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I<cira de Santà Ailhá, da Provincia da 
Bahia ....... : ....•.•................ 

N. a.295.~Decreto de 21 d~ Julho de f86.t..
Crêa uiil Batalhão de r~serva niJ Mu
nicípio da Peira de Sànüi Anria, da 
Proviitcia da Bahia ............... .. 

N. 3.2!H.i.-Decreto de 30 de Julho de 186~. 
-Altera a dispo~ção do art. 120 do 
Regulamento que baitou com. o De
creto n-.• 1.3:H A de t7 de Fevereiro 
de 181)4 ............................. . 

N. 3.297.--Decreto <.le 3 de Agosto de 18M.-. . 
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Desliga o Comrüando· Stip~rior dos 
1Íiniicipios de Iiapeti~il'l$a: e aiinexos, 
da Província de s. Pauw, a Guàrda 
Nacional pertencente aó districto· da 
Villà' de Xirifica 1 in'coJÍ)'ptáhdô-a: ao 
C&mntaridd SUperidr de Sáritos da 
mesJlla PrO'Vincia .....••.•.......... 

~. 3.298.-'-Décretô de fde A~ó.sto d\3 186&-.--. 
Conéede a J ... tilz .Franctsco Dél6uche 
privilegio por dez anilds para fabricar 
c vendet machinas destmadas a ra-

. lar, prensar e torrar mandioca ..... 
~. 3.299.~Decreto de ~o de Agosto de •s6L 

........ Concede a Antdfiio Jt'etteira d'E1;a 
privilegio por tempo de dez annos 
para estabelecer a nàVégação por va
por n_o. tió Piri}hy •. ~ .....••..••.... 

~. 3. 30ô . ..:.:.Decreto tle 20 de Agd_sto de 18Gi-. 
~conéede a João Antonio de· Miranda 
e Silva privilegio por dous. anti.õs para 
nxplorar as minas de chumtlo, es
tanbd ~ otitrds rüineraes na serra do 
1porànga .........•..••.•.••.•..•... 

:'i. :J.30.f ,-"-Deéreto de 21 de -:\!tosto de 186L 
-'- Crêa na Termo de Santa Anna do 
Paranahyba. na: Província de Mato 
Grdsso, um Ju&ar de ;fti.iz Mi.tólêipal 
que accumulàti· as t1ii1c~ões de Juiz 
de orphãos ............... • .... ~ .... . 

X. :3. :J0'-2. --necteto de 24 de :4go~tó de 186L.
Crêa no. Termo de Miranda, na Provm
cia dé Mato Grosso, uin lugs.j: de Juiz 
Municipal qúe accuinularã às furicções 

. de Juiz de Orpbãos ............... .. 
N. 3.303.-Decreto de 25 de Agosto de 1S64. 

""-Concede a Joaquim Ferreira Nobre 
JunWt privilégio- por dez atmós para 
fabricar e vender üo impefio o li
quido. qiw decla..I'ou ter inventado, 
para extinguir a formiga saúya ..... 

N. 3.304-.-Decreto _de ~5 d.e Agosto de ~864. 
Concede aJoséPradlúes privileglo por 
cinco anhos pàra fabricar e vênder no 
Imperio at1adores de IiavalbàS dê sua 
invenção ............. ~ ............. . 

N. 2.305.-Dccretu tio f.o de Séteinbto de 1864. 
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-Pro roga a presente sessão da As
sembléa Geral Legislativa até o dia 
12 do corrente mez.......... . . . . . 15'1-

N. a.306.-Decreto de 13 de Setembt·o de 186-i,. 
-Concede ao Banco do Brasil elevar 
a sua emissão ao triplo do fundo dis-
ponível.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

'\ :L307 .-Decreto doU de Setembro de 4861-. 
"Dá curso forçado, por emquanto, aos 
bilhetes do Banco do Brasil. . . . • . . . 15!j 

"\. :;.:;os.-Dcereto de 17 de Setembro de 1864. 
-Manda observar diYersas disposi
c-õcs cxtraordinarias dm·ante a crise 
commercial em que se acha a praça 
Jo Rio Jc Janeiro.................. l:jG 

"\. :1. :J09. --Decreto de 20 de Setembro de 18(H. 
-Regula a fallencia dos Bancos e 
easas bnncarias nos termos do art. 
:L o do Decreto n. o 3. 308 de ·I i do cor-
rente .............................. t:j7 

X. :3.:310.-Deereto de 24- de Setemht·o de 18tH. 
- r.oncede emancipação a todos os 
Africanos livres existentes no Impcrio. 160 

\. :L:lll.- Decreto de 24- de Setembt·o de 1864. 
-Eleva á categoria de Companhia n 
Sect,:ão de Companhia da reserm nu
mero quatro da Guarda Nacional da 
Província do Maranhão . . . . . . . . . . . . . 4 6~ 

\'. 3.3·12 .-Decreto de 24- de Setembro de 186-L 
-Designa a ordem que deve seguir
se na cxtracção das loterias da Córte. 
tlepois de extrnhida a 3!)." designad;l 
na distribuição que- acompanhou o 
Decreto u.o 3.203 de 24- de Dezembro 
dt: 186:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . • . . . . . . . 1(H 

\ :J.:li:J.--Uecreto ue 24- de Setembro de 1861. 
-Autorisa a Companhia -London and 
Brasilian Bank-para cstnbeleeer uma 
caixa t11ial na Capital da Provincia du 
Pará .......•.. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6ii 

:'\ :3.314.-Decrcto de 5 de Outubro de ·1861-.
Declara de 4. • entrao da a Comareil 
~c ~quiraz, crjlada na Provincia do 
Ceara............................... -166 

N. 3.311).-Deereto de 6 de Outubro de 186~-.
Concede autorisação á Associação-



Instituto Litterario Maranhense-para 
exercer suas funcções, e approva os 
respectivos Estatutos com afgumas al-
terações ...••..............•..•..•.. 

N. 3.316.-Decreto de 12 de Outubro de 1864 . 
..-.Manda vigorar, na Província do Rio 
GraQde do Sul, ·o ReO'ulamento do Ma
rechal-general Lord Beresford, para 
a arma de Cavallaria, emquanto na 
mesma Província se moverem tropas 
para a ft·onteira .................... . 

.\. 3. 317.- Decreto de H de Outubro de 186-í. 
- Crêa no termo do Pará, da Pro
víncia de ~Iinas Geraes, um lugar de 
Juiz Municipal, que accumulará as 
funcções de Juiz de Orphãos ....... . 

N. 3.318.- Decreto de 2·1 de Outubl'O de 18M. 
-Concede á Sociedade denominada 
-União Beneficente daE- l<'amilias Ho-
nestas- autorisaçào para funccionar, 
e approva os seus Estatutos ....... . 

N. 3.3·19.-Decreto de 21 de Outubro de 186L 
- Autorisa a incfwporaçào e approva 
os Estatutos da Companhia-Hurni
nense- de navegação por vapor .... 

N. 3.320.-Decreto de 21 de Outubro de 18M. 
-Approva, com alterações, os novos 
Estatutos da Companhia de. Seguros 
Maritimos- Nova permanente ...... . 

N. 3.321.-Decreto de 21 de Outubro de 1864. 
-Indultando os contraventores do 
art. 1. • § 1 o da Lei n.• L083 de 22 de 
Agosto de ·1860, e remittindo as re
validações e multas do Regulamento 
do Sello de 26 de Dezembro de 1860. 

:'I. 3.322.-Decreto de 22 de Outubro de 1864.
Estabelece algumas disposições com
plementat·es Lias disposições do De
creto n. o 3. 30\l de llO de Setembro 
de 1864 ............................ . 

N. 3.323.-Decreto de 22 de Outubro de 186-i. 
-Regula novamente á emissão de 
bilhetes e outros escriptos ao por-
tador •...................•.. : . ..... . 

N. 3.32i.-Decreto de 23 de Outubro de 1864. 
- Approva as condições para nova-
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ção d.o con~racto co.rn a Comp.anhia 
,..,.. ;p~rp~uca,Ul.l ... , ......•... • , ..... 

N. 3. 325. -Decreto de 29 de Out4b,rp,.d,e ~ 86-í. 
-,-'J'rp,qif.er~ ao E~taqp u .pr9Jllliedade 
dfl .~t,riJla ~ ro~o~Jgero ~JI,linada 
'"1"" Umiio e .wdlls.tri'.,.. . 04 ••••••••••••• 

N. 3.3~t> .. -P~. ;~o rd~ ;l.O q~ .Ouf.JJh.rp d~ ~864.. 
...,..JlrsJ)Hfl Q CQw,mapd~ SUperiO.r dos 
)JtJm.ciJ)Jps da .cbapl)da ~ Barra da 
Corda, da ProviQ.cia .do Mar~u;U1ão, a 
G\.t~rd:;t N~ional, :pcrtrnce:nte ao di:>
IJ·icto do Riachão~ ,incorpor~ndo-a ao 
Corm;wmdo Su~e,rior dos l\l~ni.-cipios 
de Cjl.r~li1,1a ,e Jmperatriz, .da mesma 
Prov1nc1a ...... ; •................... 

N. 3. 3'!7. ~Pecr.eto .dp 30 de .eu.ll~bro de 1864. 
~Çrêl,l. uro .llatalhão de Infantaria da 
Guarda 1\'acio!ílal do serv~ço 1\<'.tivo, e 
um~ Secção de Companhia da í~escna 
no ~!~njcip_ili> Q:aJl:.up. da co,rdu, da 
P,rpvmç,~a ôo ~Iaranllao ...•.......... 

N. 3.328.-.Decreto cte 30 4e Outubr.o de ·186L 
~Ç_rêa i\Iffitl Co\fip&nhia av.ulsa da re
serv~ n_o ~~icipio ga Chapada, da 
P.r·ovm<~u• dp }Jal'anhao ..•.......... 

.'I. 3. 329. -De«r.eto Q.e 3.0 de ,Outu~o de 18tH-. 
-Eleva ~ iJitO Compllnh~s o Bata
lhão de JQ.farrt~j,a n.o 30 da. .Guarda 
Nacio-"a,l .Q.a .P:ror;:incia 4o Me,rnnhão .. 

N. 3. 330 . .,_Decreto de 3i ,de Outl)bro de ·186-\.. 
-Cr.êa um Bat;:tlhão ,de Int'ant:.·u·ia da 
Gu~rd;:t.Nacipnill J:l4J,Freguezia de Nova 
Lage, da P,rov,~nc~a da Bahia ..•..... 

N. 3.3:H ._,_Decreto de 3J ~e Out1.1b.ro qe 186j. 
-Crêa .mais .du;~.s-Companhias no 1 ~· 
Batalhão de .Infantaria' do serv.if'o da 
resena da Guàrdá Nacional na .. Pro-
üncia de S. Paulo ................. . 

N. 3.:J:J2.- Decreto de 2 de Novembro de 186i . 
..,... :Marc.a ao Carcereiro da ,cadêa da 
Vill<.t de S. }.oã,o, na Pr.ovi.ncia da Pa
ruhyba, o ordenado ~nnual de cem 
n1U reis .......•.................... 

N. 3.333.~Decreto de .2 de Novembro (l.e 1S6k-. 
- ~far<'n ao Car<'ereiro da cadêa da 
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Vi lia de S. Francisco. das Chagas do 
Campo Grande, na Província de Mi
nas Geraes, o ordenadó annual de 
cento e vinte mil réis •............. 

N. 3.334.-Decreto de 3 de Novembro de ~86,. 
-Concede . ao nacharel Antonio Gon
çalves da Justa Araujo privilegio por 
dez annos para fabriéar e vender ma
chinas de pilar café .•....•.......•. 

N. 3.33a.-becreto de' de Novembro de 1864. 
~ Cr~a um Commando Superior de 
Guardas Nacionaes no Município da 
Vargem Grande, da Provinda do Ma-
ranhão ..............•......•... ···· 

N. 3.336.-Decreto de 9 de Novembro de 18M. 
-Marca o ordenado do Promotor Pu
blico da Comarca de Aquiraz, creada 
na Província do Ceará ....•.......... 

~. 3.317.-DecretodeH deNovembro de1864. 
-Transfere a Jeronymo José de Mes
quita e Roberto Jorge lladdok Lobo o 
contracto feito com Ivahy & Braga em 
' de l\laio de 186~ .•...........•.•.... 

N. 3.338. (*) · 
?'i. 3 339.- Decreto de U de Novembro ele 

Hl64 .-Dá providencias sobre os di
nheiros que o Banco do Brasil recebe 
em conta corrente, e sobre a reparti
ção dos seus dividendos .....•....... 

N. 3.3{0.- Decreto de 15 de Novembro de 186tl. 
- Crêa no Termo de Muaná da Provín
cia do Pará um lugar de Juiz Munici
pa!, que accumulará. as funcçõcs dn 
Jmz de Ori.Jhãos. . . . . ............. . 

N. 3.3H .-Decreto âe t5de Novembro de 1864. 
-Crê a mais um Batalhão de Infantari<l 
do scrvko activo da Guarda Nacional 
na Freguezia de Oeiras, da Provincil'l 
do Piauhy ......................... . 

~. 3.3,2.- Decreto de 15 de Novembro de 1864. 
-Marca o ordenado annual de cento 
e vinte mil réis ao Carcereiro da cadêa 
da Villa de Araruama, na Província do 
Rio de Janeiro .•.................... 

{") N5o hou,·e acto algum. 
ISDICF. D.~S J.F.IS DF. 1RüL !>.\RTF Jl, 
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\. 3.~13.-Dccrcto de 18 de i'iuYt·lltbro de 1861. 
- Crêa mais um Batalhão de Infantaria 
da Guarda Nacional no Municipit> da 
Uniào, da Província do Piauhy.. . . . . . 226 

'\'. 3. 3H .-Decreto de~ 9 de Novembro de ·1864-. 
- Declara satisfactorio o resultado do 
ensaio do novo systema de limpeza 
das casas e esgoto das aguas pluviacs, 
feito no primeiro distr1cto das obras 
da Companhia- Rio de Janeiro City 
Improvemenls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:!() 

N. 3.31;>.-Decreto de2·1 de Novembo de ~861-. 
- Concede á Sociedade denominada
União Beneficente, Ccmmercio e Ar
tes- autorisação para funcciomu\ c 
approva os seus Estatutos..... . . . . . . 2:n 

N. 3. 346.- Decreto de 21 de Novembro de 1864. 
- Concede privilegio, -pelo prazo d0. 
dez armos, a Luiz :Francisco Delouchc 
para fabricar c vender machin~s. de 
sua invenção, para despolpar café. . . 2í I 

N. 3. 317.- Decreto de 26 de Novembro de 18GL 
- Crêa uma Companhia de Aprendize:,~ 
'Iarinhciros na Província do Cearú, e 
outra lW do Paraná.................. 2U 

~L :J.J.:,s.- mcrcto de-28 de Novembro de 186L 
-- Organisa a Guarda Nacional dos Mu
IJ.tei{)IC•S de Ipú e Tamboril, da Provín-
cia âo Ceará........................ 24:2 

N. 3. 319.- Decreto de 28 de Novembro de186L 
- Crêa mais um Batalhão de Infantaria 
da Guarda Nacional na Parochia de 
Santa Itita, da Província da Parahyba. 213 

\:. :1. :J;jo.- Decreto de 29 de N ovcmbro de 1864. 
-Altera a organisação do Batalhão de 
Infantaria numero treze da Guarda Na
cional da Província do Pará......... 24i 

N. 3.331.- Decreto de 29 de Novembro de 486~. 
- C1·ea mais um Batalhão de Infantaria 
uo i\Im~icipio de Bragança da P\'Ovincia 
do Para............................. 2-ii 

N. 3 . .3:Y~.-Decreto de 30 de Novembro de 1864-. 
-Approva as alterações propostas pela 
Companhia- Rio de Janeiro City Im
provemPuts- no plano das obras do 
distl'i!'IQ 11, 0 2, ... ,., ........... ,.... 21:.i 
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N. 3. 3:>3.- Decreto dl~ 3 de Dezembro de 1861. 
-Reune o Termo de Icatú ao do Rosa
rio, ambos da Província do Maranhão. 

N. 3.35L-Decreto de 3 de Dezembro de 1864-. 
- Reune o Termo do Riachão ao da 
Carolina, na Provinda do Maranhão .. 

N. 3. 35:>.- Dc}Creto de 6 de Dezembro de 186L 
-:-Abre ao .Ministro e Secretario dt: 
Estado dos NeO'ocios da Justiça um 
credito cxtmor~inario da quánlia dr 
30:000$000, para occorrcr no exercício 
tl<~ 186i-18G5 ás despezas com a Com
n~i~são revisora do Projeclo do Codigo 
Ctnl ........................... : ... . 

1\. :L:!~G.- Deereln de 7 de Dezembro de 186.1. 
- Au!orisa ao Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justica a ap
plieal' ús despezas das verbás -Se
nelaria de Estado e Tribunaes do 
Commercio- no exercício de 1863 a 
1864 a quantia de 4:894-$823 tirada das 
sobras da verba - Justiçn de 1. • Ius-
tancia do mesmo exerci cio ......... . 

ri. 3.357.- Decreto de 9 de Dezembro de fsr.il. 
-Concede á Companhia Ing-leza -An
glo-llrasilianGold Company~ litnited-, 
a neccssaria a_utorisaç:::io parn funcci D-
nar no Impeno ..................... . 

1\'. 3.358.- Decreto de 10 de Dezembro dP 1flflí. 
- Crêa no Termo do Exú, na Provinei,, 
de Pernambuco, um lug;,~· Jr~ Jei~ ·vi~·
nicipal, que accunl<ll;-;.rú "s f<CC'''~""' 
de Juiz de Orphüos .............. : .. . 

N. 3.359.- Decreto de '10 de Dewmbro de I~GL 
-Altera o sci?undo uniforme dos Cor
pos da Gu<Jrcta Nacional da Cidade da 
l'm·nalwlw, da Província do Piauhy ... 

ri. 3. 360.- Dect·eto de 12 de Dezembro de 1864. 
-Rescinde o contraeto feito em 23 de 
Junho de 18:jg com a Companhia de 
Havegaeão por vapor do Alto Paraguay. 

X. cl. :161 .-Decréto de 12 de Dezembro de 1864. 
- Autorisa o transporte da somma de 
296:833~G89 de umas para outras ru
bricas de despeza do 1\linisferio dn l\Ta
rinlm no ev·rrieio de 18G:J i.l 18131 ..... 
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N. 3. 362.- Decreto de t 3 de DezciUbro de 186~. 
- Desannexa o Termo de Araruama do 
de Saquarema, na Província do Rio de 
Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2:l:J 

N. 3. 363.- Decreto de 13 de Dezembro de H~GL 
-Promulga a Convenção celebrada 
em 6 de Setembro de (863, entre o 
Brasil e o Reino da Italia para regular 
a troca da correspo~dencia entre o5 
dous paizes,.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;)li 

N. 3.36L-Pecreto dc17dcDezembrodei86L 
_.Proroga as disposições do art. ~86 
~ 2." n." 5 do Regulamento das Alfan
degas do Imperio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26:3 

N. 3.365.- Decreto de20 de Dezembro de tR64. 
-Eleva a oHo Companhias o Batalhão 
de Infantaria n.• a do serviço activo da 
Guarda Nacions.l da Provinda das Ala-
gôas...................... . . . . . . .. . . . 2t1~ 

N. 3. 366.--;- Decreto de 2t. de Dezembro de 18M. 
- Crêa um Batalhão de Infantaria da 
Guarda Naeional na Freguezia de S. 
Gonçalo de Pedro li, da P·rovincia de 

. Mato Grosso ........................ 261 
N. 3. 367.- Decreto de 2t. de Dezembro de 186i. 

-Eleva a oito Companhias o 3. • Bata
lhão de Infantaria da Guarda Nacional 
da Provinc\a de Mato Grosso......... 265 

N. 3.368.- Decreto de 28 de Dezembro de 186i. 
- Autorisa o transllorte da quantia de 
~ .180: i-82jj000 de umas para outras ver-
has de despeza do Min~slerio da l1a
zcnda no exercício de 1863-186\. . . . . 266 

N. 3. 36'J.- Decreto de 28 de Dezembro de 1864. 
-Designa a ordem segundo a qual 
devem ser extrahidas as loterias no 
anuo de ·1865. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 



AUDlTAMENTOS. 

N. 3. 350 A.- Decreto de 29 de Novembro de 
186.1,. -l\Iarca os prazos, dentro 
dos quacs os concessiouarios de 
minas devem começar a lavra-las 
e rcc,omeçar os tràbalhos intcr-
rompldos......... . . . . . . . . . . . . . . :3 

N. 3.351 A. -Decreto de 29 de Novembro tle 
186í.- Reconhece o direito dos 
herdeiros do Visconde de 1\laran
guape á concessão feita pelo De
ereto n. • 887 de 18 de Dezembro 
de 1851; c approva as clausulas 
para o contracto a que a\ludc o 
mesmo Decreto . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

N. 3. 352 A. -Decreto de 30 de N e> vem bro de 
1864.-Concede a Thomaz Denny 
Sargcnt facnldade pelo prazo de 
noventa annos para, por si ou 
po1· meio de uma Companhia, cx
trahir turfa, peti'Olco e outros mi
neraes nas Comarcas de Camumú 
e Ilhéos, da Província da Bahia. \2 

N. 3. 368 A.- Decreto de 28 de Dezembro de 
1864.-0rça a receita e fixa a dcs
peza da Illustrissima Camara Mu-
nicipal para o a.nno de 186:J. . . . 19 



CÓLLECÇÃÚ DAS LEIS 

1864. 

DECRETO X. 3.218-dc 13 de Janeiro de ,1864. 

Declara de segunda entrancia a Comarca de Mamangu&pe, crcada 
na Provinda daPiixahyba, 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. :Fica declarada de segunda entran

cia a Comarca de l\Tamanguape, ultimamente ercada 
na Província da Parahyba pela Lei Provincial nu
mero cento e seis de onze de Dezembro de mil oi~ 
tocentos sessenta e tres. 

Joiío Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, d,, Meu 
f:l'msclho, Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocio,; da Justiça, assim o tenha entcndiflo e fa~.:a 
executar. Palacw do Rio de Janeiro em treze de 
Janeiro de mil o'itoccntos sessenta c quatro, f{Un
c!ragcsimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

:,oro a Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Jocio Li11s Vicií'a Cansansão de Sinimbú, 



,_ :!, -

llECt:ETO N . . 'UI9-llu H do• .T;tllt'irn de li-itiL 

Ele\ a [, ratrgoria de Balalhiío a 2." Set~ção de' Batalhao <lc lnfan~ 
taria da Guarda Naeioual, organisuda uo Município de llliranda, 
da l'ro,incia de .\lato l;ros~o. 

Attcndcn1lo ú proposta do Presitlenlc da Pmvint·ia 
de l\lato Grosso, Hei por' hem Decretar o scguintl' : 

Artigo unico. Fica elevada á categoria de Bata
lhüo, de quatro Companhias com a dcsignaçflo tk 
7." do serviro activo, a segunda Seccão de Batalltüo 
de lnfantnrí'a da Guarda Nacional,·' organisada uo 
1\Junicipio llc Miranda, da Provinda de l\1ato Grosso, 
f~ revogado o Decreto n." 2.217 de 7 de Agosto tle. 
1858, que crcou aquclla Secção. 

Joüo Uns Yieira Cansansão de Sinimbú, do l\leu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
goeios da .Justi~a, assim o tenha entendido c faca 
exc1~utar. Palacio do Hio de Janeiro em quatorze de 
Janeiro de mil oitocentos sessenta e quatro, qua
tlragcsimo terceiro da Indepemlcneia c do Imperio. 

Com a Rubrica. de Sua :Magcstadc o Impcraclor. 

Joiio Lins 1'icin? Cailsansifo rlc SiuiJuuú. 

DECBETO :\. ;Lt20-dc I'~ de Janeiro. de IHGI . 

. ll1•sliga do Batalhão dt> Infantaria n. 0 5 a Guarda Nacional, quali· 
Ji.,;nla no i\lnuicipio de S. Luiz de Villa :\laria, da Pro,·incia ue 
J.!;ttn Gross·o 1 c com t·lla crt'a um batalhao uc quatro companhias • 

. Al!cndcndo a proposta do Presidente da Pro
\'tncJa dt~ ~lato flrosso, Hei por hem Deerelar o 
'!'t~guintc: 

Al'L Lo Fica reduzido a quatro r·ompanltias o 
Hatalhüo do Infantari;:t n." 0, nctuulliH'lllP organi
~i<H_Io com seis l'ompanhias no,; :'Innicipius dr' s. 
Ltuz de Vil la Maria u 1'1wont'·, da PrU\im:ia de 
;\fato (;!'osso, dt·slignndo-st•, para t";se li111, os 
Guard:ts qu~lilkadu.-; nu prinwu·o d<lljUt:lll':; .\luui
cipi:y) 



,, 

,\ri. 2." E' nr.1do no M11nicipin de S. Luiz rll" 
\"illa l\laria um B;ll;lllriio de Inf;ullari:t d1) quatro 
c·ompan!Ji;~s, com n dt•signn(:i"ío de G." du seni~;o 
ncl.ivo, o f)Hal tcrú n sua parada no lugar· que für nwr-· 
cado pelo PresidPntn da l'rovin<:ia, na fôrma da IPi. 

Ar!. :~.° Ficn •krog;ulu o· Dc~.:roto 11.0 UGG de W 
clt> Abril tk 1H:'d. 

Joiío Li m;· Yit)i l'!l Cansans~o d c Sin irnhú, tlo M1'll 
f:onsellro, Ministro n Secretario de .Estado dos 1\e
g·oeios da Justi•.:a, ;1ssilll. o tcnlra <;ntc·ndido e i"<H.:a 
exceular·. Pnl;1eio do H10 de Janmro cnr tpwlorm 
de Janeiro de mil oitocentos sessenta e quntr·o, qlla
dmgcsimo tcreeiro da Indepcntlencia o do Inrp••rio. 

Com a HuiJrira de Sua Magcstade o Irnpcr!ldor. 

Joüo Lins "Vi!'ii·a Cansansüo rk 8iilimlur. 

weee• 

~lotlifkantlo 11 n•ltlitan<l-; al~!Hilas •las farif!l§. que h;lix.ír;1o c.o111 o 
JJccrclu n." 3.0í.'l de 3 de Fcl'creiro de l~GJ. 

