111 S!~;ts t!Hin

o;alidadet;. 
~~ 3." O que extraylar qualqu;~r ohj!•cto lla Sot:i<>d<uk, Hcn:dn 

ú Pila o direito lle o han~r judidaltJwnte. 
% 4. 0 O qu:· pe;'lu! har eo111 assuud;1s os lra1J:lllws <la f:,oc!cfLHk. 
~ 5." O qt1e por filha:; inforw:u;Ot·s ~'or arcito ~:iol'io, S<'tll 

os que:;itos HJatT<Hlos tw art. '~.", l'til cuja {H'ilil Ílli'DII'!'l':Í o 
propotH'ill!', 11111a Y:~z que se lll:mili•s!e n:iÍ í't·· tk ~:t!a pa:·i('. 

§ fi." O que tentar, por qualqLH'I' tn:-io dir:·do o11 illdircelo, 
destruir a Soci<'dade, nu <·.onc;orrer para o se~l d(':;t·:·cdii" (pru
l'ando-sc a \Craeidadc do fadu). 

CAl'lTULO n. 

llA AIJl\lll'IISTilAÇÃO DA :>;O::!Ell.\DE. 

ArL 15. A Soc;ietlatl!J s:•r;í adminis!r:ula por u:na llir,·e!oria 
•.~omposta do !dl rrw111bros escuillidos pdos ~iw·',:-; l':" 1',,::,·~.:, 

]~lei to r a I a n :m;d ll!Pnt e. 
Art. Hi. Conljtt'le ao Cnnscll1o: 
§ 1. 0 i\o11u•ar tl'r:IIL'e se:p; llll'!!lhros o Prcsiékll!'•, Y'cn-l'r<'-

sid(~nte, t.o, 2.t', ;).o e ,'Lo SL'Cl"elarios, l!lll F~sc;.d r~:!' t';~d:' ~L1-
ti'lh;io, e o Tlwsnurcit·n. 

% 2 o l:\l'Cittar e r:u.er ,•);peutar os rr:·scnte~· E·.L!J:!<.c, 
§ ~J.o Pr:•.-;l;u· ~~ i"tlZ!'r prP~tar :!~>S ~-lo~·io~ c ~;~:·;:; L11.11~[i 1 '-l, os 

sucCOiTOS fi!iC lLr·s ~;f,o garantidos ne::lt':" ~~:s!a\ntlf~i. 
~~ !Lo Tl.l:nar c;HJLLi no 'J'hesoun•iro, np~iruy;,~·-L!s 011 i'i'.i~'iLl

lns, c suspendê-lo qnarJdo assilu convt~!lh~l, Pfl'j~(·:n;(!n 1 ~r:--~:1:Ja 

idonPa p:n·a sub:-Utu'-ln. 
~ 5. o Aec11sa -lo perante ::ls ;tnlor:d;l'lr•s pal:l!ca:; !J'1·:nr1n tlr~

fraudc os dinh<·iros da Socir~rl:\<le. 
~ c.o JJPlibt~rar e toJnar lodt~s êJS tn,\C1d·ls e::nrrni,!nh~:~ íÍ !H\In 

da Soci\•l!:ltlP. 
~ ·; ." Ou rir as <Jil<'ixas dos Snci~J:;;, c J:·f;Tlr-!I!P:; l'tHno f:k d, 

ju!;Íi~·a. 
~~ g,o l~l~fonnar ('.;t:\S f~Sit~!.UIOS U~) t:~;!o f~ll P!H i'-~ :·t~··, nfl•J 

inverlPndo o di~qhJ~Lo no:; arL1. 1 n .'t.", ~;;:lji<~:~:·d;~-:li' ;; :·,,~·nr;:),, 

it approv:H:ito d:t ~\~;~;:_·.~nL!t'-.1 g;•r;~:, C'!Jit>i ": ··:-:·:::1 t'~-~-

mit'anles . 
. ~ :).n ~~rnnn;;r ;~-; u:\cP.i-;'11';;-1 .~ r~;nl:~!i>·ü:·~~ 

l''ii'{C f/. ;;r 
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§ 10. f.onvocnr n AsscmLléa geral ordinaria c cxtraordinaria, 
quando o ht~tn da Sociedade assim o exigir. 

§ 1!. Apresentar annualmcnte [t AssemLléa geral, por inter
IIIPdio de seu Presidente, o relatol'io de seus trabalhos, ex
pondo o estado gmal da Socicdadr. 

§ 12. Dcmiltir os Socios que por seus m;íos comportamentos, 
ou por qualquer razão se tornt•m indignos de pertencerem á 
Sociedade, ficando-lhes salvo o direito de appcllarem para a 
Assemblí·a geral. 

§ 13. Formular o regimento interno de accordo com os 
presentes Estatutos, que contN;í as obrigações das diversas corn
missües, in,;truct;iíes para boa ordem das sessões do Conselho c 
lla Assem blt;a geral, l-li e. 

Art. 17. S<1oSupplcntes do Conselho os immediatos em votos, 
que ser;1o cllilmados na ordem respectiva por olficio do Secre
tario nos cnsos sPguintPs: 

§ 1.0 De niío l:omparecimento em tres reuniões consecutivns. 
~ 2. 0 Jle nusencia parliciJJada. 
% 3." De despedida. 
$)i 1~. 0 lle fallerinwnlo. 
Art. 18. Nuo pócle deliberar o Conselho sem que cslejão pre

sentes 15 de seus membros. 

C:APITULO YII. 

DA ASSEl\IllU~A GERAL. 

Art. Hl. Os Socios se reunirão em Assemblén geral ordinaria, 
todos os annos no primeiro domingo do ntez de Setembro, para 
ouvir h'r o rl'!at<;rio dos trabalhos da Adrninbtraçuo c estado 
financeiro da Sociedade, c proceder [t eleição de nova J>iree
toria, no dia 18 do mesmo rncz para assistir á posse, podendo 
reunir-se P\traordinaria!llP!Üe toda:. as vezes que f()r convornda 
ptda Din•doria ou quando st~i:t rt)<~lamada por quai:Juer Soeio, 
par ml'io do r,~querimenlo em que declare o lim para que pPdc 
a eollvoraç;io. Os Soeios que não eomparect~rern ás rPuniiles, 
fiea entendido que se louvi\o eom as dccisües tomadi.ls pl'los pre
sentes, uma ve;, que se tenllfío reunido com numero sulnGientc. 

Art. 2iJ. Compde <Í ,\s,;emb!t'·a gera!: 
§ I." E\ail'itLir st• n ~.ocinlade tem sido hem ndmlnistrnda ;í 

vista uo HeLl:or:o dos tr:.:;::'iw~ e das contas gcracs !.lc receita 
e despcza apresentadas pela Dircctoria. 

'Si 2.0 Ele~er a Direcloria, de conformidade com o art. 115. 
§ 3.0 Approvar ou reprovar a reforma dos Estatutos que lhe 

fi\r apre,H.mlada pelo Conselho, c bem assim qunl<Juer dclibc
r<t~;iío pm el!e tomada <JliC nuo S<'ja Lascada na verdadeira jus
ti~·a. 
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§ 4. o Tornar lodas us medidas que fot·em ü bem da Sociedade, 
Art. 21. A Assembléa geral nüo póde deliberar sem que es

lejão presentes um terço da totalidade de seus l\Iernbros. 

CAPITULO VIH. 

DA EI.EIÇ:\0. 

Art. 22. Lida e approvnda a acta da sessão autececeult.', a 
Asseutblt;a geral se converlení em collcgio eleitoral, annun
ciandu o Presidente qun vai proceder a recepção das cedulus 
para se elt·gcr o novo Conselho. 

Art. 2:!. Os Secrdarios servirão de escrnladorcs, fazendo o 
1." Secretario a chamada para o recebimento das cedula'i, rece
bendo-se sómcnte dos Socius qne se ncharem prcsentl~s. 

Art. 2i. Conduido o recebimento das ccdulas, serão contadas 
o confrontadas eom o uunwro dos votnnll's, encerradas na urnn, 
que será lacrada, assignando no fecho o Presidente c toda a 
.1\Icsa, alim dt• serem apuradas nu dia seguinte. 

Art. 23. Finda a npmaçãu, o Secretario lavrará a acta com 
todas as circumstancias que occorrercm durante os tr;~halhos, 
mencionando o resultado da eleição, que será lido para conhe
cimento de todos, deyendo no !lia se~uinte remelter {t cada 11111 
dos eleitos um olliciu, dcclnrundo o cargo para qnc foi eleito, 
c o numero de votos que obttwc. 

Art. 2H. Durante os trabnlhos da eleição compete ü l\Jcsa de
cidi•· <!Ualquer duvida, nfío admittintlo discussões daqucllcs que 
a ella nfío pertencerem. 

CAPITULO IX. 

ATTIUBUlÇÕI'S DO PRESUJE~TE. 

Art. 27. Ao Presidente eomp!'lc: 
§ t.o Presidir üs sessões do Conselho c da A8:>cmbléa geral. 
~ 2. 0 Dirigir as discussões, manter a ordem c dceencia em 

todos os actos da Sociedade, suspender os trabalhos em casos 
cxtn•mos, quando por outro modo não possa conseguir a ordem. 

§ 3.° Convocar as scssücs ordinarias c cxtraorrlinarias tanto 
do Consl'lho como ela Assemb!t~a geral. 

§ fLo Hubricar todos os livros c onJL•ns para pngnmcnto. 
~ !). o Despachar touo~ os requerimentos que lhe lo rem apre

sentados, dando-lhes o corJYnnientc destino. 
Ü.0 Provicleneiar sobre todo c qual<tuer incit.lcnte, partici

pando o occorrido na primeira sessão <tne houver. 
~ 7. o Desempatar com o voto de qualidade us questões em

patadas uas vutaçlies. 



C.\l'lTI'I.í~ X 

11:1 \ JCE-I'J:E:;!II:·:.'> I E 

:'1:.:!. :.!::'._ ;\" \ki~-l'n•:;j(JPiltC I'OBI(ll'k: 

~;; i illiro. Pn·t~:ll iicr IO!Lis as fnnt·çf>c·~ e den~n·s do Presidente 
'"' i ti'!' •:i:1w::i!.o 1k:.k. 

CAPITl:LO X.J. 

JJO 1." SECHETAliiO. 

Art. :!.!J. Ao 1." Sccrdnrio comrf'fe: 
~\i 1. 0 ,\;;:;iguar loclu a rorrespo;Hieut.:ia da Sociedade, c ter 

Ciil boa on:•·rn a SIHI I'Scriplura(iio. 
% 2." Ter um li1ro f':i)Ji'cíal para inserPYor· as netas das s<:ssões, 

P nnlrn para os noHII'S de todos os Sorios 1: suas rnorarlias. 
% 3." T<'r ('.:n sua g11arda lodos os papeis 1b Sociedade pelos. 

111L:i'S ~l'l'iÍ 1'1 :'j>Oil":il\'d, 

~ 1." l'r,:..;idír h:; s:::.-;i"ícs da Sociedade na falta do Presideule 
e \ icP-í'r .. :;idcula. 

CAPJT[LO XII. 

DO 2." SECP.ETAlHO. 

Art. !10. Ao 2." Sccret<Jrio compete: 
~~ I." ,\judar ao 1." em seus trabalhos, c substitui-lo em seus 

illi[Wd i !\H'I; I llS. 

~i 2." l'w:!lplificar as aelas das sessões uo Conselho e da 
AsSet~JlJl/·a gcrtd. 

CAPITULO XIH. 

IlO 3." Jl 4.• SECUETAR!OS. 

Ar!. :H. Ao 3. 0 c !L" Srcrr:rrios colllpelc: 
% I." To1narr~r11 ::;rudualmr•n!P nota dos Socios qrw fon~m pc

JI }H'diur:o a p;;:.,, ra, pnra do I!IC~illlO modo lh<'s ser roncedifb. 
fi ~ 2." Tn:ual'l'lll lil'lnwnle os ilf'OJJlamt;Hlos de lotb di:.cuss;Jo 

pur<t si' formu!ar :1s adas. 
§ :l.·· t,;;tbsli!uirJo na ordem numrrica, no impedimento d•J 

f, n ,, ~~- 0 ~-;'L'Cfl}lH!'if.lS 
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CAPITULO XIY. 

llO Tl1E80t:HEIIW. 

Art. :n. Ao Tlie:.oun~ir·o compcln: 
§ J ." 1\eccbnr as joias de entradas c mensalidades dos So

cios, d<Jndo-llll~s o l'OIIlpl'lenlt~ recibo. 
% 2.'' Tt~r· um lino com o:; nor11es de todos os Socios, cs

cripto de tnl modo <ptc com faeilidadc se < onlw<;a qu<Jcs os 
t-iol'ios que estão dcrendo no cofre, IIll'Ucionundo as dutus de 
suas <~ulradas. 

% 3. 0 T<~!' um ou mais livros em que faça o lançamento da 
receita c <IPS[li'Za da Soricd;ulP, dcn~ndo todus s<'r ruLricudos 
pelo Pn~sidenk, sem o que não sPrão reputados válidos. 

§ .Lo 1\(li'!~Selltar ao Consdho d() tr<'s em tres mezes um ba
la:rc"te da n~ceita 11 <IPsp<•za da Sod1~dadc; c no t.o domingo do 
llli'Z de Sl'!cmbro o balan<;o gPral, mostrando com clareza todas 
as altcra,:õ"s que tPtlhilo occoJTido, sujeitando ao parecer da 
rcsrwdira Com111issün n ú ;lpprnvat;;lo da AssPmbléa geral. 
~ 5." O TilesollrPiro cumprira lidmcnlc todas as ordens da 

Hin·etoria, e <1s do l'rcsidPnt.P, uma VPZ qne eslejüo Clll ltarmo
llia com as disposil;(í<•s eonlidas ncsll's Estatutos. 

~ ü." Todas as contas que forem aprcsPntudas pelo Thc
sourl'iro, das dPspc~zas que tiwr f<)ilo, serüo ae0111panhadas 
dos recibos c ordens que as motiv<irüo, rubricadas pelo l'rc
sid1·nte. 

§ 7. o O ThesnllrPiro não pnder<Í ter Nn seu poder mais de 
200:i000 réis, depositando todo o excedente na casa bancaria 
que mais vantagr~ns ofl'crel'PI'. 

§ 8." O Thesourdro sPrá o responsavcl <i Sociedade p!'lo que 
arrecadar c dl'SJll'lHlcr, nüo podPndo demiltir-se sem primeira
mente prestar contas ao Conselho. 

CAPITULO XV. 

llOS I'UNDOS DA SOCIEDADE. 

Art. 31. 0:> furH1os da Sociedade serfio divididos ctn disro·
lliYci3 e pcrm;HH'ntes: consid,;nlo-se l'nndos rJi.,pouin~is a aceu
llllllat;iío das joi<:s de cnt r" das c nwnsalidadl's, urna n•z que prc· 
liwn•m a quantia th~ 1 :OOO;'cüi!O lk róis; st·ns juros c lJI'!II a~;sim o 
ext:l'lli·ntP, aceu:nulando-:;e os donali\'n., que forem feitos <Í So
eiPdade alÓ p! efUZI'I'l'lll a quantia de 10: ()00:;;000 de l"l~i:;, J'OI'!llai'ÜO 
o fundo ll~"l'lllan;~Hk, (~ I:>go qtw cstl'ja realizado, lodo o cxec~ 
dente p<lssarcí a ser l'unllo di'ipnnin•l. 
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CAPITULO X n. 

DAS llENFl'ICE:"'CIAS. 

Art. 3'L Logo que qualquer Socio se achar enfermo, deverá 
participar ao Fiscal de seu respectivo llatalhão: c do dia da 
participação se contará a sua mensalidade de 30~000, que rece
berá em duas prestações, sendo a primeira logo que a Com
missão Hospitaleira tenha verificado a existencia da enfermidade. 

Art. 35. O Fiscal, logo r1ue receber a participar;ão da enfer·
midade do Socio, farü constar irnmediatamcnle ü Commissão 
Ilospilaleira, para som demora vcrilkar a veracidade da enfer
midade, e obter do Pre.;idente ordem para que o Socio seja 
soceorrido; devendo visitar o enfermo de S em 8 dias. 

Art. :J(i. O Sodo tfUe por molestia, avançada idade, ou qual
quer induento ficar impo,;sibilitado do trabalhar, recebl)r·á a 
lJerwficencia di) J 5+,1000 réis monsaes, se provar perante o Con
selho lflle se adw IH'SI<u circumstancias. 

Art. :n. Serão soccorridos com uma mensaliuadc marcada 
pelo Conselho, as pessoas de família de que trata o art. 3.• 
quando a Sociedade tenha mdade de seu fundo permanente. 

Art. 38. A Sociedado não darü começo ás bene!it:encias de 
que tralüo os arts. 3i e 3ü, sem ter em seus cofres a quantia de 
1: 000)000 de n;is. 

Art. 3:). FalleccruJo rpwlquer· Soeio, a Sociedade fará o seu 
ent.:rro, e mamluní sull"ragar a alma do fallecrdo com uma missa 
no 7." dia, não dcspendendo com isso mais da quantia de 
?O~OOO réis ; no caso porém que a familia do fallecido queira 
1;~ze-lo com maior pompa, a Socit>d:tde lhe farü entrega da men
cwnada quantia, lt'ndo assim cumprido o seu dever. 

Art. 40. Logo que conste ao Fiscal o fallecimento de qualquer 
Socio, deverá dirigir-se imrnediatamcnte á casa do fallecido, 
afim de tratar do enterro que a Sociedade manda fazer em con
formidade do art. 3U. 

DISPOSIÇÕES GEIUES. 

Art. H. O Socio Pllhtivo que fôr· promüvirlo iÍ OIIIeial não 
perderá por isso o dirr·ito de dl'eetivo, visto já o ser antes da 
nomeação, com a qual de HentJUill modo prejudica o !Jtle dis
põe o art. 4 .. " 

Art. ld. Heunida a Socinrlade em C:onsellw ou Assembléa ge
ral, porlcní conferir os títulos seguintes: 
~ 1." De Soei o benerncrilo :Í!J!;elle que fizer á Sociedade n 

donativo nunca menor de 100JPOOO réis ou tomar á seu cargn 
algum pu pillo da So<.;iedade. 



-407-

§ 2.0 Ao que propozer 20 ou mais candidatos, com tanto que 
todos trnhão cumprido as disposições do art. 8. 0 

~ 3. 0 Aos que se acharem enfermos c renunciarem em favor 
da Sociedade a hencficcncia que tiverem de receber, prerazcndo 
a quantia de 100~000 réis. 

Art. 43. O titulo de Socio Honorario áquellcs que não sendo 
crrcctivos pelo que dispõe o art. 4. o se tornem disso merecedores, 
não excedendo ao numero de r~o. 

Art. l~'~. O titulo de Conservador aos s.Jrviços prestados pelo 
Conselheiro que fór reeleito em quatro annos consecutivos, c 
tiver comparecido em 18 sessões em cada anno. 

Art. 45. O Thesoureiro proporá ao Conselho um Socio de sua 
confiançn pnra lhe coafljuyar na arrecadnção das joias c mensa
lidades, marcando o Conselho uma contribuição razoavcl para 
compensnção do trabalho desse individuo: o Thcsoureiro com
tudo será o responsavel por qualquer falta commetlida pelo seu 
proposto. 

Art. l~G. As votações para demissões de Socios, serão feitas por 
cscrutinh secreto, c bem assim aquellas que o Conselho deliberar. 

Art. n. A Sociedade não se reunirá para outro fim que não 
srja para tr;üar exclusivamente de ncgocios tendentes ;í seus fins. 

Art. /~8. Estes l~statutos, uma vez approvados pela Asscmblea 
geral, só poderão ser reforrnado5 um anno depois. 

Art. 4!l. A Sociedade só poderá ser dissolvida quando se con
side,·c falln de recursos para prestar as bennficencias á seus So
cios, se para isso annuir a maioria dos Socios que se acharem 
quites nessa oecasião, reparlindo--se o que existir em caixa pelas 
viuvas pobres dos Soeios da Sociedade. 

Art. 50. Os presnntes Estatutos depois de examinados c appro
vados pela nutoritlade competente, serão postos em execução 
em toda a sua plenitude. 

Hio de Janeiro e111 2:! de Dezembm de 185~.-Antonio Gomes 
da Silva, PresidentP.-Ja8é Albino da Cnt::;, 1." Scrretario.
Severiano Cancio .I os é do Carmo, 2. o Secretario.-- Evaristo 
Augusto da Silva, Tltesoureiro. 

Conforme. -José lJonifacio N ascentcs de A:;ambl{ja. 

·--~~-

DECRETO N. 2.82l-dc 21 de Agosto de 18GI. 

Altera as disposições do Regulamento npproYado prlo Decreto n.o 2.171 do 
1. 0 de fltnio de !8G8, na parte rdativa á nomc,tt;ão de rccrutadorcs c ás 
rcspectil'as gratilicaçües. ' 

Hei ~or bem Dderminar que as disposiçfies do necreto nu· 
mero dous mil cento setenta e um do primriro de l\h\io do 
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mil oitoc<'nlos cincoenta e oito SPjuo rxecutadas com as se
guinlPS alterações: 

Art. 1.• Os recrutadores seruo nomeados pelo l\linislro e 
f'Pt:I'Plario de Estado dos Nt'goeios da Crwrra, sr••do os das 
Provinl'ias por rroposlas do., respt·clhns Prcsidt'nles. 

Arl. 2. 0 A gratificação dos n·crutaclor.~3 ser;í de scs~rnta mil 
réis mens3es; percdwndo al{·rn disso, os qrw forem Oflieiars 
do Exercito, as vnntagens gnaes conpspondPn[I'S a SI'U posto. 

O Marqut·z dt\ Caxias, do MPU Consl'll10, Prt'sidcnte do de 
Ministros, l\linislro c St'CI'I~Inrio de Estado dos NPgncios da 
1;uerru, assim o ll'nlta entendido <' faça cxt•cutar com os lll's
pachos nt't:l'ssarios. l'alacio do llio de .Jan,·iro, cn1 vinte um 
dn Agosto de udl oilocculo.; se,sl'nla c Ulll, CJUadragesiuiO da 
Jndl'pcudencia e do llllP<'I'Ío. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagc~lode o Jinpcra!'or. 

Marque:; de Caxias. 

--
DECilETO N. 2.822.-dc :lO de Agosto de 18tH. 

Pro roga a l<~ o dia 15 •k f':!'!embro flr<J\Ímo futuro a fll'~S~ntc sc,;são da ,\s
!"Prn!,l•~a 1 il'raJ. 

Hei por hem Prorog::r att'~ o dia quinze do futuro rnl'z do 
Setembro a prcsPute sessão da Assl'lllbléa (;pral. 

Josó lldd(mso de Souza Hamos, do ~leu Conselho, Senador 
do l111perio, Ministro c Sí•t;rclario do Estado dos i\t•pocios do 
Inqwrio, a~si111 o tt·n!Ja entendido e f'111;a r·xPcular. Pahrio 
do lUo de JanPiro em trinta d,~ A;.;thto d1~ 111if oi!oc•~ntos st·s
senta e um, •Jnadra:.;e.',iino da Jnd••lwndt•ncia n do llli[H'rio. 

Com a I:u!Jrica de Sua ~,lii;;l'sl:~de o lrnp•~riidor. 

J os•! /{drfonso de Souza Raiilos. 

A;1prtJ\;1 a 1~1:1di!il-;!1;.\n do a:·L :~~~ d1)·. E.taln~n:; da Cai\:1 lhool!tPr:uia d~t 
Balti;l, na h~:·~a;\ p~·;~p":·LI p;·l.1 l't'."!H'diva din·l~.-~~~·. 

:\iii'IHI.'·a:io ;~O.Iflll' ~.~,. r:'?',•;:•:dllll a n;:'l'(:(·;\;) d:: C:li\1 Er· 
Ptllh('i'"t!'lot d:t ii,,,~i~~~~ t' i 4'!):2~, n:1' !(!o êl ~~p~·,·;:o di' l~ :~ze:H1a uo 

(:o:~ .. ~:·iho dt~ -~:\l .. \' 1.d~ n"Í r•:}i' h:··~!, d:• Cllll!'l)r~:~·:~tad(~ ('lllll a ~iHtlll;t 
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Imperia.l Resolução de 28 do corrente, Approvar a modificação 
proposta ao art. 38 dos Estatutos da mesma Caixa, na parto 
relativa ás hypothecas, a qual fica substituída pela seguinte:
as hyrothecas serão amortizadas semestralmente com 10 °/. 
pelos menos do capital primitivo, quando a Direcção o exigir, 
pagos os premias do que se ficar devendo. 

José Maria da Silva l'aranhos, do Meu Conselho, Ministro o 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
cxPcutar. Palacio rio Rio de Janeiro em onze de Setembro do 
mil oitocentos sessenta o um, quadragcsimo da lndcpcndcncia 
c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magoslado o Imperador. 

José lJ!aria da Silva Paranhos: 

DECLmTO N. 2.tW~-do 11 de Setembro de tRGl. 

Altera a disposição do art. 2\ ~ 1.0 do Decreto n.o 2,.\SG de ~U tle t>rtcmhro 
de 18<.\J, que tlt•u pro,·idcncia' Hscaes sohrc a importação c clporlaçfiu de 
mercadorias nas fronteiras tio lHo Grande tio Sul. 

Atlcndendo ao que Me repn·sc!Jl:ír.io a Calllara Municipal e 
diversos commerdantes rla Cirlade de Pelotas, na Prn\'incia de 
S. Pedro do LHo t;rande do Sul, acerca dos incomenicntes que 
ao cornmcrcio licito da mesma Provincia resullfío da dispo
sição do arl. 25, § 1." do Deerelo n." :u~su de 20 de Setembro 
de 1859, c Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho do 
Estado , Hei por IH~m , dr) conformidadn com o disposto no 
art. HH. do H1•gnlauwnto 11." 2.fi',.7 de 1!1 de Sdemhro de 181i0, 
DI'C:l'dill' () Sl'!~'ldllll•: 

Art. 1." Us administradores, colleclon·s r' aHtorir\;llles quo 
tiverem d() passar as guias de r:uc tratfío os arts. 2!~ e 2G 1lo 
Decreto u.o 2J~8G de 2() de Setembro de 1859, com as quacs 
poderão transitar na l'rovineia de S. l'edro do Rio l:randc do 
Sul as mercadorias ou goncros desi>~nados no dito artigo, são 
competentes para fixarem o prnzo dentro do rjual terão vigor 
as mesmas gnias, sendo este calwlado segundo a exlew;ão do 
trajecto enlrt) o ponto da partida dos vehiculo:; e o do sr~n des
tino, a quadra do armo em que se ell'cctuar o tran:;porlc das 
nwrcatlorias e qnacsqtH'r outras circumstancias locacs, que 
possfío tornar o transito mais ou menos difficil. 

Art. 2.• Continufío em 'igor as disposições do referido arligo 
em quanto no modo por que são passadas taes guias, c ás Es-

Parte li 52 
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tações Fiseaes onde devem ser entregues, bem c~n:'o no que 
diz r<'speilo üs multas c mais penas a que estão SUJCttos os m
fraelores . 

.los<·~ l\laria da Siha Paranhos, do 1\Ieu Conselho, Ministro c 
Secretario de Eslndo dos Negocias da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c 
li1ça executar. Pala cio do Hio de Janeiro em onze de Setembro 
de mil oitocentos sessenta c um, quadragcsimo da Indepen
dcncia c do l!uperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 

DECHETO N. 2.825-do 14 de Setembro de 18tH. 

Marca o ortlcuado do Carcereiro da Cadeia de Alagoioha oa Proriocia 
da Bahia. 

H<~i por belll decretar o sPguinlc: 
Art. Unico. l<'iea marcado o ordenado annual llc oitenta mil 

rt',is ao CarcPn~iro da Cadein dcAiagoinha na Província da llaltia. 
Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do Meu Con

selho, l\linislro c Seeretario de l~stado dos 1\'rgoeios da Justi~a, 
assim o lenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em quatorze de Srten1bro de mil oitocentos sessenta c 
um, quadragcsimo da Indcpcndencia c do Impcrio. 

~ 
Com a Hubrica de Sua Magestade o lmpcrQdor. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobalo. 

-· ... 
HECHETO N. 2.826-dc U de Setembro. de J8G1. 

Approya os Estatutos da Caixa Municipal de Beocficeucia desta Côrte, c os 
artigos nddil'iouaes aos 111esmos, llrm como a dcliheração da 111m.• Ca
lllara sohn~ a uomcaçJo du Prorrdor. 

Altenúcndo ao que Me representou a Illrn.• Camara .Muni
cijial dPsta Ct\rl!•, c Conformando-me por Minha irnrncdiala 
Jlesoluçiio de 16 de Março passado com o parecer da Secção 
dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em 

/ 
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Consulta de 2a de Janeiro antecedente: Hei por lJcm approvar 
os Estatutos da Caixa Municipal de Bcne!ic<>nria, ~~ os artigos 
addicionars adoptados em sessão de dons de Outubro do anno 
passado, que com este baixão, bem como a deliberação tomada 
pela mesma 111m. • Carnara em quatro de Dezembro S<'guint<~ 
relativamente no modo da nomeação do Provedor do uilo Es
tabrlecimcnto. 

José Ildcfonso de Souza Ramos, do Meu Const'lho, Senador 
do lmperio, Ministro lJ Seerelario d<~ Estado rlos Nrgoein:; do 
lmperio, assim o t<~nha cnl1~nclido <' fa~.a <~X<'<:nlar. t'alal'io <lo 
Hio de Janeiro em quatorze de Setembro de mil oiloc;enlos 
sessenta e um, qnadr<1gcsimo da lndPpmH!eneia e <lo luqwrio. 

Com a ltubriea de Sua J'.fagestadc o Jmpera<lor. 

José Jldc(onso de Souza llrww.~. 

F,~tat.n~o~ e~~ll. f'.:nix&lt li!unh•l1J~aa el(~ !!lt•mu•lim·u~ 

cia~ a «JUC lóle n•cfeJJ·t~ o lliDecli't~io n.'' ~.S~'!~ dt~ 
:1._. de ~l!~i<t~mn~~~·o de tlSCUt. 

CAPIT(JLO I. 

l'li\"S DA C.\l:XA E SUA A!lMl:VJSTR.\ÇÃO. 

Art. 1. 0 A Caixa Municipal de lknefienn!:ia do ::\hmiripio da 
Côrtc, !w uma iustilniçfío phil;mtropic;a, proll'girla por ~\uns 
l\lageslades Impcriaes e Allezns, que tem por fim prestar soe
corros aos habitantes do l\lunic;ipio em estado de indigeneia, e 
promover convenientemente o consorcio das moças pobres de 
exemplar moralidade com preferencia o das orphfías. 

Art. 2. o Pelo facto de ser o di!l 29 de Julho do corrente 
anuo de J860 aqucllc em que Sua Alteza Imperial a Senhora 
D. lzabel tem de ser perante o Corpo Legislativo reconhecida 
Herdeira prcsurnptiva do Throno, se estabelecerá asta pia ins
tituição com o fim de solcmnisa-la e grava-la perpetuamente 
na mmnoria c nos corações dos Brasileiros. 

Art. 3. o Esta Caixa será representada e administrada pela 
lllm.• Carnara Municipal e pelas del<>gaçõcs que se organisarão 
nas Frcguczias c Curalos do Municipio, as qnacs se denomi
narão- Corrnnissõcs Municipacs- differençando-sc urnas das 
outras pelo nome da respectiva Frcguczia. 
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CAPITULO 11. 

DO~ I'UNDOS DA CAIXA. 

Art. 4. o Os fundos da Caixa se formarão: 
1. o Da joia ad libitum c esmola annual de 1~000 das pes

soas qua se inscreverem para a fundação e sustentaçflo della. 
2. o Do producto de Cilixas depositadas nas Igrejas e outros 

lugares publicos de segurança sob a denominaçfío de-Cofre dos 
pobres. 

3. o De esmolas que nas mrsmas Igrejas se obtiverem nos Do
mingos c dias de Guarda, durante o sacrificio da Missa dita 
da Casa. 

!~.o Do produeto de beneficios que se alcançarem dos Em
prcznrios dos Tltcntros publicas c de outros J~stabclccimentos 
onde el!cs possi'lo ter lugar. 

;). o no prodncto de loterias, se nprouvcr ao Corpo Legislativo 
concrdcr-lh'as. 

6. o Do donaliros de qualquer outro genero, taes como, he
ranças, legados, lli c. 

7. 0 J)e qualquer dotação quo por ventura se obfenlw do estado 
a exemplo do que se pratica com a Santa Casa da Misericordia. 

l:l.• Do que !ôr do Imperial ag-rado deslinar-Jiw por oceasião 
de eonHrmtnções de penas. 

Art. 5." Toda c qualquer quantia obtida a favor da Caixa 
será depositada em urn do5 Bancos da Cidade do Hio de Ja
neiro, que mnis vantagens ofl"erecer. 

:\rt. G.'' He da cornpeleneia da !IIm.' Camam Municipal: 
1. o HesolvGr ~ohre a concessfío dos soccorros publicos, en

viando ás respeetiv:•s cornmissões Parochiaes, ou sob proposta 
destas mesmas commissões. 

2. o Designar o Banco para dPposito dos dinheiros da Caixa ; 
e rcmm·O-Ios de um para outro, quando assim exijão os inte
resses d el! a. 

3.0 Nomear os cidadiios que tiverem de fazer parte das 
commissões municipaes, e assim tnmbem os demais, que, em 
virtude destes Estatutos, tenhüo de preencher qualquer missão 
por parte da instituição. 

4." Estabelecer ordenados ou estipendios para aquclles func
cionarios qne hom'en)rn de recebê-los. 

5.• Resolver sobre o numero annual das dotações, c sobro a 
eleição de!!as. 

6. o Proceder ao sorteio das concorrentes ao casamento, pro
postas pelas commissCles, quando o seu numero exceder o dos 
dotes designndos. 

7. 0 ExpPdir os lilulos de quo trata o art. 17. 
8. • Presidir a instituição em suas solomnidades, ou collccti

vamentc, ou representada pelo seu Presidente. 
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CAPITULO 111. 

DAS COfiiMISSÕES MUNICIP.l.ES. 

Art. 7." Havará tantas commissões municipaes quantas Frc
guczias e Curatos houver no Município. 

Art. 8.• Cada commissão se comporá do R(~Verendo Vigario, 
quo ser;\ o Presidente, dos Juizes de Paz c Subdelegado, ou 
Subdelegados, r,c mais de um houver, c de mais 12 a 20 cida
d5os conrormc n extensão ou populaçri.o da J<'reguczin. 

O numero destes ultimos só poderá ser ampliado se assim o 
pedir qualquer dns commissõcs, podendo ellas em tal caso 
propôr não sú o numero, como até designar pessoas. 

Art. 9.• Cada commissl\o elegerá d'cnlre os seus membros 
um Sccrdarin, c um Thcsoureií·o. 

Art. 10. No impedimento do Revenmdo Vigario presidirão os 
Juizes de Põz do rlistriclo ela llarochia, segundo a ordem de 
!lUa votnção. 

Art. H. As commi~.sües rar1io as suas sessrícs nos consistorios 
das respectivns Parochias. 

Arl. 12. Compete ás com missões municipacs: 
1.• ltcprcscntar á lllm.• Carnara sobre tudo quanto enten

derem conveniente a bem da instituição. 
2.• Organisar regimento que regule seus trabalhos, o dis

ponha os meios de mel!tor attingir aos fins destes llstatutos. 
3. o Solicitar de sm1s comparochinnos os donativos c unnui

dad,ls de quo trata o § 1." do nrt. 'L", inscrevendo os nomes 
dos que concorn~rcm, crn um livro proprio, que lerú por ti
tulo- Ilcgistro dos Bem feitores dos pobres. 

'•·o Emprc~ar torlos ns meios á scn nlcanco para o cumpri
mento do que dispõe o ~ ~. 0 do mesmo art. !~. 0 • 

5." llcr~oi!IC~I' rln t1·c-; <)ITI ln)s llll)zrs ao Banco os dinheiros 
qtttl hnUVlll' rl~Ctl~>idn, f)llviallllo ;í Illrn." Camara o r~ompclcntc 
Ululo <k dr:posito péli'il que clla o lance no livro de conta eor
rent!', f!Uil uuVtl kr eo111 o dcpositario. 

G." Informar il Hlm. • Camara St)b!'t1 os requerimentos que 
por esta lhe forem enviados, solicitando soccorros, nssim como 
remotter-lhe informados aqnel!cs que lhe tiverem sido dirigidos. 

7.° Fazer o alistamento dos habitantes indigentes tln Parochia 
com declaração dns casas c ruas que habitarem, mencionando 
seus empregos, artes, ou officios, tomando sobre cada um as 
notas mais minuciosas possíveis á respeito de sua moralidado 
para a todo o tempo sabL'l'-Stl se hc digno dos beneficies, que 
seus concidadãos dnsliniio ao pobre virtuoso. 

8. • Dividir a Parochia em tantos quarteirões, quantos forem 
os membros de que possa dispôr para confiar a Cêtda um dellcs 
sua inspccção 
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I~stes membros assim commissionados se denominarão -Com
missa rios Parochiaes-, os quaes além de outros deveres, que 
possão ter pelo regimento da commissão Parochial, terão a sou 
cnr:;o receber nos seus qunrtcirücs as annuidndcs dos moradores 
que s1' houverem inscripto como bemfcitores dos pobres, di
ligenciando a inscripção daquelles que, jú residentes, não a tinhão 
feito, como a daquellos que venhão habitar o quarteirão. 

Art. i:l. Pam mais facil execução do ~ 3. 0 do art. 4. 0
, as 

commissües poderão solicitar dos sentimentos caridosos de Se
nhoras o recebimento das esmolas. 

CAPITULO IV. 

DOS SOCCORROS 1\IUNICIPAES. 

Art. 14. Os soccorros municipacs se prestarão da sPguintc 
maneira: 

t.o Por mcnsalidad1~s votadas para auxiliar ou prover a suh
sis!encia das pessoas ljUC flclles forem julgadas dignas. 

2. 0 Por dolaçiil's, para facilitar c promover o casamento d:ts 
moças pobres de exemplar moralidade. 

:3." Por cuidados medicos. 
Art. t5. Terão direito aos soccorros: 
L o Todo c qualquer cidad11o honesto, que não tendo outra 

origem de renda ai{Hn da qtw lhe provenha do proprio tra
bal!w, sr ache para elle inhabilitado por molestia, enfermidade, 
ou vl'lhice. 

2." As familias pobres de militares, empregados publicos, 
artistas, operarios e lraballwdores, que com a perda do res
pectivo ehrfe lenhão ~olfrido a cessação absoluta de sua rna-
11\lt(~nção se:n se haven·m deslisndo da senda ela lwneslidad1~. 

:;." As famílias claquelles, (jtte mesmo em e:.;tado de saude 
provadamente não poden~rn cou1 seu trabalho prestnr-ll:cs os 
recursos indispensaveis iÍ vida. 

4 .. " Os <~slnmgriros indigrntes cujos compatriotas não tiverem 
fundado no paiz associaçücs bonelieenles. 

,\r-f. t6. Para cumprimento do§ 3." do art. H., haverá um 
medico pago pela Caixa Municipal, assim como nma botica para o 
forneci mcnto dos remedios ncccssarios, nas l<"reguezias em que 
não houver medicos, que se proponhão a prestar gratuitamente 
scns servi~os aos pobres, c pharmaceuticos que lhes forncção 
pelo mesmo modo os precis<•S m<~dieamenlos. 

Art. 17. S:)r:ío reconhccid•)s e intitulados !knemrritos da 
instiluição os medieos e pharma1:cuticos que por cspal_".o de tt·es 
annos se prestarem gratuitamente ao tratamento dos pobres, 
as-;im l'illllo toda aquella pessoa quo doar a instit1liçiío com a 
quanliJ de um conlo de rúis pelo menos. 
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Art. 18. A reqms1çao dos soccorros medicas será feita por 
intcnnedio dos respectivos commissarios P:t rochiacs, c a estes 
darão os medicas conta do resultado de cada um caso. 

Art. 10. Os mcllicos Parochiaes deverão residir dentro dos 
limites da l<'reguezia de seu partido, ou o mais proximo pos
sível dclla. Sua nomeação, assim como seu estipendio, serão 
da competcncia da lllm.• Camara, segundo o disposto nos §§ 
3." c 4.• do art. 6.•, ouvindo todavia ácerca da escolha dclles 
a commissão Parochial. 

Art. 20. Por annuncios publicas se chamarão concorrentes 
para o forne~.;imcnlo dos medicamentos, e o ~.;ontracto será deci
dido entre a com missão Parochial e o fornecedor que e lia preferir, 
devendo em tal negocio ouvir o medico ou medicos da Fre
guezia. 

Art. 21. As nomeações dos medicas e os contractos com os 
pharmaceuticmi se irão fazendo á medida que forem sendo 
neccssarios e pcrmittirem as forças da Caixa, devendo em todo 
o caso come~·ar laes fornecimentos pelas Freguezias de fóra da 
Cidade, maximc por aqucllas que não tiverem medicos, ou 
onde menos medicos haja. 

Art. 22. Por meio de dotações promoven\ a Caixa Municipal 
o casamento das moças pobres de exemplar moralidade, que 
como lacs tenhão sido indigitadas pelas respectivas Commis
sões Parochiaes, cumprindo a estas assegurar-se por lodos os 
meios possíveis das qualidades dos indivíduos que as preten
derem desposar. 

Art. 23. Fiea por ora estipulada a quantia de dous contos 
de réis para cada um dote, podendo mais tarde elevar-se 
conforme os recursos da Caixa. 

Art. 24.. O numero dos casamentos annuaes dependerá igual
mente das possibilidades do cofre. 

Art. 25. Quando o numero das apresentadas para a dotação 
fôr superior aos dos dotes votados, c que entre cllas haja igual
dade de circumstancias a sorte decidirá da escolha. 

Art. 26. li:Jvendo de proceder-se a sorteio terá este lugar em 
uma sessão exlraordinaria da Illm.• Camara, celebrada no dia 
2() de Julho, a qual será annunciada pelos jornaes, para que 
os mcnbros das Commissões Parochiacs c o publico possão, 
quere:1do, testemunhar todo esse processo. 

Art. 27. No dia marcado, depois de aberta a sessão e de 
ter o PrcsidPnlc declarado o motivo della, escreyerá o Secre
tario da lllrn.• Camara em papeis todos iguaes em côr, forma 
c tamanho, os nomes das pessoas, que tiverem de ser sub
mctlidas ao sorteio, c estes papeis dobrados lodos pela mesma 
maneira serão recolhidos a uma urna, que fechada, scrü agi
tada por todos os V crcadores. Isto feito, dcclararü o Presi
dente, que os nomes que forem sendo cxtrahidos serão os fa
vorecidos pela sorte, e abrindo a urna procederá elle mesmo 
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11. extracção, tirando um papel por cada vez c lendo em voz 
alt<t. o nome nelle conlirlo, que ser;\ repetido pelo Vereador 
presente, que fôr immediato em votos, fazendo o Secretario a 
competente relação. 

Art. 28. Terminada a apuraçlío, lerá o Presidente a relnç11o 
das dotadas, rnand:.mdo extrahir della as copias precisas para 
11crcrn romettidas .1s Com missões Parochiac1. E de todo o pro
cesso do sortr~io il!l dará conhecimento pelos jornaes ao publico. 

ArL. 29. Os nomes que ficarem na urna serão considerados 
com direito a futura dotação, ou a futuro sorteio se de novo 
se der maior numero de habilitadas, do que destes votados. 