Tendo pr·oYa1lo a cxpcricncia que os frete~ IIW r
ratlos crn algum:-~s flas tarifas f[IW llaixlrl'<io com o 
Ht~c.rclo n." 3.01R tle :J de J<'evereiro do <JIIIIO proxir11n 
passatlo por mui! o altos se tornão prohihitivos c des
lit\·oravcts aos in!1~t·esscs da industria, c vendo cmlro
sirn que alguns ohjcetos deix;íriío de ser taxados n;r 
I ;~rifa em vigot· na .Estradu do l<nrro llc ]) • Pedro li: 

Hei por bem Délermiuar rpw em subslitui•·ào e 
em additameulo á mesma tanfa se observem âs la
hellns que com este ]Jaixii.o, assígnadas pelo lli;cc!ut· 
fla Directoria dns Obras Publieas e Navrg·n•:iw: 

Domiciano Leite Hibriro, elo 1\Icu Conselho, 1\li
nistro c Secretario de Estado dos l\" cgoeios da ,\gri
('IJI!Hrn, Commerrio c Obms J'uhlicns, assinto tenha 
NJIPndi1ln e f;1ça cxer~nlnr. l'nlacio do Hi0 de Janeir·o 
e111 viniP e tres dcJa11ciro de mil oitoce11los sesscnla 
P •jualrn, quildrngcsítrw terceiro da Indcpendeneia 
(' 1 O ]lll)Wl'ÍO. 

('11111 a n11l•ric;t de Stl:l Mar~f'slnd•~ o Tlll[Wl':llllll'. 
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TAllELLA J. 

1'aboas, couc;oe!ras, prancbões, páos ou quaesquer peçns 
th' anadeira não excedendo a secção transversal de ~.,; 
(tUllegadas por palmo linear. 

Côrte •...... ·I 4 

Engenho Novo ••.. 

Cascadura ...• 

Sapopemba ..• 

Maxambomba. 

Queimados .•. 

llelem ....•••• 

Macacos .•.... 

Rodeio .....•• 

Mendes .•..•. 

Santa Anna ... 

narra ....... . 

8 

5 

11 

8 

4 

17 I 23 

14 20 

10 16 

13 

7 

29 

26 

22 

19 

13 

7 

39 H 47 50 

36 41 H 47 

32 37 40 43 

23 29 34 37 40 

18 23 28 31 31. 

12 18 22 25 28 

6 12 1ü 19 22 

7 12 15 18 

6 !) 12 

4 7 

.................... 4 

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
(~bra~ Pu!Jiiras, 23 de Janeiro de 18ü4. -0 Dircctor, Manvc! da Cttnh11 
(,a[ vuu. 



TABELLA K. 

Taboas, couçoeiras, prancbões, páos, ou quaesquer peças 
de madeh·a de 25 até 36 pollegadas de secção traus"er
sal: por palmo linear • 

ô . ..; . ... ..; o ..; ..; "' ,;, "' z ::!! 

" =: "' o o o ;;;, i9 "' "' "' ,;, < 
::: "' "' < ::oi 

., o 
~ < z < "' < ;;; u 

~ < 
"' u o "' < "' ... =: 
"' "' ... ... i;J ..... u "' z z "' z .., < < ;;;, ~ < c ~ .., ... 
"' "' "' :::; O' "' ;;; :::. ;;; "' "' 

i Côrtc ........ 

::::1 
lG 22 M I 46 &8 66 78 881 911100 

82188 94 Engenho NoYo 10 16 28 40 &2 GO 72 

Cascadura •••. .... 8 20 32 44 52 Gi 74. 80 86 

i Sapopemba ... .... I .... .... 14 26 38 46 5S 68174 80 

1 1\laxambomba. .... I .... .... . ... 14 26 36 46 561 62 68 

Queimados ••. .... I ... .... .... . ... H 2~ 36 4) 50 
561 

Belém ••••••• I 12 21 32
1

38 '"'i"" ... .... .... . .. H 

Macacos ...... .... .... .... .... ... 14 2i 30 36 

Rodeio .••.••. :::J::: .... .... .... . ... ... .. . 12 18 24 

1\lendes ...... .... \·~ .. .... .... .... .... . .. ... .. . 8 14 

Santa Anna .. .... .... ..... .... ... . .. "f' SI I Barra ........ ::::~:::: .... .... ""!'"' ... .. . . ..... 
I 

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio c 
Obras Publica51 23 de Janeiro de 1861.-0 Direct,or, M(,.we! da Cnnha 
iia!t-ão. 



TABELLA L. 

Matleiras de 36 a G t pollegadas de secção b•ansvcrsal' 
por palmo linear. 

I Côrtc .••.••••• 10 21 30 47 63 so 1 9~ 
•. 1~ 21 38 55 72:84 

• . •• 10 27 43 61,73 

•••••• 18 35 52165 

........ ts 3r, 48 

.......... 18131 

' Engenho NoYo • 

f:ascad ura ..... 

Sapopemha .... 

M:namhumba .. 

Queimados .•.. 

Belém •.•••••••••••• . . . . H 

Macacos....... . . • . . . . . . ...•. 

nodcio ................... . 

Mendes .•...••..••..•....•.. 

1 Santa Anna •.••..•.•...••.... 

Barra ........... • .••• • ••. • •. 

o 
;;; 
"' o 

"' 
110 

101 

!lO 

82 

G5 

48 

31 

18 

? 

122 

114 

10.3 

9i 

77 

61 

43 

31 

14 

131 

122 

111 

103 

85 

69 

52 

39 

22 I 
10 

131 

119 

111 

94 

77 

GO 

48 

31 

18 

10 

Srrrrf~r·ia de l':sfmlo dos l\rgorios da Agrit'ultura, Commr.rrio r. ObrRs 
l'uhli•·:rs em ~3 de Jauriro de 18Gi. - O Dircctor, Manoel da Cur;.J.a 
1,; alu!o. 
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TABELLA lU· 

llladciras de 64 a f 00 pollegadas de secção transversal 
, por palmo linear. 

,,, 

o ..; , ..; o ..,;. ..; "" .;, 1': :0: 
7. 

o =: "' o o 7. ., i:! "' 
., < 

= "' "' ~ :si o o ., .. z < "' "' '-' ~ "' < 
"' o < "' < "' ... o: 

"' 
'-' ... <;; 

""' 
'-' "' "' z =: 

"' ... 
7. < < < "' "' < o "' ;;i < 

"' '-' "' "' o "' :0: =: :0: "' 
Côrte ..•.•.••• 21 35 49 77 !Oá 133 154 182 203 217 231 

Engenho Novo. .. lá 29 57 85 113 134 162 183 197 211 

Cascadura •••.. .. .. 15 43 71 99 120 H8 169 183 197 

Sapopemba ••.• .. .. .. 29 57 Sá 106 134 155 169 183 

Maxambomba .• .. .. .. .. 29 57 78 106 127 141 155 

Queimados •... .. .. .. .. .... 29 bO 78 99 113 127 

Delem ...•....• .. .. .. .. . ... .... 29 50 71 85 99 

Macacos .••••.. .. .. .. .. . ... .... . ... 29 50 G4 78 

Rodeio ........ " .. .. .. . ... . ... .... . ... 22 3G &O 

Mendes ••••••• .. .. .. .. .... . ... .... . ... . ... 15 29 

Santa Anna .•.. .. .. " 
.. . ... .... . ... . ... .. .. , .... 15 

narra .•••••..• .. .. .. .. .... . ... . ... . ... . ....... . .... 

, SPrretaria de Estado dos Nl'gorins da Agricultura, C.ommercio ~>Obras 
Pubh@as em ~3 de Jall(•iro de 18G1.- O Dirertor, Manoel da C11uha 
Calrúo. 



TABELLA l\1 2. 

Caibros at6 40 palmos de comprimento. Por dous carro !I 
de 1nadeiras unidos. 

Côrtc........ 20S 258 30S 368 

Engenho "Kovo 

' Casca dura .•.. 

Sapopcmba .•• 

Maxambomba. 

Queimados •.• 

Belém ••••.•.. 

Macacos .••••. 

Rodeio .•••••. 

Mendes ••••.. 

Santa Anna •• 

narra .••••••. 

20S 

.... 

36S 428148~ 488 548

1

548 548 

aos 368 428 42S 4SS 488 488 

258 aos 36S 36~ 42SI42S 428 

~os 25S 3op aos 36Sia6S a6g 
. ••. 208 258 308 368

1

368 3GS 

. ••.••• tos 258 aos
1

3o8 308 

.... ... 20S 25~,25S 258 

.... ... ... ~os ~oa 1 25S •••• . .. • . . .. . 2os,2oS 

• •••••••••••••••••• 208 

~ . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Secretaria de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e 

Obras Publicas, 23 de Janeiro de 186L-O Dircctor, Mano e! da Cunha 
Galváo. 
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TABELLA IH 3. 

:tloil•õcs, por car1•o. 

õ 
~ ;.. 

~ ...; ...; o ., 
"' :;! '" z 
s= 0: !!l o o J, ;.-; 

"' "' 
., 

"' ;, < 
~ "' :o! .. o o "' .. .. o. 

~ 
.., u i;;' .. 

"' u o .., 
•<ol .. Q ... 0: 

"' "' o. "' .... u "' "' "' 0: 
I "' < < .. "' "' ~ o "' .. ...., 

"' '-' "' "' o ., 0: :;; "' 
., 

I -
Corte ........ ss lOS 128 HSI 168 18$ 208 22S 24S '268 ~ss 

Engenho Novo .... ss 105 12$ ús IGS !85 'lOS 22$ '24S '268 

Cascadura .••• .... .... 88 108 128 HS 16H 188 208 228 248 

Sapopemba •.• .... •• o ~ .... ss lOS 12$ 14$ !6fl 188 208 228 

l\faxambomba. .... .... .... .... ss lOS 128 14$ 168 tse 208 

Queimados ••• .... .... .... . ... .... sg 10g 1'28 148 lOS 18$ 

Dclérn ••••••• .... .... .... .... . ... ... ss toS 1'28 14S !68 
Macacos .••••. .... .... .... .... .... .. . . .. 8S lOS 128 HS 
Rodeio .••••.• .... .... .... .... . ... .. . ... .. . 8$ lOS t2S 

Mendes ••.••• .... .... .... . ... .... .. . .. . ... ... 88 10$ 

Santa Anna .• .... .... .... . ... .. .. ... ... ... .. . .. . ss 
narra ........ .... .... .... .... .... ... .. . . .. ... . .. 

-. . .. 

Secretaria de Estado dos Nl'gocios da Agricultura, Commcrrio ~ 
Obras Publicas, 23 de Janeiro de 1864.- O Dircctor, !llanoe! da Cuulw 
llalrão. 

lEIS IIE 18t:4 P-\l~H. '? 
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TABELLA N.1. 

Tijolos , por nlillaeiro. 

o I 5 < 
~ -oo 7: 
c o )'!: 

- "" -< I :;: :::: ~ ...: I 
t.:l ~ - 7: 
~ o ~ a'l 

.., I ::: ... .... 
~ ~ t;;;; ~ I 

l
i Côrte ......................................... l3aooo 4S&oo 5S5oo!7sooo ssson/togooo usooo/12gooo!JaSsool15flOOOI1GSooo 

1 

Eng~nho Novo ................................. I• .... 3SOOO 48 01 68000 76000 85500 108000110801)0 12$000 138500 15$000 I 
Cnscadura ..................................... I" ........ 3$000 5~1100 66000 78000 8S500 SS500110SOOO 128000 tl3SfJOO l 

I Sapopcmba ................................................... asooo 5SOOII 6$000 78000 78000 8~500 10S000il~SOOO: 

1 l.\lax~mbomba ................................. , .•••..•••..•.•...... 38000 55000 6$000 6$000 78000 ~8500 lOS?OO I 

I 
Que1mados .............................................. ·.... . . . . . .. . . . 3$000 56000 58000 68000 ,sooo SSoOO i 

i Belém ..•..•..••...•••••••.....•.••......•.•••. I·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3$000 3SOOO 5$000 6$000 8SO~O i 
jl\lara~o.s ....................................... 1..... .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3$000 5$000 6$000 8SOOO : 

I 
Rodew . . . . . . • . . • . . • . . • . • . • • • . • . • • . . . • . • . • . . • • • . . . . . • . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3$000 5S000 csooo ! 
)fendes...................... . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3gOOO fJBOOO [ 

1 Santa Anna .......................................................................................... 3$000 I 
J Barra .................................................................. """I""" ...... ...... ...... i 

Secretaria de Estado dos-~egocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 23 de Janeiro de 1864.-0 Direetor, ,lia· 
roei da Cun!la Ga!1:uo. · 



TABELLA N. 2. 

Telhas, por mUheiro. 

o ..; ... 
Q 

~ " .; "' ... 
"' g =: ; o o 

~ "' "' "' ;:; ... .., ... =- ... :!! 
~ u o Oi I ~ "' =- >< 

"' 
.., < 

.., ., Oi 
"' u "' :;; o " 

.., 
% 

"' .;, 

I 
... 

"" .., 

I 
.., 

"' .... =: 
~ 

.., "' .., < :a "' "' -· 
Çôrtc ....................................... ;;gooo 780oo 811500 10$000 128000 148000I16Sooo 16SOOO tssooo ,20SOOO 2280oo 
Engenho No1·o .................................... 5$000 7$000 8$500 10$000 1211000 H$000 148000 16StJOO 18$000 208000 
Cascadura ............................................. 5~000 7$000 Sg500 10$000 12$000 128000 148000 16$000 18$01)0 
Sapopemha... .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. . SSOOO 7$000 88500 10$000 108000 12$000 H$000 16$000 
ll!ax!imbomba............................... .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . 58000 7$000 8$500 8"500 108000 128000 148000 
Queunados ..................... , . .. .. • .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5$000 7$000 7 SOOO 88500 1211000 148000 
Belém ............................... ,,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . &8000 5$000 78000 8$500 108000 
Macacos ............................ ,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 5S000 7$000 SS500 10$000 

~~ennt~e~~~~~-... ·:.: '.'.'.: '.'.'.: ·:.: ·:.::::::::::::::: ::::: ::::: ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: . ~~~~~ ~~~~~ 
H odeio ...................................... 

1

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b$000 7~000

1
8$500 

Barra............................ .. ............ 1 ..... 
1 

..... : ...... 

1 

................................... . 

Seeretnria de Estado dos Nego cios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas. :<3 de Janeiro de 1864.- O Dircctor, i!-la· 
nocl da Cunha GalL·ao. · · 
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·r.:lllELl.il l\f. 3. 

C:::al, )toa• alque;a·e. 

-

ó ~ ... 

,j~j' o ..; .; ., ,_; 
"' :I! ... 
o "' "' i o ,_; ... ;;:> :a A • < = A "' :a < l!Í 

o o ~ "' < ... :a '-' ;;; -"! 

"' u o ... ... . .., < ... 0: 

"' V> ... " _, '-' § ""' "' ... ... < < :;, "' < ... ... 
"' '-' "' :a o "' :a 0:: "' "' 

Côrtc ••••.••• 50 80 110 150 200 250,300 300 350 400 4~0 

Engenho Novo .... 50 80 110 150 200,250 250 300 350 400 

Cascadura .••• .... .... 50 80 110 1501200 200 250 300 350 

Sapoprmba ..• .... .... .... 50 80 110:150 150 200 250 300 

l\laxambomba. .... .... .... .... 50 80 110 110 150 200 250 

Queimados ••• .... .... .... .... . ... 50: 80 so 110 150 200 

Ilclém ....... .... .... .... .... .... • • . 50 50 80 110 150 

Macacos ••. , •. .... .... .... .... .... ... .. 50 so llO 150 

Rodeio ....... .... .... .... • •• o .... .. . ... ... 50 80 110 

Mendes .••••• .... .... .... .... . ... ... . .. .. . ... bO 80 

1 Santa Anna,. .... .... .... .... .... . .. ... .. . .. . . .. 50 ' 

I 
I Ilarra ........ .... .... . ... .... .... .. . ... ... ... .. . 

... 

Srerclnria de Estado dos NPgocios da Agricultura, Commcrcio c 
ntmts Publicas, :'3 de Janeiro de 1864.-0 Dircclor, Ma~wc! d<! C1P1ha 
f.ialrao. 
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TABELLA N 4. 

Lenha em achas até 4 palmos, por milheire. 

r r 

..; 

i.\ 

,.. 

~ 
..; ..; "' ,;, :o! 
"' "' o o J, "' ::> :o! .. "' .;, ... . 
"' "' :::1 ... o 2 "' .. ... 7. ... ... :a .., u 

"' u o ... 
(;i 

.... ... "' Q ,..: "' 
"' "' ... .. .... u "' 7. i': =::: 
;G ... ... ... ::> "' < o "' ... ... 
"' u "' :o! o "' :o! "' .., 

"' "' 
Côrtc •••.•••. , 6S 6S 6/1 toa 1 

lOS lOS HS 14/1 1611 168 IGR I 
Engenho Novo .... 6/1 68 681 10/1 lOS 148 H/1 168 168 16S 

I Cascadura ••.• .... 6/1 6gl 6S 1011 lOS 10/1 148 14/1 148 

Sapopemba .•. .... .... . ... 

:] 
6/11 Gg lOS lOS 128 12S 12S 

1\laxambomba. .... .... . ... 68 68 108 lOS 12/1 128 12/1 

Queimados •.• .... .... .... . ... 68 ss sa 10/1 lOS lO) 

Deléin ...•... .... .... I . .. GS S/1 lOS 108 lOS 

Macacos .....• .... .... 
····,·· ·I···· 

68 ss ss ss 
::::~::::I:::J:: 

. .. 
Rodeio •..•.•• .... .... . .. . .. 6~ ss 88 
Mendes ...... .... .... I I I ... . .. . .. 6S 8/1 .... .... .... ... 
Santa Anna ... .... .... I I ... ... . .. 

6/1 I .... , .... , .... . .. ... 
narra •.•.•... .... .... ... ... ... . .. . .. • ... 1 .... 1 .... 

-

Secr~taria de Estado dos NPgofios da Agricultura, r.omm~rcio e 
Ohras Publicas, ~3 tlc Janeiro de 1 Sü;.- O úircctor, Manoel da C1mh!J 
Galril!l, 
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TABELLA N. 5. 

Ca1•vào ,·cgetal, por saeeo até 2 ~1lqueires. 

o I ..., 
;;.. 

"' .. o ~ < ,;, 
"' 

;o; "' "' ~ o o ,;, 7. 
2 ;;, <:i "' "' .;, < 
~ "' :o; < o o ... 

<:'i 
o. < :o; ~ u 

'" "' ..., 
"' "' o ..., 

~ ... 
"' "' o. .. ;;l ;;i u Q 7. "' "' .. ..., < ;;, ..., o "' < .., 
"' '-' "' :I! c- "' ::l "' :.. "' "' 

Côrtc ••.•••.•. 120 120 120 200 200 200 200 300 400 500 GOO 

Ent~enho Novo. ... 126 120 120 200 200 200 300 300 400 500 

Cascadura .•.•• ... ... 120 120 120 20J 200 200 300 300 400 

SJpopemba .••• ... ... . .. 120 120 120 '200 200 200 300 300 

Maxambomba • ... ... ... ... 120 120 120 200 200 200 300 

Queimados .••• ... ... ... ... . .. 120 120 120 200 200 '200 

Ilelém .•..•..• ... ... ... ... . . . .. 1'20 120 1~0 200 ':100 

!\Ia cacos ..••.•. ... ... ... ... ... ... . ... 120 120 120 200 

Rodeio .••••••. ... ... ... ... . .. .. . . ... .... 120 120 1:!0 

1\Ieudes •.••••• ... ... ... ... ... ... . ... . ... . ... 120 120 

Santa Anna .••• ... ... ... ... ... ... . ... . ... . ... . ... 120 

llarra ••.•.•••• ... ... ... . .. ... . .. .... . ... .... . ... 
- -

Sr~rctaria de Estado dos 1\egorios da Agricultura, Commcrci o c Obras 
Puhhcas em 23 de Janeiro de 1864. -O Dircotor ftlanoel da Ctmhtl 
(ia/.cão. ' 



TABELLA N. G. 

Car,·ão mineral, asplmlto, peclras c semelhantes 
por p~lmo cubico. 

Côrte ..............•... 

Engenho Novo ........ . 

Cascadura ............. . 

Sapopcmba ............ . 

l\laxambomba .......... . 

Queimados ...•......... 

nclém ................. . 

1\Iacacos .............. . 

Rodeio ................ . 

liicndes ............... . 

Santa Anna ...........• 

\ narra ................. . 

a 
o ...; ·~ 
o < < "' 00 "' .. 
o 0:: "' o o 

"' "' :11 Sl "' o ::: "' "' <I! :::! u o 
z: < "' < .. < f;l 
"' u o 

"' o:; ... 
u 

"' "' "' ... Q 

<G < < < "' "' 
., o 

"' u "' ::ll o "' ;;! 0:: 

1011& 25 35 45 55 65 85 

10 15 25 35 45 55 G5 

10 15 25 35 t5 55 

10 15 25 35 45 

10 15 25 35 

10 15 25 

10 15 

lO 

i~ I 7. I ,;, < • 

"' ;:: ~ I "' 7. z o: I 
"' ;1 ;;i I = 

100 110 1261 
85 100 f 10 1 

65 85 100 I 
55 65 85 

I 

4fJ 55 G5 ( 
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Secretaria de Estado dos Negorios da Agrirnltnra, C.ommrrrio 
e Obr·as Publicas, 23 de Janeiro de 1861.- O Dircctor, Mm10et dtJ 

Cunha Galvão. 
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l>ECRETO N. 3.2?~- dt~ :w de Jàneiro d0 1 SM. 

Transfere a .José Pereira Tavares e ao Darão de Ivahy a ronccssilo 
pari! a abertura de uma rua de commuuicaçilo entre a do Aterro 
tia Cidade N01 a e a da Feira etn S. Cbri&tovilo. -

H0i por lwm tr:msferir a José Pereira Tanlrt's 
P ao Barão de Ival1y a concessão feita ao mesmo 
José PPreira Tavar·es' e a Antonio Dias de Souza Castro 
pelo Decreto n.o 3.H3 de 27 de Agosto do anno 
preterito para a abertura c construcção de uma 
rua que communique a do Aterro da Cidade Kom 
com a da Feira em S. Christovão. 

Domiciano Leite Ribeiro, do l\Jeu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Nt~gocios da Agri
eultura, Comrncrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faca executar. Palaeio do Rio de Ja
neiro em tl'inta·· de Janeiro de mil oitocentos ses
senta c quatro , quadragesirno terceiro da Inde
(H'tH!encia c do Intpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Domiciano Leite Ribei1·o. · 

-··· 
DECRETO N. 3.223 ~ de 30 de Janeiro de 18(iL 

Transfere a José Pereira Ta,·ares e ao Darllo de haby a concessllo 
para a coustructao de uma rua sobre o mar que communique a 
do Curtume em S. Cbristovao com a praia do Sacco do Alferes. 

Hei por hem tmnsferir a José Pereira Tavares e 
ao Barão de Ivalty a concessão feita pelo Decreto 
n.o 3.182 de 16 de Novembro do anno preterito ao 
mesmo José Pereira Tavares e a Antonio Dias dt· 
Souza Castro, pam a construcção de urna rua sobre 
o mar, que prolonB'ue a do Corturne em S. Chris
tovão até a praia ao Sacco do Alferes. 

Domiciano Leite Hibeiro, do l\feu Consell10, 1\Ii
nish·o c Secretario de Estado dos Negocios da Agri
rulturn, CmniiH'Icio ~: Ohras T'Hhlit·as, nssim o l<•nha 
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entendido e fata executar. Palacio do Rio de Ia· 
nciro em trinta de Janeiro de mil oitocentos ses
senta e quatro , quadragesimo terceiro da Inde
pendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Domiciano Leite Ribeiro. 

DECRETO N. 3.22-i- de 23 de Fevereiro de 1864. 

Concede á 'Real Companhia lngleu de\ ~8U..l"P.l CQntra Q• riJCO& .de 
!ogo e de ,·ida, estabelecida em Livetpool, a oecessaria autõ}'flllçllo 
para estabelecer no Imperio uma ageoc1a, que tenha por fim realizar 
a primeira daquellas operaçOes, sob as conditOt's aba•to declaradas. 

Attendendo ao que Me requereu a Real Companhia 
Ingleza de Soguros contra os riscos de fogo e de 
vida, estabelecida em Liverpool , e representada 
nesta Côrte por John Moore & c.•, e de confor
midade com a Minha immediata Resolução de n 
do corrente mez, tomada sobre o parecer da Secl.(ão 
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 15 de Dezembro do anno 
passado, Hei por bem Conceder-lhe a necessaria 
autorisação para estabelecer no Imperio uma agen
cia, que ten11a por fim exclusivo segurar contra 
os riscos de fogo , sob as seguintes condições : 
1 . • , todos os a c tos da agencia , praticados no Im
perio, serão regidos pelas Leis brasileiras; 2. •. 
a agencia e a Companhia se sujeitaráõ não só 
ás disposições legislativas em vigor, como a quaes
quer outras que no futuro forem adoptadas so
bre· as Companhias de segum contra os riscos 
de fogo; 3.•, a Companb.ia responderá pelos actos 
da agencia e pelo cumprimento de todas as obl'i
gações, que ella contrahir, devendo conservar 
em algum dos Bancos do lmQerio a somma de 
dez contos de réis, como funilo de garantia. 

Domiciaoo Leite Ribeiro, do Meu Cónselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura Commercio e Obras Publicas , a~sim 

U:f' l>f. !861 I'IHTf. 11 3 
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o. lc•t!lta c•JJleudidu c• l';wa t'\ecutar.· l';dneiu du ltiu 
de .laneiro 0111 rintt' tt:'es de Ferereiro de mil oito
centos sessenta r~ quatro, qwHII'ngPsimo terceiro da 
Ind!'pcnclencia e do Jtnperio. 

Com a Hubt·iut dP Sua !\lagPslarlo o Impnraclor. 

-·-•t••-

Crra um Esquadr~o mulso de Caral!aria da Uuarda Nacional uo 
:\funicipw de :-auto .\nWo, da l'nHicu·ia ti•~ l't•mHmhuro. 

Altewleuclo á proposla do Presidente da ProYin
cia de Ponwtnlmeo, Hei por bc11t Deerelar o se
guinte: 

Artigo unico. Fic~a crendo no ?llttnic·ipio de Snnto 
.\nUío, da Província do Peniatlllnu:o, um Esquadr·ün 
avulso de~ Carallaria da t:uanla :\acionai, c'OIII a de
signae_;üo ele oilam, o qual !crú a sua pamda 110 
lugar, qur llw fúr twu·cado pPio Presidente da Pr·o
riw·.ia, na l'órma da Lei. 

Zacarias de~ tit'les P Vasc·.cHwPilos, do ~Ien Con
selho, l'rc~sidl'nte~ dn Conselho de l\linistms, !\Jinistm 
e Sr•c·t·dnr-io dP Estaclo dos l\'Pgo('ios da .Juslka as
si H! () [Pilha (~Jitf'Jiflido e ra~:a O:H~eutar. Pnla(~i~ do 
Hio ck .Jnnc~im 1'111 Yinte quatro dt~ FeYereir·o dP 
mil oitocPiltos SI'SSPIIta P quatro, quadrngPsilno tt;t·
ceiro da InllqH'lldPJII·ia ~~ do Ituperiu. 