Art 30. Nas concessões dos dotes, as circumstancias quo 
darão lugar a preferencia serão : 

1. • Orphandade absoluta. 
2. • Orphandade de Pai. 
3. • Orphanrtado do l\I11i. 
i. • Pobn:za sem aquclla~ circumstancias. 
Art. 31. O dia nnniversario da lndepcndencia do lmperio, 

he o dllsignado para a celebração dos casamentos. 
So aprouver ao Todo Poderoso pennitlir, dcvcr5o ter lugar 

O'i primeiros casamentos no dia 7 de Setembro de 1861, e dig
nanrlo-se Sua ~l:lgPstack o Imperador conceder, que na Im
perial Cnpella sn cel!~brc <•sle aelo religioso c do festa !';acionai, 
ahi serão cllcs l"eitos, solicitando-se do Exm. J3ispo Capel!ão 
1\lór a arlminbtração do Sacramento, ccrornoaia esta, que será 
seguida do um solornnc Tc-Dcum em ncr:iío de Graças pelo 
fado da Indcpendcncia. 

Art. 32. A estas solcmnidadcs assistirrio a lllrn.• Camara 
Municipal c as eornrni~síi!~s, deycrnlo todas reunir-se no l'aço 
Munieipal, para dalli sahirom ineorpormlas até a Capclla Im
perial. 

DIS!'OiHÇÕES GEHAES. 

Art. 33. A llln1.• Camara Municipal dar;í conllecinH~nto 
dos presentes Estatutos ás Camaras Municipacs do Impcrio, 
para qun a respeito de sua doutrina possuo proceder como 
julgarem conrcnicntc aos interesses dos sous municipcs. 

Art. :VL As Comrnissões Paroehinrs, na confecção d8 seus 
regimentos, de\·crão não perder de vista a necessidade de uma 
associação de caridade composta dn Senhoras, á imitaff,io do 
outras exi,tnntcs nas principacs ~":idades da Europa. 

Art. :35. O facto de pertencer li Edilidadc, como membro 1 dclla, não inllibe dfl fazer parte das Commissües Parochiaes. 
Art. 3G. Os membros d<Js f'omrnissõcs Parocliiacs, que o 

forem em virtude de cargos publicos que occuparcrn, quando 
por qualquer motivo cessem de exerce-los, não deixarão por 
isso de lllzer parte das mesmas commissões. 
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Arl. 37. Se com o coner dos tempos os recursos da caixa 
o permittir, estabelecer-se-Ita um asylo de mendigos para aquelles 
que cleba1xo des>a denominação merecerem os soccorros da ca
ridade, fieando a cargo da Gamara Municipal confeccionar o 
respectivo rPgulamrnto. 

Paço Municipal em 25 de Maio de 1860.-0 Vereador, Dr. 
Domingos de A:ererlo Coutinho Duque Estrada. 

Conforme.-José Boni(acio Nascentes de .üambuja. 

Artigos. a:~ditivos aos Estatutos da Caixa Munici,_:zl d• Be
neficencia, a que se refere o Decreto n. • 2.82G de 14 d• 
SPtembro de 1861. 

Em sessão do dia 2 do c:Jrrenle a 111m.• Camara Municipal 
adoptlm por unanimidade de votos o seguinte, rrlaliV'l <Í Caixa 
Manieipal de Jkneflccncia. 

lJrgiwlo ani!llal" os trabalhos das Commissõf's l'arochiaes 
rrPadas em virtude do Estatuto que fundou a Caixa de P,e
ncficencia Municipal da Córle, estabelecer o systcnHt de rs
cripturação e contabilidade, que deve haver da parte de sua 
presidencia, llic., resolve por isso a Illrn.• Camara l\Innicipal, 
em conformidade do disposto nos ~~ :t• c 4.• do art. 6.• 
do mt~smo Estatuto, o seguinte. 

Art. t.o F1ca ercada uma Hcparlição, que se denominará 
-Provedoria dos Soccorros Publico~- tendo por Chefe, sem 
pcrel'pçiio de vencimento algum um Delegado da Illm.• Ca
mara, sob o titulo de Prov:~dot· Municipul, por cujo inler
rnedio ten; lucrar a correspondencia entre a mesma lllm.• Ca
mara e as Commissões Parochiacs c viee-vcrsa. 

Art. 2.• (h empn~gados da Provrdoria serão: 
1. o Um l~scripturario que servirá dt~ Guarda livro~. 
2.• Um Tlwsnureiro, que serviril de Pu~:<~dor. 
3." Um Amanuense. 
1.• Um Continuo. 
Art. 3.• Compele ao Provedot·: , 
1. o A resolução de todos os nrgocios que não forem da pri

vativa atlribuição da Illm. • Camara e das Commiiisões Parochiacs. 
2° Estabelecer os diversos systcmas de cscriptUI'<ll,:ão, orga

nismHlo regimento tendente a mel hodisar o serviço. 
3° lnspeccionar o serviço de todo c qualquer funccionario 

estipendiudo pelo cofre da Institnição. 
+.o Nomear os empregados da Provedoria c demitli-los quando 

o entender conveniente. 
~. • Dar substancialmente conta á I IIm. • Camara <lo expe

diente havido em cada quartel, inteirando-a lambem da re
ceita c despeza no correr do me~mo tempo,. 

Parte Il 53 
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6." Publienr ~emcstnlmentc pelos jornaes um lJalanço do 
~stado da C<1ixa. 

Art. 1•." o~ ,·enrillH'!1tos dos emprrgadns acima n•fpridos srrilo 
pagos por qn:utt'is e t1rados das quantias qtw Pnt•·arPm tri
rru·nsalllll'Hte l'ara o banco dPpositarin, d1·duzindo-sc dcllus 
5•/o I' dessa porCPllLlW'Ill• divididas Pm 10 partes, tocarão quutro 
ao (;uarda livros, In·~ ao Tlt1~soun,iro, dua . .; ao AmanUl'nsc 
I' urna ao Continuo. E !lu Sl)ftl n·gulada por f( r ma que o ma
xinto dos \'l'llC•rJH)ntos não l'Xerda an••nallllcntn a 2:400:1;(;(10 
(lt\ to; 1 :t\00;";00(1 ao 2.; 1 :200~000 ao ~. 0 ; e soc~ooo ao [j. •. 

Est1·~ vencim•·ntos nãc CO!lli'ÇUI'ão a rcal'zar-se s•·n<io na {•poca 
em qt.e os prirnl'iros soccorros votados ltvcrem lu;;;,r. 

Fonio npprov;,dos it;ualmenk l'S se~ui;;tes additamentos ao 
.EsL. tu L>. 

1." Ao art. 10.--No caso por(~rn de recusa ou imp( dim~nto 
ah;o!uto do Heverendo Yigario, a connniss:1o elP~(·rú o l're
sidl'rlle escolhendo d'entre os seus membros, ou fóra do cir
culo !ll'lles, ha~tando no prirn<'iro caso a maioriu de votos dopes
soal da com missão, e no segundo dons terços pdo menos. 

2." Ao art. :1.-·0u en1 fJUalquer ]gr•ja ou C:1pdla filial a 
e~l:.~s; s:_, pod·rn inrl•!Pn!Ps !'·I' dl'!';•m em vii'llld•· !'f!s quaPs r~üo 
bt<~l c~;~1~-dsiodo clispuniveL a cotninis5Go, o~HIP t:.d fiiCtn sn d•)r, 
n~,ulir-:in- hn 110 iugar QlH~ dclP)crnr, on eH: tHna d~:.s s~1!as da 
Il!m.• Cai:t.il'i.l. 

p(!('O {}i.l CHI!ld!"i.' ~Jun~e!nal ctn ~ dt~ c~u~~lbro de 18GO. 
l~n; ses~üo dt~ ·'I· c!o e dT~··nl\, foi iiJlfli'O\'iJC!u ;~ s· gn:ilte p;·o-

1-':lsh\ fJLW r.~rú pn!·te d,: g;•soiuçflo de 2 de Outubro u:timo, 
CO!l.O illt. !-'i. 0

• 

A nolltl'ill'iU (1e !'J'oY"élor ~nr:~ f:•it·~ 1.1elo Gov··rrw ~;ob pro-
l ost" da !:'.rn:' Cnt· 1l'il ~lun:cinaL • 

P<~t;o d;• Hlm.• r::m•ara :.lunicipa1 t'lll !, dr, D<·zembro de 
18till- :;elicumo Gu./lu nne Peres, Se;;rdurio ;::tcrir:o. 

C•:mfunnc.-J o• é Bo:úfacio fiascmtes de A:r.am&1~ja. 

DECRETO :\'. 2.821-de H de Setembro de 186L 

,l,pp!·o,·a lJS novos Estatutos que de\:'m rc~er r. Companhia de Na~rgaçae 
" Commercio do Aruazon. s.' 

:\tlPudendo :.~o que :\In rerrf'sPnfou o Barão de l\Iauft, nn 
IJ'ia!ic' •rll' d~~ P: l'Si(Jcnto c! a Com;nnhia dP \'Jvt•g ção c Corn
mcrcio do Anwwnas, c 'le conformtdadc com o pi!reeer c:la 
Secçüo ''os NPJ.'Ol:ios do lmperio do Conselho de E'itado, ('Xü

rado Pm 1:onsttltl\ de 28 c1!? .Tunho deste anno: Hei por bem 
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Approvar os novos Estatutos, quo devem regl'l' a mesmtt Corfl
p · •:h ia, or·~.·ar· isaJos rwla Asst•ra bU•a g-<>ral dos accionistas, que 
e .. ;n PSt•· l;;i\ \riO. m;~ir;uados por Manol'l FPlizardo dt• Sonza e 
:\lello, Con-Piheiro tlt~ Estado, Ministro e Secrdario de Esta
do dos :'lt·gocios da Arnicultu1·n, Comuwrcio c Obras Publicas, 
qut• assim o tenha entl'n1i\do e faça executar. Pnlacio do Hio 
dtl Jancir\~ em quatorze de Scl<'mbro de mil oitoerntos scs
stmla c um, quadragcsimo da lnr' · :endcneia c do lrnpcrio. 

Com n Rubrica de Sua :iiagestadc o :imperndor. 