Com a Huhri1·n dt> Sua Mag('slnde o ltnprrador. 

Zarm·ias de Gúes I' Faseunccllos . 

•••• 
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DECHET(j X. :L 22G- de 2G de Fevt•rcit·o dt• I 8GL 

Faz c~tensiY:ts aos titulns <lt• todas as Mrrrt's honorilicas as dispo~ 
siçMs dus arts. 11 c n do Dcereto 1i.ü :>.853 dê 7-õe Dezembro 
tln lnG!, rel:tti\·as aos das condecuraç<it's • 

. \lklldi~tldu (I t'.OIIYI:IlÍt'lll:Íil dt• l"l~gu!ar O )ll'<lZU, 

denlm do qtwl dnn~m os agt"aeindos t·orn quaPs
qLIN ~kref·s hollorilil"n:;; solil"ilar os st~us lilulos, 
~;oh prnn dt• t·;ulut·an~rn ns llll':.;rnils 1\Jrref•s: llf'i 
por IH'Jil qtw as dispusit:.(H's dos mls. ·li n 12 do 
lkcreto ll." :> .H:i:l ([,• 7 dt~ Jkzembro tk HHil, 1'1~
lnlir:•s <IIJS litulos das eondPcoJ'<l\;t)Ps, sPjiw \'XIen
,,iras ao:-; dt> lotlas as ~IP!Tês Jwnurilil'as . 

.TtJ:-.t'• Bonil'nt·i" dt• A11drndn t' Sih;l, dtl :\Tell Co!I
Si'llto, ~lilti~lro t' St•tTPiario dl' l·:sLHio dos :\t•gocins 
tio ltnpt·r·io, llssiut o IL'nlw t'tlll'tHiitln ,. l'n~:a eXI'
t~utar. J';llal'io du Hio dt~ JaHL'Ít'u elll rinto seis 
tl1• Ft~rereil'tl de mil oitocf'ntos st~ssenta ~~quatro,, 
IJllildl"itgt'SÍIIIU lCI'CI'ÍI'O dii llldl'fll·lldf'JH'Íll I~ do (111· 

perio 

./u:.;r; !Innijitt·iu ri,• .\ !lrl,·f1r1fl r' Si/r!(. 

llEf:I!ETO .\'. :l.':!:!i-dt• ':!\1 dt• Ft~\'t'I'I'Íl'o dt• H~oí . 

. \ppro,:l o~ 11o'os Estatuto-.. da ~orh~dade- · GahiiH\tro Porfuguez flp 
I.Pitnra- rorn ah;u1ntts tlliJ·r:lçtif'~ . 

. \llt~wlt•iido ;~o que n~prcsenlou a llir'Peloria da 
Sol'iedndt•- (;ahinete Purtug·uez de tcilnra- Pstn
ht'kcidn rwsla t:ôrle. <'de cm1f'onnidad•• t·.orrr a :\linha 
llltlll!'dÍ;tla ll\·~olnl'fto i]p 1'2 de [)('Zf'tllhrn do ar111o 
p:lssndo. IO!ll'ltbl si;ht··· pill'l'l'l'l' da s,.,.,:~lü dos .'it·~·u
I'ÍIJ·; do !illlll'l'Ío do t:•lll:.;<~llrn "'' Est:ulo, exar;Jdo er11 
f:OlJSlllf<t de• 19 tf!' 01JIIlhl'll 00 IIII'Slllll <lllrtü: ltt~i 
fHII' lH~III ,\ppr·oY<II' o...; nm·o . .; Estatnt'ls d;~ l'l'l'el'ida 
~ll<'i<•<f:tdc·. 1'11111 ;1...; ""~.!'IIÍIII"·.; ;i(f!•t'<W<-ll'"· 
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L• O art. i 3 § Lo será concebido nos termos se

guintes:- Compõe-se o capital da Sociedade do 
producto de cinco mil acções de vinte mil réis cada 
urna, ahstrahindo-se annualrnente, logo que seja 
necessario, as acçõcs consignadas no § f .0 do art.16. 
O numero de acções prefixado no presente artigo 
será augmentado, quando a Directoria, de accordo 
com o Conselho deliberativo, o julgar conveniente, 
dependendo este augmento de approvação do Go
verno Imperial. 

2.• No art. 57 serão supprimidas as seguintes pa
lavras :-e dos ausentes que o remelterem, devendo 
estes ser escriptos e ass1gnados pelos respectivos 
accionistas, c enviados ao Secretario em carta fe
chada. - Serão lambem supprirnidas no art. 59 as 
seguintes palavras : -e dos recebidos por escripto 
na fórrna do art. 57 c do § 5.• do art. 33. 

3.• Finalmente , nenhuma alteração poderá ser 
feita nos ditos Estatutos sem prévia npprovação do 
mesmo Governo, 

José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Irnperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pafacio do Rio de Janeiro em vinte e nove de Fe
vereiro de mil oitocentos sessenta e quatro, quadra
gesimo terceiro da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

• José Boni(acio de Andmda e Silva. 

E•&atuCos do Gabiaete Portuguez de Leitura ao Rio 
de ,Janefro. 

TITULO I. 

Associação e fins. 

Art. 1.• A So(',iedade instituída em 1837, sob o ti
tulo- Gabinete Portuguez de Leitura ~o Rio ~e 
Janeiro-, tem por encargo promover a wstrucçao 
pelos seguintes mdos: 
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~ 1.0 Organisando uma livraria, escolhida em lodos 
os conhecum~ntos u teis ; 

~ 2.° Colligindo as obras e os manuscriptos de 
merito na lingua portugueza; 

§ 3. o Subscrevendo os mais acreditados periodi
cos , nacionaes e estrangeiros , concernentes ús 
sciencias, ás artes , ao cornmercio, ú polilicn e ú 
litteratura ; 

~ 4.0 Reimprimindo os livros raros, e impri
mindo os manuscriptos interessantes 1\a lingua 
portugueza. Neste intuito dirigir-se-lia o Gabinete 
ás associações litterarias da mesma lingua, a fim 
de que o coadjuve naquelle meritorio emprnho. 

nrn.o H. 

Accionistas, suas qualidades, admissão, direitos 
f deveres. 

Art. 2. 0 Para ser accionista, requer-se: 
§ 1. 0 Que seja Porluguez, de reconhecida morali

dade e honesia occupação; 
§ 2. 0 Que solicite a sua admissão uu que seja pro-

posto por qualquer accionista á Directoria. · 
Art. 3. 0 São deveres do aceionistll: 
§ ·1. 0 Possuir uma ou mais ac\<Ões; 
2. 0 Aceitar os cargos e eommissões par<l flUí' fôr 

eleito ou nonw<ldo, excepto em raso de rcelei~Jw 
ou por im~,>ossibilidade provada; 

3.° Contnlmir mensalmente com a quota de qui
nhentos réis, a qual sp,r;í reec ]) i da f' m sP ntestt·es, 
nos mczcs dP Janeir·o f' .Julho de enda ;nmo. O qtll', 
poré.m, se ;msentar por_H]<lis 1le sris mPzes, lil'nrfr 
alltv~ado desta ronlt·tlnnç:ao pPlo. tempo que a <l!l
seneJa exceder aos mesmos se.ts mezes, dc•vendr} 
avisar peeviamenle {t Direetoria. 

Art. 1.0 O accionista que quizer 1~xin1ir-sr\ da !'nn
trilluil;iio llllmsal. poderú t'nz,~-lo rnediante n quantia 
de oitenta mil réis, paga dP llllla s.J vez i1 sua cntrarlil 
para a associa~_;üo. 

Art. 5. o O qtie jft. r.J.r aeeionista, c quizer remir-se. 
pagará, caso tenha satisfeito <lS mensalidades de 
trcs armos ou dP rnnis, a 'Juantia de sessenta wil 
ré~is. 



Art. G." O ncr·ionisln, f'lnhol'n possuitlor de mais dr• 
llllta aer:ilo, :-.tí pag·;l!'Ú a nll~l\salidade n que se 1'<'

ft'J'U o ~ 3." do m·t. :~. •, dn prinwit·n, ficando porén1 
oiii'Í.~·;ulo tiO ]l<1.~'iiiiii'II(O tli1 llH'SII1H quota ilfJlWllí' 
1111 <lljllt'lks t1 qllr'lll as nr·rJws l'ort:Jll (l'tlllSf:>ri:Lis. 
OuiJ'nsilll o <H'Cillllisl;l apL'IlHS poderú rc•ee!H•r obras 
J'Pinli,·amr•Jtl!) il llllta ncdto, saho St' quiwr ]HI~[II' 
as tneusnlidadt•s Ctll'J'es'!HIIldr~nlt·s ;'ts ill't.;ôes q\11~ 
possuit·, l!•ndo llPS(I' l'aso 11111H nhra por· eatla aet;iliJ . 

. \ri. 7." Fit'iii'Ú iuhihi1lo dt~ usar dos liuns do (;alli
llt'll~ !\ dn leilurn d11s r·rspt•r·tinls pnindit·ns. Íllt'tlr
n•Jido na 11111!1n dr~ qnnlrnrr•lllrh n'.is llll'llSacs. r1 
<ll:f'innisl:t lj!lt' dous IW'Zi'S dt'JlllÍ:o; dos indir·ados 
110 ~ :l," do ill'l. :!.", 11i10 li\·t·r feito o t·onqwiPIII:• 
pngalllPIIIo. Sr~ t'olllillllil!' il falta rk jlilg"i<llJí'lllllS, r· 
;\ ilí'í:UJIII.ililt'ito dns lllf'llSitlidiidi'S t' lllllltilS (I]IStll'\'l'l' 
IJ'p·.; q1tnJ'I:1S' pnrlt·s do Ynlor da <tl't,:ilO, pPnh~J·(, o 
<liTÍOIIÍS(il ('Sfa ljllillÍdiHk, !'a iW!;iío Oll ilt:t.:tlf'S S"l'flfl 
\f'llllidas, pass;mrln-sp noros títulos 1'0111 resill\'<t. 

Arl. 1'!. 0 TPJII diJ'I'Ítll o ;u;e.iouisla: 
~ 1." .\ fazer pnrh• d;l assPHlhlt'•a gr•1·al: 

. ~ '!:" A n~q1wrer ú Dir·edoJ'Ía a {·om·nca~:ilo cxtrnnr
dllli'l'lil dn IIIPSIIW, molivaudo o n~t[IH'I'ÍlllE'Illn. 11 
rp1nl st•r/l nssil.:'llado, quando ntnuos. P"'' c'1'lll a~.·~·i~~
IJisi:IS 110 gc)zo dos sr~us diJ'PÍLos: 

~ :l,o .\ prop1\r fi Dirc1·.toria ;wt'Ítlllisl;ts, sulwrisp
lol'!'S, Sllt'Íth c·oll;dllll'<tclOJ't'S t' lll11llll'1li'ÍOS Clii'I'I'S
pollclt'llfPS: 

~· L" .\ diri~·ir ú llil't'doria c• illl Crmsdho ib•li
IH·t·ntiYo. ou aprc•st•nlal' I' !'-liSit·nlat· t~lll (lSSI'IIlhlc'•;~ 
.~~1·1'<11, llllili'Sqllr~r· pmpostns d1• J'C'Cilllhr•c·ida lllilidad1· 
!Jllt' lti111 \'t~I'Sêll'l'lll sohrP n rpf'oJ'JIJ[I dos Eslillttlos: 

~ :)." ,\ prop(lr a J't~l'orma dos nwsmos de ncc·nrd11 
1'11111 11 art. I) I : 

~ 1)." .\ IISill' dos li' ms u p!'I'ÍIIdic·IIS do t;abillt•fr·. 
,. irllmdrtzir !ll•llt• qualquPr Yisiliillll~. ohsPn·n11do ''s 
l'l'!;·ulilllll'lllos ,. disposic.Jli'S da Dirl'l'lorin : 

~· 7. 0 
,\ i11dienr ohras dP IIII'I'Íio (I IlirPt:ltli'Í;I: 

~ H." .\ lr;Jit,.:t'I•J'Ír ns ;wcJ1rs que· possuir ús JW-.
".on:.; q11c• 11iío Jll'l'li•JH;iio aindn ir nssoei;H.Ji"S, 1• qtH· 
1!\.l'l't'lll ns n·qtlisilos do nrl. ':!. 0 

.\1'1. \)." .\S \'ÍIJ\';IS dos iH'I'ÍIIIlÍSiilS, SI· iiSSÍIII Jjw-. 
<IJII'IIII\1'1', I' jlilg'iliHlo il ljllll[<l lllt'liS(lJ /1 tjlil~ SI~ n•f'1'l'l' 
11 ~ :L" riu arl. :!.". IPIII dirr•ito rle llSill' dos liHo s 
t• pc~I'ÍOdic·os do (;;diÍill'le, IIIIÍI'illllf'llll~: ilSSÍIII 1'1111111 
,.:1~ illli[IIÍa illlS hi•J'dr•ÍJ'IIS rltlS SOI'ÍIIS f;lliPt'Ídos 11 
•!ÍI'"Ífll d1• !l':lll·;f,•J'I'III'Íil d;h 1'"-,I'"I'IÍI,l" ;HT<-11'". 



ait11la •Jllt' tlúu J'a~:üo parl1• dH a:-;sslft·i;u:iw . po
dP!Hio touw-la,.; pam si mesmos, se lhet'f'lll as 
qualidade.~ do ~ I." do arl. 2.", ou propor outros CH1 
i<leuticas eircumstancias, dependendo t'Tll a111ho,.; 
os cnsos da npprm·a~:ão da llirertoria . 

. \ 1'1. I O. :\s tt·ausl'el·endas uúo sPriio pt•rmif.l id<1s 
suut qne o lt·ansfer.•u!P paguP as !llPnsaii,Jades ,. 
multas q uc dcn~r. 

\ri, 11. J't•nlt• os tlit't•itus dt·dnnulos 1111 nrl. 15.": 
~ 1." O <lt'I'Íollisln itll'llrso na ultilll<l pat'll' do 

ill'l. 7." • 
~ ~-" U que l'l'll' I'Otl\'l'llt'Ído dt• sllblt'ill'~:ito 011 t'\

lrario yo)nutario de qualquer· olJjf'('fo d<1 associat:úo, 
ou qtw pr;tlit'HI' cottlra t~lla ;1ctos oiJ'rnsiws o11 pt>r
lur·k~t!m·r·s da tJI'dt'lll; ~~ nesll's I'Hsos 11üo podt•rit 
st:r Hdlltillid•' dl' unvo t'lll qualqupr· qualidndt• pnr;t 
'' (laiJitll'll'. 

c\rl. 12. "us st•niros r·t·l•~'·"llll's pn·:·.lados a asso
ci<t~Jto jH'Ios :H·doi'lislns, lerúo I'S}H'Citd llll'JH,;;.iw 11<1s 
;td;ts das sessút\S da !Jin~etoria, n Sl~rúo comnH•nto
l'<lllus tto rel<~lorio ;trllllWI: mas o lJIIP pn~slnr sPr
\Í\'OS exlraordinarios, <lSSÍitl qunlilil'ados pclamaio
ri;i da llin~f'lorin, tll<\111 1los aclos dP t'ottsi<ll'nll'iiu 
jú l'l'i'erit:los, SPI'Ú yre111indo eolll um Diplollln "etc 
Benf'nH'I'llo da Soett•dndP. 

rnrw Jtt. 

f.'n]'ilf/f. J't'Jit/iiiU'ídl .; rffl ({X81!f'it(('fill 1' S/tt( 

rrJJ1dir·arao. · 

Art. I:J. CotllptiP o cnpital da associa!:~10: 
~ ·1." O pmduclo de duns mil ae1;ü<'s de vinl<~ mil 

r(~is cada uma, alJs!rahindo-st~ aunu<dlltt'lllc, logo qtu~ 
fur JH't'Pssnrio, Hs aq;ües ro11siguadas Jlll \i .f." do 
<ll'l. !ri. O nunt•~m <1<' <H~~:ücs [H'ulh:ado 110 pt't'S<'Illf' 
arligo snt·ú augtJH'lllado sernl1r·c qtH' a Dircdoria de 
<ICC<;ll'flo CO!Il O I:OliSPlJto ll1' i]JI'l'<liÍ\'0, O jtrlgat• l'llll
\'l'lliCIIIe; 

~ :!." Os do11ali\lls fl'ilos ú Sof'il'dade; 
~ :J.• A quarla pnrl1• da qnantiH arbitrada para J'l'

missiío no arr. 'L" 
. AFL 1 L O <·apilnl ,; ;;IÍIII\'1111' npplit·;m•l nos lirts 
Jlldtf'ildos 11os ~~ 1." ,, ~." ,, i." do arl. 1." 
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Art. 15. Con:-;islem os rendimentos da associaçfw: 
~ 1. o Nns mensalitladcs pagas pelos accionistas e 

subscriptores; 
§ 2: No liquido das acções dos accionistas falleci

dos, cujos herdeiros ou seus representantes as n:ío 
reclamarem no prazo de doze mezes, contados da 
data do A"iso, que será feito em um ou mais pc
riodicos; 

~ 3." Nas multas impostas pelos Estalutos c Regu
l:uncntos, e ern quacsque!' outros rendimentos ni\u 
dassilicados~ 

Art. Hi. Sendo de urgente necessidade a compra 
ou conslruct:iio c!P um edificio para o Gauinete, logo 
que seja assi111 tleli!lemdo pela Directoria, scrli.o 
a pp lieados pam tn l fim : 

~ I." O protlucto das "cções que se passarem an-
nua \mcutc alé111 de cem; 

~ 2. o A sexta parte do rendimento annuai ; 
~ :1: O (•xeesso da receita sobre a despeza; 
~ í.• As lres quarlns partes da quantia arbitrada 

pnra remissão no art. 4-. •; 
~ 5." A totalidade da quantia consignada no art. 5." 
Art. -17. As importancias que se realizarem em 

virtude dos paragraphos antecedentes serão deposi
ta(las a re!lller em r[ualquer Banco ou casa bancaria, 
de reeonhccido credito, e soh a responsabilidade da 
Direclol'ia. 

Art. Hi. As Llespezas do cstnLelecimcnto, nas quaes 
se elllllpt'elwnde a suLset·ipção de alguns periodicos, 
serão feitas dos rendimentos da associação, á cxcep
ção da parte consignada no ~ 2. • ll.o at·t. 16. 

Art. 19. O saldo que em caixa exceder a quinhen
tos mil réis, nüo tendo immediata applicação, será 
posto a render, como indica o oxt. 17, 

TITFLO IV. 

Cvrrcocar(to, cat·acter e pl'CI'Ogativas (la 
assembléa geml. 

Art. '20. A assemhléa geral é a t'eunião dos accio
nistas que comparecerem no \oeal das sessões , 
convocada por annuneios em um ou mais p..:riodico~. 
('tllll anlicipa(:i\o dr oito dins, pelo menos. 
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Art. 2•1. Sl~ uma hora depois da desig11ada nos 
nnnuncios nüo estiverem presentes quarenta accio
nistas, abrir-se-ha a sessão com o numero qut1 
houver comparecido, c as deliberações da assem
bléa obrigaráõ todos os membros da So:::iedade. 

Art. 22. A assembléa geral será convocada ordi
nariamente no mez de Fevereiro de cada anrw, c 
extraordinariamente quando a Direcloria o deter
minar, ou quando occorrcr a cit·cumstancia prevista 
no ~ 2.• do art. 8.• 

Art. 23. Será presidida pelo Dircctor, ü servirá<) 
de Secretarias os do Conselho deliberativo. 

Art. 2L Compete ú assem bléa geral nns reuniões 
ordinarias : 

~ ·t.• Tomm· conhecimento do cstaflo da assoeiarão 
por meio de um relaturio circumslaneiado, que hw 
será nprcsenk·ulo c \ido pelo Dircctor; 

§ 2." Eleger uma commissüo de lres membros, 
que em sessão proxima (quinze dias depois que tiver 
sino eleita) dará sobre o mesmo relatorio c contas 
annuacs um parecer minucioso ; 

§ 3.• A'cerca do mesmo parerer, pronunciar-se a 
res/)eito de todos os actos da Dircdot·ia, intcl·pei
Ia- a, e pedir os esclarecimentos que acas;o fahcrn 
no re\atorio da aclministradío ; 

§ &..• Eleger os membros" do Conselho deliberativo 
na fórma elo art. 57; 

§ 5. • Admittir, diseutit·, adoptar ou rejeitar as pro
postas de que trata o § L• do art. 8.", a fim de que 
~cjão rcmettidas ao Conselho deliberativo. 'Xo pri
Jneiro relatorio annual, a Direclol'ia exporit as razões 
por que forão ou não rejeitadas as mesmas propos
tas, e neste sentido não será pcrmittida qualquer 
discussão. 

Art. 25. As deliberações serão tomadas ú plurali
dade absoluta elos votos elos membros presentes. 

Art. 26. Quando a assemhlt':a geral nào poder con
cluir os seus trabalhos em uma sessão, proscguirúõ 
as reuniões até se conseguir. 

Art. 27. Nas assembléas geracs exlraorllinarias 
não será pcrmittido tratar-se de usstnnptus alheios 
aos da c0nvoca«_:ão. 
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TITULO r. 

;UfribniçDcs c ancm·gos do Conselho dclibet·atil:o. 

ArL 28. O Conselho deliberativo será comRosto de 
vinte mmnhros eleítos pela assembléa geral, e dos 
cinco membros da Directoría, sendo presidido pelo 
Director. Na falta de algum Conselheiro, por escusa, 
ímpedimcnto temporario, ou eleição para a Dirce
tona, serú chamailo a substitui-lo o immediato em 
1iotos. 

Art. 29. As suas funcçõcs duraráii um anno, ii. 
contar do dia em que dellas fOr investido, o qm• 
se clfcetuará no mcz de Junho seguinte ao da 
elcif',ão. 

AI:'t. 30. ncunir-sc-ha ordinariamente nos mezrs 
de .Junho c Dezembro, c extraordinariamente quando 
o Director convocar. 

Art. 31. Para haver sessão do Consell10 deliberaliYo 
lkverúõ estar presentes treze mcmliros. 

Art. 32. As cfclihcrações serão tomadas á plura
lidade de votos tios membros presentes, excepto 
nos casos pn~vislos nos arts. 59 e 62. 

Art. :33. Compele ao Conselho deliberativo: 
~ 1." l'roliiO\'er eorn activitladc c dedicação o 

augrnenlo llü pessoa I da sociedade; 
~ 2. o Eleger d' entre si um primeiro c um segundo 

Secretarias para os seus trabalhos, c para os da 
assembléa geral ; 

~ 3." Organisar os rcspeetivos regulamentos; 
~ 4. 0 Discutir c deeidir as propostas que lhe forem 

dirigidas pela assemblén geral, on apresentadas 
pela Direcloria ou por qualquer de seus memhros ; 

§ 5. 0 Eleger a Dircctoria e o substituto do The-
soureiro no mez de Dezembro. Nesta eleição, porém, 
não poderão votar os membros da Dircctorm; 

~ 6." Hcformm· os estatutos de nccordo com o 
Tit. ,11 ; 

§ 7. o Sob pl'oposta ~Ja Dírecloria crcnr os emprego:-; 
que forem nccessarws, marP-antlo os n:spcctivo~; 
ordenados; 

§ 8." Provideneiar sobre todos os casos o cear
rentes que mio estiverem claramente determinado~• 
nos t'slntutns c regnlmncntos. 
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h rl. 3L Por norne;_u.;ão da Diredoria podení o f:on
:~dho ser dividitlo em cornmissões para auxilia--la 
no l!Ue fôr mister. 

TITULO YI • 

• \Ui ·ilm irDes c Ciztw·uos da Di1 ·cclol'la . 

. \rl. :J;j, .\ ;tdtuinislmcào da societlatlc serú eon4 

fiilda it uma Din~dot·ia J'e cinco membros, eompostR 
de Dire~·tor, \'iee-Direetor, 1. o Secretario, 2." Se
netario e Tl11~soureiro. Uaverú mais um substituto 
do Thesonreiro, I{Ue só entt·ará em exercido na 
fall:t oa irnpeclimento permanente tla1!Uelle . 

. \rt. :w. Siio atlrilmicões tla Directoria; 
~ l." HPpresentar á o societlade 11a defesa c sus· 

tenla~;àu 1los seus direitos; 
~ 2." l<'awt· parte do Conselho tlelibcwliro, tewlo 

em vista a ultima parte do ~ ti." do art. J:l ; 
~ :l." Cumprir e f';_lwr eumprir os estatutos ~~ a~ 

deliberac~<lPs do Conselho ; 
§ L 0 .Deliberar a eouvocacão ela nssemhléa geral 

ext1:aordinaria c do Cousclhu quando o julgar con
vemente ; 

~ 11." Propoy ao Cons~J_ho os mclhoran~culos c~ 
reformas quejulgat·de utilidade ao estabcleeimcnto; s 6." llc accordo com o Conselho, promover com 
a possível brevidade a compra ou construcr)'io d~ 
um edi!kio para a sociedade. s 7." Escolher e contractar pessoas idoneas par<1 
os empregos da sociedade, suspende-los e despe
di-los segundo exigirem os interesses da associação : 

§ 8. o Organisar o Gabinete, vigiar pela sua con
servac.ão, promover o seu augrnento D segura-lo 
eontni incendios · 

§ 9." ~I andar Í·0colher os funtlos c rendimentos 
da associação, e applic~'l-los conforme as deter
minações dos estatutos; 

§ 1 O. Tomar contas mensalmente ao Tllesoureiro, 
e sempre que o julgar nccessario ; 

§ H. AIH'll' c manter eorrespondencia com as as
sociações de identicos fins ; 

·· ~ hL Admitlir ou rrjeitar novos accionistas c. 
sub.scriptores; 



.~ 1 :J. Com idnr P admiltir soeius c·oll<I!Joradon's 
r; honorari_os-corrcspomlcnlcs, muni-)o.s dos res
pectivos <hplonws c estatutos, e sohcllar a sua 
('OHdjUYa~_.;iíO; 

~ .j 4.. Àccitar a transfcrcncia das acçõ~s; _ s 1 ti. Regular c determinar toda a admm1straçao 
P<:onomica ela sociedade, c providenciar para que 
a escripturaçiio seja feita com regularidade e clareza; 

§ i 6. Impor as multas marcadas nos estatutos 
c regulamentos e tornar cfrectiva a sua cobrança ; 

§ 17. Organisar os regulamentos necessarios para 
os seus trabalhos ; 

~ 18. Expedir diplomas de-Presidente honorario 
do Gabinete, como distincPão <'spccial ria SociedadP, 
ÚS \leSSOüS eminPntcs nas SCÍCneias e na litteraturn. 