Utmorl Felizardo de Souza e .Mello. 

~~~8tl~ta'o~ ~!lii e.:~cr;:~~n!l;z::n~nti~ ~n~~ ~\a~:~re~ac~® c (~o~:u
ll~ll<?•~cuo {~o &n: l!W.~De.!•~f.", a. qeie $C ll.'eferQ~ o De
cl•etto t~<:!littll data. 

Art. 1 o .\ SociNlade ilnonyma organi~ada nesta Cidade do 
Rio de Janeiro no anno de 185:2, sob a dPnorninnção de C.nn
pan:li<l <h 1\";tVPga:;ão ,. (olnm,.n·,fo do Arr;tr.nn;.s t<~m por '.hjec
'o prine:pal o CiHHfH'ÍilWnlo elas obri{.(<l\fH~s que lhe impoem 
o~ S!'US eonlracL>s ron: o (;mcmo lmpt•rial. ~;nbsidiariamr.nte 
podpr[Í a Como. niaia promm•·r <JU I'Inpn hPndt•r opPnlçüe~ com
ml'rciacc tcrclcn\l>s u adivar a nave;wrüo do Bio Amazonas e 
~t·JS conr.ueli:r,;. ~ · 

Art. 2 o ,\ dnl';;·:iio f.a (om;1anl1ia ,;Prá a GOf; y;wncion.1dJs 
c.~)ntt·a~·t~n, PLtP:I·iPnd. :--~-~; nrpu~La proroga<n, ~:eti.lp:·c que o Co
\'t'rno li 1np,·rLd prolun~r:Jr o ~)rt1zo dPStPr. . 

.. \;·t. 3 u {) c0 l!\tl1 d<' Co,n;l~Hd\Í,t .~rtá (]{~ dons n1il con:ns 
de réis di' irlifií;s etu <Íl'Z mil ih •if',; de <lu7.er~\os :m! n'is cnda 
t~•~H_:.~ pt .. ie·l~_·o s.·r lH~~rli;'u~a~:o por dcL~JPr;l\'f:o 60. ~~t~..,scinh1,;a 

~C:'id (~os 0í:t:ion·:~,; ns, ~nj('ita á ll ~1~)i'O\'a\·5o à o (~((terno. 

~:<~:a c.-:: .. if>!t•itif o c;:p:ta~ dPS~IrltHdo nP::itt~ nrti~o pndprc~ a 
~.~CiHp~:tl:i:a c;q;:L~;i:-it11' o L1ndo !:<' n\·;0rvn, qnt~ hPnv;·í· ac(~H

HHi!~ldo. n·c-:!Jc:,do tL1s a~~,\'\Pnis~-- ~ n <,n;· Ld\ar para ~;~l<'irar 
ns dou:·; md cnn.os <l1~ rh; ató o dia ;H de i)e:r.t>m')l'(l dP~.ic mono. 

A !)ircdoria farú publicnr com a antr.ccdcncia ncecssaria pelos 
jornacs da Capital a quantia precisa para prefnzer o vnlor no
minal de cada accflo. 

Art. ft.." A~ act:i3es podem ser livrrmrntc venrlirhL;, cerlirlas 
ou dm:-las, mas as transfer,~ncias sú serüo v:llidas, sendo fdtas 
nos I;vros da Com!Jan!t;a, na presPnça c eo:P assi~n<.lurn do 
ccdcnlt' e do cessicnario ou SPUS procuradores. 

ArL 5. o A re,;po:1sabilidadf1 dos nceionbtas lw li.ni:adr ao 
v a lo r das :.tcçiies que possui rem. 

Art. G.o A f'0mp •.• nilia será dissol,iua, logo quf1 se verifi,ar 
a perda dr <lous t1~r~o» de seu capital na fúrma do CJ11f1 dispõe 
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o § 13 do art. 5.• do Decreto 11. 0 2.711 de Hl de Dezembro 
de 1860. 

Art. 7. o A totalidade dos accionistas será representada pela 
Assem!Jiéa geral, que se julgará constituída sempre que, por 
convite do Presidente publicado nos jornaes de maiot· circu
lação, se reuuão accionistas que representem um terço do 
capilal da Companhia. 

Art. 8. 0 Se no dia marcado não se reunir numero sufficientc 
será a Assernbléa geral adiada para outro dia, que se designa
rá por meio de annuncíos com a decluração de que nesse dia 
se julgará constituída a Assernbléa geral, qualquer que seja o 
numero dos accionistas presentes, com lauto que rctn·esenlern 
um sr~xto do capital social. 

.\ rt 9. ~ -~ .~\ ~~f;rnJ;.'r~:;: ;r;t~r?J ~:~ rrrtlnirh r_.rrj:'f!; 1 ~·:~ 'JJ:-nf.:: :.'t:: r_· ITi:'l 

r:·;_'.;.._,~, r; r_-;·:~.-...... ·,;,..:-~;,=-.-·:~-:~·-··-~- _ ·-·· ... ~<~
rr1r:1r; rJ baJ:,r,rr, r: u.r,[;,, rJ•, il:tWJ .,n[•:riqr, 'l'l·~ :i" fã:) sritrw·ttiJll; 
ao cx<Jmc de ÍHlla Cornrnissiío de trcs membros entiío nomeada. 

Logo que esta Commissão tPnha concluído os seus Lrabulhos, 
será uov:::mcntc com·ocada a Assembll•a gerul para lhe ser lido 
o respectivo parecer. 

Art. 10. O Presidente convocará extraordinariamente a As
sernbléa ger<~l, toda a vez que o julgar necPssario a bem d(·s 
interes5es da Companhia: c sempre que para um fim desig
nado lhe sr·ja requ1~rida essa convoca~·ão por arcionislús quo 
representem uma quinta parte do funuo social. 

Art. 11. l\'as reuniües exlraordinarias não se pcrmiltirá dis
cussão .~obre ol•jPcto algum estranho ao du comocação. 

Art. 12. A Assemblóa geral será presidida pelo Presidente 
du Companhia, ou por quem o substilnit', servindJ de Secre
tario o da Directoria. 

Art. 13. Os votos serão cont:~dos na rnzuo de um por dez 
acções até o numero de vinte votos, maximo que poderá ter 
qualquer aceionista por si, ou como procur<ldor ue outrem; no 
caso de empale terá o Prestdeutc 0 voto de qualidaue. 

Só lerão direito de votar aquelles accionistas, cujas acções 
tiverem sido averbadas em seu nome sessenta dias pelo menos 
a nles da reunião . 

. \ rt. 14. Os acciouistas ausentes pod,~riío fuzer-sc representar 
pur procuradores, que para Lerem voto deverão ser lambem ac
cionistas rla Companhia, •;uardada, poróm, a dispo:;iç;~o do § 12 
do nrl. 2. 0 ela Lei 11. 0 1.08:J de 22 de Agosto d0 1860. 

Art. f!j, l\'u ~ua primeira reunião ordinaria elegerá anJJüJI
tuentc a Assembléa gerul a Commissão de exame de que trata 
o art. 9. 0 

Art. 16. A Companhia será administrada por uma Direeto
ria composta de um PresidPntc e dous Directot:es consultivos, 
os quaes ~Pn1o eleitos de 3 em 3. annos pela AssPrnbléa geral 
na sua segunda reunião ordinnria, á plur·aridade de votos. 
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Os membros da Directoria deverão set· accionislas pelo menos 
de cem acções, as quaes serão inalienaveis, emquanlo durarem 
suas funcções 

A Dircctoria perceberá pelo seu trabalho uma commissão 
dt~ cinco por cento sobre os lucros líquidos, dividida na pro
porçilo de duas partes para o Presidente, e uma para cada 
Director consullivo, na fórma do art. 21. 

Art. 17. A Direcloria se reunirá, sempre que o Presidente 
o julgar nccessario, c toda a vez que isso lhe fór I'Cll uerido 
pelos dous Directores consultivos. 

Art. 18. O Presidente da Companhia set·á substituído em 
seus impedimt•tllos pelo Dircetor mais votado. 

Art. 19. Comp:•te ao Presidente da Companhia: 
L' :'_,]'''!.::· ,~, ~~'-'' ·:·n,, lmpt'~i:d a appr.n:l~';i,, rlt• t'tl:lt''

~: ~ -..:~~,:_·.-~: :·.' ~ :· --~ ~-...:.:: .~: '~ -i:' .à :·~' ..... --

:?.' St'lll 'Jl' ,. d 'llll!!ir li\Tt'tll ·nk t' ,;,'t\'nL' ,. nu:~ ,·:n!•!t' 
gado.> lh Companhia, li:\.antln Lb St'US ordeuadns e ;.:-ratilit'ilÇlÍt'S. 

!l." Celt~brar lodo3 os eoutractos nccessarios para o desen
volvimento da cmprcza, c bnm desempenho do serviço, quer 
eom o (ioverno Imperial, quer com outros governos ou par
ticulares. 

ft-." Dctcnninar c regular o mcthodo da escripturnção, que 
será feita eom a necessaria clareza c conservada rigo10samentc 
mn dia. 

5." Fazer acqnisição de tudo, quanto possa interessar á «Jffi
p: · za, incluindo bens moveis, semoventes ou de ra;z; bem 
.~omo vendô-los ou pot· quahtuc:r fórnm olkna-los, I{Hando isso 
convenha aos interesses da Companhia. 

G." Fazer os n'gulamcntos necessarios para a boa execução 
do serviço, pondo-os logo em vigor. 

7 ." Convocar onlinaria c extraordinariamente a AsscmlJléa 
geral dos at~cionistas, a que presidirá, bem como ás reuniões 
da Direetoria. 

8." lteprescntar a Companhia em totlos os seus direitos c 
intercs~es, l'xerccnrlo livre c geral adminislra~ão c:om plenos 
podere;;, comprdwndidos c outorgados lodos sem resen·a alguma. 

9." Fazer recolher a receita apurada aos cofres de ut:o .1~anco 
;wrcdit<Hlo, com o qual terá conta corrente aberta, de modo 
l!ltC os l'!tndos disponh·eis SL'jão produclivos de juros. 

Ar 1 2!l. S~rvirá ele Secrl'lario aquellc dos ll:reclores que 
o Presidente pll'il tal fim designar, COillpctimlo-liw: 

L'' Larrar a:; adas !las reuniões da Asscmbléa gerJI e da 
l)irectoria n0s rcspccti\·os lirros. 

2. 0 Authenticar com sua assignalura os Lermos de lransfe-
reucias das acçües da Comnanhia e a corrcspoudencia. 

Art. 21. Do:> lucros líquidos da emprcza se deduzirão: 
L" Cinco por c.ento para o fundo dtl reserva que será creado. 
2." :\ eommissão da Dircctoria. 



, 

3.• .\ q•vntia cquivalcn:r â riclrrior:Jçào do material. 
/;, .. • O nr:•.nro do s•·g-ur·o doo; Pii!JUPif'S. 

O o·rm ,;1 ·.;c ·rrL~ scr.1 'rt,vidido sÍ·m:·st··al,nenln pelor, accinni:;. 
f as, tl<in pod•~ndo toda via os dividendos annuaes rxc,•dnr de dmw 
pot· c•·nto, cmqu<~nto o l'undo d•· rcs1~rTa não rcprcsentur cin
cocnta por crnto do capii:d da Companhia. 

Tndo quanto c\ecdcr de doze por cento dos lucros líquidos 
qnc n·1 fúnnn do paragraplw antt~ccdcntc àevem ser divididos 
annnllmente pelos a.;eionistas será !Pvado no fundo de n•serva, 
em (jUanlo :;e nào rcaliz;·r a courliçiio fitl''i do pan;grapho citado. 

Dos prcmios de s1•guros dos seus pnqnrlcs, tomando-os a 
Companhia a si, poderá fazPr-sP um diviclt>ndo addieiona!, 
sc11:pn~ que a sua accumulação os eleve á quantia superior á 
dos riscos pro v,; \'('is. 

Art. 22. O fundo de rescrvn he exclusivamcnle destinado ;;ara 
fa;:~·r fac" ,~, pcrd<IS do capitul social ou para ~ubstitui-lo. 

Art. 2:1. 1.\üo ~:e poderá fi1z(~r distrilmiçú·. de ciivitlendcs c:1: 
quanto o capital sor:ar. d<>:>fideado em virl.:de de JWrdDs, nilo 
f.3r in',e;zralmPnte re'tuh!'!ecillo. 

l'alaeio ,;o Hi,l de .h:lClro em H- de Seleml.ri\l de 16\~1.
;uanutl Feli~ardo de Souza c ,Veíto. 

Conn.'re.-0 D.reetor, .1. A.. Mun~ira G~timn·tlrs. 

DrCRETO :\. 2_S2R- cic 21 de Setemb:-o de 136!. 

_í.utm-Lsa o (l<lipirgo da locomotiva, des~tro dos lin1itrs da Cidade, Nn subs
tituiçt:o dn nJGtor flnim:ll, ~o s:oryi.;o de tr·an~portcs c conduc~~o de gr:neros 
(pJ c~.nlildlo c:1~ feiTu da '1\;ilC~l. 

Attcndenc!o ao que :1:c rc;:r<>senlou o Barfio de !Hauú, H•~i 
por bem autori~·'\" o cmpn•g<J <'a !occ.trotiva d(·ntm.ào.: li1:Jil•~·' 
da Cid:1cl ~, c~~n :=-uhsUtu:~·1o do iiJotor ~ir:u.ai, no spr· =co r::; 
ii·;~r.~iporUl (!r~ rln-;~:~g(}tt·r;~;, e C0~1duc·ç:"io de gPnrro~ do f~lt!;!!nho 
dt~ f,•rro da 'l'ijuca, Sf'IHio para e . .;tc rlfcito ump!iado o q~w 
clispüc o Decreto n." 1.772 de 28 de Junho de 1S5ti, mediante 
m: COIH~ir,ü••s que com <'stc baixiio, aosignndils por !llanocl Fr·
!i:r.ar,1o rl1l Suuz;l e Melio, Snnsclheiro dro Estado, l\iinislro <' 
S<~•;rc'ario rle Es\;;.lo do; 'll'goeios cL.1 A;.;-ric:.~Hqra, Cnmmcreio 
e Obt"'S Pu!,!ic;r:;. Palücio do Hio de Janci10 em rinte um 
d;:, Setwnbro de mil oitocentos sessenta e um, quadri1:1('SI.no 
na lndc'Pcndenciu c de Imperio. 

Com a Hubrica óe Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Felizm·do df Souza e Mello. 



Con1Uc?ie~ Iuu·a a con61tt•ucciio e uso dau1 lo
c:~ ~a:D ti v''·" e.!lilpJ.•c[l,'~M.ilas no' eaaninho d~t~ !.~a·ro 
da 'l!'iju.ca. 

Um Engenheiro nnnwado peh Governo deverá inspeccion~r 
as lor:rmiOtiv<~s e;!lrPgU()S ao !-\()fviç.o, e no exame a qtw pro
cede!' Pxigii ú a restricta observancia das seguintes C..-ItdiçüPS: 

1. • As loco•notivas empregadas no serviço do caminho do 
frrro da Tijnca deverão st~r eonslruirias de modo que apre
sPnlern a fórma de cal't'o ordinario; e tcnhào occultos á vista 
todos os apparc!hos de tr;•nsmissão de movimento, caldeira, 
alimentarlor, & c., de conrormidade, tanto quanto fôr possivel, 
eom o desPnho junto. 

:2. • Pnra evitar os inconvenientes c pPrigos q•Je podem re
sultar da sa'•id:· !lo vapor e fumar;a J.as ruas, em•lrt'.'.:(ar-se-ha 
todos os m<·ios para que o \apol', que s11 e:;eapa llos l•1bos de 
vasão, torneiril~ de tkscarga, dos cj·lintlms e valvnlas de sc
gtll'i:n~·a, bem como n fumaça I..JU" sahc pela chaminé, passc1n 
por tubos apropriados, q;1c COI!lmuoiqtwm <~c.m o tanque do 
alimPntarlor, ahi SP eondPnstJ o que rôr conclensavel, e o que 
r~iío r;'\1· ~~·nlla de,;Pnrga junlo do nível lln,; earris, jJOI' bni:<<~ 
ua pwl·1!on,;a l'!ll que "t' cul!nea o !11<\l'lll!ll''la, eolHll so ,.e 
no plano. 

:~." O :n:tdlinisla ni1o ó•vcr<Í sahir do S~'U lugar quando tiver 
de >~brit·· ou !'ecbar a chaminé e as tomeiras de d·~~euq;a dos 
cylindr()s. 

·· !k• Os catTo,; ou caixns das loeomotivas devPriío SP!' a:wrtas 
na partt• antPrior, de Inatv~ira qu,• quando e'\as estiVI'l'l'ITl <'In 
SPrvil:o nas ruas, o IWie!unisla cJlioc:;tdo llil frentP dn t·omboi 
pnso.;a do Sl'll lugar d··seori1nar n C;llfllllho qn" lem de percorr.·r. 

5.' :\s :oco motivas Sl)l'ào munidas do p ,de1·osos f'n•ws cons
truillos dP mod'l q[jl) possiio SPI' llltu:PjMios pc:o madtini,;la, 
ou pelo fogui.,tn, dns lugared qUI' est•·s d"'·~:an occupar, ou 
simullHnt·HIIII'IÜP ;·:li' ambl,s, se assim o exigirem as cireums
tum:ias. ( \ ··ja-s·· o plano. 1 

6.• Cada locmnotiva riPvr·rá ter quatro rodas uc trinta pol
lPg<l<lils, quando muito, de dianll'tro, peadas duas a '.lua.;, como 
indi,·a o plano. Entre c<1da pnr de l'odas haverá a distancia de 
60 pt'~lPgadas, 110 :uaximo, mcditlas de um a outro ce11tro do 
eixo. Us eylintlros, ~~mbulos, bombas, & c., estnriio oecultos á 
vista, c eolloeildos a cima dos carris em distancia, pelo menos, 
!le 28 pollt·!-!<Hlas. 

7• Cuda ltH·ornotiva dt•verá ter urn tanque para al'commodnr 
n ;1gua que fôr IWCl'Ssaria para duas horas dt~ trabalho; c além 
disto c a; 'aciLli:r){) para rPcPber a qnantirbde de eoke prcdso 
p:l!'a tamh·~m duas horas de tnbalho. A linha d'agua na cal
deira ctm·erá cobrir os tubos e fornalha pcrfeitnmcnlt~ ern <lecliTII 
de 1: 20. 
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8. • Na frrnte das locomotivas collocar-se-hão guardas ou de
fesas de ferro que possão apanhar e lançar fóra dos carris ou 
da via ft~rrra os animaes e outras objectos que nclla sejão 
Pneontrados. 

u.• A velocidade das locomotivas, neste caminho de ferro, 
nunca excederá de quatro leguas de 3. 000 bra~as por hora no 
Pspaço wmpreheudido entre o Hocio Pequeno c a Tijuca: do 
duas l!•guas desde o Rocio Pequeno até á rua do Conde, e do 
urna lcgua nesta rua. Esta velocidade será ainda diminuída se 
a pratica dc111or~strar· que he perigosa. 

10.• Em lugar de apito do,·er'<í ter cada locomotiva uma cornda 
tocada a vapor parn o fim de dar signal de sua approxirna~.ão. 

1 1.• O (;ovcrno nomeará um Engenheiro para fiscalisar se 
as prcsPnlrs condições são llelmente cumpridas, bem como 
aqnPIIns ;í que se aeha liguda a Companhia em yi;·tude da 
!Pgisla~iio que n rege. 

Palaeio d~l Hio de Janeir·o em 21 rle SetPmbro de 181;1 .
Manoel Felizardo de Snnza e ;llello. 

DECHETO ~- 2.829--de 28 de SctPmbro de 1861. 

Altf'ra a organisarão do Batalh'ío de Infantaria numero spssruta f'. nove da 
Guarda :\arional ria Pro1incia de 1\linas Geraes, c rn'a um Es!Jnadrno 
;nulso. 

Atten!lendo-ir proposta do Presidente da Província de Minns 
f.eraes, Hei por bcrn Decretar o seguinte: 

Art. t.o l"ica reduzido a seis companhias o Batalhiio de In
fantaria numero sessenta c nove, aetualmente organisndo com 
oito companhias no 1\lunicipio do Hio Preto da Proviucia de 
.Minas t;rrars, e neado no mesmo 1\Junicipio, com a fo:·ça 
desl;,)ada daquelle Batalhão, um Esquudrfw avulso, com a nunw
ração de treze, o qunl terá a sua parada no lugar que lhe fôl' 
rnarcado pelo Presidente da Provincin, na conformidade da Lei . 

. \rt. 2." Fica derogado o Decreto numero mil trezentos 
trinta e trcs, de dezoito de FevPreiro de mil oitocentos cin
eoenfa e quatro. 

Franeisco de Paula de Negreiros Sayiio Lohato, do 1\icu 
Conscllio, ~Iinislro e Sccrclurio de l~slado dos NPgocios da 
hrstiça, assim o tenha entendido e f<H;a executar. P<Jlacio do 
Hio de Janeiro em vinte oito de Setembro de mil oitocentos I sessenta e um, quaC:rugesimo da lndPpendencia c do lmperio. 

Com n Rubricn de Sua }Jagesfade o l:npcrador. 

Francisco de Paula de Negreiros Saylio Lvbato. 

~-
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DECRETO N. 2.830-de 28 de Setembro do 1861. 

Desliga do Commanrlo Superior dos Municípios do Rio Prelo e Parahrbu-
1111 d:t Província de Minas Gcracs a Guarda Nacional de Darbaccua, e 
com clla crêa um Comrnando Superior. 

Attcndcndo á proposta do Presidente da Província do Minas 
Cernes, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.• Fica desligado do Commando Superior da Guarda 
Nacional dos Municípios do Hio Prelo e Parahybuna da Pro
víncia de 1\linas Gcracs a Guarda Nacional do districto de 
llarbacena, c com ella creado um Commando Superior, ror
tllado do Esquadrão numero onze do Batalhão de Infantaria 
numero sessenta e oito da Secção de Batalhão da reserva 
numero dezanovc, c dos batalhões de Infantaria numero se
tenta e um e oitenta c cinco, que se devem organisar de seis 
companhias cnda um, com a força existente na segunda, quarta 
e sexta companhia do aclual Batalhão numero setenta e um 
do serviço activo. 

Art. 2.° Fica det'Ogado o Decreto numero mil trezentos 
trinta e tres de dl'zoito de Fevereiro de lllil oitocentos cincoen
ta e quatro. 

l<'rancisco de Paula de Negreiros Sayfío Lobalo, do l\Ieu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da 
.Justiça, assim o lenha enkndido c faça Pxecutar. l'alacic do 
lHo de Janeiro em vinte oito de Setembro de mil oitocentos 
sessenta e um, quadrngt·simo <la lmlependencia c do Imperio. 

Com a Hubl'ica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Franciscv de Paula de N egreiro8 Sayiio Lobato. 

DECRETO N. 2.831-de 28L de Setembro de 1861. 

Crêa mais um Bntalhno de Inruutaria da Guarda Nacional no .Municipio 
d11 Parahybnna da Província uc Minas Gcraei. 

Attendendo á proposta do Presidente da Provlncla de Minas 
Gerae;;, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.o Fica creado mais um Batalhão de Infantarb, de seis 
compnnhias, com a numcraç.ão de oitenta e seis do serviço 
activo, no Município do Parahybuna da Província de 1\Iinas 
Gcrat~s. Esle Batalhão será organisado com a força cxiste!Jto 
na primeira, terceira e quinta companhia do actual Batalhão 
numero setenta e um. 

Parte li. 5!~ 
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Art. 2." Fica de rogado o Dccrdo numero mil trezentos 
trinta e trcs, de' dczoi lo de lêcverciro de mil oitocentos cin
<'OPJ!i;J C Olli'.ti'O. 

Franeisêo dP Paula de Neg!·ciros Sayão J.obato, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c fa;'a executar. Pnlacio do 
Hio de Janeiro em vinte oito de Setembro de mil oitocentos 
srssrnta <' um, quadragcsimo da Jndcrnndencia c do In:perio. 

Com n Hubrica <lc Sua M~geslade o Imperador. 

Francisco de !'aula de Negreiros Sayào Lobato. 

--
DECRETO N. 2.332-<le !) de Outnhro de 18G1. 

Fixa em rPm mil ro1is .~nnuaes os crlil'IIIHlos dos Carcereiros das Cad~as 
das \'illa~; l\laria, "'limnrla, c !"JUta Anna do l'uran.1hyiHt, na Provinda 
tlt~ Mato Grusso. 

Hn: por hem !li•t·.n•tar o seguinte: 
Artigo unico. ri·.:a !ixwlo o oni<'!HHlo de ccml mil rris annuacs 

aos Carenrciros das Ca1h~as das Vii!as l\Iaria, Miranda, c Santa 
Anna do l'arana!lyba, na Província de Mato (;rosso. 

l•'rancisco de Paula de i\ef>l'cims Sayiío Lobato, do liícu Con
scl!w, :\linislro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Jt1stiça, 
assim o tenha .:ntcndido c faça executar. Palacio do Uio de 
Janeiro em nore de Outubro de mil oitocentos sessenta c um, 
quadrngcsirno tLl Indt>pendcncia e do lmpr~rio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagesta,de o Imperador. 

Francisco ds Paula de Ne9reiros Saycio Lobato. 

DECllETO N. 2.833- de 12 de Outubro de 1861. 

.Aitfrtt a disposiçJo do art. 3. 0 , ~0 1.0 e art. o. o § 2. 0 do D~~creto n.o 2 .C~H! de 
:!~ d0 :·o\t~;Jthro 1k ~ 81:0. qun r\\gula a tr.:msfercnria d(l eseray,,s c tt anc
t.::l::ti:.IJ ';._~d Jcl!~)!J~!O (~llJU('~il siz:1. 

H:•i ilill' bem, 1'!11 Yirtudc do ;;rt. 1.", § 2. 0 11.0 3. 0 da Hcso
hH;ii:> da Assem bléa Geral, promulgnd:) pelo Decreto n." 1. tr.9 
de 21 dll Setcwhro rlo correnic anno, decretar o seguinte: 

A;t. t.o Os Tabclliiícs de notas, Escrivães do Civel, c os dos 
Juizes de Paz de todas as Cidi:ldcs, Villas c Frcguezias do lmperio 
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lavrarão cumulativamente c sem dcpcndcncia do distribui;;ão as 
cscripturas publicas de compra e venda de escravos. 

Art. 2. o Nas escripturas de que trata o artigo antecedente nu o 
será transcripto por extenso o conhecimento do pagamunto do 
imposto da meia siza, declarando-se sómentc o SPU nu: ~ro e 
data, a quantia c Eslaçao arrecadadora. Esta disposição hL .~x
tensiva ás cartas de arrematação ou adjudicação, c a qualqu~r 
outro titulo de aequiciição poi' neto jurlidal. 

Art. 3." O;~ 1. 0 do o.rt. 3. 0 e o~ 2. 0 do Drt. 6. 0 do Decreto 
n." 2.699 de 28 de Novembro de 18CO são nllerado~; s1ím:~ate na 
parte em que incnmhc privativamente aos Tabeliilics de J,oi,as c 
aos llscrivãcs de Paz, nos lugares dcsi!:jnndos pelo art. 1. 0 da Lei 
de 30 de Outubro de 1830. a a!trihuiçrto de lavrar as csci·ipturas 
de transicrcncia ele c~c,·avos, c bem ns~;im naq!Wl!<1 <J.I.W <)Xi~~c a 
ineorporaçr\o de rrrúo ad verbum do conhecimento do paga
mento do i:apostn nns cscripluras; conlinuamlo em inteiro vigor 
todus as dcmai3 di;,poslçõcs do mesmo Denclo. 

Art. 4-." Ficão revogadas as disposiçücs em eonlrario. 
José Maria da Silva l'aranho~, do l\Icu Conselho, 1\]i nistro c 

Secretario de l~slado dos Negueios da Fazenda e Presidcn te do 
Tribunal do Thcsouro Naeioua!, ·assim o tenha entendido c faça 
executar. l'da::in do Hio dL~ hnciro t~m rlo;:r: dl' Ou ~abro do mil 
oitocentos scsscnl<l c um, quadragesimo da Jndcpcnd;.mcia c do 
Impcrio. 

Com a Ilnbrirn de Sn<l Magcslade O Imperador . 

.José Maria da Silva Par.:mt>as. 

Concede no Barão rlc Mnuit priri!r!!iO por JJüVCJ!ta annos Jlara a tcnslrnl'çfio 
de planos indinn•los na SeiTa da Estreita d:· Proviw,;a <lu Pio <lc .Janeiro. 

Mtendcndo ao que l\Ic rcqu~reu o Harão de Mauá, na 
qualidade de, Pr~sidt>ntc, da Imperial COJ!lfanhi,a de Navegação 
por vapor e l~strada d<::_ h~no de Pc~ropclls, e C~Jnform~ndo-~Ie 
co 111 v p<lreccr da Secçac dos i"legocJOs do lmpcno do Conse!no 
de Estado, exarado em Consulta de ~3 do mez passado: Hei por 
bem Concertcr-lhc privilegio por noventa annos, dependente da 
3 pprova<:ão da AsscmlJ!{·;~ Geral Le~islativa, p<m~ a. c;mstr~cçiio 
de planos inclinados nL\ ~erra da h~trella, Provmc!a do H.to dé 
Janeiro, ". !lm lle facilita f· o transporte rlc m~rcadonas p<?la refe
rida Estrada. mediante, por(·m, as condiç.úes que com este bai
xão, as~ignadas por 1\Lmoel Fdiz;;nJo de Souza c Mello, Con-
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sclhciro de Estado, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Agricullura, Commcrcio e Oun1s Publicas, que assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em doze 
de (\.-:'uhro de mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da 
lnd ~~:ndcncia c do Impcrio . 

. Pl 

Com a Hubrica de Sua 1\Jngcstado o Imperador. 

Manoel Felizardo de Soum e llfello. 

(Jomlldi<I(~Cr.;, cmtll fJE~e !fte colu!e{Mid«ll a® ruias•ão q~e 
~&Uiá o ;wh'iRe~io Ja&u•a •~ cmas~r.·cucção de 
JDhn!.os ilnc~~auu~os I!U~ !{itcrn•n da li•:sts·c~D~l_. 111 
tjlne se l!"efm•c o ll!Jccn•ei<a n. 2. §3~ destu eUntn. 

~-· 

O Emprezario lení o direito de desapropriar os terrenos de 
que carecer para os trabalhos de sua l~mpreza, ficando port-rn 
dependente de nprcriaçfio do Governo Imperial a extensão dos 
ditos terrenos. 

:e.· 

Para o mesmo fim ser-lhe-hão concedidos os terrenos na
cionacs que ni"ío forem ncccssarios para o serviço publico; ve
rificada porém esta necessidade, o Ernprczario scn\ obrigado a 
mudar a dirccçi\o dos planos inclinndos. 

m.• 

Os planos das obras respccli\'as scrüo submctlidos ú appro
vaçllo do Governo Imperial, c o J~mprczario, se lhes der I'XC

cuçfio nnl<•s de npprorados, incol'J"er:í, n arbilrio do Ministro 
da Agricullura, Commercio c OLr11s l'ublicns, ou na multa de 
dous contos de réis, ou na pena de desmanchar tudo qunnto 
ti ver feito. 

4ft .• 

11 Os planos inclinndos serão franqurados ao trafrgo publico 
111 sómente depois de verificauo, em exame feito por uma com

missão nomeada pelo JUinislt'o dil Agrieultura, Commercio c 
Obras Jluhlicns, que oflcrecem as neccssarias garanlius de segu
rança. A contravenção será punida com a multa de quatro 
contos de réis. 
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&.• 

O Em preza rio fica obrigado a aceitar os melhoramentos que se 
reconhecerem capazes de reduzir a despeza do transporte c os 
riscos. 

8.• 

O presente privilegio cessará, se os fins da Emprcza não forem 
conseguidos: e os terrenos nacionacs que tiverem sido concPdidos 
revertení(j para o domínio nacional, sem que o Emprezario tenha 
direito lt indcmnisaçfio ainda das bcrnfeitorias. 

Tambcm o privilegio cessará se dentro de seis annos, contados 
desta rlatu, o Emprczario não tiver começado os trabalhos do 
eonstrucção dos planos, c terminado no fim de outros seis annos; 
c no caso de S!~r interrompido por um armo o serviço dos ditos 
planos, quando comcç.arcm a funccionar. 

Ficiio porém salvos os casos de força maior. 
Palucio do Rio de Janeiro em 12 de Outubro de 18Gl. 

Manoel Feli:tardo de Souza e Me7lo. 

---.te....,_.-

DECHETO N. 2.835-de 12 de Outubro de 1861. 

Prorop;a por mnis um nnno o prazo do tempo marcado no Derreto de 'O 
de Norrrnbro rle 1S~O pam comc~o <las oln·as nrccssarias ao s<·niço da 
li!llpcza das casas c esgoto <las ngnas plmiacs da Cidade do nio rle Ja
neiro; c altrra IIS disposiçi1Cs dos §~ ~." c 7 .o da Con<li~fio 3.", c assim 
tnmbcm 11 Contliçno ~O.• do Contracto de :15 <lc Abril de 1857. 

Attcndendo ao que Me rcprcsentárão Joaquim l)crcira Vianna 
de Lima Junior c João Frederico Russcll, Emprezarios signa
tarios do Contracto de 25 de Abril de 1857 approvado pelo 
Decreto n. o 1. 92g do referido mez c anno para execução das 
obras ncccssarias ao serviço da limpeza das casas c esgoto das 
aguas pluviacs da Cidade do Rio de Janeiro: Hei por bem, 
de conformidade com o parecer da maioria da Secção dos Nego-' 
cios do lmperio do Conselho do Estado, prorogar por mais um 
anno o prazo do tempo marcado no Decreto de 20 de Novembro 
de 1860 para começo das mencionadas obras c approvar ns 
alterações das disposições dos §§ 'L o c 7. o da Condi<:fio 3. a o 
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Condição 20.• do mesmo Conlracto, as quaes com este baixao 
assignadas por I\Ianod Felizardo de Souza e 1\Icllo, Conselheiro 
de Estado, Senador uo Impcrio, Ministro c Secretario de Estado 
dos Nrgocios da A;.;ricultura, Commcrcio c Obrns Publicas, que 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em doze de Outubro de mil oitocentos sessenta c um, 
quadragesimo do lndcpcndcncia c do Im pcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestudc o Imperador. 

~Ianoel Felizardo de Souza e Mello. 

ContUcões ~u{"~'lulas €lo lf7m.atl•acl!o {te ~5 ele 
J';l\iw~h d® ~. s~ ~ Ulll!n'OVlMiO Ktdo HScm·eto u. n 

1i.~&Z~) de ~~j) «io cilt~lHh n~ez n lliJUC .'§>c i:i'.t_•fcl!'ü 
o llfJCICI!'f.')Í1~ ~Rtê:!!lla d~~ Í!~, 

Em conformid::Hle com n disposição dn Condição 28." do Cou
tr·aclo de 2:5 do Abril do 1857, c necoruo havido entro o Govemo 
lmJWl'ial c Joaquim Pereira Yinnna de Lima Junior c .João Fred(\
rico Hussell, na qualidade de .Emprczarios signata!·ios do Conlrado 
que dcyc levnr a ciT:'ito as ohra:; ncc(~ssarias ao servir;o da iil:l
;)eza d,Js casas c e;~olo chs ap.U<IS plnviaf's na Cir!ade do Hio 
de Janeiro, as Condições 3.• ~% !, .. o e 'í. 0 (~ 2D." fio dito Con
lraclo flciio substitui<~as pelas seguintes com ns mesmas ~wrnc
rnçücs · Condiçi\o 3." § !, .. • .---A vagm·-llws ror semestre nos 
primeiros i~ dias dos mczcs de .Janeiro c Julho de todos es 
annos, porque; durar o priy.i!cgio, rnctnrlc dn taxn <m\orisada 
pelos §§ 3:' parte 1." do art. 11 dn Lei n.• 7JH <lc 28 de 
Sl'tembro de 18:53, a rn::rw de ()0.~000 annuncs por cada um 
c.los prcdios snjcilns ao i•npos!o da flccima urhnn:1, em que o 
systcma df' t!csp••jos se achnr em cxPcuçüo. Cnnrtiçiio 3." ~ 7.•
A fazer com que peia il!m.• Camara ~rja pnga aos Emprezarios 
S'2mcstralmcntc nos mezr•s dP .lanl'iro c Julho, durante o tempo 
do pri'/ilegio, a quantia de 1~: ()()();r, pelos eusteio, ronsN\':1ÇfiO 
c limpeza das valias de esgoto das nguas pluviacs. O priHieiro 
pngamento dessn qu<~ntin srí torá lu~ar seis rnr•zcs depois r.n 
promplas as ditas valias. CIJndição 20."-Fica PXprcss;J e po
sitivamente ajustado entro o GovNno e os Emprczarios, o 

.snguinte: 1.•, que no caso dP nfi.o s<'r suffidente o capital 
orçado pam loc.las as ohras c serviço a r{Ue os .Emprczarios ~;e 

.._~r;rnpromPt!orn, serão oslt's obrigados a aus-mcnlar o rncs~11o 
.,capital tanto quanto mr neccssario para o dito fim; sem que 

esta obrigação importe clevaçfío d:1 taxa ou dr! qutwsquer Oll!lS 

para o Go1erno ou para os partieulart'>, aléw dos dr•clarados 
:10 prcscnln Contractn; 2. 0

, as obras dt~verão ser feitas par
r ia! mente e em cada Districto de per si, de modo que não só 
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se attcnda o mais possivel á commodidade dos proprictarios c 
a que haja o menor trnnstorn•) no transito publico, mas lambem 
a fim de que sinão de ensaio p.:Jra os do:; o:llros Districlcs; as 
que se fizerem, por(·m, no Dislriclo que para ensaio primeiro 
se cons:.ruir dt'Yl'rão ser feitas por secções, que principiarão no 
litoral, e sem interrup~·.fio se seguirão umas ás outras na di
recçfío do extremo culminante desse Districto no Campo da 
Acclamaçiío, geralmente conhecido por Campo de Santa Anna. 
A' proporção que essas secções se forem completando nellas se 
ir;i desde logo pOt\dO em cxeeução o syslema de esgotos (~ 
dccompo~i~;1o proposto,· de maneira que quando se acharem 
concluHias as obras em todo o Districto de ensaio possa ter 
sido demonslruda, durante oito mezes com a pratica havid11 
ll<:S primeiras sr'cções n ctnc::teia do systema conlraetado. Se o 
ensaio por este modo feito no 1. o Districto construido f() r satis
factorio o (}oYerno dentro de um mcz depois que as obt·as 
tiverem funccionado t>m todo esse Districlo o declarará por acto 
oíllcial, c os Emprezarios terão direito perfeito não só de rea
lizar as obras dos Districlos seguintes, corno de receber na fórmu 
drr ultimil parte do % ü.o da Condição 3.• do Contracto a taxa. 
a qnc estiverem obrigados os predios em que o syslcma de 
limpeza tenha !'nnceionado, pelo menos seis mezc~. Sl', poróm, 
!ler-se a hypolhest~ contrarir., eaducaní o prt'Scut<~ Conlracto em 
tod0s os seus clfl'itos, e !lcc;rão os Emprezarios n!Jrigados a 
repôr ú SUil cthla no estado em qtw anteriorrnPntc se acltaviio 
-.u rua:; c casas, sPm que por este facto possfio em tempo algum 
e a qunlquei' titulo qtw seja cxi;,dr a lllenor inc\emni!;<:ção di
n~cta ou inclir,•clanH'tll<'; 3.", o Districlo de easaio, o primeiro 
em que dever;:o eo:ucç:u· as· obras, será o que comprohende 
os bairros cb Gloriil c CuLctc, c se aeha no plano geral das 
obras designado pelo numero 3. 

Palacio do Hio de ,laneiro em 12 de Outnbro de 1861.
Manoel Felizardo de Souza e Mello. 

DECRETO N. 2.836- de 23 de Outubro de 1861. 

Concede ;\ Sorie•I:Hie tíni.~o Beneficente Vinte c :·~o;c •!c Julho antori:,açiio 
p<lra continuar a ruurcioJ.ar, c <tpproya os sevs Esl~ll!tus. 

Atlcndendo ao que Me representou a Sociedade União l3cnc
ficcntc Vinte c Nove de Julho, c de conformidade coní o 
parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado exarado em Consul\a de onze do mez passado: Hei 
por bem coneeder-lhc ;;utorisação para continuar a fuuceionar, 
e approv'.lr os seus Estatutos, lkando as alterações que nellcs 
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se fizerem sujeitas a approvação do Governo Imperial, c de
vendo passar-se a competente Curta para servir de titulo á 
mesma Sor.iedadc. 

José lldcfonso rlc Souza Hamos, Senador do lmperio, do Meu 
Conselho, Ministro c Sccrcturio de Est;tdo dos Negocios do Im
perio, a~ ;im o lenha entendido e faça executar. Palacio do Hio 
de Jandro rm vinte Ires de Outubro de mil oitocentos ses
senta c um, quudragesimo da lndcpendcncia c do Impcrio. 

Co:n n Rubrica do Sua 1\Iagestado o Imperador. 

José llde(onso de Souza Ramos. 

!Esintntos da Socle«iatle União Beneficente 
Vinte e No,·e tle .Jullao. 

CAI)ITULO I. 

JJ.\ OilGANIS,\ÇAO JJA SOCIED.\DE. 

Art. 1 o A Sociedade instituída em uia !lo anniversnrio 
nalalicio de Sua Altezn l:npcrial a Senhora V. lzauel, deno
mina-se- União Beneficente Yinle c Nove de Jullw. 

§ 1. o A Sociedade compõe-se do illimitndo numero do 
Socios nacionacs c estrangeiros, quanto á Socios c!Tcctivos o 
honora rio:;. 

Art. 2. 0 A Sociedade tem por fim beneficiar á 11eus socl8s 
o suas famílias. 

Art. 3. o São cousid<)rados como fnmilias dos soclos, a vi uva, 
fllhas o filhos. As pcnsiks são concedidas da maneira seguinte: 

§ 1. 0 A's viuvns ernr)uanto se conservarem no seu estado 
C<llll honradez e dignidade. · 

§ 2. o A's li I !las legilimas on naturacs, legalmente reconho
dt1as ali'~ dt'zaseis annos. 

;~ 3. 0 03 filhos nas rncsnws circurnstancias ató a idade de 
doze armos. 

CAPITULO 11. 

DA All!HISSÃO JlOS SOCIOS. 

Art. !~." A proposta para socio dercní conter, nome, idade, 
cslado, profissJo, naturalidarl<)1 c resitkneia, que assignaní o 
proponente. 



Arl. 5. 0 Lida a proposta pelo Secretario, serú rrmettida 
pelo Pn·sidentc <Í Commissão de syndi<;ancia para rsla dar seu 
par<'cer na seguinte sessão, ficando sob sua responsabilidade o 
seu par<'crr. 

Art. ().o O candidato urna vez approvado e officiad:J pelo 
1. o Secretario h e obrif!'cdo a contribuição de sua respectiva joia 
no decurso de trinta dias, ficando sem ciTcito a approya~·ão se o 
não !izcr. 

Art. 7. o Para ser soei o desta Sociedade h e preciso : 
~ 1. o Ser de condição livre, c não ser de côr pret<J .. 
§ 2. o Niío estar pronunciado. 
~ 3. • Ser bem morigerado. 
~ 1. o l'iiío S<'r menor de dt~znsf'is annos. 
~ 5. o l~star no gozo dP perfeita saude. 

1..\PITULO IH. 

IlEYERES llOS SOCIOS. 

Arl. ~.o He deYnr de todo o socio contribuir no ado de 
sua entrada com a joia de cinco mil róis, qnando a idade não 
passar de trinta c cinro annos, f'OIII a de dez mil rds ai<! a idade 
de cincocnta annos, ficando uns c outros sujdlos ús mensali
dmks de qninlwntos r{•is, pagos em quart<'is adia11lados ainda 
quando b<·rwlicia<los pela Soeü~dade. 

Art. !J. o Logo que sPja aberta a bcneficcneia, fel':i(l f'!nvadas 
as joias, as de einco mil n~is passarão á dez mil n.,is, e as do 
dez mil n'is lÍ vinle mil rúis. 

Art. 10. Logo que a Soeirdndc conte em seu grPmio oito
centos sor.ios, e que estr:s cstejão quites, as joias pa:;s<~rão a de 
dez mil réis á vinte mil réis, c a <ie vint2 mil r<;is n trinta rniliús. 

Art. 11. Todo o soeio hc obrigado a cumprir religiosamente 
os presrntes Estatutos, e lwm as,im aceitar c CX('J"<'('r <'.otn zdo 
qualqurr cargo para qne für eleito ou nomeado, lliío podPndo 
excusar-se sem que prove grave inconvonicnte rPc.onheddo pelo 
Conselho, ou no caso de reeleição. 

C.\rrn:Lo 1r. 

IJOS !IH~ E1TOS llOS SOClOS. 

Arl. 12. Todo o soch tem direito de votar e s;~r votado, 
cxeeptnãu-sc : 

§ 1. o Os que niío se achan~m quitrs. 
~ 2. o Os qne estiverem presos ou pronunciados. 
~ 3. o Os que se achan~rn pPl'<'<~bcndo bcne!ieeneia. 

Parte 11. :;;_; 
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Art. 1:l. Os socios e suas famílias, tem direito a serem 
soccorridos p1~!o Monte Pio da Sociedade na forma dos artigos 
segundo, terceiro e seus paragraplws. 

Art. 14. Os socios fundadores P'Jdcrão ler assento em qual
quer sessão, podendo votar o discutir. 

Art. 15. Os socios fundadores c installadOI"es, que no prazo 
de dt'z annos não tcnhão recebido beneficencia ficarão isentos 
das rncnsalidndcs. 

Art. HL Todo o socio que julgar que se lhe falta a just:ça 
poderá representar á Assembléa g~)ral, por meio de um mq ue
rimento assignado por trinta soc1os, declaran~o a causa e ?n
trPJ.WP ao PrPsidPniP para qne a convoque, depo1s de reeonhendo 
,, ral'l<' fll'ln C<>n~t'lhn qu<' tll'lil,.rar;í. 

C'\1'11111.0 \ 

11 \S I'E:-1.\S JIOS SOCIO!". 

Art. f 7. Não !em dirdto á hcnefiecncia o soei o que no a do 
de a solicitar, nfto apresentar o seu diploma que servirá de 
documento, c pam este obter dará de donativo r.nil réis. 

Art. 18. O socio que abandonar o lugar para que tiver sido 
eleito ou nomeado nfto só será seu nome publicado no rclatorio 
annual, como notar-se-lia á margem de seu assentamento esta 
t'ÍfCUIIISianeia. 

Art. 19. 1\;ilo terfto direito ás bcmeficencias garantidas pelo 
artigo quarenta c sete os socios que não. se acharem quites com 
a Sociedade. 

Art. 20. Perdem o direito de socios: 
§ 1. o Os que se atrazarem por mais de quatro mezes em 

suas mensalidades, não apresentando motivos justos. 
~ 2. o Os que se entregarem á pratica de máos costumes e 

vícios depois de admoestados por mais de uma vez. 
~ 3. o Os que extraviarem dinheiro e qualquer objecto per

tencente á Sociedade que lhes tenha sido confiado, ficando á ella 
o direito de o haver judicialmente. 

§ 4. o Os que perturbarem os trabalhos o ordem da Socie
dade, com desordem c alaridos. 

§ 5. • Finalmente, os que por falsas info1·mações tenhão sido 
admittidos, sem terem os quisitos do artigo seis c seus paragra
phos. 

Art. 2 l. Os soei os que forem desligados, ou se retirarem 
espontaneamente da Sociedade não poderão reclamar quantia 
alguma com que houverem entrado para clla. 
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CAPITULO VI. 

D.\ ASSEl\lBLÉA GERAL. 

Art. 22. Reune-se a Asscmbléa geral ordinaria no ultimo 
domingo do mez de Junho, de cada anno para ouvir o rcla
torio dos trabalhos da administração ; no primeiro Domingo do 
mcz de Julho, para a Commissão aprPsentar o seu parecer sobre 
o rclatorio, c proceder-se á eleição da Dirccloria c do Conselho, 
e no dia vinte nove do mesmo mez para a posse delta, e e:x:
traordinarianwnte quando a administração a julgar conveniente. 

Arl. :!:l. l'lifto IIP considnada Assernblóa geral a reunião 
u••·nnr elo• I rinla sodos: P assim eompetn-lhe: 
~ I." Tnmar todas as IIIPditlas que sejão uteis á Soeicllade. 
~ :.! . " A pprmar ou rPjl'ilar as propostas apresentadas pela 

Jlin·d••ria. 
~ :t." I lu vir iiS l"l'l"lilllla('IÍPS que fort'lll r.·ilns contra os at:los 

ou dcdsüt·s da Adulinislraçilo, julgando-os eorno l'ôr de juslit;a. 

CAPITIJLO VIL 

DAS ELElÇÕES. 

Art. 24. Logo que a Assemblt;a geral finde os seus traba
lhos, esta se converterá em col\egio eleitoral para a nomeaçãO' 
da Uircctoria e Conselho. 

Art. 25. A eleição será feita por meio de duas cedulas, nas 
quaes conterão em urna o emprego lÍ margem do nome em quem 
vota, desde o Presidente até o Procurador que prefuz o numero 
de seis, inclusive o Thesoureiro que deverá ter a maioria abso
luta, declarando por fóra da ced1Jia- para a Directoria. 

Art. 2!i. Das ecdnlas de que trata o artigo acima, a outra 
conterá nove nomes que serão eonsiderados Conselheiros, na qual 
se dcelararü no rotulo- para Conselheiros-, sendo ambas en
tregues á mesa na mesma occasião. 

Art. 27. O Presidente nomeará dons escrutadores que se 
reunirão á mesu, para examinar e conn~rir us cedulas e depois 
eoadjuvarern a apuração que serü feita immediatamente c do 
modo estabcleddo. · 

Art. 28. Depois de recebidas as listas e conferidas, o,Pre
sidente mandará pelos escrutadores encerra-las na urna para 
serem apuradas. 

Art. 2!). Conclui da a apuraçuo das listas, o 1. o Secretario 
lavrará a acta que será assignada pela mesa, em a qual se declare. 
o resultado da eleição, e remetterá a cada um dos eleitos um 
oficio em que deelare o numero de votos que obtiverão. 
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Art. :111. I) l'resideute fará sentir aos socios que fon•rn 
eleitos, o dia e a hora ~~m q1w dt>H' ter lugar a posse da nova 
uirectoria, a fim de prestarem o juramento. 

C.\PITULO VIII. 

JIA \D.\BNJSTI\A(_;_\o IL\ SOCJEIJAliJ•;. 

Art. 31. A Sociedade será administrada por uma directoria 
eomposta de quinze mernhros, qw: em conselho delibt,r«rfto em 
seu nome, a qual será eleita annualmente pela Assembléa geral, 
escolhidos pelos socios. 

Art. :r2. Compete ao Conselho: 
% 1. o Executar e fazer executar os presentes Estatutos. 
§ 2. o Prestar c fazer prestar os soccorros aos soei os c suas 

famílias, que lhes são garantidos. 
% 3. • Tomar contus ao Tlwsourciro, approva-las ou rPjeita

las c susrH~IHl~~r-lhc quando assim o couvcnllil, !) aceusa-lo perante 
a justiça !JU;mclo defraude os diulll'iros da Sor:icdad''· 

§ !L • J:ppresentar a Socir)dadc ern todos os seus actos. 
~ !). o Organisar um regimento intt>mo. 
<:;.; ().o Tomar conhecimento da rdorrna dos l~statu tos quo 

Ilt~ fc\r requerido, e reduzi-lo á projcclo para ser regularmente 
discutido. 

% 7." Convocar as Assembléas gPraPs, com anteccdcncia de 
oito dias marcando o dia, lugar c hora da reunirto. 

% 8. o Fa:~.er publicar pelos periodicos diarios, quando deve 
comer;ar o disposto no urli~o segundo. 

§ !l." l'íomcard'entre seus membros as com missões necessarias. 
~ 10. Apresentar annualmente á Assembléa Gerul, por in

tcrmcr1io de sr~u Presidente, um relatorio circurnstanciado de seus 
trabalhos, e propondo medidas neccssm:ias ao bom andamento e 
prosjwriuade da Sociedad~. 

§ 11. Dernittir os soeios que por máo comportamento, ou 
qualquer razão, os torne indignos de pertencer á Sociedade.; fi
mnuo-llte o direito de appellac.:ão <Í Assembl(•a geral. 

Art. a3. Serão cunsidc:rados s11 pplentcs dos eonselhPirôs os 
socios immediatos em yolos que sr:rão ellanwdos por offieio do 
1." SecreLario nos seguintes casos: 

§ 1." Por lillla de comparec.;imcnlo do proprictario em trcs 
sessões consecutivas. 

~ § 2." Por fallecirnento do conselheiro. 
" § 3." Por auscneia não parlicipnda. 

Art. 3'~. Nno poderá havm· sessrto do conselho sem que cstc
jão presentes ao IIH~nos oito membros da administraçrto, as deci
sões serão tornadas por maioria relativa, c suas sessões scrüo feitas 
onde melhor convier. 
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CAPITULO IX. 

DAS OllRIG.\ÇÕES D"\ DIRECTORL\. 

Art. 35. Compete ao Presidente: 
§ 1. o Presidir ás sessões da Assembléa geral e do Conselho. 

dirigir as discussões, manter a ordem, e suspender os trabalhos 
nos casos extremos. 

§ 2." Convocar as sessões ordinarias c extraordinarias. 
§ 3. 0 Assignar as representações e mais papeis que em nomo 

da Soeicdade se dirigirem ás autoridades. 
§ 4.. o Hubricar todos os livros, recibos e ordens para paga

mentos. 
§ 5.• Har immediata providencia acerca da enfermidade ou 

morte de qualquer socio. 
§ 6." Ordenar ao Thcsourciro as despezas do expediente da 

Sociedade. 
Art. 36. O Yice-Presidente tem por dever substituir ao Pre

sidente em lodos os st~us impedimentos, c neste caso exercer 
todas <•S suas altribuiçües. 

Art. 37. Ao 1. o Secretario compete: 
§ t.o Annuneiar em nome do Presidente, o dia, hora e lugar 

das sessões. 
§ 2.° Formar a matricula dos socios com a declaração do 

mez, dia da sua approvação, profissão, naturulidade, idade, es
tado e morada. 

§ 3. o Fazer as chamadas nas sessões, ler o expediente c dar 
o competente destino as deliberações tomadas. 

§ r..' Oficiar aos candidatos approvados como dispõe o ar
tigo seis. 

§ 5." TPr snrnpre rc~istrada toda a corrcspondencia da Socie
dade, e em dia bern organisatla toda a t>seripttua~;ão á seu cargo, 
podendo para isso ser ajudado pelo 2." St)Cretario. 

Art. 3S. Ao 2. o Secretario compete: 
§ t.o Substituir o t,o em sPus impedimentos competindo 

nesta occ:~sião todas as atlribuições. 
% 2." Coadjuvar o 1.• Secretario no que dispõe o § 5." do 

art. 37. 
~ 3." Formar a lislr. dos conselheiros c supplentes, n. qu(Ü 

deve apresentar em todas as sessões para se proceder á cha
mada. 

§ 4." :Fazer o esboço do occorrido nas sessões para se men
cionar na aeta que deve ser por ellc feita e lida. 

% 5." H.egislrar em livro competente as tlctas depois de ap
provadas c assignadas. 
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CAPITULO X. 

DO TJIESOIJHEIRO E SEUS DEVERES. 

Art. 3!l. O Thesourciro hc rcsponsavel á Sociedade pelos ob
jcctos e dinheiros que receber c despender. 

Art. 40. O Thesourciro apresentará no fim de cada semestre 
as contas de arrecadação e applicação dos dinheiros da Sociedade, 
e no fim do anuo um balanço demonstrativo da receita e despeza 
que será sujeito ao parecer da respectiva com missão e approvação 
da Assembléa geral, c lançado nos livros das contas pelo 1. • Se
cretario. 

Art. /1-f. Todas as contas que o Thcsourciro apresentar serão 
documentadas com as ordens que as motivárão, e recibos res
pectivos rubricados pelo Presidente. 

Art. 1,.2. O Thesourciro terá um livro onde conste com cla
reza e simplicidude os nomes e entradas dos socios, suas joias e 
mensalidades, e todas as mais notas e observações convenientes ; 
além deste livro terá outro para lançamento da receita c dcspcza 
da Sociedade, os quaes serão rubricados pelo Presidente. 

Art. 4:J. O Thesourciro cumprirá escrupulosamente as ordens 
do conselho, c bem assim as do Presidente que forem para pres
tação de soceorros exlraordinarios, ou para pequenas dcspczas até 
cineoenta mil réis. 

Art. 44. O Tlwsourciro não poderá ter em seu poder quantia 
maior de trezentos mil réis, depositando nos Bancos toda a exce
dente ató que ehcgue para a compra de uma apolicc. 

Art. 4.5. O Thesoureiro poderá d'entre os socios non:ear· um 
agente de sua confiança para as cobranças, que será pago pela 
Sociedade com a porcentagem que o conselho deliberar, nunca 
percebendo mais de 10 "/. sobre as quantias recebidas. 

C.\PITCLO X I. 

})OS l·TXIIOS DA SOCIEDADE. 

Art. 4G. Os fundos da Sociedade he tudo quanto se puder 
accurnular c que S(~a empregado em apoliccs da divida Publica 
que não poderão ser vendidas, só em casos cxtraordinarios, com 
deliberação da maioria da Assembl(~a geral. 

CAPITULO XII. 

D.\S IlENEFICENCIAS. 

Art. !~7. Todo o soei o em sua enfermidade tem direito, logo 
tlUe exija, á quantia de vinte mil réis mcnsacs. 



Art. fJ8. Tm1os os socios que por estado de moi estia ou avan
çada idade fiquem impossibilitados de trabalhar, são considera• 
dos pensionistas, c pcrcebt~ráõ a mensalidade de quatorze mil \ 
réis; isto quando a ~ociedade tenha de fundos cinco contos de rt'~is. 

Art. 4H. Fallccendo qualquer soei o que se ache quite, a So
ciedade fornecerá <Í lilrnilia do fallecido a quantia de cineoenta 
mil réis (se exigir) para o seu entmTo, e quando o socio não te
nha fa111ilia a Sociedade lhe fará o enterro até onde chegue a 
quantia estabelecida para este fim. 

Art. 50. Serão soccorridos cüm uma pensão de doze mil r{~is 
as pessoas de farnilia de que trata o artigo terceiro, do modo se
guinte: 
~ 1.• Qunndo hnjn viuva, filhos e filhas, sPrá metade para a 

viuva, e a outra metade repartida com igualdade pelas filhas c 
filhos. 

Art. 51. As beneficencias não poderáõ ser alteradas sem quo 
a Sociedade receba mil réis de nwnsa!idades. 

Art. 52. Logo que a Sociedade receba mil n~is de mensali
dades, serão alteradas as bcneficeneias, a do artigo quarenta e 
sete, passará a trinta mil réis, a do artigo quarenta c oito, a 
vinte mil réis, c a do artigo cincoenta, a quinze mil réis. 

Art. 53. Logo que qualquer socio adoeça, participará por 
escripto ao Presidente, ou a quem suas vezes fizer, ficando en
tendido que a datar do dia da participação principiará a benefi
ceneia. 

Art. 5!~. O Presidente, logo que receber a parte de doente 
do socio, enviará á commissão hospit<lleira, depois de ouvir ao 
Thesourciro acerca de suas contribuiçües; a qual informará o es
tado do doente ao Presidente a fim deste autorisar a bcneticencia, 
sendo o doente visitado pela commissão de oito em oito dias, 
participando o seu estado ao conselho. 

Art. 55. O socio enfermo poderá receber de oito em oito 
dias a quarta parte de sua beneticencia adiantada, se assim 
exigir por cscripto ao Presidente. 

Art. 56. As beneficcncias de que tratão os artigos antece
dentes serão abertas no dia do 1." anni versa rio da Sociedade. 

CWITULO XIII. 

lli~POSIÇÕES GERAES • 

. 'i.rt. 57. O socio que retirar-se para fúra do Rio de Janeiro, 
participará pot· escripto ao Presidente, ficando de~de logo isento de 
pagar mensalidades c de receber benelicencias, tendo porém to
das as prerogativas de Socio desde que se apresentando pague 
dahi em diante: não se entendendo com os Socios que forem 
ror moleslias. 



Art. S8. O Socio que se quizcr remir, pngnrá o uc ue:wsris a 
trinta c cinco annos, sessenta mil réis, c o de trinta e seis á ses
senta anno~, oil(1nta mil ri1is. 

Art. 5!). Os Soeios eiTcclivos que se quizercm remir lhes será 
levado em conta a metade de sua joia c mensalidades; isto só no 
espaço de dez armos lindos os quaes se principiará a contar no
vamente. 

Art. GO. Todos os Socios que propozcrem quarenta candida· 
tos e que estes estejão nas condições do artigo sete e seus para
gra phos c todos quites, ficaráõ os proponentes isentos de suas 
mensalidades. 

Art. til. A Socirdade, em Assrmbi{)a Geral, poderá conferir 
o titulo de Soeio Jknrmerito üquelle que por donativo maior de 
duzentos mil réis, ou relevantes serviços á Sociedade se tome 
disso merecedor. 

Art. G2. Scmprr. que qualquer Socio, estando enfermo e no 
caso de perceber beneficencia prescindir dl'ila, notar-sc-ha em 
seus nssentamentos as quantias assim poupadas á Sociednde, 
que lhe serão levadas em conta para confecção do titulo de que 
trata o artigo prncedente. 

Art. 6:3. A Sociedade terá uma escripturação gera I á cargo 
do 1.0 SPcretario, e organisada de maneira que confira com a 
parcial do 'flwsoureiro. 

Art. 61~. O Procurador tem por dever cuidar com zelo de 
todos os rwgocios da Sociednde de que fôr incumbido, e espe
cial mente das cobranças de seus dinheiros, não devendo reter 
em seu poder quantia alguma, fazendo entrega ao Thesomciro, 
de quem cobrará recibos; e se forem seus serviços julgados re
levantes pela Asscmhli)<l geral, terá direito ao titulo de bene
mcrito, isto lerá lugnr se desempenhar os seus deveres e obriga
ções pelo tempo de quatro annos. 

Art. 65. Os serviços corno conselheiros prestados em quatro 
annos, tendo compnrecido e funccionado pelo menos em dozoito 
sessões por cad<l anno, tem direito· ao titulo de Sócio Benemerito. 

Art. 66. Quatro annos de exercício como Thesoureiro da 
Sociedade, c se seus serviços forem julgados relevnntes pela Assern
hh')a geral, terá t<1mbcrn direito no titulo de Socio Ucnemerito. 

Art. 67. Se algum individuo voluntariamente e dcsinteres
satlo prestar ri Sorkdade serviços por sna natureza extrnordi
narios, <'de summa importancin, o conselllo se como tans jul
ga-los o pror:or<Í ern Assembt'a geral, para esta se entcmlet• 
(JIW he dn justiça conferir-lhe o titulo de llemfeitor; registr;:m
do-sc scn nome c serviços, bem como os dos Socios Hcncmcritos 
Ptn um só livro especial, C(ílllO lambem em um quadro que se 
achará collocado em a sala das sessões. 

Art. 68. A Sociedade rcccbcrú Socios honorarios, que pres· 
taráõ serviços e obcdicncia como os outros, porém serfio isentos 
de pi:l!-(ar mensalidades c rk receber bencficencins, sendo consi-
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<lPrados os SPU:'l serviços <'.omo relevantes, principalmente como 
medicos c bolicarios, cujos serviços uma vez reconhecidos e jul
gados no caso do artigo precedente, lhe será conferido o titulo 
que lhe compete. 

Art. 69. A Sociedade não fará liga ou jnncç.ão com qualquer 
outra, sem que pnra isso conven hão os interesses da Sociedade, e 
sob a dirccção de seu conselho. 

Art. 70. A Sociedade não poderá ser dissolvida, sem que a isso 
annuão trcs quartas partes da totalidade de seus Socios em As
sembléa geral, precedendo discussão de urgencia, c nos casos do 
art. 35 c seguintes do Hegularnento n. 2.711 de 19 de Dezem
bro de 1860. Os fundos que nesta occasião houverem, depois de 
pagas todas as dividas, serão repartidos com igualdade pelas 
viuvas c orphãos da Sociedade. 

Art. 71. Estes estatutos uma vez approvados pela assembléa 
geral, só poderáõ se1· reformados dous annos depois de sua ap
provação. 

Approvados em Assemb\{~a geral do dia 2'•· de Fevereiro de 
1861.- Presidente Francisco Antonio da Rocha. -1." Secreta
rio José Pereira Paiva. -2." Secretario il:fanoel Antonio da 
Silva Cltaves. 

DECRETO N. 2.837- de 23 de Outubro de 1861. 

Permittc que a companhia da estrada que vai do porto da Piedade no ar
ruial da Sapucaia, no municrpío de Magt:, província do 1\io de Janeiro, 
continue a funcciouar, c approva os n0vos rstatutos que devem rrgê-la. 

Attcndcndo ao que me requereu a directoria da companhia da 
estrada que vai do porto da Piedade ao arraial da Sapucaia, no 
municipio de Magé, província do Rio de Janeiro, c de conformi
dade com o parecer da Secção dos Negocias do lmperio do Con
selho de Estado, exarado em consulta de 5 de Setembro do cor
rente anno, Hei por hem pcrmillir que a referida companhia 
continue a funccionar, e approvar os novos estatutos que devem 
regê-la, c que com este baixão, organisados pela assembléa ge
ral dos accionistas, c assignados por Manoel Felizardo de Souza 
c Mello, Conselheiro de l~stado, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocios da Agriculturn, Commcrcio c Obras l'ublieas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do ltio de Janeiro, em vinte tres de Outubro de mil 
oitocentos sessenta c um, quadragcsimo da Indcpendcncia c 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Parte li. 
Manoel Felizardo de Souza e Mello. 

5G 



l~siatuto~ da comttanlda tia esit•ntln til" lllap;t' 
'' SaJ•ncaut. 

TITULO I. 

DA t;-.:STJTUJ(;,\o, FUNDO E Dl'R.\ÇÃO DA CO~IPANIIIA. 

Art. 1. o A companhia h e insliluida para !.ralar· da abertma, 
melhoramento o conservação da estrada que do Magé conduz á 
ponto da Sapucaia, na conformidade da Lei Provincial n. 8 de 6 
de 1\Jaio de 1836 o do contracto celebrado com o Govemo Pro
vincial em 20 de Junho do mesmo anno. 

Art. 2. o O seu fundo capital h e de 200:000~, dividido em 
duas mil acções de 100~ cada uma, c súmente poderá ser elevado 
por deliberação da assembléa geral dos accionistas e autor·isa
ção do Governo Imperial. 

Art. 3. o l1 crtencem á companhia a ponte da Snpucaia, os es
eravos, casas e ranchos comprudos e ctlillcados ;í expensas suas; 
e lambem o uso-fwcto da estrada, da barreira na dita ponte da 
Sapucaia, da barreira estabelecida junto á ponte do Rio Soberbo, 
e de qualquer outra que se creu r na forma da Lei de sua instituição 
c contraclo respectivo. 

Art. r, .. o O prazo da dumção da companhia será de 80 an
nos, na fúrmu do art. 2. o da Lei Provincial de 25 de Abril de 184.3. 

TITULO H. 

DA DIRilCÇÃO DA COl\IPANIIL\. 

Art. 5. 0 A dirccção da companhia terá a sua séde nesta Côrte, 
c será composta de tres membros eleitos pela asscmbléa geral 
dos accionistas, que entre si cscolheráõ Presidente, Secretario o 
Thcsoureiro. A direeçíio, nssim nomeada, servirá pelo espaço 
do quatro mmos. Nesta mesma occasião se degeráõ tambem tres 
accionistas para substituírem os Directores nas suas faltas ou 
impedimentos, segundo a ordem da votação. 

Art. {i." Só pôde ser eleito Hirector o accionisla que possuir 
mais de vinte acções. 

Art. 7. o Ao Presidente <la dirccção, que lambem o ser·á da 
companhia, incumbe: 1. ", presidir ;is sessõPs, tanto da direcção 
como da assembléa g(~ral dos accionistas, nhi propôr as materias 
para a discussíio, dirigir os trubalhos, dar a palavra, e manter a 
ordem; 2. 0

, assignar com o Sccrolario as adas da assembléa ge
ral, as deliberações desta que houverem de ser transmittidas c a 
correspondenda oficial da companhia, com as autoridades cons
tituídas; 3. o, convocar a assembléa gemi e a Direcção para as 
sessões ordinarias c cxtmordinarias. 
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Arl. 8. • Ao Secretario compete, além do que fica declarado 
no artigo antecedente: 1. o, fazer as vezes do Presidenttl nos seus 
impedimentos; 2. o, servir de Secretario na assembléa geral dos 
accionistas. 

Art. 9. 0 Ao Thesoureiro incumbe: 1. 0
, receber os dinheiros 

da companhia c passar delles os competentes recibos; 2. 0
, fazer 

o emprego desses dinheiros conforme as deliberações da direc
ção; 3. o, despender o nccessario sómcnte no caso de urgencia 
para as obras da estrada, devendo nesse caso dar parte á direcçao, 
na sua primeira reunião; r~. o, substituir o Secretario nos seus im
pedimentos. 

Art. 10. São altribuições da direcção: 1. a, determinar a 
convocação da assernbléa geral dos accionistas; 2. •, decretar o 
emprego dos dinheir,,s da companhia; 3.•, nomear os emprega
dos nccessarios para o regular andamento dos trabalhos, c mar
car-lhes ordenado; 4.•, toHiar conta aos referidos empregados, 
c demitti-los, quando entender conveniente aos interesses da 
companhia. 

Art. 11. De todas as deliberações da dirccção se lavrarú neta 
em livro especial, que sení nssignada pelo Presidente c Secretario. 

TITULO 111, 

HO CONSEJ,IJ O FISCAL, 

Art. 12. Havení uma commissão permanente, composta do 
dons Accionistas, eleitos bicnnalmente pela assembléa geral dos 
mesmos. 

Art. 13. Compete a rsta commissilo inspeccionar todas as 
operações c trabalhos da companhia; c para esse fim poderá 
examinar o estado da caixa, cscripturação, livros c as obras da 
estrada, podendo, quando julgar conveniente, assistir ás ses
sões da direcção; dando conta á asscmbléa geral dos accionistas, 
na sua reunião ordinaria, do modo por que tiverem desempenhado 
as suas funcções, tanto os dircctorcs como os empregados; e nessa 
mesma reunião apresentará um rclatorio circumslanciado do 
estado da companhia, podendo propôr as medidas que enten-
der convenientes. • 

TITULO IV. 

DA ASSE!UBLÉA GERAL DOS ACCIONISTAS. 

Art. 14. A assembléa geral dos Accionistas se reunirá ordi
nariamente uma vez por anno, no mcz de Fevereiro, para ouvir 
os relatorios da dirccçfío c da commissão liscal, discutir c ap
prova-los, c bem ussim eleger os membros da direcção e da 
Commissão fiscal, na fórma dos arts. 5." c 12. 
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Art. 15. Além das sessões ordinarias, haverá as exlraordina
rias CJuC a direcçiío julgar conveniente comocar, devendo neste 
caso declaru r-se o fim da convocação, ou quando accionistas, 
representando um terço das acções emittidas, a requererem á 
direcção. 

Art. 16. A convocação da ass olbléa geral será feila por 
annuncios tres vezes repetidos ::os jornaes mais lidos da Córle, 
c serão assignados pelo }>residente e Secretario. 

Art. 17. J ulgar-se-ha constituída a assernbléa geral, logo que 
estejão presentes ou devidamente representados accionistas pro
prietarios de um terço das acçõcs emittidus. 

Art. 18. As deliheraçõl'S da ussembléa geral dos accionis
tas serão tornadas pela maioria absoluta dos votos presentes, c 
obrigão toda a companhia em geral e a totalidade dos accionistas. 

Art. 19. Quando não se rcuuirem accionistas em numero 
sufficiente para constituir-se a ass'!mbléa geral, será esta no
vamente convocada, declarando-se o motivo da nova convoca
ção; e neste caso, se deliberará com qualquer numero de 
votos que concorrerrm. 

Art. 20. Os accionistas ausentes ou impedidos poderão ser· 
representados c votar na ussembléa geral, por outros accio
nislas, munidos dos neccssarios poderes, excepto no caso de 
eleição para Directores da companhia, na fórma do § 12 do 
art. 2. 0 da Ld de 22 de Agosto de 1860. 

Art. 21. O accionista de tres acçõcs terá um voto; o de seis 
dous votos; c ussim por diantf', com tanto que o mesmo indi
viduo não possa ler mais de seis Yolos, quer por si, quer re
presentando outros accionistns. 

Art. 22. Nenhum accionista terá direito do votar em as
semhléa geral por acçõcs que não tenhão sido devidamente 
registradas nos livros da companhia pelo menos sessenta dias 
antes da reunião: exceptuão-se as transferencias por heranças. 

Art. 23. Nas assemhleas gcraes dos accionistas, nenhum 
destes poderá fallar mais de duns vezes sobre o mesmo as
sumplo, salvo os membros da dirccção, ou de qualquer com
missão. 

TITULO V. 

IHSPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 2!~. Do rendimento liquido que se verificar no fim de 
cada anno serão tirados 2 "/o para o fundo de reserva que 
fie a creado, 1 O o f o para eommissão da direcção c conselho fis
cal, e o resto se repartirá pelos accionistas. 

Art. 25. As acções da companhia são transferíveis, assignan· 
do o transferente e o aceitante o respectivo termo no livro 
para esse fim designado, não sendo udmittida a transfcrencia 
por endosso. 



Arl. S!G. Os accionistas são obrigados alé ao valor inte
gral de suas aeções; este valor, porém, não poderá ser reti
rado antes de findar a companhia. 

Art. 27. As eleições de que tralão estes estatutos serão sem
pre feitas por escrutinio secreto. 

Art. 28. Por fa llecimento de qualquer accionista passarão 
as acçõcs a seus herdeiros ou successorcs, na fórrna da Lei, c 
se lhes farão as transfercncias na lürma por que dispõe o art. 
:m, precedendo autorisação da direcção. 

Art. 2\l. Os membros da dirccção c da commissão fiscal po
derão ser reeleitos. 

Arl. 30. A direcçÍio procurará evitar toda c qualquer ques
tão jndieial, terminando, SC!hjll'C que flir pOSSÍVel, qualqUCl" 
coni.Psl<IÇiio por meio de arbitros nomeados pelos interessados. 

Art. 31. A dirc<.:t;ão !ica autorisada a demandar c a sei" de
mandada, c a exercer livro c geral administração com plenos 
poderes, comprehendidos e autorgados todos sem reserva al
guma, e mesmo os de procurador em causa propria. 

Art. 32. Findo o prazo marcado pela Lei para a duração 
da companhia, uma Commissão de trcs membros, nomeada na 
ullima asst>mbléa geral dos Aceionistas procetkrá á sua li
quidação, dividindo pelos accit•nistas, na proport;ão de suas 
ac1;ões, o producto da venda dos bens da companhia. 

l'alacio do Rio de Janeiro em 23 de Outubro de 1861.
Manocl Felizardo de Souza e Mello. 

DECRETO N. 2.838- de 2G de Outubro de 1St\ L 

Faz extensh·a ás Faculdades de Medicina do Jmpcrio a disposição da se~unda 
parte do art. 10:2 do Regulamento Complementar dos Estatutos das Facul
dades de Direito. 

Hei por bem Fazer extensiva ás Faculdades de Medicina do 
lmpcrio a disposição da st'gunda parte do art. 102 do Regula
mento Complementar dos Estatutos das l<'aculdades de Direito 
que baixou com o Decreto n.• 1.568 de 2~ de Fevereiro de 1855, 
para o cffeito de ser previamente apresentado ao Dircctor o dis-· 
curso que deve recitar o Doutorando na solemnidadc do gráo. 

José lldcfonso de S0uza Ramos, Senador do lmpcrio, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Im
verio, assim o tenha entendido c faça cxecut·ar. Palacio do ltio 
de Janeiro em vinte seis de Outubro de mil oitocentos ses
senta c um, quadragesimo da lndcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a H.ubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

J os c llrlr{onso de Souza Ramo.~. 

-·-
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DECltETO N. 2.839-dn 30 de Outubro de 18G1. 

Designa os Juizes que dcYcm subslitnir os dos Feitos da Fazenda em seus 
impedimentos. -·-

Hei por bem Ueerelar o seguinte: 

Art. 1.• Os Juizes do Direito da primeira o da segunda Vara 
Crime, da primeira c da segunda Vara do Commorcio, o Juiz 
do Orphãos, c os Auditores de Guerra c Marinha, na ordem 
em que vão designados, suo substitutos do Juiz dos Feitos da 
Fazenda da Ci\rlc uos impedimentos deste. 

Art. 2. • Os Juizes dos Feitos da F:~zcnda nas Pmvincias da 
Bahia e l)ernarnhuco serão do mesmo modo substituídos pelos 
Juizes de Din•ito da primeira o segunda Vara Crime c pdo Juiz 
especial do Commercio. 

Francisco de l)aula do Negr.~iros Sayão Lohato, do J\Icu Con
scllw, l\linislro c Secretario flc Estado dos N<•gocios da J ustiçn, 
o tenha assim entendido c f'aea exceutar. Palncio do llio do 
Janeiro em trinta de Outubn) de mil oitocentos sessenta c um, 
quadragosimo da Iudepcndnncia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua !\i<Jgestade o Impera<lor. 

Francisco de Paula de 1Yegrciros Sayào Lubato. 

DECRETO N. 2.8!~0-dc 30 de Outubro de 1861. 

lleYoga o Jlecrclo n.o 2.ROO de 5 de Junho dt'slc 1111110 na parte em que 
diz respeito [t; eommissnPs tfcyi<Jas aos Conctorcs da Praça do Com
mercio do Hio de J:meiro suhrc o !'af(•. 

Hei por bem, de conformidade com a l\linlw Imperial c 
immcdiata Resolu~ão de vinte tn•s do corrente rnez, tomada 
sobre Consullu das Sccçücs do lmperio c da 17<Jzcnda do Con
selho de Estado, DN·.retar que as cornmissües, devidas aos Cor
retores da Praça do Cornmcrcio do Hio do Janeiro, sejão, quanto 
110 preço do caf<i, de urn quarto de um por cento; ficando, 
nesta parle, revogado o Decrdo numero dous mil c oitocentos 
de cinco de Junho deste anno. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayiio Lobato, do Meu f:on
sclho, 1\linistro o Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. l'alacio do !Uo de 

I 
Janeiro ern trinta de Outubro do mil oitocentos sessenta c um, 
quadragesimo da lndopcndcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Tagcstade o Imperador. 

Francisco de Paula de Nrgrciros Sayão Lobato. --
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DECRETO N. 2.811 -de 30 de Outubro de 18GL 

Drelara dr srgunda Entrancia a Comarca de 1\lossor,·,, ncada na Pro
' ineia do Rio Grande do Norte. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Fiea ucelanHla uc srgunda Entnmcia a Comarca de 1\Iossoró, 
errada na Província do lUo Grande do Norte pela Lei da res
pectiva Assrmbléa Legislativa numero quatrocentos noventa 
e nove de vinte trcs de l\Iaio do concnte anno. 

Fnmcisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do Meu Con
selho, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, 
o Lenha assim rn!endido c faça executar. Palacio do Hio de 
Jarwiro em trinta de Outubro de mil oitocentos sessenta c um, 
quadragrsimo ua lndrpcndencia c do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayâo Lobato. 

DECHETO ~- 2.8!~2.-dc 2 de ~ovcmbt'o de 18G1. 

,\pprova os artigos qnc dcvc111 fazer parte dos estatutos do Instituto 
llistorito, Geographico c Ethnographieo Brasileiro. 

Aitcndcndo ao que representou o Instituto Historico, (~eo
grapltico c J~lhnographico Brasileiro, c de conformidade com 
o parecer da Sccçlio dos l\" egocios do lmpcrio do Conselho de 
Estado exarado em Consulta de 28 de Agosto do corrente anno, 
Hei pot· bem approvar os artigos que devem filzer parte dos es
tatutos·do mesmo Instituto, ficando as alterações qtw nelles se 
fizerem sujeitas a approvaçlio do Governo Imperial, do <JUC se 
lhe passará a competente earla para servir-lhe de titulo. 

José lldefonso de Souza Jlamos, Senador do Impcrio, do 1\Icu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do Im
perio, assim o tenha rntcndido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dous de Novembro de mil oitocentos sessenta e 
um, quadrag(•simo da lndcprndencia c do lmporio. 

Com a Huhriea de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

José lldefonso de Souza Ramos. 
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Disposiçl)es :lllflrovadas pelo Instituto ilislol'ico ll f~r.ogratlhit•n 
llrasileiro, flam lazercm parte dos seus estatutos. 

SOBRE A Al>l\IISSÃO DOS l\IEl\IDROS IIONORARIOS. 

Para a admissão dos socios honorarios requer-se que haja 
uma proposta ussignada por Ires socios c!Tcctivos, c parecer 
favoravcl da Commissão respectiva. 

2.o 

O parecer não poderá ser votado na mesma sessão, em que 
ft\r lido, P sú sP ronsideraní npprovaclo se reunir em sPn favor 
dPus l~rços d1~ votos dos socios presentes. 

3." 

O que fôr declarado socio honorario ficará dispensndo do 
pagamento de prestações, P de qualquer onus pecuniario. 

"-." 
O Instituto poderá aiL•m disto, por deliberação sua tomada lam

bem por dons terços de votos dos membros presentes, c por 
proposta do seu Pn~sidenlc passar para a classe dos Honorarios 
qualquPr dos seus sodos e!Tectivos ou correspondentes que se 
tiver dislinguido por serviços notavcis prestados ao mesmo 
lnsli tu to. 

Os que assim forem nomeados goznrfío de todas as vantagens 
que compelem aos dcmnis socios honorarios. 

SOBRE AS SOCIEDADES FIUAES. 

lb•t. :1. o 

O Instituto llistorico c Gcogrnphico nrasilciro poderá reco
nhecer como filiaes as Socicdndes que se fundarem, ou já exis
tirem no lmpcrio com fim idcntico ao seu, que assim o desejarem, 
urnn vez que cllas tcnhfío mais de seis mezes de exislencia re
gular, c estatutos já approvados pelo Governo. 

A Sociedade que estando nas circumstancias do artigo antece
dente pretenda filiar-se deverú enviar ao Instituto com o officio 
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em que declarar sua lntrnç11o: um e1rmplar dn srus rstatutos, 
o rqwlallll'nto ncoaupanhado da relação dos ~ocios, que n corn
poz,•n•m, e do~ me1ubros de sua lJirccturia, Mesa, ou Conselho 
Administrativo. 

s.· 
Hrsde que fOr ndmittida romo filial ficará obri!rada: 
1. o A remeller ao lnl'lituto llislorico e Gt•ographico Brasi-· 

lciro em cada sPmPstre urna noticia circumstanciatla de todos 
os dot:uuwutos que publicar ou archivar que forem concer
nenlt~; aos lius do ITii'SIIlO instituto. 

2. • A facililur a copia, ou extracto de qualquer dos ditos docu
mentos que o Instilulo jul~ar conveniPtltP. 

3. • A envinr um exenq.Iar de qualquPr revista, periodico, ou 
documento que mandar imprimir. 

O Instituto Hislorico c Geographico Brasill'lro por sua parlP 
além dn transmittir gratuilatllf'nte a tat·s Sociedadl~S um Pxem
plar dn sua n·vista trimensal, e do qualqul'r manuscripto ou 
obra que llzer btprimir, comproml'tle-sn a prrslar-lltes tc.do o 
auxilio, qun rlepender drl!r, para o melhor dPscmpcnho dos flns 
tlt~ sua creaçiio. 

5." 

Os Presiden!PS das Sociedades filincs do Instituto terllo a1>sr:nto 
entrr os membros delle. 

SOBRR AS RE~I!SSÕES llOS SOCIOS. 

Art. t.. • 

Os Socios que qui:~erem remir-se perpetuam1•nte do paga
mento de prestações semestraes, pode-lo-hão fazer da Stf,I;Uint1~ 
rnarwi r a : 
~ 1. o Os que forem admittidos d'ora em diunlP, dcsdP quu 

entran·m para o cofre do Instituto com a somma de 240~000. 
§ 2.• Os que contarem menos de dez an11os da data da sua 

ndmissfio, logo que conconiio com a quantia de HlO;tCüO. 
~ 3.• Os que tiverem de dez annos para cima, porézn menos 

de fJUinze, com a de 120~0CO. 
§ 4. o Os que contarem de quinze nnnos Jlara cima com a de 

60~000. 
~ 5. o Os soei os comprclH'ndidos em qualquer dos casos dos 

paragraplaos anll'cedenh•s, e que I'StiVPrt·m rua atrazo no pag-a
mt>nto dus ;m~slaçüPs semcstrnl's, só se poderão remir depoi.'> de 
solverl'rn us suas dividas. 

Parle 11. 57 
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~.· 

O produclo das remissões será empregado, como fundo do 
Instituto, na compra de Apoliccs da Divida Publica, acções do 
Banco do Brasil, ou do Rural c Hypothecario, ou em contn coJ'
rcnte nestes mesmos Bancos. A' Mesa administrativa compete 
determinar a p1·eferencia de qualquer destes meios. 

Os fundos do Instituto não podem ser despendidos no todo 
ou em parte, sem autorisação da Assembléa geral, conferida por 
dons terços dos votos presentes. 

Os juros porém serão applicados ás despezas fixadas no orça
mento, ou autorisadas pela Mesa administrativa. 

Conformo.- Concgo Dr. Joaquim Caetano Fernandr!s Pi
nheiro, 1. • Seeretario. 

Conformc.-Jost! Bonifacio Nascentes de Azambuja. 

DECRETO N. 2.843-de 9 de Novembro do 18tH. 

llcsigila os Juizes, que tlc,·cm snllslituit· o Auditor Geral tle 
i\larinha em seus impedimentos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o O Auditor Geral do Marinha será substituído em 
seus impt~dimcntos pelo Auditor do Guerra, pelos Juizes da 
1.• o 2." Vara Criminal, e pelos substitutos destes na ordem, 
em que vão designados. 

Art. 2. o Nos casos em que o serviço publico o exija, po
derá ser nomeado um dos substitutos para coadjuvar o Audi
tor Geral do ::\Iarinha com a gratificação annur.l de seiscentos 
mil réis. 

Joaquim José Ignacio, do 1\feu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Marinha, o tenha assim en
tendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em nove 
de Novembro de mil oitocent•Js sessenta e um, quadragesimo 
da lndcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Joaquim José Ignacio. 
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DECHETO N. 2.8V•- de 9 de Novembro de 1861. 

Designa os jnizc~ que devem substituir o Auditor de Guerra da Cõrte, 
em seus impedimentos. 

Hei por bem DccretJr o seguinte: 

Art. 1.• O Auditor de Guerra da Córte será substituído em 
seus impedimentos pelo Auditor de Marinha, pelos Juizes de 
Direito da primeira e st•gunda vara criminal, e pelos Substi
tutos destes, na ordem em que vilo designados. 

Art. 2.• Nos casos, em que o serviço publico o exija, poderá 
ser nomeado um dos Substitutos para coadjuvar o Auditor de 
Guerra, com a grati!lcaçilo annual de seiscentos mil réis. 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente do Con
selho de Ministros, o Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocias da Uuerra, o tenha assim entendido c expeça os despa
chos necessarios. Pulado do ltio de Janeiro, Pl\1 nove de No
vembro de mil oitocentos sessenta c um, quadragcsirno da In
dcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Marquez de Caxias. 

DECRETO N. 2 .. 8Hi- de 13 de Novembro de Hl61. 

Concede no l\lonte Pio Geral autorisaçllo para continuar a funccionar, e 
approya os seus Estatutos. 

Attendendo ao que l\Ie representou a Dircctoria do Monte 
Pio Gcrnl, c de eonfmwidade com o pareeer da Secr:iio dos 
Negocias do lmpcrio exarado em Consulta de :JO de Setembro 
proximo pas~ado: Hei poc bt'm coneedcr-Jhc au!ori:;ac;;io para 
continuar a funccionar, c a!)provar os seps l~stntulos, llcando 
as alterações que nollcs se fizer~m sujeitas á approvação do Go
verno Imperial, e devendo passar-se a competente Cnrla para 
servir do titulo ao mesmo Monte Pio Geral. 

José lldcfonso de Souza Hamos, Senador do Impcrio, do 1\feu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Nc~ocios do Im
perio, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em treze de Novcmbm de mil oitoecnlos sessenta c 
um, quadragcsirno da Independ(;ncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestndc o Imperador. 

José Jldefunso de Souza Ramos. 
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ESTATUTOS DO MONTE PIO GER~L 
CAPITULO I. 

AUTIGO UNICO. 

O 1\fnnte Pio GPral !em por fim salvar da indigencia as prs
soas que por si ou por outrem se habililarem na fórma de
clarada nos prescnttJ:l Estatutos para virem a ter pensões ou 
n1ndas vitalícias. 

CAPITULO 11. 

DAS PENSÕES. 

Art. i. o As pensõPS ou rendas vit~llclas s6 podem ser ins
tituidiiS em pessoa certa c designada JWlo instituidor da pt>nsão. 

§ Un:co. He permiltido a qualquer pessoa, que quizcr fundar 
uma petbi.'iO para ~i propria, insCI'cver-se no ~fonte Pio {ieral 
como instituidor e in~lituido. 

Art. 2.• Nenhuma pensão poderá exceder á quantia annnal 
de um conto c qumhcntos mil réis, excepto no caso do § 1.• 
do :Jrt 19. 

§ L • O instituidor porém que estabelecer ou elevar uma 
pensão supt•rior a quantia annual de urn conto de réis pngará 
conjunctamente com a joia correspondente ao excesso de um 
conto de réis, as respectivas annuidadPs pelo numero de annos 
de sua vida média marcados na tabella n • 2. 

§ 2.• Póde urna mesma pessoa instilnit' 1·rn beneficio do 
divo•rsos indivíduos que designar pensões até o valo1· rle quatro 
contos de réis; com tanto q11e cada um dos indivíduos pPn
sionistas niio tenha mais de urna pensao das que furem csta-
beleeidas pt'lo mesmo instituidor. . 

Se porém o instituidor fôr pai ou mãi podCI'á elr>vnr até 
sei-; contos de réis o total das pPn,õrs, sendo o augrnento além 
de quatro contos de réis sórnrnle em benelicio de sens fi!hos, 
e avançnndo pelo numero de annos marcados na tabella n.• 2 
o pagamento das ·annuidades correspondentes as pensõrs que 
PXcr·dcrPm o citado limite de quatro contos dn réis. 

§ 3. o Um mesmo individuo póde S~'l' instituído pensionista 
por diversos instituidores, não devendo poré'll a soPlma das 
peno;<ies por cllc accurnuladas cxecdcr á quantia de dous contos 
11 quatrocPntos mil réis. 

Art. a. o Para abrir· se o assentamento dn qualquer rensão, 
deverá o Instituidor instruir o seu requerimento com certidilo 
que prove a sua idade e a do insl.ituido pensionista, e veri
n~ar u entrada na caixa do Monte Pio da j01a correspondente 
ti essas idades, e que se acha marcada na tabella n. o 1. 
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§ 1. • Quando o inslitnido prns!onista fôr o mesmo instl
tuit!ot· da pensllo dPierminar-~e-ha a joia, tomando-se como 
illade do pensionista a que elle ti\·cr ao IPrnpo da inscripção 
c como idadtl do instituidor a que elle arbitrar, a qual nunca 
podeni I'Xcedrr á 70 annos. 

§ 2. • i\ a falta de certid<io de idadll, apresrntará o instituidor 
os ducumentus que a Din•ctoria cxil-(ir; ou se prestará a estar 
pela avaliuçiio que a mesma Directoria lizPt' das refPridas idad•·s. 
~ 3.0 Além das jnias declaradas deverá o instituidor p11gar, 

em quanto vivo fur·, uma annuidadc igual a 1/IOda nwsmajoia. 
§ 4. 0 As annuidadt•s serão pagas sempre adiantadumcntc, o 

nos quinze primeiros dius do anno a que pcrtt~nccrl'ln. 
§ 5." Se o instituido pensionista fôr o mesmo instituidot· da 

pt>nsão, deverá !'Ste pagar conjundamente rom a joia, tiS an
nuidudes correspondentes á metade de uma vida média dada 
na tabdla n. • 2. 

Arl. ~. 0 O instituidor de qualquer pensão que avançar pdo 
numero de unnos marcados na tabella n. o 2 o pagamento das 
respectivas annuidades, adquire o direito d"elle mesmo, logo 
que completar os annus de sua vida média, correspondente ao 
numero dt~ armos por que fez o referido avunt;o, e contados do 
dia em que verificou esse adiantamento, percl'ber a pl:'ns11o 
por elle Pstubelecida passando clla por sua morte ao por ellc 
inslituido p<'nsionista. 

~ 1. o Só por morte do instituidor os instituídos veusionistas 
cnlrarllo no gozo das respectivas pensõPs; e por isso dPverão 
aprPsentar 1:ertidão de obito do instituidor, e documento que 
lc~alise a identidade delles pensioni~las. 
~ 2.• Se o insliluido pensionista fôr o instituidor da prns11o 

elle principiará a recebe-la logo que tenha compldado os annos 
de ~ida múdia (conlndos do dia de sua inscript;ão) correspon
d··ntcs á idade 11or elle arbitruda c que se achi'lo marcados na 
tabPIIa n.• 2. 

§ 3.• Na impossibilidade de aplescntnr· os instituídos per:
sionislas ecrtidüo de obito dos instituidores, só lhes Sl'l'ào al•o
nadas as respectivas pensões se pr1~starem as ra11çõe . .; que a 
DirPctoria julgar neccssarias, em quanto legalmente não ve
rifiear a morte daquellt·s. 

% & .. • Por motivo nenhum o pensionistu, IPg<llmente habili
t;Jdo, SPrá privado, rm quanto vivo fôr da sua pensão a qual 
lhe sPrâ pnga, ou ú sua ordem, por trimestres vencidos. 

CAPITULO lll. 

DOS FUNDOS DA CAIXA. 

Art. 5. • Formllo o fundo da caixa do Monte Pio l;eral: 1.• 
as joias declaradas no capilulo antecedente; 2. 0 as dcducções, 
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multas c beneficios de que traf{io os arts. 18 e 19 das dispo
sições p;cracs; 3. • o producto da corretagem declarada no r.rt. 
25; 4." quaesqucr quantias que se possão obter por loterias 
ou doações. ' 

Art. 6. • As quantins entrados na caixa serão promptamente 
cmprcgadvs em apolices da divida publica. 

Art. 7. • No nm de cada trimestre se forwará um balancete 
das operações da cc.ixa feitas durante esse tempo. Estes ba
hmcetes, hem e o mo os balanços gcraes serão assignados pela 
Dircctoria c publicados depois de visados pelo Conselho. 

CAPITULO IV. 

DA AD~IINISTRAÇÃO. 

Art. 8. o A administração do Monte Pio Geral h e exercida 
por uma Directoria composta de um Presidente, Vice-Presi
dbl1te, Secretario, Thcsomeiro c dous Adjuntos, uuxiliada por 
um Conselho de doze membros. 

§ Unico. Só podem s'er nomeados para a administração in
divíduos que estiverem inscriptos como ins\ituidores, c em 
•lia no pagamento de suas annuidades. 

Art. !).0 A escolha de Presidente he feita pelo Governo Im
]ICI'ial d'entrc os membros rla I>irectoria nomeados pela Ass(~m
b I é a gn·al dos i nslituidores. 

§ Unico. As nomcaçõ~~s de Yicn-Presidcnte, Tlwsoureiro c 
Secretario, depois de feita a designação do Presidente pelo Go
verno, scrfío l'citns pela As.,-;embléa geral dos instituidores, que 
para isso se rcunir;í de novo, por escrutínio secreto, c por 
dous terços dos Yotos presentes, d'entrc os cinco membros 
restantes da Directoria. 

Art. 10. A' pluralidade de votos, e tambem por escrutinio, 
ser;í nomeado o Conselho, qtw a Directoria ouvirá todas as 
vezes que sobre o objeelo em questão não se reunirem quatro 
votos conformes (salvo os casos de mero expediente) e sempre 
que o julgar conveniente. No impedimento ou falta de qualquer 
membro do Conselho, serão chamados os supplentcs mais vo
tados. 

Art. 11. Compete <Í Dircctoria do Monte Pio Geral a gestão 
de tudo quanto respeita á este estabelecimento. Sua adminis
tração, bem como a duração do Conselho, será de dous annos. 
~ 1.• Cumpre especialmente ao Conselho proecder uma vez 

ao menos em_ cada trim('strc no exame do cofre c respectiva 
<'seripturação. No caso de que qunlquer de seus mcmbt·os ache 
falta sobre "que se devi! pmvidenciar, pedirá ao Presidente da 
Directoria uma sessão do mesmo Conselho com a Directoria, 
a fim de deliberar convenientemente. 
~ 2. o Pura que a Directoria possa deliberar será neccssario 
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que esteja presente a maioria de seus membros, incluso o Pre
sidente ou Vice-Presidente. Suas deliberaçõt)S serão tomadas á 
pluralidade de votos, na conformidade do 'lrt. 10. Por igual 
votação será decidido o qu" fizet· objccto de deliberação nas 
sessões em que ella se reunir com o Conselho. 

Art. 12. A Directoria formará o Hcgulamento conveniente 
para a execução dos presentes estatutos, fixando os dias das 
suas reuniões, as incumbencias de cada um de seus membros, 
o numero, habilitações e devex·es dos empregados que jnlgar 
necessarios, e que por clla serão nomeados. 

§ Unico. Este HPgulamento sení discutido em sessão em que 
se reunào o Conselho, e Dircctoria; c rcputar-se-ha vencido 
sómente aquillo em que se accordm· por dous terç.os dos votos 
presentes. O que assim fOr vencido será publicado pelos diarios, 
e posto logo em execução. 

Art. 13. He do dever da Directoria marcar e publicar , quinze 
dias antes de findarem os dous annos de sua administração o 
dia em que os socios do Monte Pio deverão reunir-se para ele