Art. :n. Compete igualmente á Direetoria commis
~ionan(\o para tal tlm os membros de \la que julgar 
neccssarios, cmquanto não houver um empregado 
I~S[liTia): 

~ 1. • V<lZí'r a escolha das ohras, periocticos . e 
11wis ullj l'clos eonccrnentes ú leitura, ornamento e 
serviço da livraria ; 
. ~ 2.0 Promover :;1 acquisição de obras raras G 
mh~rcssantcs ; 

~ :~." Dirigi1· a organisação dos cntalogos com a 
possível exDclidão e clareza ; 

~ 4.." Inspee<~ionar regularmente a bihliolheca, exn
minnr se o Guarda c o seu ajudnnte cumpren1 com 
os seus :leYcres, e tomar as providencias neccssarias 
par:1 o augmcnto e conservação do Gabinete. 

Art. 38. A Directoria reunir-se-1m -pelo menos duas 
Yf'zes mensalmente para deliberar e prover sobre os 
olljcctos de sua incumbencia. 

A1·t. 39. Prestará annualmente contas documcn
tndas elos seus netos administrativos, apresentando 
a. :tsscm h h; a _geral um relato rio impresso .que dará 
eHcurns tancwdamente o estado da associação. 

Art. !J,O. A Directoria só poderá. funccionar a{·.han
do-se presGntcs tres de seus membros; ns deli~ 
hPnH:<>es serão tomadns por maioria de votos. 

Art. H. Os membros tla Directoria serão substitui
dos pela fôrma seguinte: 

O Dircctor, em caso de morte ou impedimento 
pnmnncntP, pelo Vice-Director; 

O Yice-Dirc1:tor, rlarlas as mesmas circumslancias, 
ou ~:ass.:n1do n cxPJT«>r ns f~mcções de Director (lfUCc
d Na o Lunselho a noYa cle11~ao deste cargo; 
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O 1. o c 2." Scct·ctarios do mesmo tnodo que o 
Direetor e o Vicc-Director; 

O Thcsourciro pelo seu substituto, c na falla de 
nmbos, procedcr-se-ha a nova eleição. 

Art. 42. Dado o caso de rejeição de qualquer dos 
cargos da Directoria antes da respectiva posse, proce
derá o Conselho a no.va eleição do cargo recusado. 

Art. 43. Não eomparecendo por qualquer circums
lanc~a imprevista ús sessões da asscmblén geral e do 
Conselho, o Dircctor ou o Vice-Director, serão as 
respectivas sessôcs presidillas pelo 1. o Secretario. 

T!IT LO \ 11. 

Art. O. f.ompctc ao Dircclor: 
~ i .0 A convocação dns asscmbléas geraes , do 

Conselho c da Dircctoria pela fórrna designada nestes 
estatutos ; 

§ 2." Abrir e presidi!' as scssôes da assembléa 
geral , do Conselho .e da Directoria , e regular os 
t.rahalhos do a~cordo com os respectivos regula
mentos; 

~ 3." Apresentar a asscmhléa geral o relalo!·io 
ele que trata o art. ;}9, derendo ser lido prevta
mente á Directoria; 

~ 4. 0 I<isealisar a execução dos Estatutos e regu
hmwntos I e as deliberações da assembléa geral, 
do Conselho e da Directoria ; 

§ 5. • Assiguar com o 1 . • Secretario c o Thc..: 
soureiro as acções e coutractos da Sociedade I e 
com o primeiro Seeretario sómente os diplomas 1 

actas de sessões e ordens para despczas. 
Art. 45. Ao Vice-Director compete ; 
Paragrapho unico. Substituir o Director em todos 

os suas attribuições e deveres. 
Art. i6. Ao primeiro e segundo Secretario incumbe 

respectivamente a cscripturnçiio da Sociedade I a 
rNfacção c leitura das actas , assignar as acções, 
diplomas e ordens de que trata o § õ.• do art. 
U~ coordennr o archivol formar a lista dos sodos 
e subscriptorcs, assim como uma relaçiío dos do-
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nativos, fazer os avisos c todo o mais expediente, 
scgun~lo as determinações regulamentares da Di
rectona. 

Art. i7. Ao Thesourciro compete: 
~ i .° Fazer arrecadar, e guardar sob sua respon

sabilidade e da Directoria os fundos e rendimentos 
da associação, c upplica-los como lhe fôr deter
minado pela Dircctoria; 

~ 2. 0 Prestar contas á Directoria segundo o dis
posto no § 1 O. do art. 36. 

TllTI.U \lll. 

1 ·~·csirlcnles hono;·ru·ios, socios culfabonulo,·cs 
C fltii/Ui"W"ÍUS COITCSJ!UIIdCillCS. 

Art. 1~. Presidentes honorarios, além dos que fo
rito numearlos vela assembléa geral ordinaria do 
a uno de J 8GO, so poderão ser aquellas pessoas que 
se tomarem notaveis nas sciencias e na 1itteratura, 
propostos unieamente pelo Conselho deliberativo e 
nppron1dos pnla Directoria, ou nomeados por esta. 

Art. 19. Socios collaboradores c honorarios cor
n:spondcntcs podem ser aque1les que, residindo fóra 
d<t Côrte ou do Imperio, cooperarem para os tins da 
assoda1;ão. São propostos pelos aeciouistas e appro
' a dos pela Dircctona, ou convidados por esta. 

Art. 00. Os Socios collaboradores tem a seu cargo : 
~ 1." Diligenciar a • descoberta e aequisição dos 

liHos, instrumentos c mais ohjectos concernentes ao 
estabelecimento, segundo as inslrucções que lhe fo
rem transmittidas; 

~ 2." Promover e inspeccionar cuidadosamente as 
imprPssões que lhe forem recommendatlas; 

~ 3." Commuuicar á Directoria o resultado dos tra
hallws que lhes forem incumbidos. 

Art. G I. Os fundos para as despezas dos objeclos 
designados nos §§ '1. o e 2. • do at·tigo antecedente, sc
rúo ministJ"a(los pelos agentes commerciacs, que a 
Directoria indicarú em suas instruccões. 

:\rt. [)2. 1\os sodos honomrios "correspondentes 
iucumbe ctJrre:>poutlcrem-se com a Dircctoriu, poe 



- lH-

intermedio do Secretario , sobre objectos scienti
ficos e litterarios, tendo o direito de perceberem 
commissão mercantil nos casos em que fôr devida. 

Art. 53. Os Presidentes honorarios, e socios de que 
trata este titulo, tem as seguintes prerogativas: 

§ 1. o São isentos de contribuições pecuniarias ; 
§ 2. 0 Receberáõ um exemplar de cada obra que fôr 

im_pressa por conta da associação ; 
§,3.• Quando venhão residir no Hio de Janeiro po

derào usar tios livros c periodicos do I:Hhincte em 
conformidade dos regularwmtos c disposições exis-
tentes; · 

§ L o Os serviços por elles prestados set·üo qualill
carlos c prPm imlos segundo o art. 12. 

TITlLO IX. 

Subscripto;·rs. 

Art. 5-i. Podem ser subseriptores pessoas de am
hos os sexos c de qualquer nacionalHladf' . 

• \rt. 55. Para ser admiltido suhscriplor, é nPces
sario: 
· § 1.• Ter occupação hom;sla, c ser bem mori
gerado; 
. § 2.• Que seja propost~• por qualtfUer aceionisla, ·~ 
approvado pela Directorw; . 
· § 3." Que subscreva por tres, seis ou doze mczes, 
pagando no primeiro caso quatro mil réis, no sr,
gundo sete mil réis, c no terceiro doze mil rl>is 
adiantados. Este paragrapho pôde ser all.erado em 
todas as suas partes pelo Conselho deliberativo, me
diante proposta da Dtrectoria, 

Art. 56. Os subscriptores tem o nso da livraria e 
mais objectos do Gabinct~, em conformidade dos 
regulamentos. 

TITULO X. 

Elci;Dcs. 

A1·t. 57. A éleiç~o dos vinte membros do ConsPllto 
deliberntivo será feita em Sf'ssiío ordin:1ri:1 dn ns-



St'mhlt'~a geral, por maioria relativa de votos dos 
membros presentes, e dos ausentes que os remette
rcm, devendo estes ser escriptos e assignados _pelos 
respectivos accionistas, e en\'mdos ao Secretàno em 
eartafechada. · 

Art. 58. A apuração de votos será· feita por uma 
mesa eleitoral, composta do Presidente da assembléa 
geral, do 1." e 2. • Secretarios; e dous escrutadores 
nomeados pelo Presidente. A mesa procederá, se
gundo o respectivo regulamento. 

Art. 5!:1. A eleição da Directoria será feita pelo Con
selho deliberativo por maioria relath·a de votos dos 
membros presentes e dos recehidos por escripto na 
fôrma do m·t. !i7 c do ~ 5. o do <u·t. 33 . 

. TlTLLO XI. 

Hc{orma dos Estatutos. 

Art. 60. Os Iins determinados no Til. .1.0 destes es
tatutos, e o presente artigo, não poderão em tempo 
algum ser a1terados sem o assentimento de dous 
terços, pelo menos, _dos ae~ionistas residentes ,J!O Rio 
de Janctro, por dehberaçao tomada em reuma:o es
pecial por elles conferida. 

Art. 61. Os Estatutos só poderão ser alterados em 
sessão do Conselho deliberativo, precedendo pro
posta da Directoria, de oito membros do Conselho, 
ou assignada por cem accionistas, pelo menos. 

Art. 62. Julgada a proposta objccto de deliberação 
por maioria dos membros do Conselho presentes, 
ficará, patente na sala das sessões por espaço de oito 
dias findos os quaes entrará na urdem dos trabalhos 
conforme o regimento, e sendo aàoptado por c:lous 
terç_os dos membros do Conselho redu.zir-sl:!.:.·ha a 
pró]ecto de reformas, o qual, se fôr sanccionado, 
se1·à desde logo considerado como lei ·da cà'sa, e se 
procederá ú sua publicação. · 

'flTULO XII. 

]Jisposi~:Ccs !Jenres. 

Art. 63. I<iea a Directori:.l. antorisadn, de· ncconlo 
1·urn o Con~clho delihcratho a êlr:citat· ~ coarljm·:-~~:ão 



1lc í-{uaesquer socic1ladcs portuguBZcB nn inluilo dt>· 
so comprar ou con~truir um edifício para o Gabinete. 

Art. 6-i. Levada a atreito a compra ou construcção 
do edificio, as sociedades q_ue tiverem auxiliado O• 
Gabinete na realização desta liDJlortante necessidade. 
poderão dar nos salões do edificio as suas sessões. 
ordinarias c extraoràinarias, e bem assim poder.ão, 
abrir nelles os cursos de ensino que por ventura tive
rem .ou venhão a instituir. A Directoria do Gabinete, 
porém, de accordo eom os interesses da associação, 
desi,Bmlrá os dias e a duração dos respeetiv!ls cursos, 
estaBelecendo os r6gulamentos necessarws á boa 
ordem do estabelecimento. 

Art. 6ti. Se se apresentar a idéa de {ede1·ação de' 
todas, ou parte áas assoeiações portuguezas, a rle
norninação do Gabinete nunca poderá ser alterada 
ou reformada, e só á elle, unica c exclusivamente, 
pertencerá o edificio eonst!'Uido ou comprado, em
hora. a ftenominação de tal fedtwarão tenl1a o nome 
que tiver. 

A(lprovada.s em sessão do Conselho de 26 de No
''emtiro de 4 862. - Os ltfembros encaí·regados da 
i'e(m·nw.- (Seguem-se dezaseis assignaturas.)-

Está conforme.-Rio de Janeiro em 1 O de Fevereiro 
de ~863.- Antonio· Xavier Rodrigues Pinto, Se-
cretario do Gabinete. · 

DEC~ETO N. 3.2!8--"tlo 4. 8 de l\larço ~e f86i. 

Eleva. á categoria de Secçilo de BatalhAo a Companhia e a Secçilo 
de Companhia avulsas do seniço da reserva, organisadas no 1\tu
nidpio de· Caxias da Prolinfia do N'aranbao. 

Attcmlendo i• proposta do Presidente da Provin
da do Maranhão, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Ficão elevadas á categoria de Secção de 
Batalhão de trcs Companhias, eom a numeração de 
sete, a Companhia c a Secção de f:ompanhia avul..: 
sas do. servit,;o da J'CSf't'va, or·ganisarins no Mnnicipio 

I Fll!l ltE lRG.t PlRTE li 



de· Caxias da me·sma Provincia, a quál terá a sua 
parada n~ lugar, que lhe fôr marcado pelo Presi
dente da Província, na fórma da Lei. 

Art. 2. • Fica derogado o Decreto numero mil cento 
e 1!Ínte ue uezanovc de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta e tres, na parte em que creou aquella 
Companhia, e a Sec~ão de Companhia. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do .Meu Conse
lho, Presidente do Conselho J.e Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim· o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em o primeiro de Março de mil 
oitorentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro 
da Independenein (' do lmpcrw. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imper~dor. 

Zaccu·ias de Góes c Yasconcellos. 

~···· 

DECRETO N. 3.229-do-4 .• de Março dé 486~. 

f.rêa um Batalhllo de Infantaria da Guarda Nacional na freguezia 
de Nossa S~nbora tlc Nazaretb da Tresidella, .dã-P'roliocia do Ma· 
ranbllo. 

Attendendo á proposta do Presidente da Provín
cia do Maranhão, Hei por bem Decretar o seguint~: 

Artigo unico. Fica cre.,.do na Fregu~ia de. Nossa 
Senhora de Nazareth da Tresidella, da Provi:ncia do 
Maranhão, e subordinado ~o Commando:.< Superior 
da Guarda Nacional de Caxias e S. José oa mesma 
Província, um Batalhão de Infantaria de quatro com
paJ?.hias, com a designação de guarenta do serviço 
achvo, o gual terá a sua parada no largo da Ma
triz daquella Freguer.ia, conforme marcou o Presi
dente da Provinc1a, na fórma da Lei. 

Zncarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
eretario de Estado dos Negocios da Justi~:a, assim 
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o lenha entendido e faça executu,r. Palacio do Rio 
de Janeiro em o primeiro de Março de mil oito
centos . sessenta e quatro, 11uadragesimo .terceiro dá 
In.dependcncia e do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacarias de Góes e · Vasconcellos. 

DECRETO N. 3.230 -do Lo de l\Iarço de ·186~. 

Crêa mais um Batalhão de (ofaotoria da Guarda Nac-ional on cidade 
de Caxias, da Província do ·Maraóbao. 

Attendendo a proposta do Presidente da Provín
cia do l\taranhão, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Arti~o unico. Fica creado na cidade de Caxias, e 
suuoruinado ao commando superior dos l\Iunicipios 
de Caxias e S. José , da Província do Maranhão, 
mais um Batalhão de Infantaria de seis companhias, 
com a. designação de trinta e nove do servtço acti
vo, o qual terá a sua parada no largo da Igreja de 
Nossa Senhora dos Remedios, conforme marcou o 
Presidente da Província, na conformidade da Lri. 

Zncarias de Góes e Vasconcellos, do Mon Conse
lho, Presiflentc do Conselho do Ministros, l\linistro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
d_!) Rio de. Janei~o em o prilJ!eiro de -M~rço de .mil 
mtocentos sessenta e quatro, quadragestmo terceiro 

·da Independencia e do Imperio. 

Côm a Ruhrica de Sua Mageslade o Imperador. 
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DECHETO N. 3.231-do L• de Março de i864. 

Créa um Esquadrlle amlso de Cavallaria da 'Guarda ·N!9~P1 nas 
Freguezias de Botucatú, Leuçóes- e S. Domioiõi~-TaPFe\>JDCUl 4e 
S. Paulo. 

. Attendendo a proposta do Presidente da Provín
cia de S. Paulo, He1 por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado nas Freguezias de Bo
tucatú , Lençóes e S. Domingos da l.,rovincia de 
S. Paulo, e subordinado ao commando superior da 
comarca de Itapetininga; da mesma Província, um 
Esquadrão avulso de Cavallaria da Guarda Nacional, 
eorn a designarfão de treze, o qual terá a sua parada 
no lugar que he fôr marcado pelo Presidente da 
Província, na fórma (lá LeL · 

Zaearias de Góes e Vasconcellos, do 1\Ieu Conse
lho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em o primeiro de Março de mil 
oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro 
da Independencia e dõllmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zaca;·ias de ·Góes é Vasconcellos. 

DECRETO N. ~. 23::a- de-~ O de Março de i 864 ~-

Concede á Carlos Pinto de Flgóeiredo e Eduardó Jôaqulm "Pereira 
tl11 Oliveira pri~',i!egiq por de:t anoos para estabelecerem a na\•egatno 
por. vapor no rw Tfabapoana. 

Attcndendo ao que 1\le r;epresentárão Carlos Pinto 
de Figueiredo e Eduardo Joaquim Pereira de Oliveira, 
Hei por bem, na- conformidade da Lei n.• 60 de 
8 de Outubro de i833, Conceder-lhes privilegio por 
tempo de dez annos para estabelecerem, por si 
ou por meio de uma Companhia, a navegação por 
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vapor no rio Itabapoana, nas Províncias tlo ltio de 
Janeiro c Espírito Santo, mediante as clausulas, que 
c9m. e~t~ bmxão, assignada~ por Domiciano .Leite 
Rtbetro, do Meu Conselho, Mtmstro e SecretariO de 
Estado dos Negocios da Agricultura, CommeTció c 
Obras :Publicas, que assim o tenha entendido e taça 
e-xecutar. Palacio do Rio 'de ·Janeiro em .dez de 
Março .de mil oitocentas sessenta e quatro, quadra
gesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sun Magçstade o Imperador. 

Domiciano Leite Ribeiro. 

Claasulas a que se refere o Deereto a.• 3.232 !le tO de 
Barç_.e t 884. 

L• 

Os concessionarios se obrigão a estabelecer, por 
si ou por meio de uma Companhia, a navegação 
por vapor no rio Itabnpoana desde a sua foz, no 
Oceano, até. o porto da Limeira. 

2. a 

. Esta navegação deverá ter começo dentro do pmzo 
de um anno, contado desta data, c será continuada 
com toda a regularidade emquanto durar o presente 
privilegio. 

3 .• 

Os conccssiouarios declat·aráõ perante o Ministerio 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas o nu
mero de viagens que deveráõ fazer durame o anno, 
especificando as épocas, em que terão lugar; c não 
poderão alterar o numero e a ordem das viagens 
estabelecidas, salvo se provarem, a contento du 
Governo Imperial, a conveniencia da altera<;iío. 

Apresentat·áõ á approvaçüo do mesmo Governo 
a tabella dos preços de transporte dos passageiros 
e cargas, a qual não poderá nunca ser alterada 
sem autorisa-;ao delle. 
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5 .• 

Esta concessão será pulla e de nenhum effeito -se 
dentro do prazo marcado na clausula segunda não 
estiver estnnelecida a navegação, e com toda re
gularidade. · caducará tambem no caso de . ficar 
mterro{Ilpida por mais de seis mezes, ·sem motivo 
justificado perante o Ministerio da ·Agricultura. 

6.a 

Em cada viagem de ida ou de volta, terão pas:
sagem gratuita, pagando, porém, as respectivas co
medorias, até duas pessoas, que forem emJlregadas 
em serviço do Governo, precedendo orâem por 
escripto. Não se utilisando o Governo, em qualquer 
viagem, das duas passagens gratuitas, não poderil 
por isso dispôr de maior numero de lugares em 
qualquer das viagens seguintes. 

7 .• 

Será tambem gratuito o transporte das malas do 
Correio, c bem assim de quaesquer sommas c 
cargas mandadas pelo Governo, não t:xce(lendo ao 
peso de tl'inta e seis arrobas em cada viagem, ou 
de ida ou de volta. As cargas serão recebidas e 
('ntregues á bordo, e as malas nas Agencias, ou 
a pessoas competentemente autorisadas. 

8 .• 

O f;oYcrno pagarú vinte por cento menos do 
que os particulares pelo transporte de colonos e 
passagens, e pelo frete de cargas. 

9 • 

Findo o prazo do privilegio, os conccssionarios 
ou .a Companhia que organisarem, perderáõ o di
reito ás obras que tiverem féito no leito do rio 
o~ J?a sua foz, yara facilit~rem a navegação, sem 
d1re1to algum a qualquer mdemnisação. 

Palario do Rio de Janeiro em ·10 de Março de 
t8GL---Domiciano Lf'ife Riúcii·o. · 

---···--
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DECRETO N. 3.233-dc 12 de Março tlc ·186L 

Eleva a categoria de Esquadra:o a Companhia analsa de Cavallaria 
ila Guarda Nacional, creada no Município de .'\lagoiuhas, da Pro
~iucia da [lábia.·' 

Attendendo a. prqpost4 do Presidcute lla ,Proviri
cia da Bahia, Hei por bem }Jecretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica elevada a categoria de Esqua
drão, com a numeração de dezoito, a Companhia 
avulsa de Cavallal'ia da Guarda Nadonal, creada no 
Município de Alagoinhas, da Província da Bahia, e 
revoga< lo nesta parte o Decreto numero mil trezen
tos e trinta, de dez de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta c quatro. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos: do Meu Conse
ho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em· doze de Março de mil oito
centos sessenta e guatro, quadrages1mo terceiro da 
Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zru·a.·ias de Góes e Yas.coneellos. 

DECRETO N. 3. 23i-de 19 de Março de 1864.. 

Eleva a categoria de Batalhão a Serçllo de Batalhão da reserva nu
mero dez da Guarda Nacional da Província de S. Paulo. 

Attendendo a proposta do Presidente da Provín
cia de S. Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte · 

Artigo · unico. Fica elevada a categoria de Bata
lhão, com quatro Companhias, e a designação de 
quarto, a Secção de Batalhão da reserva numero 
dez da Guarda Nacional da Província de S. Paulo, 
e derogado o Decreto mnnei'O dous mil quatro-
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centos sessenta c sele, de vinte um de SetembrQ dr•. 
mil oitocentos cincoenta e nove, que · orgánisou 
aquella Secção. 

Zacarias de Góes é· Vasconcellos, dó Meu ton'se;.. 
lho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e fa.ça· execut.ar~ Palacio 
do Rio de Janeiro em: ·deíanõvé de Março de. mil 
oitocentos sessenta e..uuat.ro~ quadrage~?hpo t~çéei-
ro da Indepcndencia é do Imperio. . · 

Com a Rubrica de Suá·M.ages.!&de o Iniperadori. 

Zacarias de Gúcs e Va&concellos. 

·~· .. ·~ 
DECRETO N. 3.!35-de ~1 de Março de -186_~. · 

Concede a Eli W. B .. ke prí,·itió-"flbt cloro ·annos'pata inttododr 
no Imperio a(macblna_que . clãrov ter inveDtad~ para quebrar) 
11edra. . .• ú , 

Attendendo ao que Me requereu Eli · W. Blake, 
c tendo ouvido o parecer do Procurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Con
ceder-lhe privilegio por cinco annos para introduzir 
no Imper10 a maclnna,·~ declarou ter inventado 
para quebrar pedra, ficando, porém, esta concessã9 
ll~pe~ilcnte da approvação da Assembléa Geral I.c
gtslallva. 

Domiciano Leite Ribeiro,. do Meu Conselho, 1\li
nistro c Secretari~ de Estado do~ Negoci~s da..Agri
cultura, Commermo e Obras. Publicas,.asslm o tenba 
cnten~lido e taÇa ex~c.utam •. :;l'al.a.-cio):lo, l,lio,de)·a]leiró 
f~m vmte um de ~larço de mil Qttocentos sessenta 
c quatro, guadragesimo terceiro da Indepenllencia 
c do Imperio. · · 

Com a Rubricá de Sua Magestade·o lirrpetndor~ 

Dom,i~iano Leite Ribeiro. 
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DECRETO N. 3.~36-de 2~ qe' Março de 1864. 

Estabelece a proporção énlr4J ,a,' d~ta ~inetal~e o ,up.:f.fi sociaL que 
·a empreza, que deve lavrar as(mmas de c&t'!;liO de ·pedra nas 
margens do Jaguarao, tem de empregar e etíViímentê.' ·-

Em execuÇão ãó d~~posto·xw átt.: i.~'.f2. 0 d~. Qé~ 
ereto n.o 3.16{ de g· iie Outubro u1ttmo, Het por 
bem Decretar ó seguinte: 

Art. 1." A empreza que tomar a si a lavra das 
minas de carvão de pedra descobertas nas margens 
do rio Jaguarão e seus affiuentes, ·na Provincta de 
S. Pedro, de que tratão os Decretos n.•• 3.049 e 
3 .161 de 6 de Fevereiro e 9 de Outubro do anno 
findo, serão concedidos, dentro do maximo e con
dições estabelecidas no primeiro dos Decretos ci
tados, tantas datas mineraes de 1 H . 750 braças qua
dradas quantas forem as parcellas de 20:000$000, 
que ella reunir e empregar real e effectivamente 
nos trabalhos da mineração. 

Art. 2.• Todo o territono mineral, que á empreza 
competir, segundo a propó~ção estatfelecid!J. no ar
tigo antecedente, sera medtdo e demarcado dentro 
do prazo improrogavel de um anno, contado da 
data deste Decreto. . . . 

Estes trabalhos serão feitos á' expensás dâ, ~m
preza, que, além disso,. Qca .obrigada a saíisfazer 
todas as despezas de verificação por parte do Go
verno lmpertal. 

Art.· 3.• Esta medição e demarcação das dJltas ini
neraes , ainda depois de verificada pelo Governo· 
Imperial, não dará direito a emprt:za para lavrar 
no territorio medido e demarcado, erriquanto perante 
o Minis~erio da. A~icultu.ra., .Conimercio .· e Obras 
Publicas· ou á }'restderieia ·da P'rovinéia de s: N~dto 
não fôr provado pét'a.dila'' etnpreza; .lJué se acha· 
nella empregado ell'édit3.rnente o capitnl correspon-
dente ás mesmas data~. . 

Art. 4. • Findo o prazo de dez annos, contados desta 
data, a empreza perderá• o direito ás datas, r de. 
que se não achar de posse por não ter empres-adó o 
capital correspondente á sua acquisição defimtiva~ 

Art. 5. o São considerados etfectivamente empre
gados, e portanto com direito á proporção estabe
lecidas neste Decreto : 

1 . • O custo dos trabalhos de medição e demar
cação das datas, levantamento de plantas, despezas 

LEIS DE l8GI 1'.\1\TE 11 
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d.e exploHtçüo c outros traballws !Jl'diJtüum·es ni
gid.os pelo Decreto d.e 6 de Fev~reiro de '1863. 

2. 0 O custo d.os terrenos devdlutos, dos perten
centes a particulares, e hem assim as despczns com 
a desapr?p[·iaçào l~estes. . . 

3. 0 A unpOl'lancw dos mstrumentos e machmas 
importados para os trabalhos d.a mineração. 