gerem a nova Dircctoria c Conselho. Esta eleição será feita pelo 
modo já prcscripto. 

§ 1. • Nunca será recll'ita mais de metade dos membros da 
Directoria, c do Conselho existentes. No caso de empate de
cidirá a sorte entre os reeleitos. 

Art. 14. A Directoria convocará igualmcntQ a Asscrnbléa geral 
dos stlcios para os dias annivcrsarios daqucllc em que o esta
belecimento principiou as suas operações. 

Art. 15. Em todas as reuniões da Asscrnb!éa geral dos socios 
o Presidente npresentará um relaturio e balanço geral do estado 
da caixa; fazendo sobre a marcha do estabelecimento as obser
vações que por experh·ncia conhecer deverem ser adoptadas. 

§ l." Estas observações bem corno as indicaçties que forem 
feitas por qualquer dos socios que se achar presente, serão dis
culiclas c julgar-se-IJa vencido aquillo em que se accordar pela 
maioria dos votos presentes; salvo quando tendão a rclorma dos 
presentes estatutos, caso em que se procederá na fórma do 
disposto no paragrapho seguinte. 
~ 2. o Nenhuma proposta p:n·a reforma de estatutos será oh

jecto de delibernção, senão partindo da Directoria ou sendo 
assignutia por tres membros da Directoria c Consl'lho, ou por 
cinco socios inst.ituidores de pensões. Satisfeita t•sta formalidade 
será a proposta ofTerccida á discuss[IO na 1. • l'Cuni::lo da Assem
bléa geral , c se julgará atloptada sn por clla votarem tl'ell 
quartos dos votos presentes, senJo estes mais de metade dos 
socios instituidores. Se porém não estiver reunida a maioria abso
luta dos socios instituidores marcar-se-ha para trinta dias depois 
outra sessão, que nesse intervallo será annunciada diari&mcnle 
pelas folhas da Côrte, contendo o annuncio a integra dai rc-
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formas propostas, as quacs na st·~nnrla scss1io poderlio ser de· 
crclndas pela maioria absoluta dos votos prt•sentes. 

Em caso al!-;ulll st• considc·raní constituída a Ass:~mblé3. geral 
p:1r,1 a reforma de cs:atulos sem estarem prc~-;cntes pelo menns 
50 insliluidon·s, s:ll\'o quando a propnslil tiver por fim altc~rar 
o disposto no art. H.", caso em qu.~ só se poderá julgar udoptada 
S!l votareon tres quartos d!ls votos prescntc5, sendo estes mais de 
metade d,,s socios instituiclores. 

CAPITULO Y. 

01SPOSIÇÕES GERAE~. 

Art. fti. A Dircdoría convocará os socios do Monte Pio Geral 
para se reunirem n deliberarem e:n Asscmbléa gt~ral, to:h1s as 
vezes que assim o julgar nccPssat·io, ouvindo o Con;clho. Esta 
convocaçfio será f•·ita por ann11ncios nos jorw:ws, quinze dias 
antes datJIIClle que f.ir designado para a reunião. 

Art. 17. Os insliluidor~s de pensões menores de um conto 
e qninhcntos mil r{·is p()(!Priio gradualmc:lle el~vu-las até Psta 
qu<~ntia, observando-se as disposições do art. 2. 0 c pnragcap!lf)S 
reSjillt:lÍVOS. 

,\rt. i8. O instituidor que não pagar a annuidndf' na épn..:a 
propria podt·r;í, nflo estando em riseo de vida, sa admittído 
e remir e, ta falta, augllll'Btando a annuidudc na srguinte pro
porção. l'ugarú mais 1 O por cento se o fizer dentro dll seis 
mczes ; mais :w por cento se nfio fizer d~ntro de dow rnczes 
ou na época qu~ lern de entrar com a annuidadc do ê.lllllO 
srguinle. ~e continuar a falta a multa ser;í de 30 por cPnto 
sobre as duas annuidadt•s aló o fi111 do J.o semestre do 2." 
a11no da falta; c de ~1} por c<~nto até findar o dito 2.• anno, 
êpoc,1 em que terá de p:1gar as tn'ls annuidadcs eom a multa. 

§ t.o Pas,;ados os prazos mnrcados neste artigo e n1\o sendo 
remidas as annuidades nlrazadas reverterão ern favor da caixa 
do Monte Pio as entradas feit.<~s por CJnta da pens:io c cahirâ 
esta Cdl commi:;,"J. 

Art. 19. 1\o caso de morte do instituído antes da do lnsti
tnirlor revrrll'l"iio em hrrwflcio do ~Ionlc Pio Gêral 50 por 
cento das quanli:~s Pnlrad;ls, podendo o instituidor dispôr dr 
restnntc (m;IS revertl·ndo tudo em fal'or da caixa na f;dta de clis 
po=-içüo do dito instituidor 1\JTI vida on por lPstamento). 
~ t.• Se o falll-cido instituído fôr filho ou mulher do in~tl 

tuidor, Pst<~ poderá elevar mPsmo além de 11111 conto e qu 
nhPnlos rnil n'~is ao; pPmi'ies que por elle nrSSl' tempo se achan•r 
c~tnlwleeid<~s em bene!leio dt~ sua mullwr, ou de srus tilhm 
r;ão devendo porúm o 11Uf;rllPilÍO na totalid;l(le da3 prnsões (SPil( 

mais de uma vez) excedel' ao correspoHd•·rlte as quantias Cjlle r 
fórma do presente artigo ficão á sua disposição. 



Art. 20. Fallc;•rmlo o prnsion!st.a inslifnido nnlrs do insti
tuidor, e lrtHlo este av:uu:ado o pngamnnto das n·spnc·livas an
nuidadcs, 11::1 fórma do art. r •.. o consen·a o instituidor o direito 
adquirido de gozar da pensão por dle cslabclet.:ida log-o ctuc 
complete os annns de sua vida média. 

Art. 21. Se o instituidor crue lirc:r avant:ad.o o p:1gamnnlo das 
annuidadc·s fal!Pcrr antes de l.1•r completado os armo:; por qnc as 
avançou, n·vc•rrc ('!ll hcnl'!icio da caixa do :\fo11Le Pio o :nanço 
por clle feito. SPml'l!lanlenH•n!('. r0vc•rleriio :í hrncii•:io da c·aixa 
todas as quantias com que tiver entrado o in~lil11ido:· de que 
trata o paragrapho unico do art. 1.", qnc faHcec: r a•ll•: s de 
cornplel:1r a sua vida nH;clia. 

Art. 22. Qnando os juros das apoliees do 1lnnle Pio Ceral 
excederem ao duplo das prnsõcs a pagar c~!Tccli•;amcnlP, serfío 
r;llcados pelos pt•nsionistns, na r~zi1o dP suas pcnsí'íes, os dous 
terços da quantia qnc exceder ao rd'm·ido duplo, aceumulando-sc 
ao eapitnl o outro terço do mcnc:ionarla excesso. Se por(·m por 
qunlquer eventualidade os tncncionndos juros e mais rendi
mentos não hastarr~m em qualrluer anuo para fazerem faee ao 
pagamento das pensi'ies c!fcetivas, far-sc-ha m~stas o desconto 
l'<'SpPetivo, ralr•anclo-sn o rendimento existente pelos pensio~ 
nistas, na razão de snas pensões. 

Art. 23. 05 instituidores pagarfío 5 por cento solm~ as joias 
no aeto da entrada destas na caixa pelo titulo de assentamento 
da pensão, qur: lhe:; scr:í cntn•gn1~ pc~lo Thesonrciro, pnr c•sle as
signado, pelo Pn~sidc)nlc, e pt~lo Seerelario da Dirnetoria. ·Estas 
quantias seriin applicadas para pagamento das despezas da Se
<:retaria, c dos e1npre:.;ados CJUC forem precisos. 

Art. 2'•· A Dircctnria formar[\ quando n~sim o julgar eonvc
nientc, ouvindo o Conselho, os Hegulamentos nccessarins pura 
a fun1laçiio de um estabelecimento de dotes, c de outros qnaes
qucr cslabeleeimrnlos de soecorro, onde o Monte l)io Cera! não 
cntrarü como Emprezario, mas somente como Administrador, 
por· euja agencia li rar;í n ma por,~en lng<'lll. 

Art. 2;). Nenhuma pessoa que P~!<:.ia e:n c·.i;·cumslaneias de 
pt·oxiino risc~o dn vida serit aLl:n!ltida it insiTipr:ilo c],, J\Ionle Pio 
Geral como instituidor, !Wilt se llte permittirú, no rc:r,•rido es
tado, que elevn qualquer JWn<ío que tt'n h a esL1 bc!ceiclo. Ao 
prudente arhilrio da Dirr,r:!oria, qur' nos casos oe(:nrn•Iücs ou
virá o Cnnsellio, lieCJ a avaliac:ão dc~sns e:rmmslancias, dc
vmHlo na sua colll!Hllac;ão ter r,m vista o rslado pllysieo, e mrsmo 
moral do prclmHlente, c l:::bdla n.o 2 das vidas tnc'~dia~. K;lns 
prcenuções, pon'mt, não mili!fío á rcspPito dns in'slilnidorcs de 
que trnta o pnragrap!to unh~o do art. 1. 0 

Art. 2G. Todas as vezes que, pela dnvar;ão do prrt:o <las :lpo
lices, o dinheiro produzir um juro menor· de 1) ~ pot· ernto, 
a Dircctoria, ou rido o Co115ellto, fará reformar as tabcllas n. "' 
t c 2 segundo us formulas qm~ sob n." 3 acompanhiio as mesmas 
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t<lbellns Lm~nrlo-sc o calculo com a approximação que mais sa
tisfaça á condição referida de um juro correspondente do di
nheiro nunca menor de 6 por cento. 

C.\PITULO VI. 

DISPOSIÇÕES TRAl'\SITORIAS. 

Art. 27. A disposição do art. 1!l regerá ns pensões que se 
inscreverem depois da promulgação dos presentes estatutos, vi
goraiH!o para aquellas anteriormente inscriptns o deducção do 
20 por cento á favor da caixn quando o instituido fnllecido lür 
lilho ou lllulhet· do instituidor, e a de' 35 por cento nos demais 
casos. 

O Presidente, J. Jlfaclwdo Coelho de Castro. -O Vice-Pre
sidente, .J_o~o Estevão da Cntz.- O The?ourei_ro, I os é ?e Jllli-
1·anda Rtbctro. - O Secreto rio, Scbastzüo Pzres l?errezra. -
Os Adjuntos, .1Jfanoel1osé Teixeira Junior, Antonio Gonçalves 
(iuimarães. 

Conformc.-José Boni{acio Nascentes de Azambuja: 
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t•orceutagem com que se tleve entra•· de Jola ()ara se estabelecer a peosiio 1.00. 

I 
---

i "' 
IDADE DO I•ENSIONISTA. 

ã 
~ 1 7 10 13 16 19 22 25 ~8 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -
2;) 50 60 53 46 42 38 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 6i 75 68 60 51 47 42 32 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 72 83 76 68 60 55 50 39 34 

- ~.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - li 
I 

34 \JO 100 !J!I 86 77 68 62 56 &1 45 

ri :17 99 110 1U3 96 87 77 71 66 54 48 40 -,i 
= I {O = 122 131 126 118 109 99 91 81 75 68 61 54 .. 

\4:; 
... 
~ 118 159 I.'J2 143 131 124 118 106 100 93 78 70 62 ; ,_ 
[IJ 

146 
177 189 181 174 164 153 147 135 121 114 99 89 80 70 i": .. -

= 4\J 195 207 199 190 182 170 16.'J 152 138 131 123 114 95 86 65 

= 
152 ~ 235 247 240 231 220 209 204 190 176 168 151 142 132 122 111 99 

= ~ I~ 281 ~Oi 285 276 266 254 249 237 220 212 193 184 164 1;)3 141 128 115 
E - - - - - - -

58 307 320 311 302 292 280 273 260 245 236 218 208 187 176 163 151 124 108 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

fi1 370 384 374 365 354 342 335 320 304 296 276 266 2H :>20 206 192 161 127 109 
: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6í 409 423 413 403 392 379 373 357 342 333 312 302 279 253 225 200 193 175 138 118 

E!fll 

= 
QIQI ... ;.'i ., 41., 

IQI 
.,_ 

E! Ql= 
~ flls:l ., = Ql = . 
111 ., ==fll ., ;: ='lllc ... ·=-= Ai Ql = .. ~ ., ., 

s=-c=: 
llJ fll til~~ 

= = =c=;;. 
J:i = = s=.ce :: = ~ ~ ~ 

f- -- ---
1 41 -- -- ---
7 44 

---- ---
10 42 

-- -----
13 i O - -- ---
16 38 
-----, 10 36 

~ 

~ 
!;;I 22 35 .. 
-= 25 33 = • 6 = 28 31 

= ~I !;;I 31 30 rili1 z 
rili1 

3t 28 14,9 

- --- - ---------- - - -- - - - - - - -, !i7 191 506 496 ·185 473 460 453 137 419 410 390 378 354 327 297 281 263 226 206 185 162 
--- -------- --

I 
70 5H 560 549 539 526 512 504 488 470 460 440 427 402 374 359 342 326 308 289 248 226 152 
--- -------- --

73 668 !i85 G7í G62 MU 634 625 608 588 578 55i 541 514 483 450 432 H3 392 371 324 290 ~·i1 21:> 

... --
= 37 '!7 14,7 
rili1 -- -- ---fll 40 25 H,2 - --

13,6 1 ~3 ~:l 

--- -------- --
1671 76 716 764 752 739 726 710 701 682 662 650 626 612 587 553 518 49S 478 43á 410 358 331 271 237 4{j 21 13,0 - -- -

49 20 U,6 -------
Conforme- .losé Bonjfttclo 1\'Rscenle• tf'.4mmfiH}R. 52 18 11,9 -

55 16 11,1 -- -- ---
58 15 10,6 - -----
61 13 9,6 - -6t 12 9,1 -- --
67 10 8,0 ----
70 9 7,4 - -73 7 6,0 - -76 6 5,3 

...==..___~_ ---.- ---
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N. :J. 

A formula p:ua calcular a tabella de um Monte Pio em 
que a annuidado sPja paga adiantada he a seguinte: 

(1 +r)n'-n -1 
Y r p.(1) n -n 

r (1 +rl 

E a que lhe corresponde para calcular o numero de an
nuidadcs que cumpre addicionar á joia a fim de remir a 
pensão , h e: 

m={1+rl{f+r)n-1=(t+rln-1 ...... (2) 
r(1+r) n r(t+r) n -t 

Sendo (.r) a joia. 
n (y) a annuidadc. 
>J (p) a pensão. 
>> (r) o juro da unidade motwlaria. 
n (n) o numero de annos de vida media l.lo instiluil.lor. 
>> (n') o nunwro de annos de vil.la mcl.lia do insliluido 

pcnsioni sta. 
>> {m) o numero de annuidadcs que cumpro adllieio-

nar á joia p:Ha remir a Jlcusão. 
Applicamlo á formula (1) o quo dispõe o § 3. 0 do art. 

3." dos l~stalulos do Monte Pio Geral, c suppondo que a pcn-
x 

são he do valor cem , lemos y = 
10

, c p = 100; e substi-

tuindo na mcm:iouada formula por (y) c {/') os seus valores, 
tcr-se-ha: 

(li (l+rl n + 11 +rl n --1 1 x=1000 (t-j-7·) n' ~n- 1 ... (3) 
r 1·(t+r) n- n 

Por esta formula calculei a tabella (A) que tenho a !toma 
de oiTcrcccr aos dignos collcgas I>ircctores c Consol hdros ou 
J\Iontr Pio Geral. 

Hio de Janeiro em 2G de Setembro de 1859. -José Gon
çalves Victoria. 

Conformc.-J os é Bonifacio Nascentes de Azambuja. 



DECRETO N. 2.8W-de 16 de Novembro do 18Gt. 

Concc!lc á Companhia Santa Cruz, que continue a perceber por inteiro a 
suhycnçilo annual de oitenta c quatro contos de réis. 

Attrndendo ao que, pot· intennedio de seu Gerente, 1\Ie re~ 
prcsentou a Companhia de Navegação por vapor Santa Cruz: 
Hei por bem conceder-lhe que continue a perceber por inteiro 
a subvenção annual de oitenta e quatro contos de réis, que 
lhe foi fixada pelo Decreto n.• 1.928 de 25 de Abril do anuo de 
1857, ficando nesta parte alterada a Minha Imperial Rcsoluçilo 
de 18 do mcz de Setembro, tomada sobre Consulta das Secções 
dos Negocias do Impcrio c Fazenda do Conselho de Estado 
em requerimento da mesma Companhia, e subsistindo a dis
pensa de uma viagem mensal ao Sul da Província da Bahia por 
mais dous annos, que por aquella l\linha Imperial Resolução 
lhe foi outorgada. l\lanoel l'clizardo de Souza e Mello, Con
selheiro de Estado, Ministro e Secretario de I~stado dos Nc
gocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dezaseis de Novembro de mil oilocentos sessenta e um, 
quadragcsimo da Indcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Manoel Felizardo de Sow::a e Mello. 

-·8' 
DECRETO N. 2.8!~7-dc 16 de Novembro de 1861. 

Moclifira :tlgnmas 1lisposiçü1'S 1los Hcgulamcntos da C11ixa Economira c do 
i\luute de Suceorro desta Curte. 

Attendcndo ao que 1\lc representou o Conselho Inspector c Fiscal 
da t :aixa I~eonomiea e do 1\Jonle de Soccorro, crcados nesta Ciifto 
em viftudc do arl. 2." §~ t.• e H a 16 da Lei n.• 1.083 do 
2:! de Agosto de 1860: Hei por bem ordenar que os regulamentos 
approvados pelo Decreto n." 2.723 de 12 de Janeiro do corrente 
anno sejüo obsefvados com as modificações seguintes : 

Art. 1. o As quantias que forem depositadas na Caixa Eco
no mica, e rernettidas diariamente para o Thesouro, ou pas
sadas para o Monte de Soccorro, na fórma dos arts. 3. • c 8. o 

do respectivo regulamento, vencerão o juro de G •j. desde o 
dia da sua entrada no Thesouro, ou no Monte de Soccorro, 
até a vespera do marcJdo para sua entrega ao depositante, 
que a deverá exigir com antecipação nunca menor de oito 
dias. No fim de cada semestre do anno civil serão capitali
sados os juros vencidos dos depositas recebidos pela dita caixa. 

Art. 2, o As guias que, em conformidade dos arts. 3. o o 
16 ao rrgulumcnto di! Cuixa EconomiCLI devem ílCOmpanhar 



..... /~01 -

os quantias entregues no Thesouro, ou no 1\lontc de Soccorro, 
não precisão especificar a quota relativa a cada um depositante~ 
mas tão sómente a somma total das remessas feitas diariamente. 
Far-se-ha a dita espccillcação n'um balanço semanal, que devo 
ser enviado ao Thcsouro. 

Art. 3.0 Haverá na Caixa Economica c no l\lontc de Soe
corro, além dos livros auxiliares que forem estabelecidos pelos 
respectivos regimentos internos, o diario e razão, de confor
midade com o disposto no art. 3. 0 do Decreto n. 0 2.6!:12 de 
U. de Novembro de 1860, c no art. :l:l do Cucligo Comnwrcial. 

Art. 4.0 Os prcmios dos cmprestimos que o~ l\Iontc de Soe
corro fizer serão logo encontrados nas quantias convencionadas, 
debitando-se os mutuarios unicamente pelas sommas que lhes 
forem entregues, depois de feitos os ditos descontos. Do mesmo 
modo se procederá no caso de n·novat_:.ão dos cmpreslimos. 

Art. 5. o O Monte de Soccorro poderá emprustar a pessoas 
quo não scjão domiciliadas nesta Capital, uma vez que cllas 
satisfação ás outras condições exigidas no regulam cu to do 12 
do Janeiro do corrente anno. 

Art. 6. 0 O liel do Thcsoureiro da Caixa Economiea, ou do 
Monte de Soccorro, poderá servir como auxiliar permanente 
do mesmo Thesourciro, o nilo sómcnte nos impedimentos deste, 
se a experiencia mostrar a neecssidade desta constante coadju
vação. l~m ambos os easos serü o Fiel nomeado pelo Conselho 
sobre proposta do Thesourciro e sob a responsabilidade deste, 
que para sua segurança terá o direito de exigir-lhe !lança. 

Art. 7. o As funccõ~s de Secretario da administmrão dos 
dous estabelecimentÔs e do Conselho poderão ser com:i'wttidas 
a um empregado especial, se as necessidades do serviço assim 
o exigirem, com[H~Lindo ao mesmo Conselho a sua nomeação 
e a proposta do respectivo honorario, na fórma prescripta 
para os outros empregos. . 

Art. 8. o li'ieiío assim mo1li!icadas as disposi<;Õ!'S dos arts. 
4. 0

, 16 ~§ 1.0
, 20 e 22 do rcgularncnto da Caixa EcoBOIIli!:a 

e a condição 2." do§ uni co do art. H c art. 32 do regulamento 
do Monte de Soccorro, approvados pelo Decreto u.o 2. 723 de 
12 de Janeiro do f:orrcnte anno. 

O art. 21 do primeiro dos dtados regulamentos, e o art. 
8. o do scf.(nndo, são supprimidos. 

José Maria da Silva l)aranhos, do l\Icu Conselho, l\linistro 
c Secretario de Estado dos Ne."locios da :Fazenda c Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Naeional, assim o tenha <'ntcndido 
c faça executar. Palacio do Wo de .Janeiro em dczascis de 
Novembro de mil oitocentos sessenta e um, quadragcsimo da 
In<lepcndcncia e do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua l\Iageslade o Imprrndor. 

José lllaria da Silva Paranhos. 



HECRETO N. 2.S!~8-dc 1G de Novembro de 18G1. 

Antorisa o 1\Iinistro ~~ Sccrrtario de Estado dos Negorios Estrangeiros a dcs· 
JH~tull'r nu cxcrcirio de 1861 a 18G?, além do credito votado na ,·crha do 
~) fi.o dn art. 4.• •la Lri n.o 1.114 !}e 27 de Scti·mbro de 1860, mais a 
IJUi!lllia fip ];,;:~,!lf)1S!l. 

Não sendo sufficicntc a qtwntia consignada na verba do 
§ G.• do art. !h• da Lei n.• 1.11.1 de 27 de Setembro de 1860, 
J•ara satisfazer, até ao fim do corrente anno financeiro, as 
dcspezas relativas ;JO reconhecimento c demarcação da fron
teira entre este Imperio e a Rcpublica do Perú; Hei por b!im, 
trndo ouvido o Cónsclho de Ministros, c em conformidade do 
~; :!.• do art. 4.• da Lei n.• 58!) do!) do Setembro 1\c 1850, auto
risar a abertura de um credito supplcmcntar de 15:350~:38!) réis, 
para ocmrrcr ás dcspczas referidas ; dcYcndo este credito in
cluir-se opportunamcntc na proposta que houver de ser oiTc
recida ao Corpo l"egislativo, para definitiva approvação. 

J~cnvenuto ,\nguslo de Magalhães Taques, do Meu Con
sellw, :Ministro c Ser:retario de I~s! :1do dos Negocios ]~stran
gt'iros, o tenha assim entendido c faça executar, expedindo 
os de~parhos IWCPssnrios. Palacio do Rio de Janeiro em deza
sr)ÍS de Novernbr:J de mil oiloeentos sessenta c um, quadra
gesimo !la lnuependcneia e do lwperio. 

Com a llul.Jrica de Sua l\Iaf(cstade o Imperador. 

Bcnvcnuto .. tuguHto de Magalhães Taques. 

DECRETO N. 2.8\U-de 16 de Novembro de 1861. 

Ahr~ ao i.iinistcrio da A~rienltura, Commercio c Obras Publicas um cre
dito c~ln1.mlinario 1lc trinta contos de réis, para occnrrcr ús flrspczastTa 
ExposiçJo Naeiutwl no l'll!Tcnte anno, c da remessa de ohjcctos para a 
Exllosiçao UniYI'rfal ele Lomln·s em 18!i2. 

Sendo urgente providenciar ;ícerca dos meios de ocrorret· 
ás dcspczns necrssarins para a Exposição de productos naturaes 
e industriacs, que deve ler lugar, tanto em algumas Províncias 
do lmpcrio, como na Curte, no corrente anno, e para a re
messa de alfiUns dos re[i~ridos productos ü Exposição Universal 
de l"ondres em 18(\2; Tendo Ouvido o l\Ieu Conselho de l\li
nistros, e na conformidade do que dis;H1e o % 3. 0 uo art. 4.• 
da Lei n. o tiG\l de 9 de Setembro de 1830: Uci por hew au
brisar o l\linislro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agri
;ultura, Cc'1lll!'l'<.:io e Obras Publicas, a di'spetukr com tal ser
I'Í!'O a som ma de trinta contos de r(~is; sendo este credito ex
:r~Íordinario incluído na propost::~, que opportunamcate scr;í pre
ienlc ;i .~~semhk;•. G•:~·:J.J Lrgi'·laliV" p:m1 dcHnifiv:.~ approvnr_:Jio, 
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Manoel l<'elizardo de Souza c l\lello, Consclh<•iro de Estado, 
Senador do lmperio, :Ministro c Secretario de Estado <los Ne
gocias da Agricullum, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e lhça executar. Jlalacio do Rio dn .Janeiro 
em dezascis de Novembro de mil oitocentos sessenta c um, 
quadragesimo da lndcpcn<lencia c <lo Impcrio. 

Com a Rubrica do Sua l\lngesladc o Imperador. 

lllanoel Felizardo de Souza e l't!cllo. 

Demoustr:u:ão tias tlespezas feitas, e 11or fazer t•mn a t'X}lO• 
sição geral de tn•otluctos uatut•ue!!i, e iudnsh•intlS tlo hnl•twio, 
e renwssu tios tncsntos p:u•u I.outh•cs. 

_ ... 
Dt•stH"7.:t ant«n·is:ul:•. 

Pelo que foi m;mdmlo pt•r á disposição 
dos Presidentes das l'ro1·incins 1ltt Bahia, 
l'crnambuco, Parit, Minas Geracs e S. 
Pedro, como consta do Aviso dirigido ao 
Ministcrio da Faznncla em ':'0 ti<~ Agosto 
ultimo sob n. 0 r,G a 1: oooH ............ . 

Idem aos Pt·esidPntc•s elas demais Pro
víncias, ~orno tambemronsta do dito Aviso 
a 200R •••••.•••.•••••••.•••••.••••.•••. 

Despe:.m elf«·ctna«la. 

Pelo que foi m:mclndo rntregar, por Aviso 
n.0 85 de 16 de Outubro ultimo, no Thr.
souro, ao Presidente do .Tury c Commissão 
da Exposição para os respectivos l!astos. 

ldBm mandado pa~ar, por A ,-iso n.o SG 
de 16 ele Outubro ultimo, ;i Typographia 
Nacional pela impres><1o de tlous mil exem
plares da Circular de eonvitc aos haiJi
tantcs da C•lrte e 1la Pnn inda do Hio de 
Janeiro, para eoncorrerem rom os pro
duetos ele sua incl11stria ••••••.••..•..•.. 

Iclc•m idem, pcln Aviso n." 91 •IP ':'5 do 
dito mcz de Outubro, tias contas tia pin
tura das salas c~ rorreclorPs tio rclilicio da 
Escola Central, destinadas á Exposiçita, 
bem como dos jomuleiros empregados na 
construrção de doze estra•los grandL; c 
quarenta o tlous ea\allctcs de matleira •.. 

5:000HOOO 

3:000800(1 

':':000~000 

7!l7S3üo 

lmportanria que ainda se terá de des
pender, apprnximadamcnte, com a Expo
sição Nacional, c com a remessa dos pro-
duetos para Londres .••• , •••••.•••••••.••.•••••••••••• 

lls .... 

s:oooaooo 

1!l: I G\J8100 

30:000HUOO 

Contabilidade CPntral do Ministcrio ria Agricultura, Commercio c Obras 
Vublicas em ló de N<Jvcmbro de 18fi1.-Bernanlo José de Ca$tro. 

"'"~"-· 



HECHETO N." ~.850-de ~;:; de Novembro de 1861. 

Cont\'lh~ ú ~~ocicdade PllanlltH'l'!llira ~~rasiteira anlori:;a1:ão 11at·a continuar 
<t funn:iuuar, c apprm a os sells Es!alulus e ltegulameuto do seu 1\lnutG 
Pio. 

Atlcntkndo ao que l\[e rcpres<·nlou a SociPdadc Pharma
c::utica J:rasileira, e de conformidade com a Minha immediata 
Hcsolut;iío de 2ü de Outubro ultimo, tomada sobre parecer da 
SecçiJo dos Negoeios do Imperio do Conselho de Estado, exa
rado em Consulta de !} do mesmo mcz: Hei por bem Con
ceder-lhe aulorisa<:fio para continuar a funccionar, c npproyar 
os S<'ns l~sta! ulos e Rcgulamen to do seu 1\Ionte-Pio, ficando 
as alteraçü<)S que nos mesmos Es~atutos c Rt•gulamcnto se fizerem 
sujeitos ú approvaçüo do .<;ovcrno imperinl, c devendo passar-se 
a competente Carla para spn·ir de titulo ú mesma Sociedade. 

Josó lldefonso de Souza llamos, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Ministro e ~eerclario de ]~stado dus Negocios do 
lmperio, assim o lcn!Ja enlemlillo e fat;a executar. l\1lncio 
do lHo de Janeiro em vinLe trcs de Novembro de mil oito
centos sessenta c u:,1, fJU::u1rn;.(csiuw da Indepcndencia c dü 
Imperio. 

Cum a Hut.riea (iJ Sua l\Iagcstadn o Impel'!ld{)r. 

José lldc(on:;o de Sou.zrt Ramos. 

t;~,:lntn!os t!a Sndcda:ic l'han!iacculiea IJra:;ilcira. 

CAPITULO I. 

A Sociedade Plwrmaccutic:a J:rasilcira inslallada na Capital 
do l111pPrio em 30 de l\Iarço de 1851 tem por tim: 

},rt. 1." O estudo c progresso dns scieneias naturaes, da phar
m:leo\n~;Í:l, da mal1~ria medira brasileira, do li\ re cxcreicio da 
pro:ic,>iio pll:a·m:u:culi<'a, ~~ de tudo quanto interessar á saudc 
Vilblira; g:1r:wtir o fi:luro t:c seus membros ou tlc suas famí
lias por Jl!l'io r!t~ um rnonle-pio tJUC se inlilular:i-1\loule-l'io 
da StH.:ictb!e P!J~:n.w:::cutit:a IJrasileira. 

Art. '!." Ltqm·st•JJlar aos poderes do E>lado pedindo o curn
prinwnto de:; dj;·,~aos courcridcs por lei •ws plwrmneeuticos. 

Art. :l." <i:lr<wtir puts~w pecul!iuria ú seus membros contri
lmin!c~; que a es~<:bdeccrcm no ;\ionte-l'io da Soeiedade, ou 
ús familic;s deslcs, conlúruo as disposil:ües dos .Estatutos, c do 
Hc~~n!êi!UOn(o .'\ c~lc:> junto. 

t 
I 
\ 

I 
I 
I 
' I, 



- /~()5 -

Art. 4. o Empregar a discussão publica em suas sessões quer 
ordinarias, qum· extraordinarias, scientificas ou cconomicas. 

Art. 5." l\lontar uma bibliotheca, quando poder, onde rcuua 
as Revistas pharmaceulicas estrangeiras c as melhores obras 
sobre pharmacia, maleria medica c sciencias natumes. 

Art. 6." Estabelecer uma Hcvista phannaceutica que se pu~ 
blicará mensalmente onde serão impressos todos os seus trn~ 
balhos. 

Art. 7, 0 l\Iontai', logo que possa, um Laboratorio de chimica 
pratica para uso e estudo de seus membros. 

Art. 8,0 Uegularisar as formulas dos medicamentos mais aza
dos por meio de uma phannacopea ou Codigo pharmaceutico 
nacional. 

CAPITULO li. 

OUG.\~IS.\ÇÃO DA SOCIEDAllE. 

Art. 9. o A Sodedadc Pharmaceutica Brasileira compõe-so 
de trcs classes de membros á saber: 
~ t.o Socios contribuintes. 
§ 2. o Socios correspondentes. 
§ 3. o Soei os honorarios. 
Art. 10. Serão socios contribuintes os pharmaccuticos c me

dicos legalmente constituídos domiciliados em qualquer parte 
do lmperio que contribuírem com a joia de eem mil réis c 
com a mensalidade de 1:t!l000, paga por trimestres adiantados. 

Art. 11. Socios correspondentes poderão ser os indivíduos 
nacionaes ou estrangdros, residentes no lrnperio ou fóra delle, 
que se correspondercm com a sociedade em beneficio dos fins 
scientilicos ela mesma. 

Art. 12. Os mcrnl1ros honorarios serão escolhidos d'cnlre os 
pharmacculicos, medicas, naturalistas, pillsicos c chimicos que 
tiverem prestado relevantes serviços ás sciencias ou ú humani

"dade. 

CAPITULO Ill. 

IIEVEI\ES ll lllltEJTOS nos SUCIOS. 

ArL 13. Todo o socio contribuinte tem direito de formar 
uma pensão pecunwna para si ou para pessoa ou pessoas de 
sua farnilia ou para estranho na falta desta, segundo o dis
}10slo na labclla c ll.cgularncnto respectivo. 

Art. f!L A assistir as sessões, discutir c \otar em todas as 
matcrias, a apresentar por si ou em nome do outro, momo-

Parte Il. 50 
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rias, thcscs ou propostas que julgar utcis, a entt·ar na biblio
thcca c Iaboratorio da Sociedade para consultar autores ou 
praticar analyses; a ser eleito para todos os cargos da Socie
dade; a pedir ao Presidente por escripto motivado c assignallo 
por mais dou~ membros, convocação de sessão extraordinaria, 
c a receber um exemplar de todas as publieações que a So
ciedade fizer. 

Art. 15. 03 socios correspondentes c honorarios que se acha
rem presentes ás sessões tem igual direito de propôr, discutir 
c votar em materias scicntificas sómentc. 

Art. 16. Todo o socio contribuinte instituidor un pensão he 
obrigado a pagar a joia c fiHnuidades da respectiva pensão na 
fôrma especificada no Hcgularnento do Monte-Pio, alóm da 
mcnsalirlade de 1~000 para as dcspezas da Sociedade, ficando 
na falta destes deveres sujeito ás penas impostas no mesmo 
Ucgulamento. 

Art. 17. A aceitar pela primeira vez os cargos para que ft>r 
eleito. 

Art. 18. A observar a legislação do paiz no exercício de sua 
profissão. 

Art. 19. A r·~spcilar c fazer respeitar o credito de profissão 
c o desta Sociedade. 

Art. :!O. A atlendcr ás observações que durante a sessão lhe 
fizer o Presidente. 

Art. 21. A infracção de qualquee dos ueveres impostos nestes 
estatutos, importará em primeiro lugar a suspensão e depois 
a demissão de socio infeactor, conforme deliberar a Sociedade 
á vista das razões apresentadas pelo mesmo. 

CAI11TULO IV. 

IHRECÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. 22. A Sociedade Pharmaceutica Brasileira será repre
sentada c dirigida por uma administração composta de um 
!'residente, um Yice-Presidente, dous Secretarios, um Thesou
rciro, e um Rcdactor. 

D'entrc estes nomeará o Governo o Presidente do 1\:lonte-Pio, 
nos termos do art. 29 § 5." do Regulamento n." 2.711 de 1!) do 
Dezembro de 1860. 

Art. 23. Competn ao P1·esidente: abrir e fechar as sessões, 
dirigir os liabalhos c manter a 01dcm; abrir as sessões anui
versarias com um discurso apropriado; rubricar todos os livros 
c recibos do Thcsourciro; acompanhai' como relator as com
missões que tiverem de representar a Sociedade; nomear com
mis~ões; convocar as sessões ordin:uias e cxtrnflrdinarias; marcH 
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as ma lerias para ordem do dia; desempatar com o voto d& 
qualidade as questões empatadas nas votações. 

Art. 2!~. Ao Vice-l1rcsidcntc compete substituir o Presidente 
em todas as suas faltas; gozando das mesmas attribuiçõcs. 

Art. 25. H e attrihuiçào do 1. o Secretario: dirigit· c assignnr 
toda a correspondencia da Sociedade ; dar conta do expediente 
no começo das sessões; formular c ler nas sessões annivcrsa
rias o relato rio dos trabalhos da Sociedade c de seu Monte-Pio; 
ter em boa guarda todos os papeis, Iiuos c ohjeetos da Secre
taria. 

Art. 26. Hc attribuição do 2. o Secretario archivista tomar 
npontamentos do que occoiTcr durante as sessües, redigir a neta 
c fazer a sua leitura, annunciar pela imprensa c por aviso aos 
socios os dias de sessão e a ordem do rtia; registrar as actas c 
representações da Sociedade em livro proprio; cuidar de todos 
os papeis c li nos pertencentes ao arehivo; representar pot· 
cscripto á mesa quando julgar conveniente á eonscrvação c 
a ngmento da bibliotheca ; substituir o 1. o Secretario em suas 
faltas. 

Art. 27. Ao Thesourciro compete: promover a cobrança dos 
fundos do eofre da Sociedade c do seu Monte Pio; assignar os 
recibos depois de rubricados pelo Jlrcsidcnte; pagar as despczas 
decretndas; passar conhecimentos nos instituidores de pensão 
com dP-claraç5o do valor da mesma c da joia P- aunuidades com 
que tiver entrado, fazendo na mesma a declaração de « Socio 
installadonl aos Socios que como tacs fizerem pensão; dar aos 
fundos sociaes o destino que a Sociedade determinar, Hcando 
por tudo r-esponsavel; aprcs<~ntar por trimestre um balancete 
do estado llo cofre da Sociedade e do Monte Pio, c annual
mentc, 15 dias antes da sessão anniversaria o balanço geral dos 
mesmos cofres; organisar c apresentar o orçamento das dcsp~zas 
do anno seguinte. 

Art. '::!8. Ao Redactor pertence a rerlncção da revista podendo 
exigir para esse !lm dos Secretarias tudo quanto lhe lür miskr. 

CAPITULO V. 

DAS SESSÕES. 

Art. 29. HaYerão sessões ordinarias e cxtra.onlinarias que 
scriio litlerarins ou economicas segundo o obj1~eto <tue houver 
a tratar-se, n no numero e dias que forem marcados pPia So
ciedade; al{~m destes haverá uma Sl':.iSi'\o aHnivcrs<!ria no dia 30 
de :Março de cana armo. 

Art. 30. Quinze dias antes da sessão anniyersaria huverú uma 
sessão cxtraordinaria para tratar-se do programma daquella, o 
pi!ra il inscripçüo dos Socios fJUll fJUizer•:m f•l'<1r. 
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Art. 31. Todas ns sessões quer ordinarias quer extraordi· 
narras serão annunciadas pelos jomacs c avisados os Socios pelo 
2. o Secretario. 

CAPITULO VL 

IHSPOSIÇÕES GEIL\ES • 

. A.rt .. 32. Desta data em diante só serão ad mittidos para Soei os 
lllstJtmdores de pensão os pharmacculicos c mcdicos legalmente 
reconhecidos c domiciliados na Côrtc. 

Art. 33. A ndmissão de Socios para qualquer das classes em 
que se acha dividida a Sociedade será feita por proposta assig
nada, apresentada em sessão c approvada em escrutínio secreto 
na sessão seguinte . 

. Ar~. 34.. A elei~ão para os dill'erentes cargos sociaes será fci~a 
15 dras depois da sessão annivcrsaria c essa posse na 1.• scssao 
quo seguir a este acto. 

Art. 35. Os empregados assalnriados da Sociedade serão de 
nomeação da mosa, JWrtencendo á Sociedade a approvação dos 
seus ordenados. 

~rt. 3G. A Sociedade delibera legalmente sobre qualquer 
ObJccto de que tratar com a approvação da maioria dos Socios 
prcscutcs á sessão, uma vez que esta tenha sido annunciada 
pel.os jomaes c avisados os Socios por participa~ão cscripla c 
assrgnada pelo 2. o Scerclario. 

Art. 37. Aos Soei os contribuintes actuaes fica garantido todo 
o direito de Soeio instituidor de pensão, conforme tnspõe o 
llegulamento do l\Ionle Pio. 

Art. ~l8. Na falta de qualquer dos funccionarios de que trata 
o art. 22 Capitulo 4.." destes Estatutos o Presidente os nomeará 
para servirem durante o impedimento do proprietario. 

Art. 39. As contas do Thesoureiro serão remettidas annual
mente á urna Conuuissão especial para sobre ellas dar seu pa-
recrr, que S(~rá sujeito á approvação da Sociedade. , 

Art. 40. Constitue fundo do cofre especinl da Sociedade: as 
mensalidades de 1::;1000 com que cada Socio tem de concorrer 
para as despezas da Sociedade; o premio produzido por essas· 
sornrrws, 11 quaesquer outras que se possão obter para esse fim. 

Art. H. Estes .Estatutos serão reformados quando a Socie
dade julgar uecessario, convocnudo para isso sessão extraor
dinaria. Algumas medidas que a necessidade apontar de maior 
urgcncia. lhe ficarão annexas em fôrma de additamentos. 

I•'orão approvados em sessão rxtraordinaria da Sociedade Phar
maccutica Brasileira aos 16 de Dezembro de 1860.-Dr. Antonio 
Pereira Leitão, Vice-Presidcnte.-Antonio José 1'eixeira Dantas, 
1. 0 Secretario.-Dr. Ernesto Frederico dos Santos, 2. 0 Secro
l•lrio.-J osc Jl!arqucs de Golm:a.-Ailtoniu Rodrigw:s .lUa ia. 

I 
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Regulamento do llonte Pio da Soéletlatlé 
Plaarmaceutica Brasileira. 

Art. 1. o Todo o soei o contribuinte da Soeindadc Pharmaccu
lica Brasileira pôde dispôr de uma pensão pecuniaria que por 
sua morte fruirá a pessoa ou pessoas da lilmilia do mesmo, 
que forem designadas no acto de estabelecer-se a pensão o 
segundo a tabella junta que regula a joia c annuidadcs com 
que o socio deve concorrer para formar a pensão que ror por 
clle escolhida. 

Art. 2. 0 Na falta de pessoa de família o socio tem direito 
de instituir pensionista a qualquer estranho. 

Art. 3.0 A pensão póde ser insliluida á um só socio mem
bro da familia ou a mais de um rcpnrtidamentc, se nssim fór 
declarndo pelo instituidor no acto de a estnbelec.er. 

Art. 4. o A pensão feita 1Í varão, membro da familia ou estran
nho, cessará de ser por ellc recebida logo que completar 21 
annos e nesse caso passará a forrnat· fundo da Sociedade. Se 
porém nessa época, o instituído se achar impossibilitado por 
incommodo physico ou moral de qualquer natureza, continuará 
a receber a pensão cmquanto durar o impedimento. 

Art. 5. o Os socios actuacs que tem entrado depois de 30 de 
l\Iarço de 1851, devem para poder estabelecer pensões conforme 
o disposto na tabella annexa, nivellarem-se com os socios instal
Jadores no vaiO!' das mensalidades pot· elles pagas desde a 
installação da Sociedade, c mais 8 o; o sobre essas mensalidades 
c joia. 

Art. 6." A pensão feita á um ou mais pensionistas fica per
tencendo aos fundos do 1\Ionte Pio por morte do pensionista 
ou pensionistas. 

Art. 7. o Se o pensionista mr mulher ou filha do instituidor, 
e fallecer antes deste, tem o instituidor o direito de transferir 
a pensão á outra filha ou a mulher no vll.lor sómenle de tres 
quartos da pensão, fieando o resto para o fundo do .Monte Pio. 

Art. 8. o Dos soei os actuaes, os qne não quizercrn entrar com 
o valor das mensalidades precisas para nivellarern-sc com os 
installadores, como dispfie o art. 5. 0 deste Jlegulamento, ou 
quaesquer socios que entrarem depois de sua approvação, c 
não qui:r.erern concorrer com maior quantia do que a joia de 
cem mil réis, só poderão estabelecer pensfies de cento e vinte 
mil réis, pagando dezaseis mil réis de annuidade adiantada 
sempre. 

Art. 9. 0 O socio que entrar depois da approvação deste Regu
lamento e quizer ter o direito de instituir uma pensão, segundo 
os valores declarados na tabella annexa, entrará com uma joia 
de quatrocentos mil réis c pagará n nnnuidade rclatiya á pcnsilu 
que estabçJcccr. · 
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Art. 10. O instituidor !la 1wnsão he obrigado a pagar adian
tada a sua armuidadc por todo o mcz de Janeiro de cada anno, 
c do 1." de 'Fevereiro inclusive em diante pagará a multa de 
20 "/o sobre o valor de cada annuidade que dever. 

Art. 11. !\'o caso que o instituidor de pensão que dever uma 
ou mais annuidadr~s, se ache gravemente enfermo não lhe 
serão aceilllS então as annuidades que dever. 

Art. 12. Por morte do instituidor que ficar devendo uma 
ou mais annuidadcs, seu pensionista só tem direito de receber 
a quarta parte da pensão estabelecida, deduzindo-se della o 
valor das annuidades que se deverem e seus juros compostos. 

Art. 13. O socio instituidor de pensão que cahir em des
graça, se quizer elle mesmo fruir a pensão estabelecida, po
dení recebê-Ia, perdendo o instituído o direito á ella por 
morte do instituidor. 

Art. 11~. O fundo do l\Iontc Pio hc formado pelo valor de 
seiscentos mil réis por cada socio actualmentc existente con
siderado como joia de entrada de cada um; das annuidades 
relativas ás pensões que se estabelecerem ; de novas joias de 
entradas c suas annuidadcs; das multas recebidas por falta de 
pagamento em tempo das respectivas annuidadcs; dos juros 
Jlroduzidos pelo emprego <lo capital; das sobras do cofre pro
priamente da Sociedade, se esta resolver transferi-las para o 
cofro do Monte Pio; dos donativos ou quacsquer outras som mas 
expressamente agenciadas para esse fim. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 1. • Todo o soei o instituidor do pensão h e obrigado a 
pagar al~m da annuidade pertencente á mesma pensão mais 
mil réis !le mensali!lade para o cofre da Socidade como dispõe 
o art. 10 de seus Estatutos. 

Art. 2. 0 Nenhum socio poderá instituir pensão sem eslat· 
quite com o cofre da Sociedade no valor da joia c mensali .. 
dades lle que trata o art. 16 dos Estatutos. 

Art. 3. o Sú podem c~tabeleccr pensão os socios contribuintes. 
Art. !~." O Thesourciro c 1." Secretario da Sociedade scri'ío 

os mesmos do l\Ionto Pio. 
Art. 5." O Thesoureiro apresentará trimensalmcnlc um ba

lancete dos cofres do l\lonte Pio e da Sociedade e annual
mente, na sessão de 30 de Março o balanço geral c rclatorio 
do estado desses cofres e seus negocios. 

Art. 6. 0 A viuva do socio Yirgilio Archanjo dos Santos con
tinuará a ser soccorrida com a mensalidade de dez mil réis 
que aclualmente percebe. 

Art. 7 .• Qualquer outra vi uva do socio que possa requerer, 
estando nas mesmas drcumstancias sú tem direito á igual 
favor.; 

\ 
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Art. 8." O )fonte Pio da Sociedade l'harmaccutica Brasileira 

~~nlrará em e-.;r~r:urJío immediatamcnte depois da aprn·o,·ação do 
(;orcrno. 

Art. 9.• Este Hegulamento sú poderá ser reformado tres annos 
depois de sua approvar;ão. 

Sala das sessões da Sociedade Pharmaccutica llrasileira em 
9 de :\ovcmbro de 18GO. 

'l'aiJeUa das jolas e auuuidades do lloute Pio. 

Pensão 120;+p000 paga do annuidade ............ 16~000 
)) 2!~0ljl000 )) )) ............ 24~000 
)) 300~000 )) )) ............ 30~000 
)) 360~000 )) )) ............ 36l\IOOO 

Sala das sessões aos 9 de Novembro de 1860.- Dr. Antonio 
Pereira Leitão, Yice-l'rcsidentc.-Antonio José Teixeira Dantas, 
t.• Sccretario.-Dr. Ernesto Frederico dos Santos, 2.• Secre
tario.- José ;}!arques de Gouv~a.-Antonio Rodrigues Maia; 

DECRETO N. _2.851-de 27 de Novambro de 1861. 

Altera a tabella das taxas funcrarias. 

Attendendo ao que l\Ie representou o PI'Ovedor da Santa 
Casa da Misericordia, Hei por bem que as tabellas annexas ao 
Hcgulamcnto approvado pelo Decreto n.• 2.812 de 3 do Agosto 
proximo passado se executem com as seguintes alterações. 

Art. 1. • O vehiculo numero um para conducçlio dos cada veres 
de donzellas será igual aos de numero um para a dos adultos. 

Art. 2." Para condueção dos cada veres de anjos fica estabe-
lecida mais uma elasse de vchiculos depois da tet·ceira, a tjual '<' 
Lerá o numero quatro, c constará de carruagem de vidro pu-
xada a rJlHJ.lro bestas ricamente ajaezadas, c será fornecida 
pelo preço de trinta c seis mil réis, passando os numeros 
quatro, cinco c seis, para cinco, seis c sete. 

José lldefonso de Souza Ramos, Senador do Imperio, do 
l\Ieu Conselho, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, assim o lenha entendido c faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em vinte sete de Novembro de mil oitocentos 
sessenta c um, quadragesimo da lndcpendcncia c do Imperio. 

Com n Hubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

José lldc{onso de Sou:oq Ramos. 



lJECREtO N. 2.81J2-dc '~ de Dezembro de 18Gi. 

Eleva a ratcgoria dr Batalhão a Spcçiío de Batalhão (k Inrantaria n.o 3 
do scniço activo da Guarda Nacional da l'roviucia do 1\io de Janeim. 

A ltcndcndo á proposta do Pt·csidentc da Província do llio 
de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica elevada á categoria dc Batalhão de quatro 
Companhias, com a designação de trinta e seis do serviço 
activo, a Secção de Batalhão de Infantaria numero trcs da 
Guarda Nacional da Província da Jlio de Janeiro. 

Art. 2.° Fica revogado o Decreto numero doas mil duzentos 
noventa c tres de vinte trcs de Outubro de mil oitocentos 
cincocnta c oito, que creou a referida Secção de natalhão. 

Francisco do Paula de Negreiros Sayão Lobato, do :Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estauo dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Pnlacio do 
lHo de Janeiro em quatro de Dezembro de mil oitocentos 
sessenta c um, quadragcsimo da lndcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslauc o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayílo L o bato. 

---·---
DECRETO N. 2.853- de 7 dc Dezembro de 1861. 

Regula a conccssilo de condecorações das ordens honorificas do lmpcrio. 

Para melhor execução dos Decretos do 1. o de Dezembro de 
1822, 1G de Abril de 182G, 17 de Outubro de 18:29, 19 de Outu
bro de 18!~2 e 9 de Setembro de 18i3 ; Hei por bem que se ob
serve o seguinte: 

Art. 1. o Ninguem poderá ser admiltido nas ordens honorífica.~ 
do Jmperio sem requerimento em que prove vinte annos pelo 
menos de serviços dislinctos ainda não remunerados. 

Nesta disposição não são comprehendidos os parochos colladqs 
que se distinguirem por suas virtudes c zelo no desempenho do 
seu ministerio, os quass poderão ser admittidos na orucm de 
Chrislo depois de dez annos de serviço. 

Art. 2. o O requerimento de que trata o artigo antcceuentc será 
datado c assignado pelo peticionario ou por seu procurador espe
cialmente aulorisado, c será instruido: 

1.° Com documentos anthcnticos qne pnívcm os serviços alie
gados P de que se pedir remuneração. 

2.• Com folha corri !la c prova de que o pcticionario não se ncha 
envolvido como rt•o rrn processo criminal. 
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:l." Com attestauo uns aut()riuadcs superiores com quem hou
VI'r servido que prove o seu bom proccuimcnto. 

/~.o Com quaesquer outros documentos que sirvão para funda
menf ar a prelenção. 

Art. a o O Procurad0r da Cori',a, Fazenda c Soberania Nacio
nal será sempre ouvido sobre tae~ requerimentos, que deverão 
ser remettidos ao (;ovemo por intermcdio dos Presidentes nas 
Províncias, ouvido previumentc o respectivo diocesano quando 
forPm clerigos os pelicionarios. 

Tanto os Presidentes como os Bispos darão sempre explicita
mente o seu juizo sobre o merecimento dos pretendentes. 

Art. 4. o A pessoa que pedir recompensa de serviços deverá 
deduzir em sua petição todos os que houver prestado até essa 
data, os quaes uma vez recompensados não poderão mais ser alie
gados para fundamentar nova pretcnção. 

Art. 5. 0 A admissão em qualquer das ordens honorificas será 
no primeiro gráo, e ningucm poderá ser promovido sem que 
tenha pelo mt'nos quatro annos de serviços distinctos prestados 
depois da concessão do grilo immediatarnentc inferior. 

Art. 6. o Os membros honorarios de qualquer dos grãos não 
poderão passar ao gráo superior autcs de serem_ cffectivo~ nos 
antecedentP-s. 

Art. 7.° Cada anno de serviço prestado em campanha sen\ 
contado pelo dobro para o ell"eito dos arts. 1. o e 5. • 

Art. 8. o Não são comprehendidas nas disposições dos artigos 
antecedentes: 

1.• As condP-cor-açõcs conferidas ás pessoas da Familia Imperial 
e a estrangeiros em consideração á sua alta jcrarchia c mcrcci
mP-ntos. 

2. • As concedidas aos servidores do Estado que se rccommcn
darcm por distinctos merccinwntos c constantes provas de sua 
dedicação á causa publica c ao ImperadOI". 

3.0 As que forem dadJs como remuneração de serviços extraor
dinarios e rclcv;wtcs. 

Nos casos dos ~§ 2." c 3." os dt'spacho;; serão resolvidos á vista 
de proposta e relatorio do Ministro c Secretario de Estado dos 
Negodos do Imperio, que será publicado com os mencionados 
dcsp:1chos. 

Art. 9. o Serão considerados cxtraordinarios c relevantes os 
scniços distinctos prestndos: 

t.o Em sustentação da ordem publica e da indcpcndcncia, inte
gridade c dignidade da nação. 

2. o J~m occasião de pcrig.:> ou calamidade publica. 
3. o Em beneficio das igrejas matrizes, estradas, canaes ou de 

outras obras ou estabeleci meu tos que o Governo para este clfeito 
declarar que são de utilidade publica. 

l~m geral todos os serviços de que resultar notavcl c assignalada 
utilidade á religi<1o, ;í humanidade c ao Estado, quer sejão prcs-

J'arle 11 60 
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tados no excrc1ciO de funcções publit:as CIVIS, ecclesiasticas ou 
militares, quer nas sciencius, nas letras, nas artes ou na in
dustria. 

Art. 10. Nos Decretos concedendo condecorações serão expres
samente mencionados os serviços dos agraciados. 

Art. 11. Os títulos das condecorações concedidas serão solici
tados, sob pena de ficarem sem cffeito os despachos, dentro de 
seis rnezcs se o agraciado residir na Côrte e Província do Ilio de 
Janeiro, e dentro de um anno se residir em qualquer das outras 
Províncias do lmperio. 

Art. 12. Nu folha em que se imprimirem os actos officiaes 
serão publicados os despachos, começando a correr da data desta 
publicação os prazos estabelecidos no artigo antecedente. 

Art. 13. Será excluído da ordem a que pertencer, e perderá 
todos os fóros, privilegias c isenções, ficando para sempre inhibido 
do uso das respectivas insign ias: 

1. o O membro de qualquc1· de lias que, pelos ntotivos declara
dos nos §§ 2. o c 3. o do art. 7 da Constituição, incorrer na perda 
do direito de cidadão brasileiro. 

2. o O que fôr condcmnado, no fóro a que estiver sujeito, por 
sentença da autoridade competente passada em julgado, por 
qualquer dos crimes que, em virtude do disposto no art. 66 § 1.0 

da Lei n. o 602 de 19 de Setembro de 1850, sujeitão os officiaes 
da guarda nacional a ter baixa do posto. 

Art. 14. A suspensão dos direitos políticos, nos casos do art. 8.0 

§ 2.0 da Constituição c no~ de pronuncia competentemente sus
tentada em qualquer dos crimes a que se refere o§ 2. 0 do artigo 
antecedente, importa para os membros das sobreditas ordens a 
privação pelo mesmo tempo do uso das resprctivas insígnias. 

Art. 15. I) ara execução do disposto no§ 2. o do art. 13 as auto
ridades a quem competir o julgamento definitivo dos crimes a 
que elle se refere, enviarão ao Governo, por intermedio dos Pre
sidentes nas Províncias, cópias authcnticas das sentenças que forem 
proferidas contra os membros de qualquer das ordens honorificas 
do Imperio. 

Art. 16. A' vista das sentenças, depois de prévia audiencia do 
Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, e consultada 
a secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, será 
resolvida a exautoração por meio de Decreto, ao qual se dará a 
necessaria publicidade, eliminando-se o nome do exautorado da 
respectiva matricula, na qual se lançarão as notas convenientes. 
Perdoada porém a pena pelo Poder Moderador poderá o agracia
do ser rehabilitado por acto especial do poder executivo na ordem 
a que pertencer. 

Art. 17. Pelas disposições do presente Decreto não fi cão -alto
radas as que se achão especialmente estabelecidas na Legislação 
em vigor relativamente á ordem Imperial do Cruzeiro c á de S. 
nento de A viz. 

I 

' 
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Josrílldefonso de Souza Ramos, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, 1\linistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, 
assim o tenha entendido c fa~a executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em sete de Dezembl'O de mil oitocentos sessenta c um, qua
dragesimo da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

José Ilde(onso de Souza Ramos. 

DECRETO N. 2.85q-de 7 de Dezembro do 1861. 

Autorisa o credito snpplcmentar de 62:050,)220 para as dcspczas de diyersas 
rullricas no cxcrcicio de 18ll0 a 1861. 

Attendendo á insufficiencia do credito votado pelo art. G. o 

da Lei n.• 1.041 de 14 de Setembro de 1859, para as des
pezas do Ministerio da Gucrr:1, em diversas rubricas do exer
cício de 1860-1861, tendo ouvido o Conselho de Ministros, 
e em conformidade do § 2.• do art. 4.• da Lei n.• 589 de 9 
de Setembro de 1850, Hei por bem autorisar o credito sup
plementar de 62:050~220, distribuído conforme a tubclla, quo 
com este baixa, devendo esta medida ser levada em tempo 
opportuno ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

O Marqucz de Caxias, do :Meu Conselho, Presidente do Con
selho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Guerra, o tenha assim entendido e expeça os despachos ue
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em sete de Dezembro de 
mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperado!'. 

lJlarqucz de Caxias. 

Tabella a que se refm•e o Deea•eto df"stn clata, que autcU'isa 
o credito SllftttiCntf'ntar d•~ 6~:0::i0H'l~O, fl:tl'U as •lesttCZtts 
do cxercicio de t.S60-tS6t.. 

Art. G.• da Lei n.• 1.041 de 1r.. de Setembro de 1859: 
§ 1. • Secretaria de Estado c repartições 

anncxas ..•...•.•.................... · ..... 
§ 3.• Conselho Supremo Militar .........• 
§ 7. o Corpo de Saudc c llospitacs ....... . 
§ 17. Presídio de Fernando de Noronha ... . 
§ 19. Diversas despezas c cventuacs ....... . 

ns ... 

15:000:tPOOO 
492~170 

10:000:tP000 
ü:558:tP050 

30:00ü:tj~OOO 
-----
G2:050:tP220 

Palacio do llio de Janeiro, em 7 de Dezembro de 1861<:
llfarqucz de Çaxias. --
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DECRETO N. 2.S:i:J- de 7 ue DezcmlJro de 1861. 

Orça a Hecl'ita c fixa a DP:<prza da lllma. Camara Municipal da Ct>rtr, 
para o anuo de 18ti~. 

Hei por hem, de conformidade com o nrt. 2;J da Lei n. Hl8 
de 26 ele Maio ele 18í0, approvar c mamlar que se execute pela 
mnncira abaixo declarada o orçamento da Receita e lixnção da 
])cspcza da lllma. Camara 1\lúíiíCí[wl da Côrte para o anno 
do mil oitocentos sessenta c dons. 

CAPITULO I. 

Art. Lo Ile orçada a Receita da Camara do 1\Iunicipio da 
Córto para o anno a que se refere o presente Decreto na 
quantia do seiscentos oitenta c um contos novecentos sessenta e 
quatro mil réis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681: 96/~~ooo 

§ 1. 0 Imposto de palcn\o no consumo de 
aguardente .......•......•.............•.... 
~ 2. o Dito sobn) vinhos, licores c mais líquidos 

cspirilll'lsos ....•.....................•..... 
§ 3. • IN to de policia ..................... . 
~ 4. • Novo imposto de segcs, carros, carro-

ças, &c .........•................•........ 

i 
5.• Licenças a mascates ................ . 
6. • Fóros de arma. zens ....•........•.... 
7.• Ditos de tavernas ............•....... 
8.• Ditos de quitandas ................. . 
9. o Ditos de carros ...............••... 
10. Ditos de carroças .......•........... 

~ 
11. Ditos de terrenos da Carnara .......• 
12. Ditos de ditos de marinhas e mangues .. 
13. Arrendamentos de terrenos de marinhns 

~ 
H .. Laudemios da Camara .............. . 
15. Ditos de marinhas.. . . . . .......... . 
16. Emolumentos de Alvarás de casas de 

negocio, &c .........................•..... 
§ 17. lndemnisação por medição de terrenos 

do marinhas •.....................•........ 
~ 18. Arruações........ . .............. . 
~ 19. Juros de Apoliccs ...............•... 
§ 20. Ditos de quantias pertencentes ao cofre 

do§ ~f.osÓ;~~s· de. q~1~;1ii·a~·p~r·t~~~~~t~~ ·~~-~~r;-~ 
da Camarà ...•......•..............•....•. 

r, o: ooo~oco 

60:000:t}000 
22:000:ti'OOO 

100:000:jjl000 
22:000~000 
2:500~000 
1:500:tjl()0() 

60:it000 
150~000 

3:000:jp000 
1:500:j000 
2:000~000 
8:00011\000 
35:000~000 

lJ.:OOO:jjJOOO 

62:000~000 

200:P,OOO 
1:ãOO~OOO 

80 1;:t)l000 

5:000~000 

!~:OOO:ji\000 

I 
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§ +> l'rcrnios tlc dcposilos ............... . 
S\ 2i Rendimento tlus la lhos de rúra da Cidude 
~ 2/t.. Dito de afcriçõl'S ................... . 
~ 25. Dito du Praça do.l\lercado ........... . 
~ 26. Taxa sob! e a venda de peixe pela Cidude 
~ 27. Dila sobre as naturalisa<_·õcs ......... . 
§ 28. Dita de licenç-as pura festividades ..... . 
§ 2\l. Producto de gcneros vendidos ....... . 
~ 30. Donativos .•................•..•.... 
~ 31. 1\Iullas polieiaes ................... . 

132. Ditas por infracç.ão de posturas ......•. 
, · 33. Hestituiçõcs c reposições ............ . 
, · 3/t.. Cobrança da divida activa, inclusive toros 

vencidos ................................ . 
~ 35. Hcndimcnto do l\Iatr.clouro .........•. 
~ 3G. Locaç-.ão de terrenos nas praças c no Ma-

tadouro para toldos volantes ................. . 
§ 37. Investiduras de terrenos ganhos para ar-

ruamentos ...•...........................•. 
~ 38. Carimbos de carro(as ............... . 
§ 3!l. Alugucb de propriu,; rnunicipaes ..... . 
~ 40. Taxa por licença para despal'h<llllcs ... . 
~ 4.1. Jonwcs de Africilnns .......•........ 
~ 1~2. Saldo existente no Banco Hural. ..... . 
§ !~3. llcndimcnto de calçadas ............. . 

CAPITULO li. 

DA DESl'EZ.\. 

1:200:ttJOOO 
30ll:t)000 

18:000;\1000 
80:800~000 

GOO~OOO 
300~000 
500:j1000 

~ 
5:000~000 
8:000li000 

4.1:000<'i>OOO 
500~000 

10:000~0!10 
GO:OOO::':'OOO 

v~: ooo~ooo 

500:ti!OOO 
üOO:tt>OOO 
850$000 
tiUO~OOO 

';!! 
60:000:)000 
!1:000~000 

Art. 2. 0 He fixada a despeza da Camnra do l\Iunicipio da 
Côrte para o anno de que trnta este Decreto na quantia de 
seiscentos oitenta c um contos novecentos sessenta c quatro 
mil róis . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • (i81 : !J(it..~OOO 

A saber: 
~ 1. o Com a Secreta ri:~ ..............•..... 
~ 2. o Com a Contadoria ......•............ 
~ 3. o Com o Thcsourciro, l~scrivão da receita 

c despcza, Advogado c Procurador ........... . 
§ r... o Com os Fiscacs c l~uanlas das l'reguczias 

da Cidade ................................ . 
~ 5.° Com a Dircctoria de Obras ...........• 
~ 6. o Com o custeio do Matadouro ......... . 
§ 7.° Com fóros de terrenos occupados pela 

Carnara •............•..................... 
§ 8. o Com diiTcrcnlcs obras .•.......•....•. 

:lí:600:tf>OOO 
17:600:t.IOOO 

13: t2l~:tf>092 

30:Jü0~000 
8:040~000 

17:200:;}000 

40:!i\OOO 
372:000'tP000 
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~ 9." Com o pagamento da divida passiva .... 
~ 10. Com o pagamento da divida proveniente 

do calçamento por parallelipipedos (saldo) .....• 
§ 11. Com os juros do primeiro cmprcslimo 

(saldo) •..........•...•..•......•.••......• 
§ 12. Com os juros do segundo emprcstimo .. 
§ 13. Com a amortização do primeiro emprcs

timo (saldo) c principio do segundo cmpr·estimo, 
sendo para o primeiro 9:500!Jii000 e 15:500~000 
para o segundo ...........•............ , ...• 

§ 14-. Com a amortização e juros do empres
timo contrahido com o Banco Hural para con
tinuação do calçamento por parallelipipedos ... 

§ 15. Com a mantença dos Africanos, inclusive 
o ordenado do Administrador .........•....... 

. ~ 16. Com custas a que está sujeito o cofre mu-
r.JcJpal .•....••..........................•• 

§ 17. Com despczas judiciacs ...•.......... 
§ 18. Com restituições c reposições..... . . . • 
~ 19. Com a impressão das Actas, Balanços, 

Orçamentos, & c . . . . ....•................. 
§ 20. Com levantamento de plantas ...•..... 
§ 2l. Com o tombamento das terras da Camara 

e marinhas ......•.......................•. 
~ 22. Com o expediente, papel, livros, &: c ... 
§ 23. Com a impressão do tombamento do pa

trimonio municipal ........................• 
§ 2i. Com despczas evcntuacs ............. . 

CAPITULO lll. 

DISPOSIÇÕES GER,\.ES. 

33:541!Jii981. 

23:899!Jii860 

71:tP300 
6:005:tJiiJ.OO 

25:000!Jii000 

80:000~000 

9:343:tP400 

6:000!Jii000 
3:000!Jii000 
2:000;tl000 

4:800:jj!OOO 
500~000 

500!Jii000 
2:000!Jii000 

2:500:tP000 
7:03í!Jii9G4 

Art. 3." Ficão em vigor, como permanentes, quacsquer dis
posições dos ])ecrelos dos orçamentos anteriores que não versa
rem sobre o orçamento da Receita e a fixação da Despcza, c que 
não tcnhão sido expressamente revogadas. 

José lldcfonso de Souza Harnos, Senador do lmpcrio, do :Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do lrn
perio, assim o tenha entendido c faça executar. Palado do Uio 
de Janeiro em sete de Dezembro do apno de mil oitocentos 
sessenta e um, quadragcsimo da lndepcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica dLJ Sua Magcstade o Imperador. 

J tJsé Ildefonso de Sou:za Ramos. --

' 
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DECRETO N. 2.856 - do 7 de Dezembro de 1861. 

Approva os novos estatutos da Companhia 1\Jutua de Seguros de vida 
de Escravos, estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro. 

Attcndcndo ao que me representou o Conselho Director da 
Cornpanhia-1\lulua de Seguros de Vida de Escravos-, estabe
lecida na Cidade do Hio de Janeiro, e de conformidade com as 
minhas irnrncdialas Hcsoluçõcs de t8 de Agosto do anno passado 
c 3 de Julho ullimo tornadas sobre pareceres de consultas da 
Secção dos Ncgocios do Irnpcrio do Conselho de Estado: Hei por 
bem approvar os novos estatutos da mrsma companhia, que com 
este baixão, assignados por l\Janoel Felizurdo de Souza c Mello, 
Conselheiro de Estado, c Ministro c Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Agricultura, Comrnercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido c faça executar. Pala cio do lU o de 
Janeiro em sete de Dezembro de mil oitocentos e sessenta e 
um, quadrugesimo da lndcpcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

JJ1anoel Felizardo de Souza e Jrlello. 

Estatutos da Con1panllia lllutua de Seguros 
de vida dos csc•·avos. 

TITULO I. 

D.\ CO:\IPANIIIA. 

Art. 1. o A Companhia 1\Iutua de Seguro de vida de es
cravos, he a reunião em associação de senhores de escravos, 
com o fim de se segurarem uns aos outros contra os prejuízos 
resultantes da mortalidade dos mesmos escravos em todo o 
Imperio do Brasil, sob as condições aceitas nestes Estatutos. 

Art. 2. 0 Os seguros da Companhia, por ernquanto, se cir
cunscrevem sómente ao Município Neutro c ao de Nictheroy. 

Art. 3. o A duração desta Companhia será de dez annos , 
contados do dia de sua insta Ilação, findos os quaes, a As
sembléa geral resolverá o que melhor convier á Companhia; 
c, logo que hajllo subscriptos tres mil contos de réis do 
riscos, se considerará a Companhia incorporada. 

TITULO 11. 
DA AD:\UNISTRAÇÃO. 

Art. 4-. o A administração da Companhia será confiada á 
um Conselho composto de nove pessoas, c dous Gerentes eleitos 
pela assembléa geral á pluralidade de votos. 
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Arl. :;. " ( ).; ltOW membros do ConsPlho srrão dei los no 
fim 111~ ra1la trit·nnio á pluralidarlt) rln votos; e seus nwmbrns 
tl•~verno tt•r S•'.'!;lii'O de cinco contos de ri~is para dma. 

TITULO 111. 

llO J;!REC.TOll. 

Arl. G." O cxPrcicio do lut:ar de Hin'clor será de lrcs armos, 
podendo S<'r cnnlinnarlo por nova e!Piçfio. , 

Art. 7. 0 Ao llireetor compl'lc: \1 
1." Presidir no Conselho, c convoca -lo de accordo com os 

Cl~J'l'nles, todas <IS Yl'Zl'S que o julgar COilVCilicntc; 
2. 0 Assignar com nm !los Gcn•nlcs todos os conlractos c 

mais pnpris coneernentt•s ao movimento da Companhia; 
:Lo Hnhricar as l'ollt3'l de todo<; os seus livros, depois de 

numeradas, c nssigrHU' os termos de abertura e encerramento 
(]os m<•c;mos; 

tho Endossar letras rm nome da Companhia, para os fins 
()li<' ordenar o ConsPll1o; 

G. o Fawr o relatorio, ror or:rfío d1~ nm dos Gerentes, 
nas St'ssõcs annuaes, (!O andamento da Companhia. 

'.ITiTLO IV. 

DO COXSELIIO. 

Art. 8. 0 Eleitos os nove membros do Conselho, o mais vo
tado ser:í o Presidente, que ao mesmo tempo hc o Dircctor, 
servindo de St•erelario o terceiro em votos; os immcdiatos serão 
supplentes do Dircclor c do Secretario; depois do que o Con
selho St) julgará constituído, lavnmdo-sc actn. 

Art. !1. o Fica entendido, que os snpplcnles substituirão o 
Jlrcsidcn!c c o Secretario nns suas faltas c impedimentos. 

Art. 10. Ao Conselho incumbe: 
1." Discutir as medidas propostns para o bom andamento dos 

negocias da Companhia. 
2.0 Autorisar as despczns que não "s('jão previstas nestes Es

tatutos, assim como decidir nos casos, em que os mesmos 
}~statutos forem omissos. 

3.• Fiscalisar os interesses da Companhia, ficando as suas 
dPcisCies sujeitas á approvaçfío d:~ asscmblí·a geral. 

4. o Nomear c dcrniltir os emprrgados da Companhia c 
marcar-llws vencirnrntos. ' 



TITULO Y. 

DOS GERENTES. 

Art. 11. Os Gerentes serão de nomeação da assemblt'a 
geral. 

Art. 12. O seu exercício será de seis annos, podendo ser
lhes continuado por nova eleição, salvo porém o caso de mal
versão ou faltas que compromettão os interesses da Compa
nhia, em o qual a assembléa geral poderá demitti-los e no
mear quem os substitua. 

Art. 13. As suas attribuições são : 
1.• Dirigir o escriptorio da Companhia; 
2. o Aceitar letras em nome da Companhia, tendo em vista 

o que fica dito no § 2. • do art. 1 O ; 
3. o Representar a Companhia nos Tribunaes ; 
4.0 :Encarregar-se das cornpr&s dos impressos, e em fim de 

tudo quanto disser respeito ao movimento da Companhia, dando 
de tudo parte ao Conselho em occasião opportuna. 

TITULO VI. 

DA IHRECTORIA. 

Art. H. A Dit·ectoria será composta do Director e dos dow> 
Gerentes. 

Art. 15. As suas attribuições sã8: 
1. o Propór ao Conselho os empregados habil\tados para o 

serviço da Companhia, bem como a demissão dos que não 
convenha que estejão ao serviço da mesma, podendo suspen
dê-los, até que o Conselho resolva; 

2.• Executar todas as deliberações tomadas pelo Conselho; 
3.• Confeccionar os regulamentos internos da Companhia, 

e fazer com que sejão fielmente executados, depois de appro
vados pelo Conselho. 

TITIJLO VIJ. 

JlOS 1\IE[IJCOS. 

Art. 16. A Companhia terá dous Medicos pel'itos, e outros 
dous ajudantes com direitos ás vagas d~ peritos, e mais os 
Medic{)s adjuntos que a Directoria julgar conveniente para 
o serviço, não tendo f'StPs uHimos vencimf'nto algum, porPrn 

Pnrt,. 11 fi1 



direito de accPsso aos lugares d~, Medicos ajudantes, qoe va .. 
garcm. 

Art. 17. As suas attribuições ~· 
lamento. 

marcadas pot· um regu-

TITULO Vlll. 

OOS VENCIMENTOS. 

Art. 18. O Dircctor perceberá uma commissão de 2 por 
cento sobre o total dos premíos de seguros elfectuados em 
cada anno, não podendo exceder essa commissão a quatro 
contos de rds annuacs. ' 

Art. 1!!. Os IJcrerites percebt . .-ão o ordenado de quatro 
contos de réis cada um no primeiro anno, e dahi por diante 
mais uma eornmissão de um cincoenta avos por cento a cada 
um, sobre todos os valores segurados em cada anno. 

TITULO IX. 

llOS SEGUROS. 

Art. 20. O Ynlor dos escravos será estimado pelos Medicos 
da Companhia. 

Arl. :!1. Os seguros dos escravos serão pagos segundo a ta
bella annexa a estes l~statutos, a qual poderá ser ~Iterada 
pPla allministraçiio da Companhia, quando as circumstancias 
o exigirem. 

Art. 22. Os seguros nunca poderão ser feitos por prazo menor 
de Um anno, a contar do dia, em que se elfectuár o contracto. 

Art. 2:J. No caso de seguro de mais de tres escravos in
clusive, o segurado. pagará a ~net~de da importancia dos pre
mi os e o sdlo a VIsta; c aemtara uma ou duas letras, pelo 
I'eslo da quantia, de um a dous mezes de prazo. 

Art. 2!L •A falta de pagamento dessas letras, no seu ve~
eimento, l1Xoncraní a Companhia de toda e qualquer respon
sabilidade, ficando entendido que a Companhia, no caso de 
obrigar os aceitantes ao pagamento das letras vencidas, não 
fica exonerada da responsabilidade que contrahio. 

Art. 25. As letras de que trata o art. 23 serão reputadas 
vencidas, logo que haja um sinistro, para serem encontradas 
no pagamento desse mesmo sinistro. 

Art. 26. As reformas dos seguros deverão ser feitas nos 
tres ultimos dias do anuo do contracto, para que· os escravos 
segurados não scjão sujeitos á novo exame. 

Art. 27. A Companhia se responsabilisa por qualquer g~
nrro de morte, menos a que resultar de sevicias ou sutoldio, 
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qu:mdo este fôr originado p1 · neto forçado, castigô barbar·o, 
ou tortura por parte do se~r ·aJo. 

Art. 28. No caso de se ,';xrarem escravos á bordo de um 
navio, a Directoria, de 11 ·1" ·do com o segurado, poderá mo
dificar a responsabilidar'. incorrida pela Companhia, tendo 
em vista a duração das viagens, a perda total do navio, e 
todas as circumstancias, que poderão alterar a equitativa van
tagem do seguro para todos os socios. 

Art. 29. A morte do escravo seguro deve ser verificada 
pelos Medicos da Companhia , que certificaráõ por meio de 
um attestado a identidade da pessoa, se a morte teve lugar 
por sevicias ou propinação de veneno por parte do segurado, 
para o que o segurado he cbrigado a dar parte á Companhia 
antes do corpo ser dado a s, ;mltura. 

Art. 30. Se o escravo seguro fallecer em lugar, em que 
não pqssa o artigo antecedente ter execução, o segurado man
dará certificar por um Medico do lugar a causa da morte, 
sempre que fôr possível, mencionando na certidão os signaes 
particulares do cadaver, á fim de julgar-se da identidade do 
individuo, se existião signaes de sevicias ao de propinação 
de veneno, e quaes as causas, devendo esta certidão ser tes
temunhada por tres homens honestos do lugar, cujas firmas 
serão reconhecidas pelo respectivo Tabellião. 

Art. 31. Não se podendo dar cumprimento ao artigo an
tecedente, por falta de Medico no lugar, o segurado deverá 
proceder a corpo de llelicto, á fim de verificar-se se a morte 
teve lugar por outra qualquer causa , que não por sevicias 
ou propinação de yeneno por parte do segurado. 

Art. 32. Os attestados mortuarios passados pelos Medicos da 
Companhia serão pagos a esta na razão de cinco mil réis cada um. 

Art. 33. No caso de venda ou transmissão do escravo, a 
apolice do seguro será transferível ao novo possuidor ; e esta 
transferencia deverá ser feita no escriptorio da Companhia, 

' sem o que não terá validade. 
Art. 34. Quando o segurado quizer mandar para a Mise

ricordia, Hospital ou Casa de Saude o seu escravo, por causa 
de molestia, deverá participar immediatamente á Companhia ; 
o mesmo t!lrá lugar quando, por mais de 15 dias , fôr para 
fóra dos limites, de que falia o art. 2. o 

TITULO X. 

DOS SOCIOS. 

Art. 35. Sendo esta Companhia mutua , todo o socio he 
segurado e segurador. 

Art. · 36. O pagamento do valor do escravo, que fallecer , 
será feito á primeira cxigencia , depois da apresentação dos 



documéntos seguintés: p:ntieipaç.ão do segurado ~i Companhia i 
attestado do Medico que tratou do escravo, certidão de obito 
c a apolice. 

Art. 37. Se por epidemia, ou outro qualquer motivo , o 
producto dos prcmios recolhidos ao banco, e o que houver 
no fundo de reserva, não chegar para o pagamento dos si
nistros, ralear-se-ha entre os socios, proporcionalmente ao 
seu capital seguro, a quantia necessaria para desobrigar a 
Companhia; se ·porém, como he de presumir, ella fór bem 
succedida, da totalidade dos premios recebidos deduzir-se-hão 
as despezas occorridas, c do saldo que ficar, depois de dis
criminada a receita pertencente aos seguros pendentes, se 
tirará a quota conveniente para o fundo de r!!serva, e o res
tante se dividirá pelos socios, na proporção dos premios re
cebidos de seus valores segurados, levando-se· esse saldo em 
conta corrente, para que, nas reformas de seus seguros , elles 
entrem sómentc com a quota que lhes tocar pela continuação 
destes mesmos seguros. 

Art. 38. Fica entendido que o valor dos escravos seguros 
responde por qualquer eventualidade. 

Art. 39. O socio, cujo seguro terminar com o fallecimento 
do escravo, perderá o direito ao dividendo do saldo. 

Art. /~0. Sendo esta Companhia de compromisssos mutuos, 
não he permittido á socio algum retirar-se della, antes de 
finalisar o tempo do contracto de seu se,guro, excevtuando-se 
porém o caso do disposto no art. 33, pdrquc então, havendo 
passado á outro os seus compromissos com a Companhia, seu 
contracto nf10 fica alterado. 

Art. 41. As quotas pela continuação dos seguros, de. que 
trata o art. 37, c que terminão em Abril, deverão ser sa
cadas em recibos para cobrar-se dentro dos 15 dias decor
ridos, depois do balanço das operações da Companhia, cujo 
resultado será publicado pelos Jornaes da COrto. 

Art. 42. A falta do pagamento total desses recibos, dentro 
do período marcado no artigo antecedente, incorrerá na mesma 
pena consignada no art. 24. para as letras. 

Art. 43. O socio, que não quizer renovar o seguro, deverá 
participa-lo á Companhia, antes de findo o tempo do seu 
contracto, para ter direito ao dividendo que lhe tocar rela
tivnmrnte ú aqucll.; tempo. 

TITULO XI. 

DA A:S~EMDLÉA GERAL D6S SOCIOS 

Art. /~4. Haverá annualmente uma assembléa geral or
dinaria dos socios, que srrá convocada por nnnuncios pu-
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blicos c representada pelo numero duplo do numero d~ con
selho pltmo. 

Art. 45. Cada socio não poderá te1· mais do que um voto. 
Art. 46. Serão tomados em consideração para a eleição do 

Conselho, os votos dos socios que não poderem comparecer á 
reunião da assembléa geral, uma vez que scjão exarados em 
cartas por elles firmadas, e reconhecidas as firmas por Tabellião. 

Art. 47. Esta sessão occupar-sfl-ha em : 
1. o Ouvir ler o relato rio dos trabalhos da Companhia, c nomear 

urna com missão de trcs membros para o exame das contas; 
2. o Resolver qualquer duvida sobre a intelligencia destes 

Estatutos. 
3. o Receber c apurar os votos para a eleição do Conselho, 

depois de approvar o parecer de exame de contas. 
Art. 48. Poderá haver assembléa geral extraordinaria , 

quando o Conselho julgar conveniente, ou logo que 50 socios 
a requeirão ao Presidente Director. 

Art. 49. Haverá um Presidente eleito annualmente pela as
sembléa geral para presidir aos trabalhos das suas sessões, 
e um Secretario igualmente eleito , cujos cxercicios serão só
mente de um anuo. 

Art. 50. Quando a assembléa geral dos socios julgar con
veniente a reforma dos presentes Estatutos , deverá propo-la 
com tres mezes de untecedencia, c qualquer reforma que haja 
não poderá ter vigor sem a expressa approvação do Governo . 

Art. 51. A eleição dos Gerentes será feita pela fórma deter
minada no art. 46 para a eleição do Conselho. 

TITULO XII. 

DO FUNDO DE RESERVA. 

Art. 52. Haverá um fundo de reserva feito pela contribuição 
das quotas tiradas dos saldos a distribuir-se pelos socios, e 
dos dividendos que, por falta de cumprimento do art. h-3 , 
deixarem de ser pagos. 

Art. 53. O fundo de reserva será destinado para occorrer 
á qualquer despeza que a Companhia tiver de fazer , depois 
de exhausto o que houver em caixa. 

Art. 54. Nenhum segurado poderá, quando não faç.a mais 
parte da Companhia, ter direito ao fundo de reserva. 

TITULO XIII. 

DAS DESPEZAS. 

Art. 55. Entcnder-sc-ha por despezas da Companhia , os 
vencimentos do seus empregados, a importancia de com missões, 
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gastos de escriptorio, de impressos, de conducções; de pas
sagens , custas judiciaes , e quaesquer outras que se tenhão 
feilo, ou se fação em serviço da Companhia. 

Art. 56. A despeza feita com o fim de effectuar-se seguros, 
e verificações de escravos enfermos fóra da cidade, ou seus 
arrebaldes, em lugares mais longiquos, será á custa dos ségu~ 
rados. 

TITULO XIV. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 57. No impedimento do Director, servirá o supplente 
na fórma do art. 9. •, e este perceberá, durante o seu exerci cio 
provisorio, a commissão competente marcada no art. 18. 

Art. 58. No caso de impedimento dos Gerentes, que os prive 
de exercer suas funcções, a assembléa geral nom~ará quem 
os substitua e arbitrará o seu vencimento. 

Art. 59. Na falta da solidariedade que se requer nestes Es
tatutos entre os Gerentes e Director, haverá recurso para o 
Conselho, que elegerá d'entre si um Presidente, o qual em caso 
de empate terá dons votos. 

Art. 60. Os actuaes membros da administração gozarão desde 
já das disposiçõPs dos arts. 5 e 12 destes Estatutos. 

Art. 61. Os empregados da Companhia não poderão, ainda 
que eleitos, fazer parte do Conselho da mesma. 

Art. 62. Os fundos da Companhia serão recolhidos á uma 
casa bancaria da Côrte, em conta corrente de juros. 

Palacio do Hio de Janeiro em 7 de Dezembro de 1861. 

blanoel Felizardo de Souza e Mello. 

DECRETO N. 2.857-de 11 de Dezembro de 1~61. 

Cn'a um Esquadrllo de Cavallaria da Guarda Nacional no Município do Pa· 
rahybuna da Proyincia de Minas Geracs. 

Attendendo á proposta do Presidente da Provincia de Minas 
Geraes. Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. • Fica crcado no Município do Parahybuna da Pro
vincia de l\linas Geraes, e subordinado ao Commando Superior 
da Guarda Nacional do mesmo l\Iunicipio e do de B.io Preto, 
um Esquadrão de Cavallaria, formado de cento e quarenta 
Guardas, com a dcsigni:lção de dccimo quarto. 



Att. 2. • Fica de rogado o Decreto n." 1.333 de 18 de Fevc· 
reiro de 1854. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão I...obato, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos N~gocios da Justiça, 
assim b tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janélro em onze de Dezembro de mil oitocentos sessenta c um, 
quadragesimo da lndependencia c do Impcrio. 

Com a ltubrica de Sua Magcstado o lmpnrador. 

J?raitcisco de Paula de Negreiros Say(io Lubato. 

DECRETO N. 2.858-dc 11 de Dezembro de 1861. 

Concede ao Capitão ÍÍenrique Gonçalves da Justa priviletzio por tr,mpo de ) 
cinco annos para fabricar, c vender no Imperio a macbma que im entou 
para despolpa·r café. · 

Attendendo ao que 'Me requereu o Capitão llcnriiJUC (;on
çalves da Justa, e de conformidade com a 1\linha Imperial 
Resolução de 30 Novembro proximo passado, tomada sobre o 
parecer da Secção dos Negoeios do lmperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 23 do mesmo mez: Hei por bem Con
ceder-lhe privilegio por tempo de cinco a unos, para fabricar, c 
vender no lrnperio a machina que inventou para dcspolpar o café. 

Manoel Felizardo de Souza e 1\lello, Senador do Imperio, ·" 
Conselheiro do Estado e Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido, e faça executar. Pala cio do Rio de Ja
neiro em onze de Dezembro de mil oitocentos sessenta e um, 
quadragesimo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JJfanoel Felizardo de Souza e JUello. 

DECRETO N. 2.859-dc 11 de Dezembro de 1861. 

Concede a José Domingues !los Reis Castro privilegio por tempo de cinco 
annos para preparar e expôr á venda no Inipcrio um liquido que invcn· 
tou para extinguir a formiga saúva. 

Attendendo ao que Me requereu José Domingues dos Reis 
Cástro, e de conformidade. com os pareceres do Procurador da 
Corôà, Soberania c Fazenda Nacional, c do Conselheiro Con-



sultor: Hei por hem Conceder-lhe privilegio por tempó de 
cinco annos para preparar, e expôr á yenda no Imperio, um 
liquido que inventou para extinguir a formiga saliva. 

Manoel l~elizardo de Souza e Mello, Senador do lmperio, 
Conselheiro de J~stado, e Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da AgricultUI'a, Commercio c Obras Publicas, assim 
o tenha entendido, c faça executar .. Palacio do Rio de Ja- .. 
neiro em onze de Dezembro de mil oitocentos sessenta e um, 
quadragcsimo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Felizardo de Souza e Mello. 

··-
DECRETO N · 2.860- de 1ft. de Dezembro de 1861. 

Autorisa a incorporaçlio da Associação Brasileira de Beneficeneia denominada 
Artes, Commercio e Industria, e npprova os seus Estatutos. 

Attendendo ao que Me representou a Directoria Provisoria da 
Associação Brasileira de Beneficencia denominada- Artes, Com
mareio e lndustria-, e de conformidade com o parecer da Secção 
dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado exarado em Con
sulta de 2 de Setembro ultimo: Hei por bem Autorisar a sua 
incorporação, e Approvar os respectivos Estatutos, ficando as alte
rações que nelles se fizerem sujeitas á approvação do Governo 
Imperial, e devendo passar-se a competente Carta para servir de 
titulo á mesma Associação. 

José lldefonso de Souza Ramos, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do Im
perio, assim o tenha entendido e raça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Dezembro de mil oitocentos sessenta 
e um, quadragesimo da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José I ldefonso de Souza Ramos. 

Estatutos da Associacão Beneficente Bra
sileira •lenominada ·- Artes, Commereio 
e Industrla. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS. 

Art. Lo A Associação Beocficente .Brasileira denominada 
-Artes, Commercio e Industria-, he úompmta de todos os Bra• 
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sileiros que }lcrlencendo a qualquer dessas trcs classes cslejào 
no caso de fazer parte delta ; e tem por fins: . 

§ t.o Auxiliar a seus socios em suas enfermidades, tratar de 
suas solturas quando presos (não sendo por crimes degradantes), 
c soccorrcr suas familias quando fallecidos. 

§ 2.0 Procurar por meios honestos á seu alcance· tilio só o 
progresso da Associação, co.no o de seus socios, os quaes se di-
videm nas seguintes clas&es : , 

1. a A dos inst11lladofel, que são aquelles que se inscreverem 
até 31 de Dezembro <\a oorrente anno. . 

2.\A dos elfectivos, quo Silo os que se inscreverem dessa data 
em diante. 

3. • A dos honorarios. que são os que não sendo soei os con
correrem com relevantes serviços ao progresso da Associação. 

4. • A dos benemeritos, que considerão-se aquelles que fize
rem um donativo nunca menor de 1:000:tll para os cofres da 
Associação. 

5.• A dos correspondentes, que serão todos aquolles que qui
zerem corresponder-se com a Associação, e com quem ellajulgue 
que se deva corresponder. 

CAPITULO 11. 

DA ADMISSÃO DE SOCIOS. 

Art. 2. o Para ser soei o exige-se : 
§ 1. • Que seja Brasileiro nato, de reconhecida probidade; 

nunca menor de 15 nem maior de 60 annos, e que exerça um 
dOiS tres ramos do titulo da Associação. 

§ 2.• Que preceda proposta assignada por um dos membrtls 
da Com missão Vogal de sua Freguezia, na qual se declare o 
nome, idade, estado, naturalidade, profisssão e moradia. 

§ 3. o Approvada a proposta pelo Conselho, o 1. o Secretario om
ciará ao socio proposto a sua admissão, convidando-o para vir 
prestar o devido juramento e receber o diploma. 

Art. 3. o As propostas para soei os honorarios, benemeritos e 
correspondentes serão assignadns pelos membros do Conselho, 
com as mesmas declarações do § il. o do artigo antecedente. 

Art. 4. • Não poderão ser soei os : . 
~ t.o Os que tendo sido propostos por duas vezes, em ambas 

forlio rejeitados. 
S 2.• Os homens de máo comportamento. 
§ 3. o Os que padeeerem de molestias ineuraveis ou mor

phetica. 
§ 4. • Os que tendo já pertencido á Associação forão della 

banidos. 
Parte 11. 62 
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CAPITULO IH. 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS SOCIOS. 

Art. 5. • Todos os socios e!Tectivos e Installadores tem direito: 
~ t.• A perceberem quando doentes e impossibilitados de 

tra'f)alhar, a quantia de 30~ mensaes, paga em tres prestações: 
aquelles porém que sua enfermidade seja tal qué os impossibi
lite para sempre de toda especie dé trabalho em lugar de 30~· 
acima perceberão a mensalidade de 20~, salvo o augmento 
nunca maior de 10~, que o Conselho poderá fazer, attentas as 
circumstancias e estado pbysico do enfermo. 

§ 2. o Os qoe provarem por dous attestados medicos, s-endo' 
um do medico da Associação, terem necessidade de se ausen
tarem da Côrte por motivos de saude, em vez da beneficencia 
marcada no art. 5. o § 1. o, lhe serão arbitradas á titulo de 
passagem e soccorro duas quantias, uma para ajuda da via
~rern. ,, (lllfr.:~ p:mt ()CrorrPr dl'pois da rh('gada a seus dt'sti
•ws às JH'imt'iras •wn•ssidades que tiverem. 

Art. 6." A's familias dos soei os, que só sm·ão como tacs 
consideradas na ordem succcssoria ou hereditaria, as viuvas, 
filhos menores, filhas solteiras, mãis, ou irmãas solteiras, tem 
direito: 

§ 1. o A requererem logo que falleça o soei o, que a Asso
ciação lhe faça um funeral da a.a classe, ou que lhe entregue 
o seu importe, como melhor lhe convier. 

§ 2. o A exigirem a mensalidade de 15~ para ajuda do seu 
~ustento, emquanto se portem com a devida decencia e illi
bada conducta. 

Art. 7. o Para os soei os c suas familias terem esses direitos, 
são obrigados: 

§ 1. • A pagarem a mensalidade de n adiantadamente, e 
a concorrer para o progresso da Associação e de seus socios, 
comparecendo a todas as reuniões para que forem convoca
dos, empregando sua influencia para o bem estar della e 