4. o As despezas etrectuadas com o transporte 
de engenheiros, empregados e trabalhadores da 
mina. 

Fica entendido que estas despczas comprehemlellt 
sómente as que pmv{•m do tnmsporle de taes in
divíduos dos lugares de sua rcsideneia até a mina, 
ti nunca as diarias, regulnn~s ou co11stantes, da mina 
para qualquer povoado, ou Yice-Yersa. 

5." As despezas das obras feitas em vista dos 
tndJalhos da mina, tendeutcs a facilitar o transporte 
de seus pro<luctos, iHclusive estr<ulas de fetTo ou 
de rodagem pan• i-.to ner.:essarias ; e bem assim 
ns casas <le llloradia, annazens, oflitinas e outros 
estabelecimentos iwlispeusaYeis a emprezn. 

6.0 O custo de animaes, Lart.:os, carroças e quacs
quer outros vchiculos empregados no;; trabalhos 
da mina e transporte tle seus productos. 

7.° Finalmente, o custo dos trabalhos que forem 
executados em relação ú laHa de que se traltt, 
ou quaesqucr despezas feitas boua (ide para realizat· 
det1nitivamente esta mincraçüo ; Jieando entendido 
que o custo das plantações feitas pela cmpreza nito 
será levado em conta do cnpital. 

Art. 6:0 As provas das h~·potheses do artigo an
tecedente sento admitlidas úona (idr, c qualquer 
arli1icio que fôr empregado em oniL~m a i Iludir o 
Govemo imperial ou seus rnandatarios darú din~ito 
aquelle, em qualquer tempo CJUe a fraude Yenlw a 
ser aesco}H)I'l<t, a rescindir os contractos tlestn cou
cessiio, sem que o concessionario, ou a companhia, 
tenha direito a iwlemuisnçào alguma. 

Art. 7 .o Qunf'squer eonlestncõcs, que por vcutura 
se sust.:itan•m entre o eonc<~ssionario ou a enmpa
nhin, de uma parte, e o Governo imperial <le outra, 
áccrea desta cunccssüo, s!'l'flo dclinítivatllellte de
cidiJas sol.Jre consulta da Secçáo dos 1\egocios do 
Impcrio do Conselho de Estado. 

~ri. 8.0 Fieào 1:evogadn~ todas as disposições. an
teriOres, que esltverem hlteralmcute em opposu.;üo 
com as do prcseutc Decreto. 



Ilotlli('inno tPitP Hibcit·o, do 1\I<~U Conselho, l\li
nistt·o e Secretario t!e Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commereio e Ohras Publicas, assim o tenha 
entendido c f'al'a executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em vinte um (ie l\larco de mil oitocentos sessenta 
ü CJLtatro, quadt·agesimo terceiro da Independeneia 
<' do Imperio. 

Com a Huhrit'a dP Sua MagPstarle o Imperador. 

J)omi('ilf!IO Ll'ilr• Uilwi;·o. 

DEf:HETO X. :J.:?:l1-de 22 ele l\lal'ÇO de 1861. 

Faz ~xtensha aos Fieis de 1.• f' ~.· Cla'se do C•·rpo dos Officiacs cl_c 
Fazf'nda a dispo~íi;'lio do a1t. ~.· do Decreto n.• 3.208, de 2i de 
Df'zembro de 1863. 

Tomnn~lo. em considera~.:ão o que representárã.o 
nlguns FH•ts de L" e 2.• Clnsse do Corpo dos Ofh
ciaPs dr~ Fazenrla (1:.1 Amwrla Nacionnl e Imperial, 
<' ns ptHtc!Pra~,:ües fcitns pelo Conselho Naval em 
Consulta 11. o 80 I, <k 5 Fevereiro proximo findo, 
Hni por ht•m DPelat'ill' que aos Fieis da 1. • Classe 
eompcte a grat!ua<.;fw de l\[. cstre de ·1.• Classe; e 
ilOS ( le 2. a f:lnssP a tle !\J cstrc de 2.. Classe; e que 
<·onsP,!l;uintPnwnte lhPs é applienvPl a rlisposição 
do nr·t. i). 0 tlo DP<TP!o n.o :L:W8. de 'H de Dezem
]JJ·o de 18U:J, como jú se determinou a rrspcito dos 
!\laehinistas !lo nrl. 2:j do HJ•gularnento u.o :U86 
tlr• H! ele i'\ovf•mbro do IllPsmo mmo . 

.Jnüo PPdro Dias Yieirn. do !\leu Conselho, Se-· 
nador do Imperio, l\linistro e Seen~tario de Estado 
d~ts NPg-ndos da l\larinha, assilll o tenha Pntendido 
P e\pP(.:a 'os rlespatlros JH't'.t'ssarios. Palaeio do Hio 
dt) Janeiro Plll vinte dous de l\Iarço rlc mil oitocentos 
sr•sst•ntn t) quatro, qunclragesimo terceiro da Imle
pPndr•ncin t) <lu Iruperio. 

Colll a Huhriea tiro Stw l\Taw·stadP u Impemdor . 

.!o!lo J>f'rli'O IJios Fif'i1·rr. 
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DECRETO N. 3.238-de 22 de Mart;o de 18M. 

Ct·êa um Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional na Freguezia 
· do Barracão, da Provincia da Bahia. · 

Atlendendo a proposta do Presidente da Provín
cia da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Ficão desligados do Batalhão de In
fantaria numero cincoenta e tres, c do Esquadrão 
de Cavallaria numero oito da Guarda Nacional da 
Província· da Bahia, os Guardas qualificados na Fre
guezia do Barmcão, da mesma Província, c com 
dlcs formado um novo Batalhão de seis compn
nhins, com a dcsignnção de cento c seis do ser
viço nctivo, o qual terá a sua parada no lugne q1w 
lhe fôr mm·cado pelo Presidente da Província, na 
fórma da lei. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do 1\len Con
selho, Presidente !lo Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Falado 
do Rio de Janeiro em vinte dous de Março de mil 
oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo ter
ceiro da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Zacarias di' Odes r' VascoJir:cllos. 

-·-
DECRETO~. 3.239-tle 30 de l\larço de 1864. 

Altera a organisaçlio dos Batalhões de lufaotarilt numero vinte e 
tres e trinta e oito da Guarda Nacional da Provinda do 1\la
ranhi!o. 

Altcndendo a proposta do Presidente da Provín
cia do Maranhão, Hei por hem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Ficão creadas mais duas companhias 
em ca!la um dos Batalhões de Infantaria numero 
,·intP e Ires c trinta P oito da Gunr1lil Na!~ional da 



4;) -

Província do Maranhão, e rcvogt11lo nesta parlc o 
Decreto numero tres mil e cem de vinte e sete de 
Maio de mil oitocentos sessenta c tres. 

Zacarius de Góes e Vasconcellos, do Meu Con
selho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça, 
assim o tenha entendido, c faça exccutnr. Palacio 
elo Rio .de Janeiro em trinta de l\farço de mil oi
tocentos sessenta e quatro, qua1lragesimo terceiro 
da Indepcndencia e do Imperio. 

Co111 a Hubricn de Sua Magestadê o Imperador. 

Zacm·ias de Góes e Vasconcellos. 

DECRETO N. 3.:2-'tO- de 31 de l\larço de ·1864. 

Permitte a fusão das Sociedades denominadas -Sociedade de Dene· 
ficencia Protcctora dos Guardas Nacionaes da Côrte c Província do 
Rio de Janeiro, -c -Sol'icdade Bene-ficente da Guarda Nacional
sob a denominação de-Sociedade Beneficente Protectora dos Guar· 
das Nacionaes da Côrte c Província do Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que rcprcsenlát·ii.o as sociedades 
denominarias- Sociedade de B1•neficencia Prote
ctora 1ios Guardas Nacionacs da C:ôrte e Província 
do R.io de Janeiro,- c- Sociedade ncnelicentn dn 
r.unrda l\'acion<d,- e de eonfonnidade com n ~li
nha Immcdinta Hcsolução de seis de Fnvcreíi'O pro
xirno passado tomada sobre pareeer da Sceeão dos 
Negoews do Imperio do Conselho ltJ Estado exa
rado em Consulta de sete lle Dezembro de mil oi
tocentos sessenta c tres: Hei por hem Permittir 
a fusão das ditas sob a denominacão de- Socie
dade de Beneficcncia Proteelora dos 'Guardas l\'neio
naes da Corte e Província do Hio de Janeiro- a 
qual se regerú pelos estatutos jú approv;11los pulo 
Decreto numero dous mil novecf'ntos eineoenta e seis 
de vinte seis 1lc Julho de mil oitocentos sessenta 
c dons, rlPvemlo passnr-sc a competente cnrta pnm 
sct·vir-lhc de tituLJ . 

. Tos(~ Bonífacio de Andrada c Silva, do Mnu Con
sdho, l\Iinísfr·o P. SPtTf'lario 1ln Estndo dos Nngodos 



1\o [iltlH?l'io, ;h~iitn o lenli<~ l'ti((_'tlllid'' ~~ l'a\;a l'\t't'lll;u·. 
Palal'io tlu Hio de Janeiro em trintn •~ um de ~lart,:o 
dn mil oitocentos sessenta c quatro, qnadragcsimo 
1<'1'1'-l'ii'!J da Jndep<'tH!eneia r 1lo lmpcrio. · 

Clltll a Bubricn de S\la ,L,gostadc o Imperador. 

A(lpront as rmrnolas que a ~ocicltttlt• olrnominaola- Real Socit•dalie 
l'ortugneza ,\ mant.r da ~lonan·hia c Benefi•·rnte- adnptou jiara 
os seus Estatutos. já approvndos. 

\llPnrlf'lltlo ;ro que reprPsPnlim a S1H'Ít>dade tli'
IHllllinnda -Ht'al Soektlatk PorlnguPw Amantn d;1 
l\IOilill'l'ltiil I' Br•tlf'fiCI'Dt·~ -, e ele Ctlllf'OI'IllidadP COIII 
n 'linlta ltllnJP<liata Ht•soi\H.:fto d.- 1lPzoilo tlc Outu
IJI'il de mil oiltwentos st•ssPntn e dons, tomnda sohrf' 
Jl<ll'l't'Pr 1\n SPt'tJw dos NPgol'ios elo Impl'l'io elo Con
sPIIto d1• Estado <'\iH'iHlo Ptn Consultn df' vinte) n 
qua\t'o dP Selt'llllll'O tlo mesmo atuto: llei por IH'Ill 
:1pprov:H' ns Pliii'!Hla"' qnf' n rnrsmn So1'in1lndf' ntlop
·tou pnrn os s<'liS Eslnlutos, I' qtw c·onstüo tia l't's
JWI'li\·n <H'Ia ~~~~ quntorw dt· S•·IPllthrn do I'Pt'l't'ido 
<111110, os qu<H~s SI' <lchiio nnnP\os no Dt't:l'etn nu
llll't'o dnus mil Sl'l<'t'l'l11os I'Ílli'Ot'nla P sl'tf' df' vinil' 
St'IP dP Ft'H'l'<'Íl'O do 1111110 nniC't'Í<H': dPn~tHlo pas
S<ll'-sl' n I'Olllpf'tf'ntP Cn1·tn pnrn Sl'l'Yir-lltl' •Je titulo. 

Josó Honit'ncio 1lP ;\ntlrada ~' Sihn, do l\l1't1 Con
s1•lho, ~li11isll'll I' SPt'l'l'tal·io dt• Es\;ulo 1los Negoeios 
do Tnqwrio, assitn 11 lt•tthil l'!ltc•n<lido <' \';u:a <'XC
<'11\nr. P;lln('io do Hio dP .T<llll'iro <'111 ll'inta e 11111 
<I<• l\T<ll'\:ll dt• mil oi\O('f'nlos sess<~llla <' quntro, qua
dl·ng·,·sitHO \PtTPÍI'O dn Intlt'pi'tllll'ncia <'do Imtwrio. 



I' me ndns que :t Sociedade tlcnomiruula - Rcnl Socie•la.!t~ 
I•tn•tugucz:t Ataantc da 111onat•chia c Benelicente- :ulop
tou para os seus t:statutos Já appt•ovado!< pelo Deca·cto 
n.• ~.7ú7 de ~7 tle t'e,·c•·ch•o de t SfJt. 

Art. L • A lleal Sociedade Portugucza Amante da 
MotHtrdJia e Beneficente, instituída nP~Ia CôrlP para 
solettutisar a exalt<H;üo ao Titt·uuo u o :Hmirersaril) 
nalaiido de Sua Maguslade Fi1lelissiuta o Senltur 
O. Pedro \' de saudosa llll'llloria, pnssa agora a 
soletunisar o mHtivcrsario nalalicio'l.k Sllll :\lagcsladt~ 
Fidelíssima o S!~llhot' O. Luiz 1 adual HPi dt• Portugal. 

Art. 4-." .\ Socieda<k i'omet:en't tm~dico l) i)(llica 
aos sut:ios l'td'crmos que de lia tl!'l'·<'ssitarem, ou 
[ll'l)S(Hl'Ú l:!SOOO lll!.'llSlll'S Ú'!LWlil'S <!Lll' prl'fPt'Íl'l'lll 
<~ste soccurt·o; 1kaJJdo o direito snho a Diredoria 
d<~ SllS)JClldPr uma cous<1 ou outt'<t, logo que reco
nheça qLw eessa a ner:cssidade du socio. Auxiliaroi 
tntnlJem úqudks socios que por molt~slia gmve le
nltúo precisüo de transpurlal'l~tll-se ú Portugal. 

Art. 8." § 1.° Contribuir pm•a u cofre da Soeiedadc, 
110 neto da rcenp~;üo 1IL~ seus diplut11as, eom uma 
quantia uunen 111enor dü 208000. · · 

~ 2." Pngar ilS IIH'IISlliidades de 1$000 em ll'ÍIIICS
tl'CS. 

Art. 9." Os socios que entrat'l'llt Bo mez uo fes
tejo são obrigados a pagar 6 lllPZl'S ndinutados aletn 
da joia. 

Arl. 10. ,\s pessoas ('Sll'artgPiras que pelo seu sa
IJPr, )JOSi~;üo, dadiras f.;·.·net·osas, ou SPI'Vi~:os nola
Vl'is eoopcrarcnt. (E o utais eonto se adta no artigo.) 

Art. ·12. ,\ Dircctoria pod!·rú tambe!llllollll·ar soeios 
correspomlcntes Ú<luelles nacionaes euja intelligL'll
cia e seniços sejão considemdos utcis ú ~oeiedndc. 

Art. 14. Os soeios effedivos e beneméritos devem 
requct'<'l' :'t Oirectoria os soeeutTus a que julgarem 
Ler direito segundo o art.:)." até u lltl'Z d•J Sl'LL'IlllJro 
de cada auno. 

Art. IG ~ 2." Os que 110 entender da Direelorin c 
Consellw praticarem aeções que deslustrem a So
eiedadt~, uf10 lhes sendo nwis pct·tuillido etu tempo 
algum J'azer parte tlelia. 

Art. 17. Os soei os reuuir-se-ltüo em asst•tnlJI(~n ge
ral ordinarianwull', duas n•zes por anno, sPndo a ·1." 
no mez de .Janeiro e a 2." lrillla dias depois; e t'\ll'a

ortlinariamente qu<~ndo 1\II'Cm para isso cottvoc<Hlus. 
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A rl. 18. E111 Vt'Z de 30 sociu::;, diga-se 4-0. 
Art. 20 .~ 1.0 Em vez de Outubro, diga-se Janeiro. 
Art. 20 ~ 2. 0 Em vey. de nomear, diga-se eleger. 
Art. 20 ~ 4.. 0 Em vez de trinta, diga-se quarenta. 
Al't. 22. Depois de Thesouraria, diga-se e Syndico. 
Art. 22 § 4.. o Nomear para o serviço da Sociedade 

os empregados precisos arbitrando-lhes salario ou 
porcentagem. 

Art. 22 § 12. Supprimido. 
Al't. 28. Compete aó Syndico: 
~ 1. o Auxiliar a Directoria em todos os seus tra

Lalltos e indag-ar especialmé'nle não só se os propos
tos cstào no caso de pertencerem a Sociedade, mas 
tam!Jcm s:~ os que requererem soccorros s~ achão 
comprehendidos nos arts. 3.0 e 4.. 0 dos Estatutos. 

§ 2.0 Substituir o Thesoureiro no seu impedimento. 
Art. 29. O Conselho é composto de 10 membros 

e só funccionará com a Directoria, não podendo 
julgar-se constituído sem estarem presentes seis 
de seus membros, etc. 

Art. 29 § 2. 0 Supprimido. , 
Art. 30. As eleições d& Directoria e Conselho serão 

feitas na 2. • reunião da assemhléa geral. pela apu
ração dos-votos em mesa eleitoral composta de Pre
sidente 1. o e 2. o Secretarias e dous escrutadores. A 
eleição lla commissão de contas será feita na mesma 
conformidade. na 1.• reunião da assembléa geral. 

Art. 31. Todas as eleições serão feitas em escrutínio 
secreto pela maioria relativa dos votos presentes. 

Art. 32. No caso de rejeição anterior á posse dos 
cargos, se procederá para clles a nova e especial 
ele1çüo. 

At'l. 3:i. Em vez de 15, diga-se 30. 
Art. :n. Supprimido. 
Art. 38. Os socius que quizerem entrar remidos, 

pagaráõ c!G uma só vez 50$000, e aos que se qui..
zerem remir depois de sua entrada, ser-lhes-ha le
vado em conta metatle das mensalidades pagas. 

Art. 39. Accrescente-se: -Sendo necessarw para 
isso o comparecimento da maioria absoluta dos so
ei os. 

Hio de Janeiro, H de Setembro de ·1862.-F?·an
cisco Bm·ges Xaviet· de Lima.-José Tavm·es Al
bano cl'Am01·im, Secretario. 

··- -
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DECRETO X. :l.'2í2-de 2 do Ahril ele HiGL 

1d-~a um Commando Superior da· G.j!Jr.da Naci,QDI!I na C()ll!arca li~ 
Guatapuava, da l'rovmc1a dõ"Paraná. 

Atlendendo á proposta do Presidente da Provincia 
do Paraná, Hei por· bem DE:lcretar o seguinte: 

Art. 1 .. " Fica desligada do Commàndo Superior da. 
Comarca de Castro, da Província do Paraná, a GuarJa 
Nacional qualifi-cada nas Freguezias de Guarapuava 
(~ Palmas, da mesma Provinda, e com ella creado 
um outro Comrnando Superior f6rmado de um Es
quadrão, com a designação de 6.•, um Corpo de 
Cavallaria de quatro Companhias, com a numeração 
1ie 7.", um Batalhão de Infantaria do serviço activo, 
de quatro Companhias, com a mesma designação, 
c uma Companhia avulsa da reserva. 
· O ~squadrão numero seis será org'!IIisado na Fre

gueZia de Palmas, e· os outros CQrpos na de Gua
r·a,:mava, tendo as suas patadas nos lugares qtw 
lhes forem marcados pelo Presidente da ProvinCiu, 
na fórma da tei. • 

Art. 2. "· Fica revogado nesta parte o Decreto nume1·o 
mil quinhentos sessenta e um de vinte un1 de Few~:.. 
r·eiro de mil oitocentos cincoenta c cinco. 

ZaMrias de Góes e Vasconcellos, do Meu Con
selho, ,Presi1ltlilte do Conselho de Ministros , l\li
uistro e Secretario de Estado dos Negocios da Juslkll, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palaéio 
do Rio de Janeiro em doüs de Abril de mil oito
eentos sessenta c quatro, quadragesimo trreeiro da 
lrH!(>pendencia· e do Imp~rio. 

1:om a Ruhriea de Sua l\Iagestade o Imprrndor. 

Zawvirrs rle firíts e FtsrOílN'llos. 

-·-
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DECRETO N. 3.2i:1- de 5 tle Abril de 1864.. 

})p~Ji~a !lo Commnndo Superior dos Municípios do Rio Preto e Pá
rahylmna, da l'rovincin de Minas Gernes, a Guarda Naçio~~l do 
lli::Miclo llc Barbacena, e com clla crêà um Commando Súperior. 

Atlendendo a proposta do Presidente da Província 
de Minas Geraes, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. • Fica desligado do Commando Superior da 
t;um·da Nacional dos Munici{)ios do Rio Prelo e Pa
mhybuna, da Província de Minas Geraes, a Guarda 
Nacional pertencente ao districto de Barbacena, da 
mesma Província, e com ella creado um Commando 
Superior formado do Esquadrão n.• H, de dous 
Batalhões de Infantaria .de seis Companhias cada 
um, com as designações de 68 e 85, organlsados 
eom a força do actua1 Batalhão n.• 68, e das Com
panhias 2.•, 3.•, 4." e 6.• do Batalhão n.• 74, que se 
achão no territorio deste Commando Superior, da 
Secção do Batalhão da reserva n.• 19, e de uma 
Companhia do mesmo serviço, ora creada com a 
designação de 1 o.• Estes Corpos terão as suas pa
radas nos lugares, que lhes marcar o Presidente 
tla Província, na fórma da Lei. · 

Art. 2.• Fica sem effeito o Decreto numero dous mil 
oitocentos e trinta de vinte oito de Setembro de 
mil oítoeentos sessenta e um, e derogado o de nume
m mil trezentos trinta e tres de dezoito de Fevereiro 
t!e mil oitocentos cincoenta e quatro. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos. do Meu Con
selho, Presidente do Conselho de Ministros, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
ilSsirn o tenha entendido e faça executar. Palacio 
tlo Hio de Janeiro, em cinco de Abril de mil oito
centos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da 
ludependencia c do Imperio. 

t~om R RubricR de Sua Magcstade o Imperador. 

Zal'm·ias de Gdes e VascOJICellos. 

-·-
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DECRETO N. 3.2H- de 5 Je AIJril de 186L 

.t\ltera a organisnçllo do Commnndo Superior da i{!.!!!r!f.~ N.J!S:Í9.Q.nl 
. ·dos Municípios da Parabybuna e Rio Preto, da Provmcta-:ae Minas 
·Geraes. 

Attendendo a proposta do Presidente da Província 
de Minas Geraes, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. ~ .• O Commando Superior da Guarda Naeional 
dos Municípios do Rio Preto e Parahybuna , da 
Província de Minas Geraes, 1ica formado dos se
guintes Corpos organisados:- Eiquadrões n.•• 13 e 
4 i, Batalhoes de Infantaria n.•• 69 e 70, Secção de 
Batalhão da reserva n.• 20, e Companhia do mesmo 
serviço n. • 8, e de mais um Batalhão de Infantaria, 
de quatro Companhias, com a designação de 71 , 
composto dos 472 Guardas existentes na 1.• e 5.• 
Companhias do ac.tual Batalhão n.• 71, e de uma 
Companhia avulsa de Infantaria, com a designação 
de 1. • do serviço activo, que deverá ser organ~
satla na Freguezia de Santa Rita. · 

Estes Corpos terão as suas paradas nos lugares 
que lbes forem marcados pelo Presidente ela Pro-· 
vincia, na fórma da lei. 

Art. 2.• Fica sem effeito o Decreto numet·o dous 
mil oitocentos trinta e um de vinte oito de Setembro 
de. mil oit?centos sesscpta e um, e derogaclo o ?e 
numero nul trezentos trmta e trcs de dezOito de h
vereiro de mil oitocentos cincoenta e quatro, 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Con
selho, Presidente do Conselho de Ministros, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocias da Justi~a. 
assim o tenha entenoido e faça executar. Palaeio 
do ,Rio de Janeiro em cinco de Abril de mil oito
centos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da 
lhdependencia e do Imperio 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Z?.-~arias de Gôcs c Vasconcellos. 

-···-
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DECllETO :\. ::.::n;; de 0 de AIJJ·il de II)GL 

,~ui ol'i.<a o l\linistn' c Sccrrlal'io <lc Estado dos Negocios Eslran
geiros a altplicar ás <leSJI'-'Z<ts da Yerba - Emprega~os em di~
ponibilillallc- no exerdcio de 1863-1~64 a qumítia ire r.:709SJ3S 
tirada das sobras da verba- Ajudas de custo - do mr~mo excr-
ticio.. ~ ... - --

Niío sendo sufficicnle a quantia votaúa no ~agra 
pho terceiro do artigo quarto da Lei numero mil cento 
~etcnta e sete de nove de Setembro de míl oito
ecntos sessenta e dous para as despezas com os 
Empregados em disponibllidade no exercicio de mil 
oitocentos sessenta e tres a mil oitocentos sessenta 
n 'luatro, e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, 
llPt por bem, na conformidade do artigo treze da 
referida tei, Autorisar ao Minístro e Secretario de 
Eslado dos Negocios Estrangeiros a applicar ao pa
gamento dnquellas despezas a quantia de cinco 
eontos selceeutos e nove mil cento e trinta e oito 
rc~is tirada das soLras da verba- Ajudas de custo-, 
na fórma da demonstração junta, dando conta ao 
Corpo Legislativo pura ser definitivamente. appro-
vndo. · 

.Toi\o Pcdm Dins Vieira, do Meu Conselho, Mi
nistro o Secretario de Estado dos Ncgocio5 Estran
geiros, ossim o tenha entendido c faça executai', 
c~xpcdindo os despachos necessarios. Palacio do .Rio 
•lc J:-mciro em seis de Ahril de mil oitocentos. ses
senta ·c quatro, quadragesirno terceiro da lRdepen-
•lencia e do Imperio. . . 

Joiio }', rlru Dirrs Vieira. 



TalwlJa olemonc;trativa da despcza que se tem de faze1• 
no cerrente exercleio de tS83-tS84 com os Empre
crados do Corpo Diplomatiée e Coasul..- q•e ae MhAo 
em•disponibilidade. · · 

Conselbeiro Sergio Tei~eira 
de Macedo, ordenado de i 2 
n1ezes ...•...... , ........ . 

Cons·~lheiro José Maria do 
Amaral, dito .............. . 

Dr. Joaquim Caetano da Sil-
va, dito ................. . 

tuiz Per~ira Sodré, dito ...•.. 
J o ;é Maria da Gama Dias 

llerquó, dito ............ .. 
.1 os é Lucio Corrêa, dito ..... . 

José Ribeiro da Silva, dispo
nibilidarle inactiva, ordena
do de 5 mezes e 7 dias e ac-
tiva 3 mezes e 2~ dias ..... . 

João da Costa Hego Monteiro, 
disponibilidade inactiva or-
denado 9 mczes ......... . 

Americo de Castro, dita activa 
dito ..................... . 

leonel Martiniano de Alencar, 
dita dita dito .........•... 

João José Ferreira dos San-
tos, dita inacliva dito ..... . 

2:-133$333 

2:-1,33$333 

-1:333$333 
800flOOO 

800$000 
800$000 

---- 7: 9!Hl$()!J9 

1 : 02ii$8()~) 

900$000 

600$000 

600$000 

450$000 3:;)75$801) 

11:5758801 
Credito................... . . . .. 5:866$666 

Dcficit ......................... 5:709$fil~ 

Srn:iio de r:onta!Jilidadc em 6 dl' A hril rle 1 R6 i. 
-O Dircclor, ;llcxand1·c .Affonso de CmTalho. 