delles, dando prcferencia no trabalho aos que forem de mais 
necessidades. 

§ 2. o Aceitarem e servirem com zelo e dignidade todos os 
cargos para que forem nomeados, s~lvas.as justas causas que 
os escusem. 

CAPITULO IV. 

DA ADMINIST,RAÇÃO SOCIAL. 

Art. 8~ o A Asso~íação será administrada por um Conselho 
director composto de 50 Conselheiros, de cujo seio sabirao·· 
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um Presidente, um Vice-Presidente, um 1.• e um 2.• Secre-
tarios, dous ditos Adjuntos, um Thesoureiro e um Procura
dor-Fiscal eleitos pelo mesmo Conselho oito dias antes de sua 
posse, ao qual compete: 

§ 1. • Velar sobre os interesses da Associação e de seus so
ei os, promovendo por todos os meios Iicitos o augmento della 
e o bem estar delles, fazendo com que se lhe prestem; ou 
á suas farnilias, com a maior pontualidade as beneficencias de 
que tratão os arts. 5.• e 6. 0 e seus paragraphos. 

§ 2. o Reunir-se duas vezes por mez, salvos os casos extraor
dinarios, tomar o juramento dos socios, e nomear as Com
missões que julgar convenientes, salvas as vogaes. 

§ 3.• Suspender não só qualquer membro quando não cum
pra com os seus deveres, como tambem as beneficencia'S 
quando mal applicadas. 

§ 4.• Examinar, approvar ou reprovar as contas apresen
tadas pelo Thesoureiro, conforme a sila exactidão, e as dos 
vogaes; apresentando por intermedio do Secretario um rela
torio annual á Asscrnbléa geral. 

§ 5. o Arbitrar as beneficencías aos socios que se ausentem 
na fórrna do ~ 2. • do art. 5. o, e augrnentar, quando nenhum 
recurso mais tenha aos invalidos, conhecendo ser de justiça, 
a mensalidade de 20!!1l do § 1. o do mesmo artigo. 

§ 6. • Eliminar, depois de bem verificar os motivos para 
isso, os socios que não cumprão com o disposto na ultima 
parte do § 1.0 do art. 7.0

, tornando todavia conhecimento de' 
seus recursos para a Assembléa geral. 

§ 7.0 Approvar ou reprovar as propostas pnra toda a qua
lidade de socios, demittindo aquelles que não estiverem no 
caso de serem admittidos, ou por não serem nacionaes, oü 
por outros .quaesquer motivos á que se opponhão os presentes 
Estatutos. 

§ 8.° Confeccionar, approvar e reformar o Regimento in
terno, não só para a boa ordem e regularidade das ~essões, 
como para clareza e boa execução dos Estatutos; tomando 
todas as medidas que julgar convenientes para a Ass.,cíação 
e seus socios por meio de resoluções, as quaes depois de 
discutidas e approvadas por maioria, farão parte integral dos 
presentes Estatutos, como artigos additivos, depois de serem 
previamente approvad.os pelo Governo. 

CAPITULO V. 

DA ASSEMBLÉA Gf.:RAL. 

Art. 9. o A Assembléa geral dos socios reunir-se-ha ordinaria:w 
mente no dia 7 de Setembro para festejar o anniversario do suá 



inauguração: na segunda dominga de Dezembro de cada anuo 
para a apresentaç.ão do relatorio, e extraordinariamente para 
as eleições e quando o Conselho julgar conveniente; á qual 
constituída legalmente compete: 

§ 1. o Decidir todas as questões que forem submettidas á 
sua decisão e tomar todas as providencias que julgar uteis 
aos interesses sociaes. 

§ 2. • Examinar se a Associação foi bem ou mal administrada 
á vista do relatorio c balanço que lhe fór annualmente apresen
tado, nomeando duas commissões para examina-los, as quaes 
o farão, dando o!i seus pareceres por escripto no dia que lhe 
fór designado. ' ' 

§ 3. o Considerar-se-lia constitui da a Assembléa geral exis-
tindo um terço da totalidade dos socios. 

CAPITULO V I. 

DAS ELEIÇÕES. 

Art. 10. Haverão tres processos cleitoracs, a saber: 
§ 1. o O da Assembléa geral dos soei os para constituir pri

meiramente o Conselho Director de .50 cavalleiros de que trata 
o art. 8. o, sendo eleitos primeiro biennal c depois annualmente. 

§ Sl. o O da mesma Assembléa geral para eleger as com missões 
vogaes composta de tres membros por cada uma das 10 actuaes 
Freguezias, sendo eleitos primeiro biennal c depois annual
mente. 

§ 3. o O do Conselho dircctor para Alcger do mesmo modo 
entre si, oito dias depois da sua eleição a Dircctoria de que 
trata o art. 8. o, observando-se em todos estes processos o que 
vai disposto nos seguintes artigos. 

Art. 11. Nos dias para esse fim designados, reunida a Assem
bléa geral ou Conselho em numero legal, depois da leitura 
da acta e do expediente o Presidente declarará convertida a 
Assembléa em collegio eleitoral e nomeará dons membros da 
Assembléa geral para escrutadores, os quaes reunidos aos 
quatro Secretarias formarão a mesa eleitoral que será presidida 
pelo Presidente da Associação. 

Art. 12. Assim constituída a mesa, o 1. o Secretario proce
derá á chamada dos socios por suas respectivas Freguezias até 
final, os quaes irão depositando pessoalmente as cedulas na 
urna á proporção que forem chamados. 

Art. 13. As cedulas deverão conter tantos nomes quantos fo
rem os lugares para que se tenha de proceder a eleição, não 
podendo ellas serem viciadas, nem conterem mais nomes do que 
os necessarios, nem serem postas na urna senão pelo proprio 
votante. 

_, 
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. Art.. 14. Coneluida a chomnda será fechada a respeciiva:urna 
pelo Poosidente até que se proceda á apuração; mas se succeder 
que em um só dia não se possa acabar de proceder ã eleição 
ou á apuração, ficará a urna fechada e lacrada no mesmo 
lugar em que tivet· ·sido feita a Assembléa geral eleitoral, sob 
a guarda dos Conselh.ciros ou socios que forem nomeados. pelo 
Presidente, c daqucllcs que se queirão prestar a isso voluntaria
mente até o dia seguinte ou o em que se terminar a apuração, 
finda a qual a maioria de votos designará os eleitos, aos quaes 
officiará o 1. o Secretario a fim de tomarem posse no dia desig
nado pelo Conselho, sendo o seu resultado publicado pelos jor- . 
naes diarios. 

Art. 15. Se na primeira reunião eleitoral pani as Commissões 
vogaes de que trata o art. 10 § 2.0 não se puder proceder como 
dispõe esse mesmo paragrapho, far-se-ha englobadamente sob o 
titulo vogaes uma só lista, devendo conter 30 nomes, dos quaes 
serão tiradas as Commissues por Freguezias. . 

Art. tG. Não poderão votar nrm ser votados os que não esti
verem qnitrs com os cofrl's da Associação ou se acharem. sus
prnsos. 

CAPITULO YII. 

ll.\S ATTRIBUfÇÔES DO CONSEI.HO. 

Art. 17. Ao Presidente compete: 
§ 1. o Convocar ordinaria e extraordinariamente. o Conselho 

e a Assembléa geral, e presidir tís suas sessões, mantendo e fa
zendo mantet· a boa ordem dellas, suspendendo-as qqando o 
não possa. · 

§ 2. o Defert o juramento aos soei os, assignar-lhe todos os 
diplomas conjnnctamente com o 1. o Seci'Ctario e 1'hesoureiro e 
bem assim assignar todos os papeis e mais requisitos de seu 
cargo, como sejão correspondencias, representações, circula
res, &c. 

§ 3. • Nomear as com missões que tiverem de se dirigir a Sua 
Magestade o. Imperador ou ao Govemo para algum p~dido ou ne
gocio tendente ao interesse da Associação, fazendo ou deixando 
de fazer parte della. . , 

§ r.. • Despachar todas as propostas e requerimentos, des~m
patar com o voto de .Minerva qualquer empate que possa haver10 

e .fazer entrega de todos os seus poderes ao Vice-Presidente rm 
todos os seus impedimcntes ainda mesmo momentaneos. 

Art. 18. Ao Vice-Presidente compete: 
Substituir o Presidente em todas as suas funccões. 
Art. 19. Ao 1. 0 Secretario compete: • 
§ t.o Substituir o Presidente na falta do Vice-Presidente em 

todos os S«>JJS irnpP~imentos. 



§ 2. o C6rrigír as aetas, ter em boa ordem e ~mpr~ em día 
todos os papeis, escripturação e correspondencia a seu cargo. 
assignando os diplomas com o Presidente e Thesoureiro, depois 
de o ter averbado. · 

§ 3. • Proceder á leitura das actas e expediente em Assembléa 
geral ou Conselho, proceder á chamada dos Socios e Conselhei
ros, e expedir todos os officios, ordens e correspondencias com a 
maior brevidade. 

§ !,..• Registrar a correspondencia tanto da Associação como 
dos correspondentes, fazendo para esse fim o pedido dos livro~ e 
o mais necessario com tempo. 

Art. 20. Ao 2. o Secretario compete : 
§ 1.0 Lavrar as actas das sessões tanto da Assembléa geral 

como do Conselho. 
§ 2.° Coadjuvar o mais possível ao t.• Secretario em todo o 

expediente, substituindo-o em seus impedimentos. 
Art. 21. Aos Secretarios adjuntos compete coadjuvarem do 

mesmo modo ao t.o c 2. 0 Secretarios. 
Art. 22. Ao Thesoureiro compete: 
§ 1. o Arrecadar toda a receita da Associação, ficando por ella 

responsavel perante as leis do paiz por sua pessoa e bens havidos 
c por haver. 

§ 2. 0 Pagar todas as despezas que lhe forem ordenadas pelo 
Presidente em nome do Conselho, exigindo os recibos para sua 
resalva. 

§ 3. o Pôr em um dos Bancos que seja de segurança, logo que 
o Conselho o determine, os dinheiros disponíveis ao custeio da 
Associa~ão, apresentando a respectiva cautela, que será lavrada 
na acta. 

§ 4. 0 Dar ao 1.• Secretario, sempt•e que elle o exija, uma re
lação dos socios quites, aos quaes dará um diploma, con\'idan
do-os nessa occasião para que concorrão com suas liberalidades 
para pagamento do seu feitio. 

§ 5.• Tomar contas ás commissões vogaes, e empregar com 
cllas o esforço para a cobrança das mensalidades. 

§ 6. 0 Apresentar annualmente á Assembléa geral nm relatorio 
documentado, no dia para esse fim determinado, no qual se de
monstre o movimento do activo e passivo da Associação, e bem 
assim um balancete trimestral ao Conselho, tamhem documen
tado. 

Art. 23. Compete ao Procurador : 
§ 1. o Zelar os interesses da Associação, exigir recibos d~s 

compras que fizer, e fazer fiel entrega de todos os valores ao The
soureiro, do qual poderá exigir clareza. 

§ 2. o Tratar da soltura dos soei os presos, não sendo por crimes 
degradantes ; cuidar de seus enterros e das missas do setimo dia, 
fazendo para isso os devidos annuncios em nome da Associação, 
os quacs serão assignados pelo 1. o Secretario. 



§ 3.0 Rl'pt•esentar a Associação em Juízo por meio de proeu
ração bastante assignada por toda a :Mesa. 

§ '•· o Velar sobre as Com missões vogaes e accusa·las em Co~
selho verbalmente ou por escripto quando nl'ío cumprãdlcom o~ 
seus <Jeveres, inventariar todos os objectos pertencentes á Assp
ciação, e dar todos os passos para o serviço da mesma. 

CAPITULO VIII. 

DAS COMMISSÕES VOGAES. 

Art. 24. Haverá uma commissão composta de tres mefllbros 
em cada uma das freguezias da Côrte, eleitas pela Assernhléa 
geral na fórma do§ 2.0 do art. tO, ás quaes compete: · 

§ f.o Syndicar as qu'ilidades civis e moraes dos socios pro
postos, e dar o seu parecer por escripto ao Conselho. 

§ 2. o Accusar qualquer socio quando tenha certeza do seu máo 
comportamento, propondo a sua demissão ao Conselho por in
termedio do Procurado•· Fiscal. 

§ 3. • Dar parte ao Conselho logo que adoeça, seja preso ou 
falleça qualquer socio, indo antes visita-lo e offerecer os seus ser
viços á família do mesmo, a quem jámais deixará de respeitar 
por mais indigente que seja. 

§ 4.° Cuidar do enterro dos socios que falleç!io, conjuncta
mente com o Procurador Fiscal, dando parte ao Coqselho dos 
nomes das pessoas da familia a quem se tenha de fazer a be
neficencia do art. 6. o § 2. o 

§ 5. o I' roceder á cobrança das mensalidades adiantada
mente, dando dellas conta ao Thesoureiro nos dias que elle lhes 
designar, envidando todos os esforços para que sejão preferidos 
no trabalho os socios mais necessitados, como dispõe o final do 
§ t,o do m·t. 7. 0 

CAPITULO IX. 

DOS FUNDOS SOCIAES. 

Art. 25. Os fundos da Associação se comporão : das men~Ji
dadcs, dos donativos dos socios e de outras quaesquer quantias 
que a Administração possa haver por meios lícitos, os qua~s 
serão convertidos em apQJices da divid!l publica, ou em vales 
bancarias que mais garantia offerecerem, tlc~ndo todavia um 
fundo de reserva que o Co~selho julgar conveniente para as 
beneficencias e despeza$ da Associação. 

CAPITULO X. 

DAS PENAS. 

Art. 26. Perdem o direito de socios e não lerão direito a re-. 
ela mação alguma : 



§ 1. o Os socios <lUé shbtrahirt>rn alguns ohjP.dos ou quat\lias; 
pertencentes á Associa~ão, salvo a ella o direito de o fazer pro
cessar,e os que nll.o cumprircn1 com o que determina o final do 
§ 1. 0 dot•art. 7. 0 

§ 2.0 Os que forem admitlidos pm· falsos títulos sem ter as 
qualidades exigidas para o serem, e os que promoverem discor
dias entre os soei os e buscarem arruinar ou dilfamar a Associação. 

§ 3. o Os que desrespeitat·em a familia ou pessoa da familia do 
socio fallecido, seduzindo ou diffamando-as. 

Art 27. Pe1·dem o direito ás beneficencias: 
§ 1. o As familias dos soei os que tiverem máo comportamento. 
§ 2. 0 As irmãas ou filhas soltei~as que se casarem, ou aban-

donarem a casa de suas familias. · 

CAPITULO XI. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 28. Tanto a Assembléa geral como o Conselho poderão 
runccionar com um tet·ço de seus membros, mas se na primeil'a 
convocação tal numero se não apresentar serão convocados 
novamente e formar-se-ha casa com a quarta parte, sendo validas 
todas as resoluções, não se podendo porém tratar nessas sessões 
senão daquillo para que forem convocadas, lavrando-se as devidas 
actas, que serão approvadas na sessão seguinte, ficando todas 
estas medidas tomadas pelo Conselho ou pela Assembléa geral 
consideradas como artigos additivos na fórma doS 8.0 do art. 8.0 

Art. 29. A Associação poderá conceder o titulo de socio pro
tector áquellas pessoa~ que por seus relevantes serviços presta
dos á Associação o mereção, mandando collocar na sala de suas 
sessões o seu retrato. 

Art. 30. Se succeder (o que Deqs não permitta) que se dissolva 
a Associação, os fundos então existentes serão distribuídos com 
igualdade pelas familias suas pensionistas, dando-se plena quita
ção ao Thesoureiro e ao Conselho . 

.Art. 31. Os presentes Estatutos depois de approvados não po
derão ser reformados senão passados quatro annos, a contar do 
dia de sua approvação, ou do t• de Janeiro de 1861, em que co
meçará a existencia civil da Associação; qualquer reforma porém 
que se venha a fazer já mais poderá alterar as bases de sua orga
nisação, isto h e, os fins a que se propõe, ficando desde que forem 
approvados definitivamente considerados em inteiro vigor e com 
força de lei por todo o tempo da sua duração. 

Sala das sessões provisorias da Associaç!io de Beneficencia Bra
sileira denominada- Artes, Commercio e lndustria -,em 25 de 
Novembro de 1860.-Ant9nio Feliciano Leite Ferreira.- Ma
noel José de Pinna.- Eduardo Daniel Villas-Boa~. 

Confómw, José Boní(acio Nascentes de Azmnbrrja, 
1'"•-



DECRETO N. 2.861- de H de DczemJ,ro dP 1t~.ül. 

1\landa provêr em separadn us offidos de C.ontador c Di:a rilmidor do 
Geral c do Civel c Crime tia C1lrtc. 

Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa c Sobe
rania Nacional, c sendo reconhecida a convcnienda do pro
vimento em srparado dos ollieios de Contador c DislribuidOI" 
do Geral, Cível c Crime nesta Côrte, Hei por bem Decretar 
que na capital do lmperio cada um dcsle3 ollido; seja servido 
po1· scrvcnluario especial. 

Francisco de i'aula de Negreiros Sayão Lobato, do 1\feu 
Conselho, l\linistro o Secretario de E-;Lado dos l\',•gocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em quatorze de Dezembro de mil oiloeenlos 
sessenta c um, quadmgcsimo da lndt~pcudcncia c do lmpel'io. 

Com a Rubrica de Sua M:agestadc o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Say:io Lobato. 

DECRETO N. 2. 862-de 18 de Dezembro de J Hfi1. 

Concede á Sociedade- Retiro Litterario Portugucz - autorisaç.ão para con
tinuar a funcriõiütr, c ap[rrova os respecthos Estututus. 

Attendendo ao que representou a Direc!oria d<J. Sociedade 
- Hctiro Litterario Portugucz- estabelecida m's!a CthlP, c 
de conformidade com a Minha imrnediata Hesolução de 2!~ de 
Julho ultimo, tomada sobre parecer da ~Pcção dos Negocios 
do lmperio do Conselho de Estado exarado em consulta de 
9 do mesmo mez: lbi por bem conceder <Í dita ~oci!·dalle 
autorisação para continuar a funecionar, c approvar O-' st~us 
Estatutos, ficando as alterações que nellcs se lizcrem sujcitlls 
a approvação do Governo Imperial, do que se llw p:1ssJrá a 
competente Carta para servir-lhe de titulo. 

José lldcfonso de Souza Hamos, do l\Ieu Conselho, Senndor 
do Impcrio, .1\Iinistro c Secretario de Estado dos Nog-ocios 
do lmperio, assim o tenha entendido c faça cxeeular. l)ala
cio do Rio de lJ.nciro em dezoito de Dezembro de mil oitocentos 
sessenta c um, quatlragesimo da Independencia c do lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua 1\Jagestadc o Imperador. 

José lldr/inmJ d1• Souza Rrtmos. 
lt! 
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Eslalutos dn Uciií'd UIICI'ill'iO r•ul'l.ugncz 110 Uio de Janeiro, 
l'nntlado {'Ja :iO de Junho de f839-

sw:ç:io L 

Tl.\ SOCIEDADE E SEUS J<'INS. 

·Art. 1. • O Hetiro Liltcrario Portuguez no Ilio de Janeiro 
romposlo de subditos Porlugnczcs tem os seguintes fins. 

% 1. o Animar sampre que possa a litlcratura patria, dando 
:í publiddade obras inmlilas de abonado merecimento que 
sejiío ollcrtadns á Sociedade, ou que lhe eonvcnha ser dcllas 
editor, c t·nriquecer a nossa littcratura , reimprimindo os 
dassicos portuguczcs mais raros, e traduzindo de autores 
estrangeiros obras muito raras principalmente em scieneias. 
his(oria, artes, poetica e economia polilicu. 

§ 2. • Publicar de quinze em quinze dias um periodico 
que contenha as producções dos socios clfectivos, honorarios 
c correspondentes, c de quem o distinguir com seus cscriptos, 
que r .. rem approvados pela Comrnissão de rcdacção e censura. 
Se po1· ventum fôr julgndo mais conveniente cessar a publi
cação do pcriodico, dar-se-hn á luz annual ou semestralmente 
um livro intitulado do Archivo do Hetiro Litterario Portugucz 
no Rio de Janeiro, collaborado unicamente pelos socios clfec· 
ti vos, !Jonorarios c correspondentes. 

§ 3. • Discutir pelo menos uma vez por semana pontos de 
historia, em gemi, scicncias, artes, litteratura e economia poli
fica. llc preciso haver uma proposta no sentido de alguma 
destas rnaterias, a qual antes de entrar em discussão será 
remcttida á com missão de redacção c censura, a fim de 
cmitlir o seu pan~ccr a respeito. Sendo approvada a pro
posta pela commissão, o Presidente nomeará outra, composta 
de trcs membros á qual encarregará de nprcsentar uma ou 
mais rnernorias sobre o assumpto da proposta, que serão lidas 
na primeira scssiio de discussão. He permitlido aos socios 
apresentarem c lerem mernorias, que, como aqucllas, serão 
pnblicodas se a cornmissiío d1~ rcd,lcç.ão e censura as approvar. 

§ 4. • Instituir cursos de rhetorica, historia, gcographia, phi
losophia e commcrcio; das línguas latina, franceza c inglcza, 
P os mais que permittirem as circumstancias da Sociedade 
podendo a Dircctoria instituir primeiro os que julgar mais 
urgentes. 

Pda imprensa serão convidados os professores que preten
derem as cadeiras de ensino a mandarem á Dircctoria as suas 
propostas; admittindo clla depois aos que julgar mais habi
liludos. 
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§ a. o Fon:wr uma Libliolheca de obras. com especialidarl•', 
portuguozas classiea~ c dos wcllwres autores conlempor~llll'<H, 
Os socios podem 1!~-las na sala da As~;ociaç;io, extrahir o que 
quizcrcm, c se houver mais que um exemplar, levar um volu
me por cada vez, das que lhes forem preeisas, para suas casa~ 
por tempo determinado; cn!t~ndendo-sc com o 1." t'eerl'lario, 
c assi~nando n'um livro um titulo de responsabilidade. 

§ G. o Com'sponder-se com a As'ioei<J~iio porlugueza c c•s
trangeira, de idcnticos Iins, solicitando esdarcdnwntos uteis, 
e tmeando com cllas ns obras que der ú luz. 

§ 7." Fawr annnalmcntc duas sessües snlmnllf~s em o 1." de 
Janeiro e 30 de Junho. Ouando a J)ircetoria entenda nflo 
dar aquclla, esta se fará J;OI' ser o dia do anniversario da 
Sociedade. Para a sessão solemne a Uirectoria fará comilcs 
n quem lhe parecer. N'ellas se lerflo quacsquer t•scriplos, 
discursos, &c.: principiando por um discurso analogo ao 
objecto, proferido pelo Prnsidcnte; e pela leitura de um rela
torio do 1. o Secrclario, resumindo as principacs plwses da 
Associação, o seu desenvolvimento lillerario e instruclivo, as 
olfertas que lhe foriít) feitas c que lá, o elogio dos soeios fal
lccidos c eiTcclhos qth' r~lJis se distinguirão c dislingumn por 
sua inlclligcncia c outro3 serviços, e o movimento soda!. 

SECÇ,\0 H. 

AD3HSSÃO, DEVERES E nmEITOS DOS SOCIOS. 

Art. 2. o O Retiro Liltcrario Portuguez h c composto de soei os 
eiTectivos, honorarios c correspondentes em numero indeter
minado. 

Art. 3. o Os eiTectivos serão Portnguczes de honesta occupa
ção e boa moralidade, sendo necessario requererem a sua 
admissão, ou serem propostos <i Dircctoria por qualqw)r socio. 

Art. r~. o I' o r proposta da Dircetori<t ou dos socios, os lw
norarios c correspondentes podem ser l'ortuguezPS c estran
geiros; porém a estes só se conferirá o diploma, quando oll'e
recercm á Sociedade alguma producção sua de merecimento, 
ou abrilhantarem com investigações e producçües a litteratura 
portugucw ou outros conhecimentos humanos. 

Art. 5. 0 A admissão c cxoneraçflo dos soeios efi'cclivos são 
de pura attribuição da Direetorin. 

Art. 6. 0 lncumlJe aos socios clfectivos: 
§ 1. o na r cincoenta mil réis como joia ú rcccpç?ío do diploma 

e contribuir com a lllPnsalidade de dons mil réis paga <~lll tri· 
mestres adiantados. Hcixa de ser socio o <JIIC não pagar du
rante dons trimestres conseenlivos, saho se estiver ausente ou 
der razões de impossibilidade. 



% :2. 0 N;lo rrrusnr c.arf(o algum pura que fOr eleito ou no
mt•;HJo, <~xcc~pto fl;~vrndo imrwdimcnto justo. 

% 3." Comparrecr ás srssões. 
§ .'J.." Aconselhar a Dircctoria c auxilia-la no augmcnto c cre

dito da Sockdade. 
§ ;)." Observar ri;:;orosameulc o rrgimcnto interno, c todas 

as úispo:;içfws contidas ncstrs estatutos. 
Art. 'í ." Cabe-lhes de direito: 
~ 1." O que a clles se ri' fere na secção primaria. 
§ 2." Dou:; exemplures de todas as publicações impressas pelo 

l~diro. 
~ 3." Hecl.1mar a melhor Pxccução possível dos estatutos o 

J'Pgil:wnlo intt~rno, quando forem infringidos. 
§ 1." As honras de socio honornrio ou correspondente (reti

rando-se do llio de Janeiro) e ns de Presidente, Vicc-Presi
dPnk ou Sccrd;•rio honorarios, que a Directoria poderá conferir 
;iqudlt•<; qw~ Sll tom:trem tlistinctos por seus serviços, ou co
niwcill'enlos litlerarios. 

1\ rt. 8. 0 (}5 socios lwnorarios P corrr,spondcntes, são isentos 
de qu<Jiqll<'l' conlrih•Ji~·ão pecuniaria, c lcm os mesmos di
reitos que os elTcclivos, não podendo porém eleger nem ser 
ell'it,1s. 

SECÇ,\0 111. 

1liHEi:(,::io t;EH.\L DOS I\EGOCIOS l>A SOCIEDADE. 

Ar!. !) o A ~·oeiedndc sení dirigida por uma Directoria, cujas 
funcçii('S durarão seis me;:;e.>, e será eleita em Janeiro e Julho 
de c .. da :umo. Comp«'lr-Sl)-ha de Presidente, Vice-Presidente, 
1. 0 e 2." Secretario Adjunto, e Thesourciro. 

Art. J O. Compete ao l'r<'sidcntr: 
~ 1.0 O que lhe di?. respeito nos§% 3.• e 7.• dos arts. t.o o 18. 
§ 2.• Pn~siclir ás sessiics da Directoria ordinarias, extraordi-

nnrias, solemnPs, cspecines e S<'matwes tendo voto em todas. 
HavPndo empate deddir-se-ha por sorte. 

% 3. • l\lantcr a ordem nas sessões c suspendê-las, quando não 
SPja atlenrJido. 
~ !L o Dar a ma leria para ordem do dia n:~s sessões scma

naPs. 
~ [j,o ncprPsenlar a Socicdadc quando fôr mister c nomrar 

comrnissõt•s para esse fim, como para o que seja de utilidade 
para a associa('i\o. 

% (i. o Fazer "convocar os soei os para sPssões, indo de accordo 
com os mais membros da Dircctoria, quando forem extraor
«Jinarias. 

% 7. 0 Encaminlwr da presidPncia as discnssiírs, interceptar a 
palavra ao orador, quando est~~ se dcsrinr do espírito da questão. 
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§ 8." Tomar parte nas discussões, occupanrlo o seu lugar o 
Vice-Presidente, on algum dos membros da Dircctoria, con
forme as suas graduações. 

§ 9." Assignar as actas declarando que forão approvadas, 
rubricar todos os livros c papeis, e ordenar os pagamentos ao 
Thcsonrciro. 

Art. 1 I. O Vice-Presidente substitue o Presidente em todas 
as suas attribuiçõcs no seu impedimento. 

Art. 12. Ao 1. 0 Secretario compele: 
§ 1. 0 O que lhe está prnscripto nos §§ 5. 0 c 7. 0 dos arts. 

1. 0 18 c 19. 
§ 2. 0 A rcdacçfío das actas das sessões de oficios circulares. 
§ 3.0 A recepção c abertura de toda corrcspondencia diri

gida á Sociedade. 
§ {Lo Assistir ás sessões da commissão de rcdacção c ccn

su r a, o ter voto nellas. 
§ 5.0 Apurar os votos nas clcic,:õcs. 
§ 6." Arehivar todos os papeis concernentes ú Sociedade, c 

os cscriptos lidos em sessão c approvados pela commissão de 
redacçflo c censura. 

Art. 13. O :!." Secretario preencherá o lugar do 1. 0 em sua 
falta, tomará os apontamentos do que se passar nas sessões, 
coadjuvnní a apuração dos votos e tudo o que ror inherentc 
ao seu cargo. 

Art. 11~. O Secretario arljunto substituirá o 2. 0
, c cscriptu

rará o livro das aclas e expediente. 
Art. 15. Incumbe ao Thcsourciro: 
§ 1. o Procrdet' á cobrança em conformidade do § 1. o do art. 

6. o, c depositar sob sua respons:Jbilidade em alguma acredi
tada casa buncaria os fundos da associação. 
~ 2. 0 Pagar o que ordenar o Presidente. 
§ 3. o Ter em dia e com limpeza a escripturação a seu cargo. 
§ 4. 0 Apresentar na sessão em que fôr eleita nova Directoria, 

um relalorio acompanhado de um mappa demonstrativo da 
receita, despeza c haveres da associação, o q na! será subnwt
tido a uma commissão de tres membros, a lim de o verilicat· 
c sobre clle mnillit• o seu parecer em assemblí•a geral. 

Art. 16. Havcní duas com missões cuja nomeação compete 
a assembléa geral, sendo de radacção c censura, c de ins
pecção c de dire·~ção das aulas. 

Art. 17. A com missão de redacção de censura será compos
ta de seis membros, c compete-lhe: 

§ 1. o O exame c critica de todos os artigos e producç.ões 
dos socios c outros lidos em sessão c olfcrtados a Sociedade, 
que pela Directoria lhe forem remcttidos. 

§ 2.• Fazer imprimir os que forem julgados rlignos de pu
lJlicação, rev(~r todas as provas, c diligenciar a mais perfeita 
execução de todas as impressões concernentes á Sociedade ; 
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tlerolvendo ü Directoria, acompanhados tlo competente pat·c
ecr, os cscriptos não approvados, os quacs ern nenhum caso 
podem ser rc~lituidos aos seu;; autores. 
~ 3. o Julgar das propostas e requerimentos para discussão, 

enviando-as á 1Jireeloria dentro de uma semana approvados ou 
não approvC~dos. 

§ 4.. 0 A interpretação, de aecordo com a Dircctoria, de quaps
qucr artigos dos presentes estatutos ou do regulamento inter· 
no, como lhe prescreve o art. 29. 

§ 5. 0 Apre;entar um mez antes de cada uma das sessõPS 
solemncs um rclatorio dos seus trabalhos, c do qual o Secre
tario nprcscntnrü um cxtrncto no relatorio gcrnl. 

Art. -18. A commissão rle inspecção e dirccção das aulas 
sPrá composta de seis mcmhros. Compete ú mrsmu: 
~ 1. o Assi~lir na pessoa de um dos seus membros allcrna

damenle a todas as <mias. 
§ 2. o Fazer inscrerer no livro de matriculas dos di!Tercntes 

cursos da associe~\'ão, 03 socios que para tal flm se lhe ap•·csentarl'rn. 
~ 3. 0 Altendet· as reclamações que lhe furem fl'itas pelo~ 

sodos frcquen!atlorcs das aulas, fazer reinar a melhor onlem 
durante a~ li('ÕI·s, c participar a ])irecloria qualqtwr occur
r•~ncia exlraonlinaria que observar durante ü cxereicio de suas 
fl!ncções, pedindo lllc provicleneia~ quando o caso exigi-los. 

§ 1~. o O que delt•rmina o § 5." do art. 17 para a com mis
são de censura. 

Art. Hl. As commissfíes de que lralão os artigos preceden
tes, terão tantos supplenles quantos os membros dTectivos que 
devem substitui-los, designando em vista do resultado da elei
ção o supplenle de earla um dos ditos membros. 

Art. 20. Aquelles dos membros elTedivos de qualquer com
missão lflH', por cirnunstancias allcndircis, não possão com
parecer, ou tenhão de faltar ao Pslrieto cumprimento do que 
tiea disposto, olliciarit ao seu supplente a lim de que clle o 
su!Jslitua no sr•u impedinwnlo. 

D.\5 SESSÕES E t·:LEIÇÕES. 

Arl. ~~. O Hetiro Lilll'l'iHio Portugncz terú, al(·m das scs
scws exlraordinarias, Sl~llJ<lllae,; e especiaes, mais duas sessões 
sull'lllllPS como indica o ~ 7. 0 do art. 1." 

Art. 22. 1Lner;i mais duas sess11cs gerncs ordinarias, como 
disp•1e o art. !J.", e incumlw-lhcs: 

~ Lo A clci<:;to qnc smú feita por esrrnlinio secreto c pelos 
socios presentes da Direduria e f'ommissão de contas, como 
refl'rent o art. f)." e ~ .'f." do urt. ti>. 
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§ 2." Discutir npprovar ou rejcitnr as propostas nprcscnla
das prla Directoria, ou pelos socios. 

§ 3. o Discutir o vnrecer da com missão do relntorio do Thc~ 
soureiro, c enunciar-se acerca da gerencia da Dircctoria c re
latorio do Secretario. 

Art. 23. A' exccpção dns sessões semanacs de discussão que 
podem ter lugar com a presença de oito socios, súmentc será 
considerada instituída a Asscmbléa para as demais sessües 
mencionadas ncstrs estatutos, havendo presentes pelo menos 
20 membros, inclusive a Directoria. 

Art. 24. A eleição das com missões, c dos supplentes ;ís mes
mas, será feita annualmente em Janeiro, podendo prorogar
se para mais tarde se tiver algum trabalho importunte a concluir. 

Art. 25. Nns sessões csncciaes c cxtraordinarias, ordinarias 
c semanacs, não se poderá tratar de outros objectos senão dos 
q uc a Dircctoria indicar, ou que cstcjão expressos nestes estatutos. 
A formula qnc se ha de seguir nos trabalhos c no processo 
dus eleições fará parte do regimento interno. 

lllSPOSIÇiiES GER.\ES. 

Art. 2G. O Rdiro Litlcrario Porluguez n:.> Hio de Janeiro 
nunca mudarú a sna dcnominar;ão. 

Art. 27. O Regimento interno será elaborado pela Direeto
ria, discutido c approvado em sessão cxtraordinaria c depois 
affixado na sala das scssürs. Todas as vezes que as circums
tancias da Sociedade reclamarem alguma reforma ou altcrac;-ão 
no regimento interno, a· Directoria conjunctarnentc com a 
commissão de rcdacção e censnra procederá á reforma que 
lambem póde ter lugar por proposta de qualquer socio em 
assembléa geral, dcelarando c espeeifieando os pnnlos a re
li•rmar, enunciando-se sobre a reforma e moliY<Jndo-a com
petentemente. 

Art. 2~. Estes est<:lutos, :í cxccpção dos arts. 2G c 31, sú 
poderão ser reformados, depois de decorridos dons annos, con
tudos desde a data da approvaçfío do noverno I mpr~rial e por 
proposta da Directoria. Li rio pelo 1. o Secretario o projedo 
de reforma em sessão extraordinari11, sprá eleita uma cornrnis
são de cinco membros qnc, pr·ocNJr,ndo a novo cxamt', apre
SPntnrá a assemblt'~a, r•m sessão extraordinaria para esse fim 
expressamente convocada, o seu pan•ct'r, com as allerar;ücs c 
emendas que julgar convenienl<'s. 

Depois de discutido o projer:to de rerorma, srímente ~;e eon
siderará approvado com o voto allirmalivo de mais de dous 
terços dos socios que constituírem a assPmbl(·a r•xtraonlinari;L 
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Art. 2!). A Directoria fica autorisada a deliberar sobre qual
quer duvida ou omissão que exista nos estatutos c regimen
to interno, bem como resolver sobre a interpretação de qual
quer artigo, ouvida em um c outro caso a commissão de 
redacção e censurn. 

Depois de expirar o prazo marcado no artigo precedente, e 
havendo molivo para reforma, observar- se-h a o disposto na 
segunda parte do mesmo artigo. 

Art. 30. A Directoria dcspcndcrá os rendimentos da Socie
dade no que julgar mais util, c de conformidade com os es
tatutos. 

Art. 31. Quando por circumstancias criticas c difficuldadcs 
insuperavcis o Hetiro Littcrario Portuguez n:io possa subsistir, 
S«~rá dissolvido, ficando igualmente sujeito ás determinações 
do Governo Imperial segundo dispõem o art. 35 e seguintes do 
n~gulamento que baixou com o Deci"Cto n.• 2.711 de 1!) de De
zembro de 1860. No primeiro caso a Directoria convocará uma 
assembléa geral extraordinaria, a qual exporá as causas que 
sú podcriio ser discutidas c approvadas, por lrcs quartas par
tes do numero dos socios clfectivos deliberando-se ao mesmo 
tempo sobre o destino a dar aos haveres da associação. 

Hio de Janeiro de Agosto de 1861.-Constantino Joaquim 
de Azevedo Lemos.-Eduardo Cardozo de Lemos.-l\lanocl Xa
vier Vieira da Silva Amaral. 

Est{] conforme.- Hio de Janeiro em 30 de Agosto de 1861.
J oão Evangelista de Lemos.-1. • Secretario. 

Conforme-José Boni{acio Nascentes de Azambuj'J . 

.... 
ImCRETO N. 2.863-dc 18 de Dezembro de 1861. 

Cri'a uma f'rrção ele natalhão rla rrsena da Guarda Narional, no clistricto 
de S. 1\lartiuho da proYincia de S. Pedro elo IUo Grande elo Sul. 

Altcnrlcndo á proposta do !'residente da provincia de S. Pedro 
do Hio Gmndc do Sul, Hei por bem decretar o scgnintc: 

Artigo unico. Fica creada no dislricto de S. Martinho da 
pro,.incia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, c subordinada ao 
com mando superior do municipio de Santa Maria da mesma pro
vincia, uma Sccçiio de Ualalhão de infantaria, de duas Compa
nhias, com a designação de vigcsima segunda do serviço da 
reserva, a qual lerá a sua parada no lugar que lhe for marcado 
pelo Prcsid<'nlr da Província na lúrma da Lei. 
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Fl'ilnciseo tk Paula d1~ Nf'greiros Sayfío Lobato, <lo :\Tl'll Con-· 
sellw, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
11ssirn o tenha entendido c far;.a executar. Palacio do llio de 
Janeiro em dezoito de Dezembro de mil oitocentos sessenta 
e um, quadragcsimo da lndcpcndcncia e do lmpcrio. 

Com a llubriea de Sua :\Tag!'stadc o Irnpc!'<ltlor. 

FranciHco de Paula de Nl'grciro~ Sayao l.ofJato. 

HECBE'tO N. 2.8G~-tle IH tlc Dl'zembro de I~Gl. 

llr-;li~u 1lo Comm:uulo Suprrior •la Comarl'a da Capilal da l'rovincía dt~ 
~. Pedro do Hio tirand1~ do ~ui a (iuanlil Nacional do~ :\l~!niripios tlt' 
~. .ll'roninw~ Triumpho, P Tacruary da Jue . ..;rna ProYincia~ l~ n·~··a ro1u 
t'lla Ulll c~.~anHal~tlo ~nperior. 

A tten1lcndo á proposta do Presidente da Provincia de S. Pedro 
do Hio lirande elo Sul, Hei por bem lkcretar o sPguinte: 

Art. 1." Fica desligada do Cornmando Superior da Comarca 
da Capital da Provinda do Rio Grande do Sul a Guarc.la Na
cional dos Municípios de S. Jeronirno, Triumpho, c Taquary 
da mesma Provincia, c creado com ella um Commando Su
perior, formado dm actuacs Corpos de Cavallaria numero oito, 
nove, e dez ; das Secções de Batalhão da reserva, numero cinco 
e séis, que ficão elevadas á categoria de Batalhões, de quatro 
cmnpanhias cada um, com as numerações de dez c onze do serviço 
da reserva; e de um Esquadrão, com a numeração de sete, 
que se deve organisar na l•'rcguczia de Santo Amaro. Estes 
Corpos tenio as suas paradas nos lugares q11c lhf•s fore111 mar
cados pelo Presidente da Provincia llil fúrma da Ld. 

Art. 2." Fica revogado o Decreto n." 2.170 do J.o de :\Iaio 
dt~ 1H08. 

Fnmeisco de Paula de Negreiros Sayfío Lobato, do :\leu Con
selho, l\!ini,tro e Seerdario d1) Estac.lo dos NPgocios da .Justiça, 
as;im o lenha entendido c faça exeeutar. Palacio do Hio de 
Janeiro em tlezoilo tle Dt~zcmbro de mil oitocentos sessenta c um, 
11Uadrage~imo da lndependrmcia e do lmpt~rio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagcstade o Irnpcrodor. 

Frallcisco de l'mrla de l't't•qrciras Sayão Lobata. 

-·- (i.f 
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St'n hnr.- A Lei n. • 38í de 1 !I de Agosto de 18-lH, pm\·i
d<'nciantlo úcen:a da revisão annual da qualilicatJIO de >otanle~, 
eslabekceu no art. 25 que serão observadas as dioposi!;r>cs dos 
,:apitulo,; 1,." e 2.", nflo só a respeito da fo1mação da Junta 
eomo tio processo da revisão, a qual, de confon11idade com 
as l't';,!'l'as do art. 2íl, deve ler unicamente por lim: 

1." Eliminar os cidadàos que IJouvPn:m faliPdllo, estiverem 
mudados, ou tiverem perdido as qualidades de volanks. 

2." lnduir os que se tiverem mudado para a llarucllia ou 
adquirido as qualidades de votant!'s. 

l'itra servir de l.Jase ao trabalho da revisão, são obri!':Hios 
os Juizes de P:n em exercido a enviar annuallnentc ao l'n:
sitlr:nte d~ Jnnta da respectiva llarochia, até o ultimo dt: De
zembro, as listas parciaes de seus districtos, organisadus pelo 
morio tn·e:;cripto no nrt. l!J. 

Como porém a disposi~ão do art. 1!) reft:rc-se á primdra 
qualilicaçi\o que teve de s•~r fdta em virtude da Lei supraei
Luh, nflo podia o Legislador, quando a esta!Jelect>u, ter co,!li" 
t:ulo a n~,;peito de um alistamento anterior, e por js,,o na 
pratku (\p,;!a dbpo,.;i(,'ão aeontece que, na muior püfltJ dos 
.-aso:;, os .lui~Ps de l'az em l'Xercicio, or;:;anisandtJ annuallnentn 
as lbiil'i parcial's dos SI'US distridos para Si'l'e:n prest•ntt~s ;í~ 
J nnt:::; revisorus, procedem, sem attençilo ao disposto no art. 
:w da mesma Lei, a 11111 trabalho inleiramenle novo, arro
lanllo m cidadãos que lltes parecem eslur no cu·HJ Jc ser 
qualiiicatlos, e excluindo os que no seu e11tendPr devem ser 
eliminados, sem que tenhào em vistas o alistamento do anno 
anteet~dent.~, e se111 declarar;ão alguma dos motivos dus indu
siíes e exclusões novamente l'eitas, para qne possiio ser aprc
ciutlas, como convém, pelas Juntas c pelos cidadüos interessados. 

Esta pratica g~~rulmente adoptada nflo re~pl'ita o syst.ema da 
V~i 11." ;JS7 de 19 U.e Agosto de 184-li, de cujo art. 26 clara
ment<~ n~sulla <{lle o Lt~~isludor, estalwlecendo o principio da 
revi:<\0 unnual da <Jltulilicaçiío, quer que e>sa revisão lenha 
por lJase o ultimo alistunwnto, gur.mtindo assim o direito dos 
ciJadiíos nclle incluídos, os quaes nflo devem sPr eliminudos 
senão por algum dos molivos expressamente declarados no 
mes:no artigo; assim eomo n:1o devem ser incluídos no novo 
alistamento os nflo contemplados nu qualificaçflo anterior, sulvo 
o caso dt~ injusta exclusfw, senão na llyputhesc de se haverem 
mudado para a Purochia, ou ad<Iuirido posteriormente as qua
lidades de votantes. 

ll,,ra fazer cessar os inconvenientes resultantes do modo por 
que tem sido executudas as disposições cit~dus da Lei regu
lamentar das eleições, tenho a hunm de oll't~reecr á alta con
sideraçüo de Vossa Mag1~stade lrnperiul o Derreto junto, o 
<ILtal explicando a maneira por que hão de ser organi,adils, 
qul.'r pPios JuizP,; de Pn c1u exrrcirio, 'l'lel' pl'ltiS Juntas, a~ 

~ 
f 

I ,, 

; 
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lí,;t:1·; •.ln n'\ i<io, ck rn~Jf..rmíelacll' c:om o disposto nn arl. :21} 
cJa m~·,;ma LPi, c'lllllhinado eom o art. l!l, me~ pan·et~ Cjlli, 
dPVP produzir salntan•s rtrt•itos, não sú re~ularisanclo o procc:sso 
da I'P\·is;io, ele ar!'orrlo com a doutrina da LPi, nws tamlH'lll 
garantindo a vrnladc• das qnali:ieac;iít•s c os direitos dos c:ida
diins, pois qun fará r<'ssar o arbítrio !los Jnizcs de Paz e elas 
.Juntas, prapnreionandn ao nw:;mo tempo aos interessados maior 
l";wilidad·~ nas snas rPelnrnac;õ"S. 

Com !'!lHtn, ciPelarando no art. t.o qnr as lis!as pareinrs 
1lrvcrn spr or!-janisadas sobre~ n basr do alistamento nnterior, 
rrsrrita-sr a PstahilitlndP das qualiflcaçõl's, como dispõe o arL 
21i da Ll'i rPgulamentar, c rxiginclo-se quPr dos Jniws de l'az, 
qnrr das .Juntas rPvisoras a dPelanH;i\o elos moth·os da rxclmuo 
ou inf'l:tsfío de~ earla votant~. p<i<)-S!~ t<·rrno 30 arbítrio que~ 
adualmPn!~ pxr,rcrm, c tnrna-sP mais facil a lisca!isne;iio elo 
Sl'\l prne:•dim~nlo por part(l do<; hternssados, arcrPsecndo al,··m 
clis'o flllP, para a ni';;ani:"t','iin ela~ rt'I:!!_:ÍÍ<~q mc:u:ionadas nos 
~~ 1." u 2." elo nrti~n snpr:H'i!ado, tornar-sc-h:t indispensavcl 
um minucioso exame do alist:lmPnto antrrior, do f]nal resul
tarú n vanta;;Pm dP rPconhrcer-sc os vieios com f(llP lw.ia 
Sido f'1•it:\ a qualifir<H}io, c•xcluinrJO·S!' dr\la, ror CS'a OCf'aSiiio, 
(IS votan!Ps qnc n:lo per!cncen·m :í l'arncliia, e qw·, não oh:;
tanV•, llnm·c·n·m sido nella rc,ntempla!lo:;. 

l'uhlk:.mdo-s<l rom n lis!a iWl'<tl ns rel~çiírs dns votantes 
l'liminildo:; ou in!'luidn:; pela .lnn!a, (:om cl(•claração dos mo
tin>s dn tars Pliminat;cks 011 indu:;i'i('S, c~omo exigem os ar!;;, 
2." e :.l.", niio SPl'<Í mistnr, como artnalnwnte acontece, qun 
para fundanwntar uma J'celainaçiio ou recurso intc~rpmto para 
o Conselho l\Jnniripal ela decisão da Junta que indcvidmucntll 
eliminar cicladiins qmllilieados, o rcelamnnte on rccorrcnto 
Jli"OCIIfl) provar fl!Je os Pliminados rPunem todas as qualidades 
("<Ígida> para qnr possiio s<·r votantc•s. Bastar;i provar qtw 
possuem a qna!i<ladn ne~acla pcb Junta, se a supposta f<dta 
de nrna ;;1'• linii'.IT motivado a t'liminaç;lo. 

l;.;ual t;tcilicl<Hic~ tnrilo os inl1·rc•s,;ados pan llsealisar a rf'gn
laridacl(~ clns inr!usões <le votanlc•s novai!H'Dte feitas pelas Junta~:, 