--



DECRETO N. 3. 2.\G- de 11 de Abril de 186i. 

Concede lí Gony Stephen privilegio por dez annos para usar de uma 
machina, de sua invenç:io, desLínada l(conservaçno dos) c!::~!_es. 

Attendendo ao que Me requereu Gony Stephen, 
e de conformidade com o parecer do Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio por dez annos para 
usar de uma machina, que declarou ter inventado 
para a conservação dos cereaes. 

Domiciano Leite Ribeiro, do Meu Conselho,, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em onze de Abril de mil oitocentos ses
senta e quatro, quadragesimo terceiro da Indepen
deneia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperauor. 

Domiciano Leite Ribeiro. 

DECRETO "N. 3..241-,--de:...H de Abril de.181li. 

Concede a Gony Stcphcn privilegio por dez anuos para usar-.de 111.118 
machina , de sua invençl!O; llêstinada á prcparaçao da W.DdeiTa 
para todos os misteres da ed~~!5.~o. -"'-'=· 

Attendendo ao que Me requereu Gony Stephen, 
c de conformidad~ com o parecer ?o Procu~ador 
<la Corôa, Suberama c Fazenda Nat;lOnal, HCI por 
hem Cuncccler~lhe privilegio por dez annos parQ 
usar de uma machina, que cl8elarou ter inventado, 
e que é destinada á preparação da madeira para 
todos os misteres da edificação. 

Domieiano Leite Ribeiro, do Meu Conselho, Mi
nistro c Scerctario <lc Estado dos Negocios da Agri
~..:ullur•t, CunHncrciu c Obras Puhlieas, assim o lenha 
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rmtendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em onze de Abril de mil oitocentos sessenta e quatro, 
quadragesimo terceiro da Independencia e do Im-
perio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Domiciano .o Leite ·llibéiro. 

DECRETO N. 3.2j8-de 13 de Abril de i86i. 

Altera a oruanisação da Guarda Nacional da Capital da Pro•ineia 
" ···uoPârá. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província 
do Pará; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. L• Fica extincta a Secção de Comranhia de 
Cavallaria da Guarda Nacional da Capita da Pro
víncia do Pará, e creado um Batalhão de Infantaria, 
com quatro companhias, e a designação de 21 do 
servixo activo, formado dos Guardas Nacionaes qua
Jificauos nos districtos da Boa-Vista e Guajará-assú, 
da Freguezia da Sé, e uma companhia avulsa, com a 
numeração de 2. • tambem do serviço activo, organi
sada no districto de Itapicurú, da mesma Freguezia. 

Art. 2. • O Batalhão de Artilharia, e o primeiro e 
segundo de Infantaria conservaráõ a actual orga
nisação, que tem, e comprehenderáõ os tres dis
trictos de dentro da Capital, e o da Ilha das Onças. 

Art. 3.• Fie~ derogado o Decreto numero dous mil 
oitenta e quatro de vinte sete de Janeiro de mil 
oitocentos cincoenta e oito. . 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do l\feu Conse
lho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de . Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em treze de Abril de mil oito
centos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da 
Independencia c do ImperJO. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagestade o Imperador. 
Z(warias de Góes e Vasconcellos. 

---



DECRETO ~. 3,:W>-de H de Abril de t8ü4-. 

Concede " Ricardo Wrip,bt privilegio por 10 anJ'IOll para usAr na 
Tmperio de um apparelho, de sua inH~nçilo, destinado á(rcfinaçfto 
do assucar. · 

Attcndendo flO que Me requereu Ricardo Wright. 
e de conformidade com -o parecer do Procurador 
da Corôa, Soberania e· Fazenda Nacional, Hei por 
hem conceder-lhe privilegio por dez annos para 
usar no lmQerio de um apparelho, de sua itwen
~:ão, destinaôo á refinação do assucar. 

DomiCiano Leite Ribeiro, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janoiro 
em quatorze de Abril de mil oitocentos sessenta e 
quatro, quadragesimo te_rceiro da Independencia c 
do Imperio. 

Com a nuhrira tlc Sua Magestade o Imperador .. 

Domiâano Leite Riheú·o. 

AÜI.il.ri!lll & incor.,Ma~lio da Companhia de uav~g~o p9f v~r-- . 
Progressista;.-6 3fltlró\'ll ós i'et;pP.í!fivos estãt\ttos. -

A!Mndendo ao que }f~. r~quereu a cónipailhra 
Pr~essista, cujo fim é. estâl:}elecet e manttWa na
veg~ por vap.o.r na: ~bi~ M -Parailaguâ , Pro- : 
vincia de Paraná, pondo em comrilúnicat;ão os 
diversôs rios tributa rios rla mesma: bahia, e de cmt-
1'o.t;mKlade cotn a Mi~lm immediata resolução de 2 
(fo corrente mez, Hei pot1 bem Conceder-lhe a ne
c.:essaria autorisação para funccionar, Approvar os 
res~ctivos Estatutos co.ni á.S modificações constan
tes do parecer da Secção dos Negocias do Imperio 
do Cohselho de E~hvlo, I'XaJ'ado rm eonsulla de 9 
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do mez passado, e fixar o prazo de um anno, con
tado desta data, para a âistribuição das acções 
ainda não emittidas. . •· _ 

Domiciano Leite .Ribeiro, do Meu Conselho,· Minis
tro e Secretario de Estado dos Negociosde Agricul
tura, Commer<;io e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça . ex.ecutar. ·. Pal,cio do Rio de Ja
neiro em dezoito 'de Abril de mal oitocentos s.es
senta e quàtro, quadrâgesimo terceiro da Indepen
dencia c do Imperio. 

eom a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Domiciano Leit~ Ribeiro. 

DECRETO N. 3.254 ,..... de -t9 de Abril de HtH. 

Crêa um Commando Superior de tGuardas Nacionaes 1101 ManJefr. 
pios de S. Bernardo da Parabybà, e da Ta tola da Proyiacia " 
Afaranhao. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província 
do Maranhão, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. -t • o Fica desligada do Commando Superior . da 
Comarca do Brejo da Província do Maranhão, a 
Guarda N'acional dos Municípios de S. Bernârdo da 
Parahyba, e da Tutoia da mesma Província, e com 
ella or~anisado um outro Com mando Superior, .for
mado ae um Corpo de Càvallaria de tres esqua
drões, com a numeração de-. 4. • •. dous batalhões de 
Infantaria de seis companhias cada uni, com as 
desig-nações de 3~ e 44 . do serviço ~ctivo, ~·"l,lm~ 
Secçao de batalhao de duas companh1as com -~ ~- . 
me ração de 8. • do serviço da reserva. Estes co~. 
terão as suas paradas nos lugares gue lhes forem: 
marcados pelo Presidente da Província, na fórma 
da Lei. 

Art. 2.0 A Secção de batalhão da reserva n.• 8, 
e o batalhão de Infantaria n. • 3i, que já se acha 
creado, ficaráõ pertencendo ao segundo daquelles 
Municipios, e os outros eorpos ao primeiro, 

Llll 111 )IS( UftTI ll 
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Art. 3.• Fica revogado o Decreto numero mil d~
zentos· quarenta e quatro de onze de Outubro de mll 
oitocentos cincoenta e tres. 

:tacàrias de Góes e Vasconcellos, do Me.u Conselho, 
Presidente do Conselho de ·Ministros, Ministro e Se
cretario de Es~ado dos Negócios da, Jús~iça, assi!ll 
o tenha entendtdo ·e faça· exEreutar. Palacto do R to 
de ;Janettó em dezanove de ·Abi'i.l de mil oitocentos 
sessentA: e quatro, quadragesimo terceiro da Iilde
pendencia. e do Imperio. 

Com a. Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zaea:rias de Góes e Vasconcellos. 

-···· 
DECRETO N. 3.25tl- de 19 de Abril de 1864. 

Crêa um Esquadrão a,·ulso da 4.mda ~açional nas freguezias de 
.Queimado e Cariacica, da Provillcia do ~pirito Santo. 

Attendendo á proposta do PreSidente da Província 
do Espírito Santo, Hei por bem Decretar o seguinte: 
. Artigo unico. Fica creado nas freguezias de Quei.
mado e Ca.riacica, da Província do Espírito Santo, 
um Esquadrão avulso da· (juarda Nacional, com a 
designaÇão de segundo e subordinado ao Comlhando 
Superior da Capital da mesma Província, .o qual 
~élrá a sua parada no lugar que lhe fôr marcado 
pelo Presidente da Província, na fórma da Lei 

Zacàriàs de Góes e Vasconcellos, do !\leu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
ó tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezanove de Abril de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendencia e do Imperio . 

. Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacadas de Góes e Vasconcellos • ...... 
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DECRETO N. 3. 253 ,...,.. de ~-9 de Abril de 1864. 

Ele\ a á categoria de batalhão à~sécçiio de bàtallilio o. o' 'i do ser· 
L viço da reserva da v_~r~~a-~1!9~~1 da Província do Maraohllo. .. . 

Attendendo á, proposta. do Presidente da P rovincia 
do Maranhão, IIei .por bem Decretar o seg-uin.te: 

Artigo unico. Fica elevadà a .. ,categoria de bata
lhi'ío, de quatro companhias, com a numeração de 
2.0 do serviço da reserva a secção de bàtalhão n.• 7 
do mesmo serviço, e derogado o Decreto numero 
mil duzentos quarenta e -quatro ae onze de Outu
bro de mil oitocentos cincoenta e tres. 

Zacal'ias de Góes c Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios tla Justiça, assim 
u tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezanove de Abril de mil eitocentos 
sessenta c quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pcndencia e do Imperio. 

f;om a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Zaca;·ias de Góes e Vasconcellos. 

DECRETO N. 3.254-de 20 de Abril de 4864. 

Approva as alterações feitas no fRegulamento para o 'lranspórte·:de 
emigm.otes, que baiiou com o.Oecreto n, ·2.168 do t.0 :'de 1\laio 
dé' !SM:·. . 

Hei por bem Approvar as alterações feitas no Re-
aulamento do 1.0 de Maio de 1858 para o transporte 
ae ei_Il~grantes,, QU~ CO_m este baixão assignadas. P.or 
Domiciano Leite Ribeiro; do Meu Conselho, Mmls:;, 
tro 1e Secretario de Estado dos Negocios de AgricQl:. 
tura, Commerciô e Obras Publicas. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte de Abri»de mil oitocel\tos ses
senta e quatro, quadragesiinoterceiro da. Indepen-
dencia e do Imperio. · · 

C~:nn a Huurica de Sua Magestade o Imperador. 
Domiáano Leite Ribci1·o. 
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-'l~es felcas JtO Replamea .. de t .• .de Maio •• t858 
tu'• e c.aaspne de e•lpoaates, a .,.e·we relwe • 
~ •· a.••• •~ 4" ... 

·~· As attribuições conferidas á c.ommissão .de. que 
trata a primeira parte do. art. 27 do r~gulament~ para 
o transporte qe emigr4U1tes; appr~do pelO_~cr~
to n. 2.468 do 4.0 deM!lio de 4858;.-pa$Sãô d'.~ra .• e~i:n 
diante a ser exercidas por um agente de noméaçao 
do Governo Imperial. · ... 

O julgamento das infracxões a que se referem o~ 
arts. 35 e seguintes do cttado regulamento ficara 
pertencendo ao dito agente, a quen:t igualm~nte 
compete: 

f. • Tratai' do desembarque dos colonos para a 
hospedaria do Governo, e promover o seu estabe
lecimento nas colonias do Estado. 

2.• Servir de intermediaria entre os particulares 
e os agentes de colonisação na Europa, prestan
do-lhes todos os esclarecimentos que estiverem ao 
seu alcance. 

3.• Animar a emigração expontanea para o Impe
rio, mediante os favores especificados nas Instruc
ções de 48 de Novembro de 4858; entretendo para esse 
ftm correspondencia regular com as emprezas colo
nisadoras, e com os Consules Brasileiros. 

l.• Inspeccionar o serviço da hospedaria do Go
verno de .modo que os colonos ahi encontrem bom 
.aga.satho e boa alhnentáção por preços modicos. 

'5. •. Ter um escriptorio para tratar dos negocios 
relativos á coloni_$ação. 

a.• 
Jt'icão supprimidas as gratificações marcadas pelo 

art. l6 do referido regulamento ; devendo o agente 
nomeado pelo Governo JJerceber- uma gratificação 
fixa que . ll1e será arbitrada em remuneração dos 
seus serviços. · 

Palacio 'do Rio de•Ianeiro em vinte de Abril de 
mil oitocentos sessenta e quatro. 

Domiciano Leite Ribeú·o. 
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DECRETO N. 3-.it;lf...:.-d" .23 .de A.~ril de 486,, 

Marea ao Carfertiro .. da eadéà da Villa de CaGapava, na Provjncia 
de S. Paulo, o ordenado annual de 808000 • 

. Hei por b~in decr~~ · o· s.eguinte: .· 
. ~ .Artiitqunici).:F(c.a iPàr4dó:,ao carcerejro r.J4 ca,dên 
d'a. vma de caca'Pâ~~ _.na 1'.tov!nCI~. de S. Paulo, o . 
ordenado annuar de oitenta 1ml rets. . 

7..acarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministres, Ministro e Secre
tario d'Estado dos N egocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
êm vinte tres de Abril de mil oitocentos sessenta 
e quatro, quadragesimo ~erceiro da Independencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacarias dr. Góes e Fasconcellos. 

DECRETO N. 3.256- de 2õ de Abril de ~86t. 

Concede á S()~iedade Portus~e..z..t de,!!~!)!ig~9a-:- Deza_seis de.,.Set~'!l: 
bro - autortsaç.!lo pa'\'lf oonbnuar á e~rcer as sua§ luíl'f(~es ; e 
~tJVII os respecth'os estatuto~. • · · 

Attendendo ao que representou a Sociedade Pol·
tugueza denominada- Dezaseis de Setembro- e de 
conformidade com a Minha Immetliata Resolução de 
doze de Outubro de mil oitocentos sessenta e um, 
tomada sobre parecer da Secção d~s Negocios- do 
Imperio do Conselho de· Estado,· exarado em Con
sulta de trinta de Setembro do mesmo anno: Hei 
por bem Conceder á mesma Sociedade autorisação 
para continuar a exercer as suas funcções, e Appro
var os respectivos estatutos com as seguintes altP-
raç@es: 1.• as palavras- qualquer que seja o nu
mero de socios presentes- do art. 2:1, ficao subs
tituidas pelas seguinte~ ~ pstandn presentes vintP 
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socios; 2." ao art. 52 se addicione- esta disposi
~:ão não prejudica a 'do art. 35 do Regulamento 
annexo ao Decreto numero dous mil setecentos e 
onze de dezanove de Dezembro de.mil oitocentos e 
sessenLa ; 3. • nenhuma innovação ou reforma dos 
referidos estatutos poderá ter execução sem prévia 
approvaçiio do Governo Imperial, devendo passar-se 
a competente Carta para servir;.lhe de titulo. · 

.José Ronifacio de Andrada e Silva, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio , assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco 
de Abril de mil oitocentos sessenta e quatro, qua
'lragcsimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica 1lc Sua .Magesl.ade o Imperador . 

.José Bonifacio de Andrada e Silra. 

t:statutos da Sociedade Portugueza denominada 
Dezasels de Setembro, 

TITULO I. 

Ot'[Janisa!Jão e fins da Sociedade. 

Art. 1.0 A associ~o, instituída em honra do anni
versario natalido di!"S. M. F. o Senhor D. Pedro V, 
e da sua fausta exaltação no Throno, denomina-se 
- Sociedade Portugueza Dezaseis de Setembro e 
eompõe-se rle numero indeterminado de membros. 

Art. 2. o Tem por encargos : 
§ 1.° Commerriorar solemnemente o glorioso an

niversario do nascimento e da acclamação de S. M. 
Fedelissima. 

§ 2. 0 Procurar emprego honesto aos socios quo 
dclle necessitem. 

§ 3. 0 Prover de alimento os que estiverem im
possibilitados de trabalhar. 

§ L" Soccorrcr os Portuguezes enfermos privados 
de recursos, c ordenar o enterro c sutrragios dos 
q lll' morrerem em indigencia. 
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§ 5. o Satisfazer a passagem. dos soei os p~ra onde 
quer que, em caso de molest1a grave, careçao trans
portar-se. Se os socios que se aeharem nesta extre
midade não excederem em cada primeiro semestre 
do· anno o 'numero de cinco, no semestre seg1,1.ínte 
pagará a associaçã_g p~s8agem ~ igual numero de 
Portuguezes· que nao• forem soe~os. 

§ 6. 0 Auxiliar os colonos Portuguezes que preten
derem rescindir seus ~ontracto·s, quando para isso 
tiverem direito, ou o seu estado physico lhes inhiha 
cumpri-los. · 

§ 7." Contribuir por todos os meios legaes para 
a defeza e libertaçao dos Portuguezes necessitados 
que por qualquer motivo sejão presos, salvo por 
crime de estelhonato, ou de homicidio, ou de algum 
outro crime infamante. 

§ 8." Exercer quaesquer outros actos de benefi
cencia que a Directoria, pela maioria de seus mem
bros , julgue implicitamente comprehendidos nns 
attribmções da Sociedade. 

TITULO 11. 

Admissão, deveres, direitos e quali(iear;(i.o 
dos socios. 

Art. 3. o Serão recebidos como socios os Portu
guezes de occupação honesta e reconhecirln mora
lidade que requmrão a sua admissão, ou lJUe por 
algum· membro da Sociedade sejão propostos á di
rectoria. 

Art. 4." Aos socios incumbe: 
§ 1." Offerecer para o c.ofre da sociedade, no acto 

da entrega do seu diploma, uma joia nunca menor 
de 10$000. 

§ 2." Pagar mensalmente a prestação de 500 réis. 
§ 3. • Aceitar os cargos para que fôr eleito ou 

n~171eado, excepto e~ _caso de justificada impossi-
bilidade ou de reeletçao. -

§ 4." Cooperar com os seus recursos e valiménto 
para o beneficio dos Portuguezes desamparados que 
solicitem o auxilio da sociedade. 

§ !.>.o Concorrer para a prosperidade da assoei ação, 
promovendo a entrada de uovos sodos c hewfeilores. 
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~ 6.0 Auxiliar com o seu entendimento e influenda 
a directoria , que tomará em consideração quaes
quer propostas relativas ao engrandecimento da 
Sociedade. . 

Art. 5. • Cabe de direito aos soei os, além da par
ticipação plena de todos os soccorros da Sociedade: 

§ 1.• Reclamar da 'administração o cumprimento 
dos presentes estatutos , quando entender que as 
suas disposições não são qbservadas .. 

1 § 2.• Fazer parte da assembléa gera.' . 
~ 3. o Exigir a stta convocação extraordinaria em 

requerimento assignado, quando menos , por cin
coenta socios, circumstanCiando os motivos desse 
accordo ; e se a directoria oito dias depois da apre
sentação do requerimento, não convocar a assem
bléa, reunir-se em sessão e protestar contra o facto, 
que será levado ao conhecimento dos outros mem
IJros da Sociedade por uma circular dos signatarios 
da petição. 

Art. 6. o Serão considerados soei os effectivos todos 
aquelles de que tratão os artigos precedentes , " e 
além destes a Sociedade receberá : 

§ 1.• Como socios honorarios, e desobrigados de 
toda a contribuição pecuniaria, os Portuguezes que 
fizerem á Sociedade seniços valiosos, mesmo quando 
se achem naturalisados em paiz estrangeiro. 

§ 2.• Como socios bemfeitores, os Portuguezes que 
concorrerem para o fundo da Sociedade com uma 
somma nunca menor de 400$000, ou com algum 
donativo equivalente a essa quantia, e os que na 
qualidade de medicos , cirurgiões e boticarios, a 
auxiliarem gratuitamente com os seus serviços. 

Art. 7 .• Todos os socios, sem restricção de classe, 
terão dit·eito aos soccorros da Socieâade; porém 
a administração não poderá ser exercida senão pelos 
socios etfectlvos. 

Art. 8.• Não poderá pedir soccorros sem que se 
ache quite com a Sociedade o que estiver ou tenha 
estado ausente da capi~l. . 

Art. 9. • O socio CUJa ausencia fôr préviamente 
communicada a directoria, será debitado pelas men· 
salidades vencidas no decurso de seis annos, findos 
os quacs reputar-se-ba excluso da associação, po
dendo todavia, com o assentimento da directorio. 
e pagando o que dever, tornar a ser admittido. 

Art. 10. O socio que deixar de realizar dous paga
mentos consecutivos, não estando ausente, e sendo· 



lhe exigidos, julgar-se-ha. desligado da Sodedade 
r} só terá jus de requerér a sua protecção satisfazendo, 

. Com antecedencia quando monos do fres meze-5, O 
duplo do que dever. . . . · · 1 

· Ex'ceptuão-se aquelles que, em cas·o de incoríles
tavel penuria, provatem. a impossibilidade do cum-
prir este onus. _ 

Art. f L As pessoás que no actó da sua. âCimissão 
como membrós da Sociedade pretenderem remir-se 
do pagamento da contribuição mensal, pode.:..lo

-hão fazer, satisfazendo por uma vez a quantia- de 
50$000. • . 

Art. 12. Aos socios que estiverem em fm1cÇão de 
seus direitos, para complemento da somma pre
fixada no artigo antecedent\3, querendo remir-se, 
serão contadas por inteiro as mensalidades quo hou
verem satisfeito em qualquer espaço de tempo at{\ 
cinco annos. Depois deste período entrarúõ sempre 
para o cofre social com a quantia de 20$000, seja 
qual fôr a importancia das mensalidades que tenhão 
pago. 
_ Art. 13. O que fôr cohvencido de actos sulwer
sivos da ordem, interesse c credito da associação, 
ílerá privado de todos os ·direitos, e pll.ra sempro 
expulso da Sociedade, sem que lhe h que recurso 
de interposição ou attenuação. 

Esta dtsposição é extensiva aos que por fatalidado 
se transviem e sejão convictos de roubo, falsificação 
de firmas ou assassínio. 

Art. 14. Terão indicnção especial nas aclas das 
sessões da Directoria, que os memorará com louvor 
no relatorio annual que houver de ser presente a 
assembléa, os serviços meritorios prestados á So
ciedade pelos seus membros. 
· Art. 15. Aquelles que, por serviços extraordinarios, 

promoverem o desenvolvimento e prosperidade da 
corporação, ou liberalmente a auxiliarem com dona
tivos, será dispensada a quota mensal a que -se 
refere o § 2.• do art. 4. 0

, e conferido o diploma de 
s·o'cio benemerito. 
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TITULO ITI. 

Capital c rendimentos da Sociedade e sua 
applicação. 

Art. 16. Constituem o capital da Sociedade: 
§ 1.0 As joias offerecidas peleJS sodos no neto da 

r~cepção dos seus diplomas. 
§ 2. o A oitava parte do rendimento annual. 
§ 3.0 Os legados c donativos feitos á Sociedade. 
§ 4. 0 O excedente da receita e despeia. · 
Art. 17. Os rendimentos da associação fundão-

se nas mensalidades dos socios1 e nos lucros pro
venientes do emprego da CR[Jital. 

Art. 18. As despczas se rã a feitas de sete aita:vas 
partes do rendimento, e só em caso de imvrevista 
necessidade ou em urgente e extrema conjunctur;:t 
se poderá, como emprestimo, distrahir do capitál 
a quota indicada no~ 2.0 do art. 16, que cumprirá 
solver apenas os recursos da Sociedade o perm1ttão. 

Art. 19. O capital da assoeiação deverá ser ex
ch1sivamcnte empregado em bancos commerciae'S, 
no Monte de Soccorro, em apolices da divida pu
blica, ou em acções que gozem de identicas ga
rantias, e em títulos de casas bancarias de reco
nhecido credito. 

TJTUI,O IV. 

Convocação, ·cw·acter e p1·ero,r;atinas da assembléa· 
geral. 

Art. 20. A reumao dos membros da Sociedade, 
congregados em numero legal por determinação da: 
directoria, constitue a asscmbléa geral. 

Art. 21 . Será convocada ordinariamente no mez 
de Janeiro tle cada anno , c extraordinariamente 
ttuando a Dircctoria ,julgar necessario ou occorrer 
a circumstancia prevista no ultimo paragrapho do 
art. 5. 0

• 

Art. 22. A asscmhléa geral, regida pelo Presi
uente ou pelo Viee-Pre~it!Pnte tla Suciedade, poderá 
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"ellherar logo que se ad1em presentes 30 sortos; 
mas se uma lwra depois da designada nos annun
cios esse numero não houver comparecido, a reu
nião iicará adiada c terá lugar opportunamente , 
precedendo nova convocação. 

Art. 23. No caso a que se refere a segunda hy
pothesc do artigo antecedente, qualquer que seJa 
o numero doi socws presentes, a assemtiléa ge
ral considerar-se·lta legitimamente constituída. 

Art. 2i. A convocação ordinaria ou cxtraordina
ria scrú feita por annuncios nos jornaes mais li
dos da Côrtc, trcs vezes consecutivas, quinze dias 
an~cs da reunião c no dia uprazado. 

Art. 25. Nas reuniões cxtraordinarias a ussem
hléa só poderá resolver sobrQ objcctos que a di
rectoria sujeitar ao seu parecer c deliberação. 

Art. 26. Nas reuniões geraes ordinarias será apre
sl}n.tado pela dirccção o relatorlo da estado da So
ciedade, e o balanço da receita e da dcspeza res
pectiva. Subsequentemente compete á assembléa: 

§ L• Commetter á uma commissão de tres mem
bros, que em sessão futura offcrecerá circumstan
ciadamt!nte o seu parecer, c exame das contas an
nuacs. 

§ 2. • Sobre o parecer da mesma commissão, 
intcrpcllar a dircctoria, enunciar-se ácerca dos 
seus. a c tos, e exigir os esclarecimentos que lhe se
jão devidos c acaso faltem no relatorio da admi
nistração. 

§ 3. • Eleger o Conselho deliberativo (art. U.) 
§ i.• Propor quaesqucr innovações que não scjão. 

oppostas aos estatutos ou aos encargos aceitos pela 
corporação, c decidir, approvando ou negando-lhes 
voto, as questões relativas trazidas ao seu conhe
cimento. 

Art. 27. As deliberações serão tomadas por maio
ria absoluta de votos. 

Art. ~8. Nas reuniões não é permittido tratar de 
assumptos alheios aos designws da Sociedade ou 
ao proposito para que houverem sido convocados. 

Art. 29. Os trabalhos da assembléa proseguiráõ 
em reuniões posteriores, quando em uma scssã~ 
não possão concluir-se. 
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TITULO \'. 

Administrarão da Sociedade, obrigafões 
inhercntes. 

Art. 30. A autoridade effectiva da associação, 
será confiada· a uma direc\oria de ,seis membros, 
e um Conselho delibet'a\ivo de doze, •-oujas funcções 
duraráõ um anno. . · ·-

Art. 31. Eleita pelo Conselho deliberativo em as
sembléa geral ordinaria, compor-se-ha a direc
toria de um Presidente, um Vice-Presidente, um 
1.0 e um :2.0 Secretarias, um Thesoureiro e um 
Syndico. 

Art. 32. O Conselho deliberativo. cuja eleição é 
eompetencia da assembléa geral, funccionara cu...: 
mulativamente com a dircctoria, e será dirigido 
pelo Presidente ou Vice-Presidente da Socidad-e. 

Art. 33. A' Directoria incumbe : 
. § 1. o· Manter os direitos da Sociedade e repre
senta-la nos seus actos e em todas as circums
tancias solemnes. 

§ 2." Admittir ou recusar por escrutinio secreto 
os socios propostos. -

§ 3. o Zelar o cumprimento dos Estatutos e re
gu1amento da Sociedade. 

§ 4." Escolher empregados, fixar as suas ol;>ri
gações, marcar-lhes salarios, e despedi-los segundo 
exigirem os interesses da associação. · 

§ 5.° Formular os regulamentos de que depender 
a direcção economica e administrativa da Socie-
dade. · 

§ 6. • Convocar a assembléa geral (art. !21.) 
§ 7. o Expô r nas reuniões ordinarias, por mei{} 

de um relatorio circumstanciado, q_ue deverá abran
ger a enumeração e interpretaçao de todos os 
actos da sua gerencia, o movimento, a situação 
Ja Sociedade e o estado das contas res{)ec\ivas. 

§ 8. o Satisfazer os encargos da Sociedade, e as 
condições da sua instituição. 

§ \J.• Reunir-se em sessão com o Conselho de
liberativo, pelo menos uma vez cada trimestre ; 
propôr-lhe os melhoramentos e expediente que jul
gar acertados, e resolver em commum sobre os 
objcctos de suu incumbencia e áeerca de todas as 
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eventualidades não previstas, ambígua ou indeter
minadamente designadas nos presentes Estatutos. 

§ 1 O. Regular o exercicio da beneficencia; fixar 
e autorisar as despezas da associação. 

§ 11. Em premio de serviços conspícuos presta
dos á Sociedade, conferir diplomas de socios 
honorarios, bemfeitores e benemeritos (arts. 6. 0 

e H>. ) . <>>4f · • • ' 
§ 1~. Cassar os diplomas de socios e expellir 

da corporação· aquelles cu,io procedimento os ílzer 
incursos nas disposições do art. 13. 

§ 13. Ordenar a arrecadação <los fundos e ren
dimentos da Sociedade, e etfectuar conveniente
mente a sua applicação ( titulo 3.0

• ) 

§ 1 i. Elaborar a reforma dos Es!atutos, de accordo 
com a3 prescripções do art. 49. 

Art. 34. Os encargos do Conselho deliberativo 
são: 

§ L 0 Promover com actividade e dedicação o 
augmento pessoal da Sociedade. .·' 

§ 2. o Em reuniões collectivas com a clirectoria, 
que deveráõ regularmente ter lugar em Março, 
Junho, Setembro e Dezembro, c, além dcstns, to
das as vezes que o Presidente julgar de necessi
dade, deliberar em relação aos assumptos sub
mettidos á sua consulta. 

§ 3.0 Eleger em assembléa geral os membros 
da directoria. 

§ 4'.o. D'entre si nomear para os seus trabalhos 
um 1.0 e um 2. 0 Secrelarios. 

§ 5. o Associar-se aos esforços da directoria na 
~atisfação dos taboriósos empenho~ administra
tivos. 

§. 6. 0 Estabelecer o ~egimento das obrigações pe
culiares ao seu exerctcw. 

Art. 35 .. A administração . não poderá funcciotiar 
sem que estejão :presentes quatro membros da di
rectorla nas reumões particulares, e nas reuniões 
conjunctas oito membros do Conselho deliberativo 
e quatro da directoria. 

Art. 36. A maioria relativa dos membros pre
sentes, decide todos os assumptos ; e em caso de 
empate tem o Presidente a faculdade de resolver. 

Art. 37. Nenhum membro da directoria ou do 
Conselho deliberativo poderá, emquanto exercer o 
seu cargo, ser galardoado com o titulo a que se 
refere o art. 15. 
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TITUI.O VI. 

Juri~dicção c encargos dos membros da directoria. 

Art. 38. Ao Presidente incumbem, além das 
attribuições prescriptas nos regulamentos : 

§ 4." A eonvoeação da assembléa geral . e do 
Conselho deliberahvo ( arts. it e 2t; art. 3i § 2.0

) 

§ 2. • A presidencia, suspen~ão, e encerramento 
das sessões da assemhléa geral o do Conselho, 
cnrnprindo-lhc, no pcnultimo caso, fixar dia e hora 
para nova reunião. 

§ 3.• A api·csenlação do relatorio á assembléa 
geral (art. 33 § '1.•) 

Art. ~9. Compele ao Vice-Presidente. 
§ Unico. Observar as disposições dos regula

mentos, c substituir o Presidente em todos os seus 
encargos , c nas funcções da sua dignidade, _em 
caso i:le impedimento . 
. Art. 4-0, Sao da attribuição do 1.• c 2.• Secreta

nos: 
§ 1. • Na!! reuniões da administwção, ou da as

~ernbléa geral a rcdacção c leitura das actas . 
. § 2." O registro da admissão c demissão dos so

<·.ws. 
§ 3. • A redacção dos officios, circulares e avisos, 

ou qualquer outro trabalho de expediente, e a exe
C':Jção d_e todas as instrucçõos regulamentares da 
dtrectorm. 

Art. tt, Compete ao Thesoureiro: 
§ t .• Promover a cobrança e arrecadar sob sua 

responsabilidade os rendimentos, donativos e le
Hados ªa Socieçlade, ç applica-los segundo as de-
llberaçoes da dtrectorta. . 
. § 2. • De tres em tres mezcs, e sempre que lhe 

1ôr determinado, apresentar á directoria um ba
lnncete da caixa da associação, por motivo de en
trada c sahida. 

§ 3. o Satisfazer as clausulas dos regulamentos. 
Art. 42. O Syndico tem á seu cargo: 
§ 1. • Reger o exerci cio da beneficencia em todas 

as suas distribuições, na fórma dos regulamentm>, 
e segundo o accôrdo da administração. 
~, ~- ~-o Averiguar a posição e as eircumslancias dos 
lllLhnctuos que furem propostos para socios. 
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§ 3.~ Errí jui~o ou perante os tribunaes, c~m pro• 
curaçao da d1rector1a, representar a Socwdade ; 
quando careça intentar qualquer acção. 

§ 4-.° Cumprir as obrigações designadas nos .re .... 
gu1arrtentos administrativos. 

Art. 4-3. Em caso de morte, ausencia ou impedi-' 
mento continuo. o Presidente será substituído pelo 
Vice-Presidente, este pelo ~.o S~cretario, cuja falt~ 
preencherá o 2. 0

; o 2. 0 Secretario pelo Syndico, á 
quem finalmente substituirá um dos membros do 
Conselho deliberativo commissionado pela direc
loria. 

TITULO fiL 

Processo das elciçües. 

Art. H. O Conselho deliberativo será eleito eri 
sessao ordinaria da assembléa geral, por maioria 
relativa de votos dos membros presentes, depois 
da leitura do relatorio da administração. 

Art. 45. Em seguida a apresentação do parecer da 
commissão de exame de contas, o Conselho delibe
rativo, por maioria de votos dos membros presentes; 
elegerá a directoria, em sessão da assembléa geral. 

Art. 46. Procederá á apuração dos votos uma 
mesa eleitoral composta âo Presidente da assem
bléa, do 4. 0 e do 2.• Secretarias, e de dous Escru
tadores nomeados pelo Presidente. 

Art. 47. Dado o caso de rejeição antes da posse 
de qualquer cargo, chamar-se-ha para exerci':-lo 
o membro immediato em VQtos. 

Art. 48. A nova administração deverá ser inves
tida dos seus cargos no prazo cte oito dias, con
tados do da 0lt>içiio. 

TITVLO VHr. 

Disposipües {Jemcs. 

Art. 49. Passados quatro annos, os presentes es
t~tutos poderão ser <;~-Iterados .P9r liv~·e aceôrdo d({ 
d1rectorw ou por cffciio de pellç.ao assignada, quau 
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dtl mcno:-;, por dou" terços Iins membros da So
dcda<le; mas todas as reformas, qualquer addita
mento, restricção ou supressão nos seus artigos, 
depois de elabora< las ou decididas em commum pela 
tlirectoria c pelo Conselho deliberativo, serão oppor
lunamentc submctlidas á approvação da assembléa 
gcm\. 

Art. 50. A Sociedade não poderá contrahir dividas 
com pessoa ou corporação alguma. · 

Art. 51. Logo qúc o numero dos membros da as
sociaçüo seja de mil, será elevado a 20$000 o ·mi
ni mo da joia de entmda. 

Art. 52.· C:ircumstancins indeterminadas ou os pro
prios interesses da Sociedade poderão exigir a sua 
dissoluçiio. 

Rceonlwcitla esta necessidade; proposta a extinc
ção pela directoria á assembléa geral, com as
sentimento do Conselho de:ihcrativo, votada por 
<lous terços <los membros da Sociedade, procetfer
sc-Jw a immcdiata liquidação, c o fundo effectivo 
reverterá em partes ignaes á beneficio de dous 
asylos de mendicidade em Portugal, um de Lisboa 
outro do Porto. 

Rio de Jnnciro, Hl de Julho de 1857. 

Os membros da Commissfw de reforma.- Anto
nio de Almeida Soares, Presidente.- A. Xavier 
Rod1·igurs. -Antonio .José Ferreira. -Joaquim 
Pinto de Carvalho Ramos.-.José Joaquim da Graça 
Rodrigues Cardoso.-.João ~Manoel Fernandes Fei
tosa.- Claudino Barbosa da Silva.- Constantino 
.Joaquim de Azevedo Lemos.-Avelino Moreirade 
Frettas Rangel.- Manoel Chrislovão Pereira da 
Silva, membros do Conselho . 

..... 



DECRETO !\. :J.~:n·-d.t• 27 dr :\bMl (lo 1864.. 

EIC\'8 a ~ategoria de ·natalbao á L~ Sl!oçllo de nãtalblo, iftl aeliva da 
Gual'dll. Nacional da f>ro\'iudll do Rio Gl'llnde lto Kl1l're. 

At~endendo a pro~stá d·o P!esid'ente da t>roúncia 
do Rw Grande do Norte, Het por bem Deet-~tll.r o 
seguinte: 

Artigo unico. Fica elevada a categoria de tJata
lhüo ~:om SPÍS compnnl1ias, e a designação de 22. o 

tio ser·vi~o nctivo, a ·1." Seq:iíp de Batha1hãt~ de 
lnf<mtaria da «:uardn ~aPionnl da l)rovincin do Rio 
Gmnde do \orle, e revogado o DcPrelo numero no
H~cenlos srsscnta e seis de vinte um de Abril de mil 
oitocentos eincoenta e dous na parte em que creou 
aquella Secção. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conse
lho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secreta rio de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pnlacio 
do Rio de Janeiro em vinte sete de Abril de mil oi
tocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da 
Intlependencin e do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacm·ias de GJes e l'asconceflos. 

-··----· 
IJECHETO \'. :l.2i)S-de 27 de Abr·il de 181H. 

Cn'a nm Batalh~o tle Infanlari:t de Guarda Nacional no :\lnnil'ipio 
do Jardim, da Pt·ovincia do Rio nraude do Nortr. 

Attendendo a proposta do Presidente da Provin
da do Hio Gr·nndc do Norte, Hei por' hem Dcct'e
tar· o spguinte: 

Arti17o uuico. Fica creallo no município do Jar
dim, lia ProYiw·ia do Rio Grande ôo Norte, P su
bordinado an r.ommando Superiot· da Guarda Na
cional do Príueipe e Acary, da mrsmn Pr·oYinr.ia, 

J,tl> nr 18U:l PlnlF 11 10 
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11111 llalallüw du lnfaularia, com 4lialru cumpauhias 
e a designa\;ào de '1gcsimo primeiro do serviço acli
vu, o qual terá a sua parada no lugar que lhe fôr 
marcado pelo Presidente da Provincia, na fórma 
da Lei. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conse
lho, Presidente do Conselho de Ministros, )linistro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte sete de Alnil de mil 
oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo t~rceiro 
da Inclependeneia e do Jmpeno. 

Com a Hubrica tle Sua Magestadc o Imperador. 

Zacadas de Gdes e Yasconcellos . 

.... _ 

DECRETO i\". 3.2:>9-de 27 de Abril de ~86~ .. 

Proroga a prr~cnte sessllo da Assrmhltla Gcrnl Lcgislatila 

Hei por bem prorogar até o dia 2 do proximo 
mcz de Maio a presente sessão da Assemblea Geral 
Lt~gislativa. 

Josó Bouifacio de Andrada c Silva, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario dP Estado dos Negocios 
do Imperio, assim o tenha entendido e fa~,;a exP
eulnr. Pal:wio rlo Rio de Janeiro em vinte sete de 
Allril de mil oitoeentos sessenta e quatro, quadra
gesimo terceiro da Inclepenckneia c do Itnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

José Boni{acio de Andrada e Silva 
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DECRETO N. 3.~60- de ~8 de Abril de ~864-. 

Proroga por cinco ano os o prazo concedido a José Jacomo Tasso e Jollo 
Edewin Robert~ por Decreto n.• lU H de 27 de Julho de 1859 para 
explorarem oolnlcares dos sertões limitrophcs das Provindas de Per
nambuco e c:la Parahyba. 

Attendendo ao que l\Je representou Jose Jacomo 
Tasso por si, e na qualidade de concessionario de 
João Edewin Hoherts, e dH conformidade com a l\li
llha immetliata Hesolução rle vinte oito de Setembro 
do anno findo, tomada sobre o .parecer da Secção 
dos N"Pgoeios do Jmperio do Conselho de Estado, 
t•.\arado f'lll Consulta de YinLL~ sete de Agosto do 
Jtlesnto anuo: Hei por hem ProroO';u· por eint;o annos 
n prazo dt~ igual tempo do pririlegio t;OtH·.edido ao 
ref't~rirlo J ost·~ J acomo Tasso e s1:11 soei o .João Ede
win Hoherls pot· Deereto n." 2.íH de Yinte sele de 
.Julho de mil oitoeentos rineoPnta e nove para ex
plorarem os lug;u·es dos sertôes limitrophes das Pro
víncias de Peruambuco e da Parahyha, ou de lhe serão 
concedidas as datas mineraes, de que trata o meu
donado Decreto, para lavrar as mi11as qtw tlcscohrir. 

Domieia11o Leiw Hihriro, do Meu Consr:lho, .Ministro 
e Se('retario de Estarlo dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas assim o tenha entendido 
c fa1~a ext•cutar. Palacio do Hio tlc .Janeiro em vinte 
oito ·de .\lwil de mil oitocentos sesseula e quatro, 
quadragesimo terceiro tla Independencia e do Im
perio. 

Com a Huhrica de Sua .Magestade o Imperador·. 

Domicia1w Leite Ribeiro. 

·- -···-
IJECHETO N. :U61- de 2S de Ahril de f8Git. 

l'ruro~a por dous anuos o rn·azo mlncado ua ultima rmrt.e do art. 7 ." 
do llerrrto n." :J.14l! d~ :i dr Setembro de 1863 para 11 distribui(fio 
das acçü~~ da Companhia P~nHlmhucana de Na1rgação costeira por 
\11[!01' . 

. \tlt)IIUI~llflo ao que l\lc reprPSCIIlOII a Directuria ua 
Cotnp<lllhia I'Pntamlnwalla dP Navt'gac)\o eosll'il'a por 
1<1pnr. t•slnht•IPc·idil na t:apil,d da l'r·ovitwi;l dt• PPr-
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nambuco, llei por bem Prorogar por dous annos o 
prazo marcado na ultima pnl'le do Dt:cr~to numero 
tres mil cento quarenta e nove de tt·~s de Setembro 
do anno findo para a distribuição das acções da refe
rida Companhia. 

Domiciano I.eite Ribeiro, do l\fen Conselho, l\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Jnneiro 
em Yinte oito de Abril de mil oitocentos sessenta n 
quatro, q~adragcsimo terceiro da Independencia t' 
elo Imperw. 

Com a Ruuriea de Sua l\lagcstade o Imperador. 
Domiciano Leite Ribeú·o. 

DEC:RETO N. 3.262 -de 29 de Abril de 186L 

Autorisa o transporte lia som ma de ~O: 0008000 tirada da Yerba 
( u Dilrereuças de lca!Dbio " d<l Mioisterio da Fazenda, no ~xncicio de 

1863-1864, para as verbas« Ajudas de rusto, rlc. ''e" Eleotuars.» 

Sendo insufficiente o credito concedido pela tei 
n.• 1.177 dP 9 de Setemuro de ·1862 para as ru
bricas« Ajudas de custo c "Tatificaeõcs por scr
vir;os tcnií>Orarios e cxll·uo~dinarios », e « Even
tuaes >> do Ministerio da Fazenda no exereicio de 
~ 863-1864 : Hei por uem, nu conformidade do art.. ~ :1 
ela mesma lei, tenqo omido o Meu Conselho de Minis
tros, Autorisar o trunsp.orle para ellas da quantia de 
60:000$000, tirada da Yerba «Difll~ren~.:as de cmnhio», 
ct.n q~IC ,se_ n•rilicn sobra ; fazPndo-sc a competente 
dJslrtbm«,:no nos termos da Tabella mmexu. 

José Pedro Dias rle f:atTUJilO, do ~leu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Es
tado dos Xcgodos da Fazenda e Presidente do Tri
Jmnal do Thesom·o Xnrional, assim o tenha enten
dido c fn~:a exneutar. Palario •lo Rio de Janeiro 
em vinte e uove de A.brit de mil oitocentos sessenfn 
e quatro, q~adragesimo tcrceil'o da ImlepPudeueiil 
·~ do Impcno. 

Com a Huht·i,·a de Sun ~lng,•stadt• n JnqH'rndor . 
.Tosr; ]'!'ll,·n /Jirrs rir• ('lfrrrt!f,,. 
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Tabella a qne se refere o Decreto n.o 3.1!62 desta data· 

Art. 7:' da Lei n.o U77 deU deSelembro de1S62. 
~ 1 :-.;. Ajudas de custo .e g1:atifica~ôes por serviços 

l<.!mporanos c exlraorchnarws........ 40:000$000 
~ 21. Evcntuacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 

-----
60:.ê00$000 

Esta imporlancia dtwe sc1· lt·ansportada da verba 
« Ditfcrcn~,;ns de cambio)), 

l'illa<:in do Hio dt~ .Taneim en1 '21l de Abril de 181H. 
- .losiJ Pedro Dios de Crrnulhn. 

---.. ·-
llECHETO :'i. :3.26:~- de :10 tle Abril de J8(H. 

Cr~a mais um Batalhão de lurantaria no lllunicipiu das Alagl\as, 
da PrOl incia do IIIPSITlO liUillC. 

Attcndendo a proposta do Presidenln da ProYiu
eia das Alagôas, Hei por be111 d81TClar o sPguinle . 

Artigo unieo. Fica ereado no l\lunicipio das \la
gôas, da Provinda do mesmo nome, mais um 
natnlhiío de Infantaria, eom seis companhias, f' a 
desigm!çfw de 27 do serYil.:o aclim, " qual ficar;í 
subordnwda 110 Comwando Superior da nuarda 
Naeional, a que JWrtcuee aquP!le ::\lunil'ipio, ll'llllo 
a sua tnu·ada 110 lug-ar, que illf~ ftJJ· nHII'e<ulu pl'lo 
Presideute da f'rorincia, na J'úmw da ki. 

Znem·ins dr• fiües " YHSCOIII'Pllos, do Ht·u Con
sdhn, Pl'l)sidt)lll!• do Const)\lio dt~ 1\lini~;Jrns, ~li
nistr·o e Sf'I'I'Pinrio 1lt: Estado dos \r·~ocius da 
.lustka, assim o l1•J1ha nnlenditlo, t' t'a!'rt 1'\l'l'lllar. 
Palaé:io do llio de .Tmwiru t'lll lrinl<l ·;~~; .\!Jril dt) 
IIIÍJ oÍitH',I'/Jios S!'SS!'II(<I 1: ljlliill·o, quad l'<lf,ri'SÍIIlll lt•r
t't'ÍJ'n d:1 llldf'[lt'Jidt•rwiil t' do l111pt•r·itl. 

Co111 ;1 BrriJrica dt• S11;1 ~lii!.(I'SI<Ide o llllpül';ldlll'. 
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DECRETO N. 3.261-de 30 de Abril de 186t 

Autorisa ao Ministro c Secrt>tario de Estado dos NCf!OCios da Agri
cultura, Commcrcio c Obras Pnblica,; a appli~ar ás di'SJll'zas 1IP 
algumas verbas dl'licientes do Orçamento respectivo no t'xercit'io 
•le t8ô3-ll\6! a fJUB)Jlia de t33:H7S815 rs., tirada das sobras da 
\'erba- Obras Publicas Geraes e auxilio ás l'rovinciaes. 

Send& insuffieientes as quantias Yotadas nus para
graphos 9.", •13. 0 e H. 0 do art. 8." da lei n.o 1 .177 de 9 de 
Setembro de •1862 pnra as despezas com a illumina~iío 
puh\iea, limpezn. P irrigaçào da cidadt~ e telegrnphos 
no exPreieio de 186:~-181i.í·, e tPudo ouvido o Couse
lhu de .Miuislros, Hei por llmn, na confonuidadu do 
art. .J:J tla rcferidn J.Pi, Aulori~wr ao 'Iiuistt·o c S<~Cl't'
tat'io tln Estado dos 'iegoeios da .\gl'icultura, Colll
lllt'l't·io f' Ohras Publicas n applicaí· ao pnganwntn 
daqudlas rlespezns n quanlin tlP l'entu tt·inl<l e lt'es 
t:ontos qtwtt·ocr·ntos qtWl't)llla t• sele lllil oitocL'ltlos ~~ 
quinzel't'~is \1:1:3:4.!.7$815l, que serú tiradn das soht·as 
tia Yerba- Obras Puhlkas Geraes u nuxilio ús Pro
Yinciaes -, na fórma da demonstt·at·âo junln, dando 
opportunamente conta it AssPmhlóa Ôen\1 LegislaliYa 
para ser definitivamente approvado. 

Domiciano I.eite Hilwiro, tlo 'leu Conselho, l\Iinis
tro e Secretario de Estado dos l\'egocios tla Agl'icul
tu r a, r.onuuereio e Ohms Publicas, assim o lenha 
entendido c faça executar. Pa.laeio do Rio de Janeiro 
aos trinta dias de Abril de mil oitoeentos sessenta e 
quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e 
do Imprriu. 

Com a n.uhrka de Sua l\lageslatlu o Impermlur. 

Domiciano Leiic Rihcii·o. 
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Tabella tlt•uwuslr<tlila da tlespcza clfecluada c da tJUC se tCIJI a fuw uu 
corrente etmicio de f863-f86.t, com as verbas constantes dos 
SS 9. o, !3. o e U. o da Lei n. • U 77 de 9 de Setemb~o de f86t: 

~ 9.0 Illuminação Pnblie~. 

Dcsprza clfrct.uada .•...•.. 

I>cspe;;ll a. {11;;el'. 

Com a illuminacão de r..on 
eombust.orcs degaz no mcz dr 
Abril, queimando eada nm 
por espaço de 311 h. 16m., ou 
todos no mcz, 1,711.18~ h. 
28 rn., a 27 rs ............ . 

Com o mesmo numero dr com· 
lmstorcs no mcz de 1\Iaio, 
tJucimando cada um por es
paço dr ~GU h. 50 rn., ou 
todos nu mcz, 1,857 .fl72 h. 
r.o m., n 27 rs ............. . 

C.om o mesmo nunwrn de t·om
lmstores no mcz de Junho, 
queimando r a da um por cs
pa•:o de ~66 h. 2m., ou todos 
no mez 1 ,83d.r>85 h. 26 m., 
a 2irs ................... . 

Com a illuminacão do Passeio 
l'uhlim nos m'czes de Março 
a Junho do corrente anuo, 
custando, termo médio, a 
167S300 cada mez ..•....... 

Com tres mczt>s de ,·encinwnto 
dos emprcg11dos da illumi
nação a azeite, á razão de 
3'l:.aooo mensaes .....•••.• 

Com o custeio de 190 lampetics 
de azeite, custando, termo 
médio, S!W~StJfl IIH'IIsacs mn 
:l mrzes ..............•.•. 

Votado na ~upradila Lri ..... . 

Dcficit nrsta nrha .•....•..•• 

~ U. Limpeza e irrigaçflo da 
cidade. 

• . , .. • . • • . 402: 16037S8 

46:2R2$927 

~o: tái8t66 

669~200 

9ir.Roool 

I 

i':tõ!lOS·iOO 
---- 150:1lü$49j 

::::::::::1:::::::::::: 

Tlrspcza elfectuada.. • . . . . . .. . . . • . • .. . . . 60: 15'• $H6 

t:om a inigação da cidade, a 
contar do 1. 0 d~ Dezembro 
do nnno passado a Fryrrriro, 
que 1';1 :1 por pagar .•...•.. ... •··•· .. 7:156.900 

!----·-

i>52:57i,9283 
492:0G0$000 

Hi:ül1~3io 
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Transpor!~ ••..••. \. ••......• I............ 67:GllJi3iü 

Yotado na supradita Lei .•.•.• ae•o••••oo o.eooooooeoe 

Drfirit nesta verba ..•....•... 

~H. '!'c_legratJhos. 

I lespcza elTectuada .......•.•. 

Oespe,;a a (az1'1'. 

(nmo~rmpregaolos tios t!'lt•gra-: 
pho;;, a rontar do l\lar~o ul-~ 
tinto atP Junho futuro, ü 
razão de3:i-19$278nwnsacs. 1't:ü!l7~ll2 

Com o matPrial para os mes
mos lt•lo•graJllws c alguma 
tlrspt•za irnprcrista nas Pro-
vi netas ................ • .• 18:972892f> 

Com a aecummotlação que se 
tem de fazer no predio 
do Campo da Acclamação 
para o estabelrdm~nto da 
~o·cçãu Centrai dos tclcgra
J•hos Plt>Clricns e alguma 
•lesprza imprc' ista cxtraor-
dinaria ................... 14:9218636 

Com 11 colluca~ão da linha de 
tt·lcgrapho clcrtri!"O ate a 
Ponta ~Pgra , 110 corrente 
Pxcrdrio......... . ... • . • • 6: 900H000 

Votado na supradita Ll'i. •.•• 

Dt'lirit nesta \ erha •.•..•...•• 

52:1508313 

54:8918673 

Deli.-itua rrrba- !Iluminação Pui.Jiica ........•.•.... 
;,lcm idem -Limpeza c irriga~;lo da l'i1ladc ......•..•. 
I11Pnt ioknt- Telegraphos ................ ·-' ...•.•..... 