'~ para iostruirc•m as suas reelamnçües contra as quo illdc~Yi
d;;mente honYPrem sido rPsol\'illns. 

TaPs sf!o, SPnlwr, 1'111 n•sumo as razões pela<; quac~s julguei 
elcvcr sn brndl<'l' ;í approvac:iio 1lc Y ossa i.\lagestade Imporia I 
n presente lkfT<'to, a rPspeito do qual Vos>a Mngrstade lm
!JI'fial re.>olYení o CJllP f,)r mais acerlndo. 

l>11 Vossrl :\Ja~l's!aclc Imperial snbdilo fiel c n)VPrcnle, .I o.<'.! 
lldc(!JIISO tf,~ So 'i~~~ Uwnos. 



llECI:ETO \. :!.Rii:)-<1<· 2L de Dczt·mhro de IBül. 

l>a iil' .. trtll IJ)í'~ par:1 !10.1 f'\<'1'11\i"ío do di.;poslo nos arts. 2G e '27 da ).(•i ro~ 
~\1\;u:ll'nlar •las e\ei\Ül'S de 1\J de A~osto tlc !8110. 

Para nwllior execução do disposto nos arts. 2(i o 27 da LPi 
11." :un de 1 !J d<~ Agosto de 18í6, Hei por bem Decretar o seguiutP: 

Art. t ." A lista qtw, em virtude do disposto no art.. 1\), 
mm binadn com o art. 2a da LPi n. o 3~7 de Hl de Agosto 
de 181ili, os J uiws de Paz em ext•tTicio são obrigados a t~n-
viar auuualmente até o ultimo de Jlezembro aos Presidentes · 
das .Junt:1s de Qualificação das re~pPelivas Parochias, ser;\ or- I 
ganisada sobre a base do alistamento anterior, com todos os 
requisitos exigitlos no citado art. 1!l, c eomprehcndení: " 

1." Uma rPinçfw dos eidndiios ineluidos na ultima qnalifi·
c;H:ão e qur1 d:)Vi\n ser climin;~dos pela .luntêl por haverem 
falit'cido, por s<~ terem mulhulo ou perdido as qualirlades dn 
Yolanll'S, deelarando-sc expressamente, em seguida ao nnr1w 
de cada 11111, os motivos pdos quacs deve t<~r lug-:1r :1 sua ex
dus;!o, c indicando-se ao mesmo tempo o llllllH'l'O sob o qual 
S!' ad1ar relaeionarlo na lista da ultima quali!icat;üo. 

2." Uma rda(:fto dos nomes dos cidadão.~ que deviio Sf'l' 

i!lc!uitbs na lista da qualiflca!:ão pela Junta nwisora por se 
ltaverem mudado para o distrieto, ou rdquirido as qualida
dt's de wlanles depois da ullima qualilleaçiio, deelarando-so 
pelo mesmo tnodo os motivos ua incllbiio de cada um, c no 
t·a~o ch' mudant;a, a dat:1 em que esta tr·n~ lu:-rar. 

Arl. 2." As dt-lihcraçücs das Juntas revisoras da qnalifka
eão relativas ;\ inclusão ou exclusão de volantes serão refcri
;las nas ae!as respectivas com a exposição dos motiws da in
clusão on l~-:dusão de emla um. 

Art. 3." Feita a revisão, ineluirlos c cxeluidos o~ que o 
r!evere;n st•r, ;\s Juntas, a!L·m d;1 lista geral de que tr<~ta o 
art. 27 da Lei supmeitada, mandarão org-anisar, em vista das 
adas c pdo lllctlwdo dcelar:Hio no 1HI. t!l, u111a listei P:'(W
cial dos eitladiio~ pt>r ella incluídos e on!l'il dos e;;eluidos da 
qualit1car;ão, dct:l<Ji·nudo-se em seg·ul!b ao no11:e lle cada um 
os motivos da sua exclusão ou inclusiio. 

Estas Iislas Sl'l'iio lançadas no livro d;l quntiliraçiio, cxtra
hindo-sc Ires copias de cada urna, as quaes, t!Ppois ele as:::i~
nadas pelas lltcsnws .luiilas, terão o dt~stino marcado na pri
meira parte do art. 2l da referida Lei. 

Josô lldel'onso de Souza Hamos, dn :\leu Conselho, Scnadm· 
tlo lrnp(~rio, !.\!inistro e Senetario de Estado dos Negoeios do 
Jmpnl'io, assim o lenha entendido e faça ~:xrcutm·. Palaein 
do lHo de Janeiro l'lll vinte um de Dezembro de mil oitocentos 
:<e~senla c um, quadrag-esimo da lndcpcndencia e do lmperio. 

Cum a Huhri~a de Sua :\lagestade o l111perador. 
José lldc(onso de Souza Ramo:?. ---
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BECHETO N. 2.8üli-de 21 de Dezembro de J8Gt. 

Altera a talwlla, que marc:1 o abono de fardamento aos Aprendizes l\lari
nhciros, uuie:uncntP parn as Compnnhius das Províncias de Santa Cathariua 
e S. Pedro tio Hi<> (;ruutlc tio Sul. 

Tornando rrn consideração o que representou a Capitania do 
J)orlo da Provinda de Santa Catharina, c as ponderações feitas 
pdo C.onselho Naval em Consulta numero quinhentos e vinte 
dons, de t.res do corrente, sobre a necessidade de sr. fornecer 
eobertores de lã aos aprendizes marinheiros da Companhia alli 
cslabcl(~eida, a fim de evitar-se as enfermidades, a que ficão 
snjPitos, por falta do nceess1rio agasalho na estação invernosa, 
visto sor insuffidcnte a distribuição gratuita, de que trata a 
tabclla, mandada observar pelo Decreto numero quatrocentos 
e onze A, de cinco de .lunho de mil oitocentos quarenta c 
cinco, qne vigora, sc~nndo o disposto no artigo sl'limo do De
creto numero mil quinhentos c dczesete, de quatro de Janeiro 
de mil oitocentos cincoenta c cinco, conforme a qual se abon::t 
simplesmente um cobertor a cada praça na occasif•o do alista
nwnto; outrosim que não lhes é possivel obter com o sPu di
minuto soldo todas as pPças de fardamento, de que eareeern, 
c que pelo uso f"rlcilmente se destroem; AltendPndo mais a 
que em circumstaneias em tudo identieas se achão as praças 
da Companhia da Província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, Hei por bem Determinar que aos aprendizes marinheiros 
das Companhias or~anisad·as nas referidas Provincias se abone 
em cada tricnnio um cobertor de lã, com tanto que tenhão elles 
de alli permanecer por mais um anno; llcando assim alterada 
a tabclla acima mencionada. 

O Chefe de Esquadra, Joaquim José Jgnacio, do Meu Con
selho, .Ministro e SPcretario de Estado dos Negoeios da Ma
rinha, o tenha assim entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de .Janeiro em vinte um de Dewmbro de mil oitocentos 
sessenta o 11111, quadra~1~simo da lndepeudencia c do lmperio. 

Com a llubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

J oaq!tim José f.'fn!Hio. 

DECBETO 1\'. 2.867 -de 21 de Dezembro de 18Gl. 

Abre ao l\linistcrio da Fazenda um nedito l'Upplrmcntar de 721: OG~~G07 
para o clcrticio de 18G0-181il. 

Sendo insnfficiente o credito concedido ao 1\Iinisterio da 
Fazenda pda Ld ele 14 de Setembro de 18;)9 11. 0 1.0ft.t para 
ns despczas do exercido de 1860-1861: llei por hem, na 
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,·onrorrnillailt' 1ln § 2." tio nrt. ', ." tln L"i d1• fi tl!' s~·:rmh!·n 
dP 1800 n." :.>~~~. lPndo onyido o :\]Pil Consl'lho ((p :\iini.;tro~. 

nht·ir um crP!lito snpplPmrntar d1~ st'lri~Pn!o~ I) vinlt' quatro 
cnntos srssPnla P dons mil sPiSI~Pntns P sct.~ rt'•is, qnP Sl~r;í <lis
tribnido d11 nceordo eorn :l tab1~lla annrxn, c Plll tl'mpo compn
tenln l•·v:Hio no eontwdrn!'nto 11:1 ,\ssl'mbl(~a ~~~·ral LP~islatiYa. 

Jos1i :\laria da Silva l'aranhos. do :\l1•n Conselho, Mini~li'O 
f1 SPrrl'lario de K;tadn dos ""f.\"'H~io'i da FazPntla n Pn'sidente 
do Tribunal do Thi'SOtll'O Nariolr<tl a~sim o tt•nha I'!I!PrHiido 
I' faça t'XI'tlllar. l'alario do IUo dn .JanPirn l'lll vinlo nrn di' 
Ht'ZPtnhro dn mil oiloel'ntns sosstmla e um, qH•Hlr;•g"simo da 
Independeneia c do lmpt·rio. 

Com a Hubrica 1le S:w :\b;.:,·s!at!P o lmpt'rador. 

José Jíaria rla Silcrt l'anmíws. 

'l'ul~('~aa ~ ~~R~ ~e ~·<"fe~·~ ~ 'nE.~~r·r·~o n." 2. SG; 
do.•r>~ht, clln~n. 

§ '1." Cai'\~ d' .\mnrli~;n:iin, lllial tia P.ahi:J, n 
Emprt';.iililos na substit11!1;iio ~~ n•s;mtr~ rlo pil(H'I 
mor~rla .................•...............• 

~ fi." .\posl~!liados ........•...............•. 
~ R." Th1~.;ourn :\acionai ................... . 
~ 11. Al!'andt•;.ias ......................... . 
% I :1. Hecl'lwdori;n ........................ . 
~ 1 :;. Casa da ~lol'tla ..................... . 
~~ 16. Offieill'l e al'IIHIZI'III do papd St·!lado .. . 
~ 21. Ajudas de 1~11sto a Ernpn·~ados dn Fazenda. 
~ S!:; . .1 n ros de ern presli mo~ do Corre dos Orp h rins. 
§ 27. l;rntiflenç(iPs ........................ . 
~ 28. Eventua1•s .......................... . 

1 no: omnoao 
tiO: ooo~oo:l 
1 !I: 1Hi:!~fi07 

~IIO:OPil:t,'\000 
10:('0()~()()() 

10 : C' OO:j()OH 
2:> : 000;,0(! o 
30:000:;1()0(1 
80:000~000 
20:000:t-000 
50:000:tl000 

.lwr! !llaria r!a Siha l'arrwlw.,·. 

DEC!tETO N. ~.SGH-rle ~~ de Dewmhm 111' ISGI. 

Ordena qn~ .1s Jn:llot-: (]q CnlTPin, quP tLin forrnt ~·u·ompanh:Hlíl.' dt~ li.-ta 
no:n i na I, 'iin nro111 pn11 h;ulas dt• f, 1 llws d(~ a\ i:-.o por portes.. 

AllendPnrlo ;w que pelo Direc!or da qu;u!a Iliredori:t lia 
Send;ll'ia d1) Esl;1do do l\linislprio dos Negocios da Ag-ricul
tura, CPmm<>ri'Ío c Ohras l'ublir~s l\1i l'P[ll'"S':Ill<l!lo : Hei per 
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hPm Onletiar que as malas tio Correio daquel!Js Administra~ 
t;ües e Agl'ncias, para que forúo dispensadas as listns notni-
Hat~s pdo lkcrdo n." Ui~:! d1~ 2l:l de 1'\ovembro de 11:i55, sejào 
acumpauhadm; de folhas de ayiso de que conste o numero 
de cartas d11 cafla porte que cumluzircm, dispensadas as f'ac
turas por ldra de alphabt•lo de que trata o wcsr11u .Decreto, 
que fica altl'rado ncsla parte. 

'.\Janoel l•'p(izardo de Souza c l\Iello, CouscllH•iro de Estado, 
l\IiHislro e Secrdario rk Estado dlb Nl'gocios da .\gricullura, 
Cornmercio e Obras l'ublkas, assim o ienha eult:ndidu c fat;a 
executar. !'alado do Bio de .Janeiro em ''inte um de De
:r.mnhro tle mil oíloCPHlos sessenta e um, quadragesimo da 
lndeperalcneia e uo Jmperio. 

Com a Hubrica tlc Sua :\logcstade o lmpcratlor. 

DECBETO :\'. :Ullj!l- tle 21 de lkzl'ruhro rk ISill. 

~l<tmla applicar :ws t'lllJirP;~:Hios do ~linistrrio da .Jw,tiça a~ dispMiÇ<1l's thl 
Pru,isau tlc 2J ;J~· J;meiru tlc l~L~ ouiJrc "' Hoju c gala tlus Ufliriac> de 
Fawuda. 

Hei po1· bem Dcen·tar o seguinte: 

Artigo unico. Ficão applicatlas aos empregados do ~linisterio 
do:> Negocios da J usli\·a as disposições lla Provisão de 29 do 
Janeiro de 1!;1:!, relutivas ao nojn e gala dos Officiacs de 
1-'azenda. 

Francisco dfl Paula de Negreiros Sayãn Lobato, do Ml1u 
Conselho, l\liuistro e Secretario tlc Estado dos Negoclos da 
.Justiça, assim o lf•nha flntcnrliclo c fitça cxrcutar. Palacio uo 
Hio de Jatll'iro em yiute um dt~ J);•zembro de mil oito
et•ntos Sl'sseuta c um, tJUadragcsimo da Jntlependcuda e do 
lu.perio. 

Com a Hubrica dn Sua :\lagcsl<Jtlc o Imperador. 

Fraw·isco de Prwf,t de Scgreiros Say110 J.olmto. 

.. . 



DECHETO ~- :!.870-dc 21 de l>ezemLro de 18Gt. 

~I arca o ordenado do Cnt cereiro da Cadtln da \"illa de Angicos na Pro\in
cia do llio Grande do Norte. 

Hei por hem Decrdar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica marcado o ordenado annual de cem mil 

r.:~is ao Carccreim da Cadea da Villa de Angicos na Província 
do Rio Grande do Norte. 

Franciseo de Paula de Nrgrt'liros Say1io Lobato, do M(m Con- I 
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Nt•gocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 1\io de ,, 
Janeiro em vinte um de Dezembro de mil oitocentos sessenta 
c um, quadragesimo da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão !.abato. 

DECltETO N. 2.871 -de 28 de Dezembro de 18Gt. 

Crra um EM[uadrâo avulso du Guarda Narioual no l\luniei[lio de S. João 
da Barra da Provinda do lliu de Janeiro. 

Altendcndo a proposta do Presidente da Província do Rio 
de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo lJnico. Fica crendo no Município de S. João da 
narra, da Província do Hio de Janeiro, e subordinado ao 
Cornmando Superior da Guarda Nacional do Municiplo de 
Campos da mesma Provinda, um Esquadr1io avulso dr~ Ca
vallaria, com a designação de oitavo, o qual tcrâ sua parada 
no lugar que lhe lôr marcado pelo Presidente da Provinciat -1' 
na fórrna da Lei. I 

Francisco de Paula de Negreiros Sayiio Lob<Jlo, do 1\lcu ! 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Nogodos da .lus
liça, assim o lenha entendido e faça cxecut1r. Palado 
do llio (lc Janeiro nm vi ale oito cJ,J Dezembro de mil oilnccntos 
sessenta e um, IJUadragcsimo da Indcpendcncia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

Frrmci~co de l'aula de 1Y r.'Jreiro_ç Sayllo [oba to. 
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DECHETO N. 2.872-dc 31 de lkzemhro de 1861. 

\ltera o Decreto n.o 1.909 de 28 de Março do l~i>7 no que di1. respeito a 
substituição do Juiz de Orphãos I' rios .Juizes ti~ Dir·eito das Varas Crimi
uaes da Capital do Imperio. 

Hei por hem, nrn conformidade do artigo duzentos e onze, 
paragrapho dez, do Hegulamrnlo numero cento e vinte de 
trinta c um de Janeiro de mil oitocentos quarPnta e dons, 
Decretar o srguintr: 

Art. 1." O Juiz :\Iunicipal da primeira \'ara 1Ia Capital 1lo 
lmperio suhst itui rú ao Juiz de Orphãos. 

Art. 2. 0 O Juiz l\lunieipal da st•gunda Vara será o substituto 
1los Juizes de Bireitr) das duas Vat·as Criminaes. 

:\rt. :J. o Fi cão n·vogadas as disposiçües em eontrnrio. 
Franciseo de Paula de Negreiros Sayiio Lohato, do 1\Ieu Con

selho, :\Tinistro e Seerctario. de R; tudo dos Negoeios da Justiça. 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio dt~ 
.Janeiro, em trinta c um de Dr~zernht·o de mil oitocentos 
~P,~tmt:l e um. quadragL•simo da [ndcpendenria c do lmperio. 

Com a Huhriea de Sua !\lagestade o Imperador. 

Ff'itnr.i;·co de Pa11la dt: 1Yryn•iros .'íaytio Lobato. 

DECHETO N. 2.873-dc :11 de Dezembro de 1861. 

\IJrc ao i\linistro c Se,·retario de Estado dos Nt•gocios da Justir.a um credito 
supplerncnt11r 1le 1 ~: 7',5~Hfô9, )Jara occorrer ás dt'SJH'Zas, no t'\I'I"!'Íi'io 1lc 
tHüO n 1861, eom a Pnli!'ia r• st•guran~a puhlica. 

Tendo ouvido o i\lt•u Conselho de Ministros, Hei por bem, 
na conformidade do parngrapho segundo do artigo quarto da 
Lei numero quinhentos oitenta e nove de nove de ~eternbro 
de mil oitoeentos e cincopnta, Autorisar, pela Ht'partição dos 
Negocios da Justiça, o crPdito supplementat· da quantia de doze 
contos seteeentos cincoenta e cinco mil oitocentos sessenta e 
nove réis, para oceorrer ús dcspezas no exercício de mil oito
centos e sessenta a mil oitocentos sessenta e um da Verba 
'< Poliein e segurança publica» na fórrua da demonstração junta; 
devendo esta medida ser IPvada ao conheeimnnto do Corpo 
Legislativo. 

Francisco dP Paula de ~egreiro~ S<l\ão Loh<~to, do ~leu 
Cnml'lho, :'<linistro ,. Sccrdario til' Esta1lo 1los ~e~or·ios da Jus-

65 
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tiça, assim o tenha entendido e faça executar. P alucio do 
Rio de Janeiro em trinta c um de Dezembro de mil oitocen
tos sessenta o um, quadragesirno da lndependencia e do 
lrnpPrio. 

• :om a Ruhrira de Sua Magestade o Imperador. 

l<'rancisro dr• Paula de Negreiros Sayiio Lo bato. 

ltentonstracãn da despeza etfectuatla con1 o 
se••viço dâ ,. ea·ba «Policia e se;;-tu•ança tm· 
bliea n nn exereieio dt~ :1 S80 a :1 S81. 

llespcza effectuada na Côrte ................. . 
Dita nas Provindas ......... , ............... . 
[)ita rrn Jlaizr.~ Estrang-eiros ................. . 

Cn•rlito rotado ... 

Exct~sso t!P credito sobre a dcspcw. 
Augmento neeessario ás Provincias .. 
0PspP7a olfadnada !ora do lmperio. 

12:307~091 
4:734~700 

68:5R9~10!.i 
39:200~000 
11:925~000 

119: 714:D105 
12'~: 000~000 

4:285!(1895 

Dcfirit vt>rilirado........... 12:755:jj)869 

Secretaria de Estado dos Ncgocios da Justiça em 31 de Dezem
bro de 1862.-/osino do Nn~rimento Silva. 

llECBETO N. 2.87!~--do :u de Dezembro de 1861. 

ll~gula a execucno da Lri n.o 1.099 ue 18 ue Setembro ue 1860, que 
prohibc as loterias e rif;Js uno antorisadas, I' dá ao Gowruo faculdadP 
parn eonceu~r lnt~riaG. 

Hei por bl'rn, TPndo em vista o disposto no art. 2.", ~ 7.", 
da Carta do Lei n." 1.099 de 18 de Setembro de 1860, e 
pnrn execução da mesma Lei, Decretar o Sl'guinte: · 

Ar!. J. o Sao prohibidas rm todo o lmperio as lol!~rias e 
riras de qualquer cspecie, que nilo tenhão sido permittidas 
por Lt>i, ainda quP corri'io annexas a alguma outra autorisada: 
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sob a~ pena~ da Lei n. o 1. 099 de 18 de Setembro de 1860, 
isto lw, do prisão simples por dous a seis mezes, perda de 
todos os bens e valores sobre que versarem ou forem ncces
sarios para seu curso, e de multa igual ú metade do valor 
dos hillwtes distribuídos. 

% 1. o Será reputada loteria, ou rira, a venda de !Jens, lller
eadorias, ou ohjectos de qualquer natureza que se promcttcr 
ou elfectuar por meio de sorte; toda c qualquer up•~•·a.;llo em 
que houvl'f promessa de premio ou de henclieio dependentt~ 
de sorte. 

§ 2. 0 Nus penas indieadus neste uttigo inenrnmio os autores, 
emprehendedores ou ugcnt:.ls de loterias ou rifas não autori
sadas pelo poder competente; os que distribuírem, passarem 
ou venderem bilhetes, e os que por avisos, annuncios, ou por 
qualquer outro meio promovf•n•m o nuso ~~ a Pxtrneçllo d<J.s 
mesmas loterias ou riras. 

:§ 3. o Nas ditas penas incorrerão tambem os tJUe, sem pré
via autori~at;<ío do r.ovt•rno na Côrle, t~ dos Presidentes nas 
Provincius, por qualquer fórma expuzerem ú vnnda hilhetc~ 
de loterias ou rifas, ou praticarem estt~s aclos fóra dos lugarc,, 
compn~IJendidos na licença que lhes 1'1'..- 1:oncedida. 
~ ~.o Contra os infraclores se proeederú na fórmu ddenni

uada pela legislação em vigor para os deliclos polidaes. 
Art. 2. o O produelo dos lu~ns, Yalores e multas n~sultante,; 

da applicaçfw das pcnns de que trata 8 art. l.", deduzido~ 
:)O ''/, de sua imporlaneia a favor de quem der noticia da in
fracç<io ou prornr.ver sua repressão, será recolhido aos cofres 
do Thesouro Naeional, on das Thesourarias de Faznnda, n seril 
applicado ús despezas dos Estabelecimentos pios quf' o (~OHJrno 
dbsignar. 

Art. 3. o At\~ o dia 1.' de Setembro do futuro anno de 186:!. 
os Estabelecimentos, Irmandades e Corporações constautes da 
rela(:ão annexa, aos quaes se tem concedido loterias, deverlln 
enviar 1Í SeereLaria da Fazenda seus requerimentos, devida-· 
nwute instruidos, para qne o Governo possa rPsolYer, nos termo~ 
do art. 2.", % 1.", da Ll'i 11.

0 LU!}\) de 18 de Sel!'llluro do 
anuo passado, se deve ser restringido o numero das ditas 
luleri~s. n•mulladas as conet~ssões ou modificadas as suas dau
sulas. 

Os ret[llf~riruenl.os relath os a concessões feitas pdl'a Estal>e
!ccimento~, obras, fabricas ou quacst[Uer utelhoranH~nlos da~ 
Províncias, deverão ser acompanhado~ tio informação dos Pre
sirleutes das mesmas Provineias, e das respectivas Thc;ouraria~ 
de FazPnrla, que apreciarão se os ap;raciados estão on uão no 
··aso de obter a conlirmat:ão qtw pretenderem . 

. \ rt. f~ o .\ lé~n elas loterias que o (]overrto mandar correr 
aunualmente, ,,·, poderão ser cxtrahidas na Côrte, (:omo ora 
'ü pralie;t, as d<l Proviu<:ict do lho d·~ .lmwiro, at•: o numero 
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que Jür compatiwl com a designação que o mesmo Govcmo 
tenha feito. 

Art. 5. o O Governo só concederá loterias, até o numero de 
cincoenta c seis annualmente, em favor de Estabelecimentos 
)Jios de utilidade geral, P para conslrucção c reparos de Igrejas 
?lia I rizes ; não podendo, porém , fazer novas concessões em 
quanto o numero das loterias uutorisadas exceder ao que póde 
correr dentro de um anno. A concessão será feita por De
ereto Imperial, expedido pelo l\Iinistcrio da Fazenda. 

Art. 6. o As administrações dos Estabelecirnenlos e )gt'ejas 
que se acharem nas condições do artigo antecedente, e carc
C<'Il'lll deste auxilio, dirif.{irão seus requerimentos pelo inter
media do :\linisterio do Imperio, instruidos com documentos 
anlhcnticos, pelos quacs us mesiiHIS administrações pró\'Clll us 
circumstancias dos Estabelecimentos ou das obras de que se 
!ralar, c a falta de recursos proprios para conseguirem os fins 
que tenhfío em yista. Qu:tndo o beneficio fôr impetrado para 
eonslruer;fío ou reparo de obras, tlcYerão os requerimentos ser 
acompanhados do plano das tlii)SilHlS obras e elo orçam•· ato do 
seu custo. 

Art. 7. 0 O pro!lurlo das loterias t'Oncedidas por Lei, ou 
acto do Goyemo Imperial, será recolhido pelo r•~srectivo The
sourl'iro, na Côrte, aos cofres do Thesouro Nacional, c nas 
l'rovincias, aos das Tlwsourarias de Fazenda, até ao vigcsimo 
dia contado da data da extracc:no, sob as penas do art. iJ:J 
do J)eerelo n o H5í de 27 de Abril de IHVL 

Art. 8. o Para ser entregue o beneficio de qualquer loteria 
~eral, exlrahida depois da Lei n.o 1 .O!J!) de 18 de Setembro 
de 18HO, dc~verá a parte interessada: 1. o, requerê-lo directa
rncnte ao ~Iinisterio da Fazenda, ou pelo inlcrmcdio do Mi
nisL<:rio compel<~nte, quando se tratar de serviço alheio áquelle 
.Uiniskrio, em obsenancia do disposto no ~ 5. o do art. I.'' 
da mesma Lei: 2. 0

, prestar fianç.a idonea na Dil't~cloria l~eral 
do Contencioso, ou na Thesouraria de Fazenda respectiva, sc
;;undo eslivercru os dinheiros tw·.olhidos nos eofres geraes da 
Corte ou das Províncias. 

O recpH'rimento será acompanhado de documentos qtw próvem, 
conforme a natureza da despeza, a applica~·no que tiverem tido 
as sommas 1la mesma origem anteriormente recebidas pelos 
i 111 pctra ntes. 

Art. 9." São isentos ela obrigação ele fiança, exigida no ar
ligo antecedente: I .0

, os E~tabclc-cimentos Publicos cuja admi
nistrac,:.no esteja á cargo elo ~~0\PI'IIO: 2.';, o l\lonle-l'io tln~ 
:-\ervitlures do Estado; ::1.•, a Santa Casa da lilisericordia da 
Côrtc~, o Hos!Jicio d1~ Pedro li P o IIL'colhimenlo de Sattla 
Tlu~reza: 1L o, as Casas de i\lisericortlia das Prcnineias, legal
mente estabelecidus, e com patrinwnio proprio, hem como 
o11tros Eslalwlecirnentns SPIIH~Ihanlc•s, rptc por sua organisa•;fio 
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oiTereção garantia suLHcientc da exacta applicaç1i.o do producto 
das loterias. 

Os EstabciPcirnen!os acima nomeados c quacsqucr outros em 
que o benelicio das loterias não tenha um fim especial, e sim 
faça parte de SUil receitil geral, não serão obrigados a exhibir 
documentos especiaes da despeza feita com o producto das 
mesmas loterias. Bastará que apresentem um balancete de
monstrativo, c dl'vidamentP authenticado, da sua receita c 
despeza correspondente aos mezcs anteriores <íquellc em que 
correr a loteria, cujo produdo prctcndão receber; organisado 
por fúrma que com elle se prove que o benelicio da ultima 
loteria foi contemplado em receita c applicado ao st>u destino 
legal. 

Art. 10. Serão reme! tidos, no Thesout·o <i Di rectoria Geml 
<la Tomada de Contas, e nas Thesourarias de Fazenda á Secção 
•~ompctentc, os documentos apresentados pelos agraciados, na 
l'órma llo artigo antPcedcntl•, ~~ alti se procederá ;í tomaria das 
respectivas contas pela seguinte fórma: daquelles que recebem 
integralmente o lwndido da loteria, logo que forem entregues 
os dot;umentos prob;ttorios do emprego dado ao IIH'SIIIO bene
ficio; e daquelles qu<) o ret;eherem por parcellas, quando forem 
entregues os doeumentes relativos ao dispcndio da ultima pres
tação rec~bida. 

Os agrat;iados, ou quem os representar, não poderão levantar 
as fianças prcsladr1s sem que as suas contas sejiio julgadas 
delinitivamenlc pdo Tribunal do Thesouro, ou pelas Juntas 
de Fazcnrla, em eonforrnidadn do necreto n. o 2. !i118 de 10 de 
:\I arco de 1860. 

At:L. 11. Na eseriplura~ão do produelo das loterias se obser
var<Í o seguinte: 
~ l." Se o beneficio das que sn extrahirelll f,\r destinado 

para ocrorrer a suniços g·eraes, ou para indemnis;.ção de 
avanços c supprinwntl)s feitos pelo Thesouro, será elle escriptu
rado como renda do Estado, debaixo do titulo competente. 

§ 2. 0 Se pertencer a partieulares, ou a qualquer Estabeleei
menlo, serú escripturado como deposito. 

§ iJ." Se li\'er de ser empregado em alguma das l'rovincias, 
rlevení passar integralmente para os cofres da respeetiva The
souraria de Fazenda, ú rtual o Thesouro dará os preeisos cscla
reeimentos parn a entrega, de accordo com o :\linislerio que 
li ver tomado pu r te na coneessão da loteria, e a quem eompelc 
a liscalisa.;ão immediata du seu emprego. 

Art. 12 . .\ entrega dos IJendkios recolhidos ao Thcsouro 
dl' loterias extrahidas antes da Lei de 18 de Setembro de 1860, 
nwdian!u pré,io assentimento do J\linisterio eompct.ente, fkará 
~ujeita ao disposto no pn~senle Decreto . 

. \rl. t:L Log·o IJUe o Thesoureiro de qualquer loteria apre
sentar na Eslat;ão dn Fazenda competente os documentos reJa-
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tiyos a cada urua das loterias l'Xtrahidas, uos tenuos do ar!. 
34. do IJecreto do 27 de Abril de 181J,t,, procedcr-sc-ha á tornada 
da n~spcclira conta pela fórma que se acha prescripla no mesmo 
Decreto, e mais disposi~õcs em vigor. 

Art. fl.. Ficfw revogadas as disposições em contrario. 
Josi~ 1\laria da Silva Paranhos, do :\leu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Uio de Janeiro em trinta c um de De
zembro de mil oitocentos sessenta c um, quadragcsimo da 
lndcpcndcncia e do Impcrio. 

Com a Hubri<'a de Sua Magcstade o Imperador. 

José Maria da Silca l'aranfwF. 

ltclal:.ào dos cslabelecimcutns, irmandades e coqwl'acões ;i 
t!IW se t·eti.~t·c o art. :l. 0 dn llcrreto n: 2.871 desta data. 

1:0.\ I:E:oiSf():\ .\Hll ~~. 
\I -'IEHO H.\S J.ofElHAS, (;IJJA EXTH.\.(

ÇÀO :;Ão HH .ll~llA AI!TfllllS,\IlA 

j IJuas úas tres concedidas pclu De
\latriz da IIIHt do t;olt~l'lla<lur. •.....•. 

1 
rreto 11. '2:37 úe ".!.7 de NoYemhro 

. ÚC 1$41. 

\,oeia~:iu de:-:. Yiccnlc úe Paulo.... 5 Uma das dez concedidas pelu Decreto 
I n. 881 de lO de !'elembro de 1856. 

fr<'g-urzia de Nossa Senhora úa Gloria Uma úas oi lo concrdiúas pelo llcercto 
~latriz do Sanlissirnu Sacramento úa ~ 

d1t (:,lrle... .. .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . n. 908 d•·.12 de A!!osto de 18'•7. 

s. Jusé r s. BP!Iedicto, da Cidade de As úuas concedidas pelo Decr\'l" 
\I atriz dt• ~ossa Senhora da Conrri~ão, } 

t :uxius no Maranhão...... . . • • . • • • . n. HOS de 12 de Af(osto de 1857. 

~!atriz da Büa Vista, 1111 t:ida•h~ do llc- \.\s duas roneedidas pelo J)ccrdo 
rift•, t•ml'crwunlllln>.......... •• . . n. UIIS de 12 •lc ,\g-osto de l85í. 

,\s,.wia~;1o T~pugntphira FhnHincnse. 5 Duns ÚilS treHoneedidas pt'lo Occrd" 
1. n. VOS dP I~ de. .\gos!o tlc 18C>7. 

IrmandndP de S. l'••dro d;t t:idadP de 5 F ma das úuas conredidas pelo IJp
~lariall!la ..... , . . . . . . . . . . . . . . . • . . I <T<'lo n. 91:, de 2(; de Agosto úe IR:>;. 

lt'IIJ<tll<ladt•, da :'anta Casa dr l\liseri- ) 
cordia da Ciúadc de Saharú. t'lll ;\li- (I nm •las úuas C'Jll!'f'diúas pdt• lle-
"'" !;era""·· .•............•...... ~ neton.9J5dct(;drA~::nstutle 1Sf>7. 

l!uperinl Su.-iedad•• .\1niliadunt das ..\r- S Trcs das cinru roneedidas JH~Io j)" 
f''·"" ~t(·,·nnif'il'. l .i!lf'nu·~ e Bt>nrti~·pnff'. ~ erPfo 11. P I fi tle ?li flp ~\gn~to dr 1 8;·i. 
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'it:MI'.I~O DAS l.flTim!.\S, CUJ.\ fXTRAI
(~0 NÃO FOI ,\1\1\.\ AFIOili'>.W.\, 

'lia triz tia Vi lia NoYa, Pacatuba, Por lo 5 Duas t!.t' ill'' concedidas p~Io Decrete 
da Folha, em St•rgipe ..••.•••••••.• 1 n. 917 de :w d<' Agosto dt> 18&7 • 

. \latrizt>s tio Bonito, Altinho <' Caruarú, 5 As <JUatro concedidas pelo Decretn 
em Pernambuco .•.•...••.•.•.••.• l n. 918 de 26 de Agosto de 1857. 

{
Uma tias quatro concedidas pelo De-

As~ociaçfio de Caridade <la CortP...... ereto n. 912 de 16 tldunho de 1858. 

\!atriz de S:mto .\ ntonio da Cidade da 5 As duas eonccdidas prlo Derrrtn 
fliamantina, em :\liuas Gentes .••••• 1 o. 954 de 7 de Julho ele 1R:,s. 

Casa de Caridade da Villa tio Curvello, {As duas concedidas pelo D<~rrcto 
<'111 :\li nas 1;craes................. n. llf>\ de 7 <IP. .lu lho de 1858. 

I grcja de S. Francisco da Cid8fle de Pi- { A que lhe foi concedida pelo D1•rreto 
tangni, em :\tinas fit•racs...... •• • . 11, 9!>1 de 7 de.lulho de 18'J8. 

'\In triz da Parorhia tle Sete Lagoas, em {A que lhe foi roncedida pelo Decreto 
\li nas (;('raes .•...•.•... ,......... 11. %1 de 7 <le Julho de 1858. 

j Trrs das quatro que lhes forão conct'
\lntrizes <la Proyiuria o lo Piauhy...... 1 didas (Jelo Decreto n. !J~G de 14 1le 

1 Julho de 1858. 

\!atriz dt• Nt•ssa ~cnhora tle Nazareth I As duas <JUC lhe forão concedidas 
' pelo Decreto n. SU 1 de ~2 M .Julho 

d:1 Tresidcl1.1, no Maranhão ...... ·. j de 18r.s. 

\l:ttrizes da Prolin<·ia do Amazona~ •.. 
\ Tres das quatro que lhes forfio conce

didas pelo Decreto n. !llí~ dr ~6 til' 
I Julho de 1858, 

( Sete das doze que lhe forao conce
lrmaudadc do Santíssimo Sacnuuento ! !lidas pelo Decreto 11 , !164 de 4 de 

da antiga Sr, na C<\rtc .•.. · • •. • • • · • I. Agosto de 18ó8. 

:\lu triz tlr Nossa Seu hora <las Brotas no { Uma das Ires concedidas pelo Decreto 
.lualciro, na Bahia................ n. \184 de 12 de A~o;osto de 18bR. 

\endemia de Muska e Opera Nal'ional, 
na Ctlrt<' ......... - ......••.•.•. · · 

Theatro de S. l'edrn de Alcantara, para 
clerar-se á 4: ooog mcnsars, a contar 
de Agostc de 18511, a subwnçi!o ron
('Crl'·'a á João Cartano dos Santos ... 

j \"intc duas das trinta ,. seis conrl'-

l 
di das pelo Decreto n. !179 <I e 15 •Ir 
.\gosto de 1858. 

:

Treze das \inte seis eoncedidas pelo 
Derreto n. 97!) de 1 ;, de Setembro 
de IH;,s. 

:\la triz de l\nssa Senhora da Ajuda do í Uma Lias lt't•s concedidas pelo Decr!'lo 
Rom Jnrdim. na Dabia............ I n. IIHi de 22 de Setembro de 1858. 

( Tres das quatro que lhe forilo con
llospital de Caridade de :\lnreió, nus ' cedidas pelo Decrrto n. fl8G <Ir ~2 

.\lagúa> ........ · .. · · ...... " .. " • { tlr Setembro de 18&8. 

( .\s duas que lhe forllo concedidas 
\uva Matriz da Citlatlc de i\larció, na:< J pelo Dct·t·cto n. !IR I~ o!P ~2 ti~> "~'· 

\la~tia<, ...... · .... · .. • · · · · .. · ·.. I tPmhrn ti!• 1R58. 
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l O'iCFSSltl.';.\IIIOS. 

:'lll'Mlil\0 liAS LOTERIAS, r:llJA EXTIIAC· 
(\o :'\,\n J'lll .\1:'\ll,\ Al'TOHISAI>A. 

llibliothecn Flumincme ... , ........ ,. prlo Decreto n. 988 de 22 de ~r· 
{ 

As quatro que lhe furão concedida> 

lembro de 1858. 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição cedidas pelo Decreto n. 993 de 2·1 
{ 

Tres das quntro que lhe furão con· 

da Cidade de Amcajú, rm ~ergipe.. •le ~elrmhro de 1858. 

Jio~pital th' 1\liscrirortlia da Cidade de cedidas prlo llrcrcto 11 • WH dP ~~ 
{ 

[)u_as das tJUIII.I'O lJUP lhe foriío !'Oli-

s. Joãn ri'El·I\Pi, em :\tinas Gerat·s.. dP Sdrmhro dP tsr,s. 

"atriz da \'i !In dl' Ulil!'ira, em 1\linas \.\ t(IW lhe foi com·cdida pelo l>eurto 
r.rrat•s .•.... , . , .. , .... , . . . . • . • . . . 1 n. tHH tlr ~2 dr Sckmhro •I c tsr,s. 

\!atriz tlr [",hatuba, em S. Paulo ..... . 
111ma das duas t(UC lhe forào com·r
\ ti idas pelo DPcreto n. 997 de j?~ dt• 
1 Setembro de 1858. 

Hospital de ~list'ricordiil da Cidade de pelo Decreto 11 , 1.01~ de li de .Julho 
{

As .du;ts que llH' forão concedidas 

.lararehy, em S. Paulo .•.•••.•. ··•· "" IS5\J. 

:\!atrizes de 1\ossa Senhom da Gloria e 
de Santa Thcrcza, no l\lunicipio de 
\' aleru:a da ProYineia do Hio de .Ta-
rlí'iro ....•... , •........•.•.• , .... IAs IJUatro que lhes t'oriío concedidas 

pelo Ül'l'l'eto 11. 1.0?5 li C ~7 ti•• 
Julho t!f• 1859. 

)lntriz tlr :-lossa s~nhot·a tio Lin:mwnto {As duas que lhe t'orão concedidas 
pelo Dccr~to n. 1. fi2R de ~~ dt• 

•la,; llananriras, na Parah) ha do ~ortl' A~1osto de 185!J • 

.\latl'izes das Cidades da Vietoriac S. :\Ia- ·{ Tres das quatro que lhes furão cotu·r-
thens, c da Villa di' Uuarapary, no di~as pelo llcercto n. 1.029 "" ~! 
Espiritn Santo.................... d•• .\gosto de 18b!J. 

illatrizt•s dt• Montt•s Claros, Conll•nd:ts, 
S. Homilo, Januaria, Barra du llio 
dits Velhas, <in1o l\Iogol, c Cunrllo, 
em l\Iinas Geraes ...••.......... ,. ITrl's das qtwlro que lhrs t'oriio ron

redidas 'pelo De c r!'! o n. 1 • o:lfl d1• 
~2 de Agosto de IX59. 

:\!atrizes da \'i lia de Olivrira c da frc- ( \lma das thins 111te lhes forno conl'e
guezia do Passa Tempo, em !\li nas J di das pelo Drcreto n. 1. 034 de 22 
j lf'rar~ ........................... \ llt' Agosto de 18~H .. 

Hio de Janeiro em :11 de llrzcmbro de 18til • 

. José Mor in da Silt'a Paron!tos. 
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HECHFTO N. 2.Sí.)-rle :H tle llt!zmnhrn dt~ fSGl. 

J)c•si.~u:t a ord1'111 :-;~·~tlJH)o a qual tlc•\t'lll sr•r P\ll'ahid:t~ a..; lnlt•ria . .; 
110 illliiO dP 1Xli"!. 

Hei por b'·m. Plll cnnfunnitlaue do art 2." da Lei n. t.O!l!l 
tlt~ tR de SPlrill hro t!P 18GO, qtll', a respeito das loterias qut~ 
lt!lll de srr ntrallillas dnranll• o proxirno fuluro anuo de '1862, 
se obserw a onlr~111 man~ada na tabella que com este baixa, 
assignada por Josú l\Jaria da Silva l'aranhos, do l\Icn Conselho, 
Ministro c Secretario d1~ Estado dos Nrgodos da f'azt·nda, ~~ 
l'rcsident1~ do Tribunal do Thcsouro Nacional, qun assim o 
lnnha entPntlitlo e fi11;.a cx1~cutar. Palacio do Hio de Janeiro 
Pll1 trinta e um d1~ Dezembro de mil oitocentos sessenta ~~ 
um, quadragcsimo da lndt~pendeueia e do I mprrio. 

C·1m a ll11hl'ica 1l1~ Sna :\lagcstade o Imperador. 

Jn.,,; Maria da Silva Paranlws. 

'l'abella dn"' lntlwius •t•na, IUl ,.1nlloa•anidade do 
Dt.·~reto dt.,~fn. data ,..,.u dt., ~•·•· l•xta•altitla~ 
durante o nau• o dt• I NG'!. 

t.• A 2." a favor do lfospilal da 1\Jiserieonlia de S. João 
«l'El-Rei.-Dcrreto n." 994. de 22 de SPlembro de 183K 

2. • A 1. • para as obras das Igrejas 111atrizt·s das parochias 
de .Montes-Claros, Contendas, S. Homiio, .lanuari:1, J!arra do 
Rio das Velha~, Griio-llogol r. Cnrvcllo, na l'roúueia de 1\li
nas Geracs.-Drcreto n." 1.030 de '2:! de A:wsto do 185!1. 

3. a A 52.• a favor das obras da Casa de• c.;I'I'C'f'f'iin.-Deerdo 
de 29 de Outubro de 1835. · 

!~.· A 33.• para o melhoramento do estado sanitario.-lk
creto de 14. de Setembro de 18:)0. 

5.• A 53.• a favor das obras da Casa d'~ l.orn~ceiio.-Dccrelo 
1l~ 29 de Outubro de 1835. • 

G.• A 23." para a obra n palriruonio do reeolhimeulo de 
Santa Thereza.-IJet·reto n." 875 do 10 de SetPmbro de 1856. 

7.• A 34..• para o melhoramento do Pstadn saniturio.-Jll'
creto de 14 d1~ Setembro de 1850. 

S.• A 1:' para beneficio e n·paro das ditl'í•renles lgTPjas wa
lrizes da Província rln .\mazonas.-nccrd<~ n." !lll3 dt• 21i dt! 
Julho de 18:)~. 

!l." A J:J.• para a obra do novo hospital da SanL1 Casa da 
.\Iiscrieonlia da t:t.rtP.-H,•t'l'f'lo n." I .onn •k 25 d•· Sl'lrm-
lJro tle 18i18. 

Parff 11 ()I; 



10. A ~H.·' para o monlt•pit~ do~ SPI'Vidort·~ uu Estado.
l)eerdo ue l7 de \membro de 1841. 

11. A \l." para a Academia de l\lusit:a e Opem -';adonal. 
-Decreto n." !l79 de 15 de Setembro de 1858. 

12. A 10." a favor do Thesouro Nacional para ser clcYada 
a -'1.:000~ mensacs. por tempo de seis annos, a prcsln.;fto com 
que auxilia a Joüo Cwlano dos Santos, crnprczario do tln·a
tro de S. Pedro de Aleantara.- Decreto n." 979 de t:i de 
Sdembro de 1858. 

13. A :!L" para a ubra c patrimonio do recolhimento <k 
S;mta Thcrcza.-Jkcreto n." 875 de JO de Sdembro de l85G. 

14. A 78." cujo belll<h:io deve ser l'l'partillo pela Santa 
Cttsa da i\Iisuricorüia, expostos, n~colhimenlo das orphãas, ('Ol· 
legio de Pedro 11 c seminario de S. Jos(~.-Dccrcto de ~3 <k 
l\laio de J 8:2 I. 

15. A :5'1." a favor !las obrJ.s da Cas~l de Correceilo.-lJPcrPlD 
de 2\J dl' Outubro de 1835. · 

1ü. A 25." p:1ra o melhoramento do estado samlario.-fk
crelo de 111 dt~ Setembro de 1850. 

17. A 23.a para o hospital da Santa Casa da Misericonlia 
da t:í\rte.-Decrclo de 2;) de Outubro de 183U. 

18. A 10." [lal'a a Academia de l\lusica c opera nacional. 
-Decreto ~rm de 15 de Setembro de 1858. 

l!). A 14:' para a oh r a do novo hospital da Santa Casa da 
'lbPrieordia da CtH·t.•.-l>ecrelo n." 1.00!} de 25 de Setembro 
de 1858. 

20. A 8'~. a para o monte-pio dos servidores do Estado.
lkcrdo dc 17 dn Novembro de 18'1.1. 

21. A ll." a favor do Tht•souro l\acional, para ser elevada 
a '..:!lOO;'!l mcnsaes, por IPmpo tle SPis annos, a preslaçfto com 
que auxilia 11 .lofw Cadano dos Sanl<>~, cmprezario do lhPa
lro de S. [\•1iro tl:· Afnnlara.- Deereto n." !J7!J de 15 dt~ 
SP!embro de t!-::>8. 

22. A 25." <I l'a\or da obra P [hllrimonio do n·~·.olhimenlo 
tlt~ Santa Thnr:r.a.- llnTdo n." ~75 de 10 de Setembro 
!lt• 1t13ü. 

23. ,\ I i.' p<ll'a :t Acaikmia de 1\lu:;iea c opera naciunal. 
-Dendo n." 97!) dt: t:} de Setembro de 1858. 

2 ~. ,\ 8.' a favnr di.t assoei ação de S. Yicentt- de Paulo. 
-Decreto n." t1~1 rk Jtl tlt~ s~~tembro de HHG. 

2:i. A !L" a 1:1, ur do e~lai.JP!edm:~nto de prorluclos chimi-
cos de Ezequid Cont~a tlos Sun!.os.- Decrdo n o U55 de 7 
llt~ Julho rk 1Sij3. 

:!G A 1." a J';;vur (),, hospital da S;mla Casa da cidade ur 
Cu"allá.-!\~(·;·do n '' 8DU tle :J() de .:líalu dt~ 18;)7. 

~l7. A ::2." p;~ra a nlillriz <!a Laf,;úa dt· Hodrig-tJ th~ Freito~ 
t· é':ll'' ilu t.!:· \é1:csa ~:·L loura da Cor:cPi('iiu tb Mtlt l<'l't'!!t!Pi:ia 
·--·lh'nd,; li ·~ ~·u::: L!~· :; tk .\:•ustu Úl 18:)7 · 
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28 .. \ 1.' p.ll'.l as obras das matrizPs dt~ Vilk1-~ora, P;lca
llíba c porto tb Folha, na Pro,·incia de Sergipt>.-tkerdo 11.' 

'ti i de 2ü de _\gosto de it)5i. 
2!). A 15." Úara a obra do novo hospital da Santa Casa da 

\\lisericoruia ua Cürlc.-l>ccrelo n." 1.003 de 25 de SetemLru 
de 1~58. 

30. A s:i." a fa1or do monte-pio dos servidores do Estado. 
--- llenelo de 1i de Novem hro de 18/d. 

:u. A 12." a faHll' do Thesouro Nacional, para St~r ckvatla 
a 4: OOOjjl mensaes, por l<'mpo de seis annos, a prestat;<1o com 

( que aux.ilia a João Caetano dos Santos, ellliH't.rtario tio llwa
tro de S. Pedro de .\lcantara.-Ue•:rdo 11. 0 !fi!) dt~ 15 tk St~
lt~mbro de 1858. 

:12. A :lü." para o mclhoranwnto do esla1lo s:lllilari•l.--)):•
crdo de I'~ de Sdt·mbro de 1850. 

a:l. A 1:!." n favor do llospirio t.le Pedro li.-Decrdo 1k 
10 de Julho de lS50. 

3L A 12." para a ,\('adt~mia de Musi~a c opera nacional. 
-Decreto 11." !li!) de 15 de Setembro <k 1S5S. 

35. A 2G." para a obra e palriuwnio do reco!hinwnto tk 
Santa Tlwn•za.-llecrdo n." 875 de 10 tk SdPmln·o de IH5U. 

3:;. A 5;).• a favor das obras da Casa de Correc<;iío.-lkcrdo 
de 29 de OutuLro de 1H35. 

37. A 79. a cujo beneficio deve s•·r repartido pda Santa Casa 
da Mist~ricol'!lia, expo ;Los, recolhi nwn lo das orphãas, collc~io 
de Pt~dro ll e s•·minario de S. Jos(~.-!leaelo de 2:1 1le \\laio 
tlP 1821. 

38. A 13." n favor da Acade1n ia de l\lusi1:a e opPra nacio
rui.-Decrl'lo 11." !li!l de 15 de Setembro de 1H5S. 

:m. A 1." f'lll bt~tw!icio do hospital de earitla1k 1la ciLiade 
dt~ i\laeelú.-llt•f:rPio 11." !JS!i d1~ 2:! <le Sl'lt•mhro 111~ tH:iH. 

40. A 5." a ravor do e~tabelecime11lo de pmduclo~ chimi
cos de Ewquil'l Currt'·a dos Sanlos.-Uecrelo 11. o 955 tk 7 dt~ 
Julho de 1858. 

/~1. A ~~-" para continuação das obras da 1~1atriz d•~ Nossa 
Senhora da Candelnria da Côrte.-Decrelo 11." !lOS <I•~ 12 dn 
Agosto de 1857. 

42. A 7.• para as obras tla matriz da Fres1wzia da (;Ioria 
da Côrte.-J>ecrelo 11." 908 de 12 tk ,\gosto de L85í. 

43. A 1." par;t as obras das matrizes da Provineia do Piaulty. 
--Decreto n." !l::iG dn H de Julho de 1858. 

'~4-, A 1G." para a obra do novo hospital da Snnla Casa da 
1\lisericordia da c.'ll'lP.·-Dc•·rcto n." 1.00!} tle 2?l riP ~ete111bro 
de 185t;. 

45. A 86." a fayor do monte-pio dos servidorPs do E,.;lndo. 
-Decreto de ti de Novembro de t8'd. 

46. A 1:3." a favor do Thesouro ~aeional, para S('f elt-vada 
a 4: uoo~ lll!'llS:.Il's, por l<'lllJ!U UI' seis a unos, a presta~·iio ('UI! I 



4ue <!li 'li lia a João Cadarw dos Santos, t'IIIJH't~zar·iu · tio tiH'a
tro de S. Pedro de Alcantara.-l>L-creto 11." Ui!) de 1[) de St•
lembro de 1858. 

47. A 37. • para o melhoramento do estudo sanilario.~ De
creto de 1 ~ de Setembro de 1~50. 

48. A '27.• para a obra e patrimonio do rPcolhimt•nlo dt• 
Santa Therela.-Decrl'Lo 11. 0 875 de 10 dt~ Selenrbro de IS5ü. 

4!). A 11." a favor do const~l'\'alorio de rnusiea dt•sta Ctil"Le. 
-Decreto de '27 de ~OV!~Illbro de 1841. 

50. A 2. a para as obras da matriz de Nossa Senhora das 
Hrotas do Joazeiro da Província da Bahia.-Decreto n." !)S'~ de 
22 de Setembro de 1858. 

51. A 14.• a favor da Academia de musica !) opera nacio
uai.--'-Decrdo n." !)7!) dn 15 de Setembro de 1858. 

52. A 2. a para as obras da matriz de Nossa Senhora da 
Ajuda do Bom Jardim na Província da Bahia.-Dec'r:eto n." mH 
de 22 de Slllcm!Jro de t 858. 

53. A 12.• a favor do conscrvatorio de musiccl'Liestn Ctirle. 
-Decreto dt~ 27 de Nov1~111bro de 18'd. · • 

5'1.. A t.• para as obras da matriz de UfJatuha, da Provin
da de S. Paulo.-D•~crdo 11. 0 9!)7 de 22 de Setembro de 1858. 

55. A 2." da matriz do Bio Novo, na Provinda de l\linas 
GenH•s.-lkcrcto de 2'~ de l\laio de 185'~. 

5o. A 1." a favor da associa<;.ão typographica lbmincnse.
Ut•crelo n.o !)08 de 1 '2 dn Agosto de 1857. 

57. A 2." da matriz de Santo AntoniÍl do Par<.~hybuna, na 
Proviucia de :\Iinus Gt•raes.-Decrnlo de 2'~ de Maio de 1.85'L 

58. A 1. a Clll beneficio das lgn·jas matrizes das CidatÍes da 
Victoria, S. 1\Ialheus, c da Villa de Guarapary, na Provincia 
do Espjrito-Santo.-Decreto n." t.o:w de 22 de Agosto de 1859. 

59. A 1. • para a Irmandade de S. Pedro da Cidade de 1\Ja
rianna, em l\linas.-Decrelo 11. 0 Ut5 dt~ 26 de Agosto de 1857. 

GO. A 1." cujo produ elo se appl icar:t igualmente em bene
ficio das obras das matrizes da Villa da Oliveira e da Fregue
zia do Passa-Tempo, da Província de ~linas t;eraes. -Dt~crelo 
n." 1.o:Jt~ de :10 de Agosto de 185(1. 

Rio de Janeiro ern 31 de Dt•zembro de 18G I. - Jo8é Maria 
da Silva Panm!tus. 
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