Sonnnn dos trcs dcliclt> •...... _ 

53:2008000 

14:4118&46 

1 (}7: OH 8986 
48:ó,2fl800 

58:5198186 

60:517528:! 
H:411831tj 
é>8:519SISG 

133: HiHS!:"> 

Cnnlahiliola!lc Central da Secretaria de Estado dos Nego rios da Agri
cultura, Cnmrnrrrin c Obt·as Puulicas em 30 de .\bril de 1864. 

Jo~·t! Pinto Strqueira. 

- -···-
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DEf.llETO ~. :L26:)-de H dr• Maio de ·1864. 

Ii:IHa á 1·awguria de Seccão de natalhlio a Compantlia avulsa n.o li 
do sl'niço tia rrsena, Ôrganisatla no Muniripio de Vianna, da Pre
\inria do 1\larauhão . 

. \tteiHlcndo n proposta do Presidente da Província 
do Mnrllnhão, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. ·I • " Iica elevada a categoria de Secção de 
Bntal!lão, eom duas companhias, c a designação 
de ~1.", a 1:m11panhia avulsa da reserva n." 3 da 
Guarda Kadonal da Província do Maranhão, e revo
gado nesta parte o Decreto n." mil duzentos e doze 
du vinte c IIOYC de Julho de mil oitocentos cincoenta 
e trPs. 

Art. 2." ,\ referida Secção de Batalhão let·á a sua 
parada no lugar· que lhe fôr mat'eado pelo Prcsi
d<'llll) da P!·dvincia, na fórma da lei. 

Zacarias de Góes e Yasconcellos, do Meu Con
selho, 1' residente do Conselho de l\1inislros, l\Iinistro 
c Secretario de Estado dos N egocios da .Tusliça, assim 
o tenha en[ :mdido e faça executar. l)alacio do Hio 
de Janeiro t'lll doze de ;\laio de mil oitocentos Sl'S
scnta e quatro, quadragesimo terceiro dn. Inde
peudeucia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Iutperador. 

Zacarias de Gôes c Vasconcellos. 

DECHETO :'\. :l.~Gfi--dt· I~ dt· :\J;1in dt• H!6L 

Cn'a 11111 llatalhãn 1lt• Infantaria rla Guarda :Sal"iouuldo serviço aethu 
na Fn•guezia de S . .José de l'l"nalva, ria Pro\·iuria riu Maranhà~. 

AltendPndo a proposln do l'residPnll~ da Província 
do 1\lamnhüu, llci por lwm De~retar o seguinte: 

Artigo unico. Fica crcado na .Freguezia de S. José 
dt· Pe-naha, da Província do Maranhão, e subor
dinado ao Conunando Superior da Guarda Nacional 
da Comilrca de Vinnna, ela mesma Província, um 
Batalltão de Iufilntaria, com fJUl\tro comprmhins, e a 

LEIS IH: l~iil PIII[E li 11 



tk:;io·ti<WÜo dt• \i do ~·~nico actiYo, u qual krú a 
sua jwri\da 110 lug;ar qut• li'tt~ ftlt· tllnrcado pelo Pt·e
sidente dn Provinda, na l'órma da lei. 

Zacarias de (;ócs e Vasconcellos, do Men Con
selho, Presidente do Conselho de ~Jinislros, Ministro 
c Secretario de Estado dos !\'"Pg-ueios da .lusli~a, assim 
o tenha entendido, c fnl'a executar. Palncto do Hio 
de Janeiro em doze de ·'Maio de mil oitoemttos ses
sen La e quatro, qnallFagesimo terceiro da Imle
pendencia e do Impeno. 

Com a Huhriea de Sua Mngeslade o Imperador. 

Zacr(l·ias de Gúcs c T'nsconccllus. 

DECHETO i\'. :l.2G7-tlt· H de Maio dt~ IRG:\. 

Crea uma S~rção tk Batalhão dt' Infantaria da Guarda Naciunal du 
scniço activo na Frcf(ut•zia de llcthlém, da l'ro1 i nela de S. Paulo. 

Altc·ndcudo a proposta do Presidente da Pro\ inda 
dt~ S. Paulo, Hei por hem lkeretar o seguinte: 

Artigo uni co. Fiea ereada na l<reguezia de Bethlént, 
tla Província de S. Pnulo, e suhonlimtlla no Com
IIHllltlo Superior dn Guanl;l \'acionai dos 1\Junicipios 
de Jundiahy e annexos, da mesma Provincin, Ullla 
Sect,:üo de Hatalhüo de Infanlat'ia, com tres eom
pan'ltias, c a desiguat,:üo de H." do servit,:o al'tin>, a 
qunl terú a sua pnrada uo lugar que llw für IYI<ll'carlu 
pdo l'n~sidenlt~ da Prodnl'ia, na fônna da lei. 

Zacarias de UtÍe:; e \"noit'OllL:I'Ilos,- do l\Ieu Con
selho, Presidente do Conselho dt~ 1\liuistros, :\linislm 
I' Secrdario Lk Estado dos Nl'gocios tla Justit·n, assitn 
o tt•nha entendido, c fa\;a PXI't:utar. PalaCÍ~) do Hio 
de Janeiro em quatoi'Z!' d1: ~Iaio tle mil oitnl'!~lllus 
sessenta e quatro, quad ragt;simo torceiriJ 'la llllle
pumluncia e do Imperio. 

Com a Hnhrica de Sua Magesl<Hle o Imperador. 

Zacw·ias de Gúcs e Vasconcellos . 

..... 
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DECRETO N. 3.268 -de H cte Maio de f8GL . 
t :rra uma St~eçiío dr Batalhao de Guardas Nal'ionaes do scrl'ico artil'& 

na Fregnc?.ia da l'eaha, tia Proyincia tlc S. Paulo. ' 

,\tJPntkndo a proposta do Presidente dn Província 
dt• S. Paulo, Hei por hnm Dec.re!ar o seguinte: 

;\r!igo unico. Fica ereada na Fregum:ia tia Penha, 
da Prminl'ia de S. P;mlo, ~~ suhot·dinatla ao Com
mando Snpniur tln Guarda \fncionnl du l\lunieipio 
de ~Io;:~y-ntit·im, da Jtw:;ma ProY~ncin, uma St~c.t:iw 
de lblillhiíq tln rnf'an!:.tria, eom duas eutupanliias, na 
tb;ign;u:ilo dn í ." tio sctTit:n a1;tivn, a qual lerá a 
sua par;Hl<l 110 lu:~ar. rpw Ih() fl•r marcado pelo 
Pn•sid;•nl'' dit Pt'OYittcia, na t'tírma da lei. 

Zwarin:-; dt• l:tít•s n raseom·dlos, do l\lPll Cotl
St:l!lfl, Prt·,;id:•:t!P do Co11snllto de l\litlÍslt·o,;, ~linistt·o 
~~ ~-;~~t'l't•t1rio tk !~slatlo dos :'ít~.'..('llcin:; da .Justiça, assim 
o lcil!tn t'lllt~tHlido, n t'a\:a ev~cufar. Palaeio do Hio 
tk .Jnneiro nm quatorze dn Maio de mil oilot~tm!os 
S!~:>sPttla c qttairo, quatlragPsilllo tcrt·eiro da lntlr~
PI'I!dl·tlt'ia t' do l111perio. 

Cotn a Hnhrit·n tlt~ Sua :\fngt•slatle o Im!H'I'Iltlor . 

.Xnem·irts t!r· Orir~ e Ynseone!'l!ns: 

DECIIETO '{. :J. .2()\l- tio I 'I de l\laio tio IHGL 

.\llrra a organisa,;üo do Batalhão de Infantaria n .o ~G da Guarda 
Xaeional da rrovincia de s. l'a11lo. · 

.\l!t~ntlcndo a proposta tlo Pr·esitknto da Provineit~ 
tlt~ S. Paulo,, Hei por ht•tn Deeretm· o s,~guiute: 

,\ rligo nn it·n. Fit·a rctl 'lzitlo ;1 seis companhias o 
nnt;tlltiw t!t~ Jnf'nnlnria n." 26 tio scrvieo adiYo da 
t:nardn \'nr:ional da l'rn..-itwia de S. Paulo, pnssatttlo 
ú pr·rlt•itt'~'l' ú s·~('IJIO llt~ Batallliw 11. o '1, ('J'C<IIIa llt~sla 
rl;il;t, 11s i;ll:ll·,l;i:-; ljllilliJi,·;Hios na Ft'l';.!,'lti'Zin da l't·nlta, 
•l;l 1111'~111;1 f'!'tl'Ciiii'Íil. 
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Zacarias de Góes t' \"ascotH·.ellos, do )leu Con
selho, Presidertle do Conselho de ~linistros, l\linistro 
c Secretario tlc Esl<.ulo Llos ;\egocius dl'l Juslil'a, assim 
o tcmlta Putendido, e l':H'a executar. Palneiu do Hio 
de .Janeiro t;m quator7.e ·'de M:lio de mil oitoet•utos 
sessenta e quatt·o, quadn1gt•simo tt~l'l'eiro da llltk
pcudenda c do illt{Wriu. 

])Ef:RETO ~. :1.:210.-da !li dt• ~TaiodL• IRli\. 

Conrede ao lw•titnlo do~:Barhareis rm letras autorisn~ilo para l''rr<'l'l' 
suns fnurçi•l',, e ;tpjlrO\a ils rl'spcctivos Estatntns. 

Atteudendo "o que l'<'pn•sentou o Presitlcnlc do 
Ittstituto dos Haehareis ellt klms, Pslnlwlt·cido nesta 
Cidade, e dt> f'unformidadL' eom a l\linlw Jllmtedinta 
Hm;o\UI·iin de :w dt- ,\lwil ultimo, tuntatln soht·t~ 
p;o~recPr da Sec~iio dos !\'Pgocios elo llli{H'rio do 
Consollto dt• Eslntlo, exarado em Co11sulta de ·Hi do 
mesmo lllPZ: lll'i por hctn conceder ao dito In~ti
lnlo mtlorisa\;fw para Pxen·e1· suas fmw\:ties, L! ap
pt·ov:u· os respeetiYos EstaluiDs eum a scguintt• 
deelara~fto:- que a~ rPsolw;út>s d<: quP trntn o art. 
H .los rderidus Estalulos, núo podt•m ser l'ontra
rins ás suas dispusi\;Üt>s, e que os prim·ipios qnt> 
Sü Jll'u!Cnde tfUP ~Íl'YÜO de ili'PStOS, e as I'CfOrtlliiS 
a qtw st! rt>!'t~l't' o. nrt. \:i, prt•l'isüo de npproYat.Jw 
do (;ovemo llllllf!l'lill. 

.Tosr'• Bonil'at·io de .\ndrnda n Sil\'a, do Meu Con
se~ltn, :\liuistro e Set·rr:l<tt·io dt• E~tntlo dos \t•g·twios 
do Imperio, assim o tcnltn Plllf!lldido <! f'n~:a f'\:I'L'lllnr. 
l'<llaeio do llio de Janeiro em deza~eis dP ~lnio dt· 
mil 9itoeentos sessenta. e quatro, qundr;1gt>~Í11tt• 
terc.mro da In<lqH~ntiPneta c do lmfH'rio. 

Com a Hulli'Íl'a dt• :Stw Mag(•:o;tat!P o lttqwradilr. 



Estatutos elo Instituto elos Badmt•cis em lefl•ns. 

CAP!'lTLO I. 

Do lnsliflr{o 1' Sr'/1 jiul . 

. \1"1. 1." O fnslilnlo lt>tll l'"r • Jittl l'l'llllil' ns ll;i
f'ilill't'ÍS t'lll li·tt·;~:-o du Inqwrio l'i11'.1, jH'lo:-. lllt'IIIOI't'S 
tllt>Íos P""'"Í\PÍs, t'tlllthinnl' ,. Jll'<iltlllrt'l' o pt·ogTPssu 
intl'!lt•i'lll;ll d1• SI'US nssol'indos . 

. \rl. ':!." Jlili';J il!l:i1!H'111' t;ll fitll SI' SI'I'\ÍI'Ú tl!' 1'1'11-
tiÍ<.II'S, ~~ t;utdll'tll tJ,;· ;HIIns puldit·ns P l'ni-xns dt• 
lll'lltdit'l'III'Íil, <J'lilllilo st•ja possirl'l. 

t:.\l'llTLO I f. 

Da n; 'fJaiiÍSrt~-í'ío do liisf it 11{ o. ruim issiin e 1?i'l'l'i 'I'S 
rle SI'IIS ))I('Jil{ii'OS. 

Art. :Lo O Instituto SI' t'Otnput·(t dt• stwios elft•t·tirns, 
hOIIO!'i.lrÍOS, Jll'lll'llli'l'Ífns, lll'tnfl'ÍIOI'I'S, I' l'!:tTes
{)Oiltit'llti~S . 

. \ri. 1." Sr•rütl ,·nthidt•r;tdllS: 
~ 1." Ilonot'ai'ÍitS, toda ~~ qualqttf)l' pt)ssoa, qtll~ 

tivt•t' prestado SI'L'rit;os rd<·rantc•s its ll'!t'ilS p;llrias. 
~ :!. 0 llPtli'nwt·itos, os Baellarpis, qtw tin•n•ttl fl!'t•s

tndll I'SS:•s S('t'\'ÍI'OS ;'1 lll'tn do fii'->!Íflll!l . 
. ~ :L" llP!lll'l'iiot·:~,:-.. todn f' lptalqllt'l' JH':;snn, qtll' por 

Jllt)Ío dr• rnliosos dotlilii,·os t'.Otll'ttl'rt·l' p;lril o t'll
gral\IIPCÍilll'llln lllillf'rial do Jnsliltttn. 

~ \.." CorrPspondent,.s, iliflli'llr•s llndlni'•'Ís, q<w. 
rnsidindo r,·,ra dn Cttrlt', quizen'lll pt•l'lt'lll'''l' :11• 
Instituto. 

Art. :i." Siín t:tlltsidl'l'illlo.~ S!H:ios l't•llllildon·s ns 
qt~~~ :•s:,istir;io ú Sl'ssilo inieiill em 2 dP Julllo dt~ lHti:l. 

.\ri. li." O llnl'lt:ll'l·l, 'I'"' qttiwr p1•r·Lenct'l' no iils
tilulo, di'VI'I'Ú aprP,;t'!llnr 11111:1 tlll'llloriit sultn• qu:ll
'1111'1' p.lt'l" dos "SIIIdtiS do llll!lf'rÍill l>t!lo·gio do· 
l't•d 1'1) 11. 



.\ri. 7.'' Para srt· scwio pfft•etivo ou <·ort·nspomlr•ttln 
Pxigr-sn: proposta ou t'<•querinH'Illo, diploma e tllP
tttltria, que st~l·:·w Pl1Yiados pn\a tll!'Sil. <Ís respl'l'li
Yil'i t'.\lill!llic.st·,t·,; . 

. \ri. X." l'arn ltonorario, IH'll<'lliPI'ÍI'l t~ llemrr~ilot· 
t't•quPr·sc•: prop!Jc·lil nssig11;1da por suis socios dl<~<:
!inJS, hem <:otnn nJI:wilo urwnime da. casn . 

. \rt. \l." Os soeios <·fil:diYos contrilmiri\o cotll a 
quota do 2H000 tliPfiS<If'S, de que St~ podt)l'Ül)" l'l'HlÍI' 
Jwln tlu :iosooo para fnm1a1' 1'11ndo <In lnstituto. E 
nrslr) caso o socio SL:t'it üPelarado lH·ml'eitor. 

Art. I O. Os llllillll'at·ins; ~~ IH:! H a:;sim os hPIH'
mr•rilos, IJPtllf'Pilrii'I~S C COITPSjHl!lllüll\(•S llllll I'Sii-lll 

su.it'itos ú pn•sta1·iw pt>cuniaria. 
Poderi10 1<'1' yqfo, npPtHlS l'tmsnlli\'o, junto a di 

f'Pt·toria nos 1wgocios mais importnnlcs tlo Institutn; 
t: Pllt qtH'slt)t~s pnra.mr·ntn sdenlili<·ns P lilt>rarins 
.Q'nz:u·úô tlns tnPsttws tlit•t•itos, que :1,;~i,;lt>lll <HlSdt•tnais 
:-iOt'IOS . 

. \ri. 1 ·I. Os hnncmPritos pod<:r:l.o on:upa1· os di
n~rsos cargos da dírcdqrín, e vulí\l' nas nssemh\(ns 
1• elPi<:ôes grraes . 

. \ri. 12. Os soeios conrspnnt\Pnlt'S, qunitdo t·~.ti
\'t'l't'tll lt'lllpnríarnenlP n;~ Côrlc, goznr:í.ti th todas as 
rPgnl i<~s dos PIJ'ectivos, lll<'IHIS H1lili'Prn ou sun'lll 
votados, P dísnllin•m aclos :ultttinístrnti,·os . 

. \ri. J:l. O ·;,win, qtw I'Ct·t•hr·r au\ili•l da Cni':a ti:• 
BetH•ficencia, fk:H·ú isPnto de tpwlqu<'l' onus pP
<·un ia t'Í o . 

. \ t·t. 11. Os sqrios p{ft~f'tivos e lleiiPilH'I'Íins po
dc~·üo I'C[li'I!SPlllill' O lllSlilliiO ('11\ SllilS l'PliH:Üt'S C\:
f.(~I"Jill'!'S por lllPill de t"OIIIll1ÍSSI-)('S, dt!Vt'llt\O St~llljll"l~ 
Tl!~\l;~s l'lllt'ill' o urildor, como lill, sahn o cnsn ~~~~~ 
ljll!' o f'i't•sitlt•llli', jli't'ft'lll't'ltd!l il t'SSilS COilllllÍS~.;:'J:!S, 
n quiwr :.;er. 

C.\1'1Tl1 1.0 111. 

Dn Administraç io Soci11l . 

. \ri. t:i. O In~;tilnto st~r<Í iltlrninisll·a.tlo ptll' um<l 
tnt•sa t:nmpnsla <IP SI.' fi~ tliPIIIhros, a saht!l': 

l'residt'IIIC : 
1." Scnt'lilrio: 
"!." lliltl: 



TIH~"llllt't•i 1'0 ; 

Bihliolllct;ario; 
Orador; 
Dil·t;dot· das aulas. 

8i -

St•t·-llws-Jrüo JIICilllH'os adju11tos : 
·I Yiee-PI't)sidentc; 
2 Secretarios supplcntcs. 
Art. f(\. Na ultima sessüo antes da anuin;rsal'ia o 

Instituiu se eousütuirú em asscrnhléa ger·;tl, a 1in1 tle 
procetler pot· escrutínio st•erclo ú clci<;üo da IIIC'sa 
futura P dn s eu 111111 i sslles pei'IIHI'll entes, ex ig ind o-st ~ 
para lodos os eleitos a maioria absoluta de Yotos. 

A ri. n. o Presidente poderú reunit· em pm·r.ieu
lar a din~dorin para decisüo de ncgocios [Hiratnente 
wlwinistratiros, IJnslando p;u·a esta t't~uniiw a ntaio
ria de St)tJS tnemhros . 

. \rl. IH. (Juando qualquer funeciouar·io, St:lll ruo
tiro justifit·ado, niio se etHpossat·, ou a!Jaudonar por 
espat.;o de tllll nwz o cargo, pat·a que tenlw stdo 
deito, serit chamado o ittHIH~tlwto t'lll n>los; e, no 
('(lSO dPSll' IIÜO Ul'CÍ[al', !'ie fli'Ul't'dt'I'Ú a llOY<l l'fl-Ít'ÚO 
Clii asscm!Jléa geral. • 

CAPflTLO 11". 

,\•·t. ·f\J. Ao Pr·esidenh~ coutpete: 
~ 1." Comoenr todas as reuniões exlmonlina1·ias 

do Instituto ; 
~ ~." Presidir a lodos os II'U!Jallrus soci;ws, IIWll

it'lldo a ol'llPill emqu:tnlo possind no reeiuto do 
lnstili!lo, ~~ podt•Jrdo leranlar a sPssüo, IJWIIHlo a 
pruden('ia o ae01tsPillar; 

~ :3." K\t~I'Cl'l' SIÍillClllü O VoiO de tkSCIIlpalt•; IIÜO 
podendo port'•w ,·otar ordinnriarimnenl<•; . * 1 .. " N omPal' a~ commissúes extmonl irwrias que 
niw lt•nltüo sido p1·eyistas pelos pres(;Jltt;s Estatutos. 

Art. zO. Ao Yice-Presidenl'~ perlenee su!JstilliÍI' u 
Presidente l'lll seus impedimentos. 



CAPlTl'\.0 L 

Du l." t' 2. 0 Sccrctrn·ins. 

A ri. ti. .\o L" Secrctnrio co111pcte: 
~ 1." Escrever toda a correspondencia tiO Insli·

lut~ e assigna-:la; expedi!· a,·isos, a!mundos, etc.; e 
nsstgnar os lllplomas com o Prmmlenle e o The
sou reiro ; 

~ 2." Fazer o relaturiü gel'ill nnnual, que lerá na 
scssftu m 111 i vers:1 ria · 

~ :l." Substituir <lU \"icc-Presidr~nle, qunndo em 
L'Xncit~io . 

. \ri. :2:2. Ao Scerelat·io cuwpl'le; 
~ ·1." ll:ll· t'Ollla du expedienlt• 11:1 priu1t~ira parlt~ 

da urdt•Ht do dia, pnH:eliL'tHlu da llll'SIH<t surte ú 
urgnuisnt.JHI t' ll'ilum das m:lHs respPt'lÍYas, rdat,.:üu 
dos sueius pt·•·senlPs, ele., c np~mtt,.:úu das vutat,.:úr•s, 
t:ottl o l't"t'SllklllP l~ I." Seeretano; 

~ :2." Fnzer as nt:las dns reunit'•cs da Dircctori<l, e 
L\\T<t-lns t:tH\l as anlct't>denlt's Hu liuo especial rk 
-- .\l'in~; ; 

~:L" Esnipturnr tlllt liYro dt•- Socios -, em que 
indil(tlt' sua lt:tllll'nlidade, pt·ofissüo, itlndP, n·sidett
t·in, daln tk l'Hlmda, nome do pt·t•pontmte, e mutiYo 
de s11as dPtnissües. 

Art. 2:l. Os Llou:-; supple11les de Scrretario íkarúõ 
sujeitos aos tnesmos eneargos, quanLlo suhstiluirclll 
US propl'ÍP[HI"ÍUS. 

L\Pl'ITI.Il I I. 

,\ri. ::! \.. O Thcsom·piro t~ o unicn n~spousavd pt~lus 
fundos do Inslilulo. 

A ri. :l:i. Siw sL•us dPn~rrs: 
~ ! ." .\1'\'t't'adar nn l'il!.l'l" <liTI'r::;dnr os n•ndinwntos 

do lnstiiul·•. t' t'xe:·ulill" tlS p:tgi\1111'1\lo . .;, qlll: lht· l'o
f't'\11 tH"dt•twdos pt·l:l llirPt"lorin, t'll1 aviso Llo I." Se
l'l'ulnrio, l'xig-intlo dt· tudo tlununt•uto; 

~ :!." E..;niplurar o li1To •·;~ixa do 111:-ilitutu; 



-89 ....... 

§ 3. • Apresentar de seis em seis mezes á Directoria 
um relatorio circumstanciado e documentado do 
estado financeiro do Instituto ; 

~ í.• ApresPntar na penultima sessão ordinaria, 
antl's da anuiversaria, o relatorio aunual e o orça
mento do anuo futuro, para serem enviados á com
missão de fundos, que apresentará o seu parecer'na 
assembléa geral convocada para a eleição da mesa, 
e antes de se proceder a esta ; 

§ 5. o Propor á Directoria uma casa bancaria de 
sua confiança, pata serem depositados nella os fun
ctqs, tanto os geraes do Instituto, .como os espectaes 
da Caixa de Beneficencia ; 

§ 6.• Tornar sobre si a gerenciada Caixa de benêfi
cencia, ouvindo sempre a Directoria a este respeito. 

CAPITULO VU. 

Do Bibliothecario e Archivista. 

Art. ~6. Ao Bihliolhecario e Archivista compete: 
~ '1. o 01·ganisar em um livro especial catalogot> bem 

ordenados, em que fará mençi.ío dos títulos das obras 
da biLliotiiCca e numero de volumes, nome dos doa
.dores c data das doações, e bem assim ter outr9 em 
que indique o nome e morada dos socios, a quem 
emprestar obras, quantos os dias concedidos para a 
leitura, e quaes as datas de sahida e reentrada dos 
mesmos volumes ; -

§ 2." Exigir dos socios a restituição das obras que 
tiverem em seu poder, ou, no caso de extravio, o seú 
valor, que deverá estar marcado em um catalagõ 
esl?ecial ; 

§ 3.0 l\lethorlisar a lista dos manuscriptos,. como 
trabalhos litterarios dos socios, avisos dirigidos á 
Direcloria, etc., que pertenceráõ ao archivo do In~tí
tuto, e que nunca devem sahir do mesmo. . · 

Art. 27. Quanrlo venha a dissolver-se o Institutdf 
perlencerúõ as obrns de sua bibliotheca á dolmperia 
Collegio de Pedro 11. 
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CAPITULO VIII. 

Do Omdor. 

Art. 28. Ao Orador pertence : 
§L" Ser o relator das deputações, que o Instituto 

enviar, salvo o caso do art. 1 i ; 
. § 2." Fazer na sessão anniversaria o elogio histo

rico dos socios fallecidos durante o anno social, 
como tambem o diicurso funebre sobre sua s.e-
pultura. · 

Art. 29. Quando por motivo justificado não puder 
cumprir a sua missão, deverá participa-lo em tempo 
ao Presidente, a fim de que este faça preencher a 
sua falta. 

CAPITULO IX. 

Das Reuniões. 

Art. 30. As reuniões do Instituto serão : 
§ 4 .o Ordinarias ; 
2.• Assembléas geraes; 
3. • Sessões anniversarias. 
A~t. 31. Bastará para . abert~ra das sessões ordi

nanas o numero de se1s soCios presentes. 
Art. 32. As assembléas geraes poderão ser or

dinarias e extraordinarias. Ordinarias serão sómente 
as annuaes para eleição da mesa, e as convocadas 
para questões admimstrativas. Extraordinarias as 
que tratarem de negocios urgentes do Instituto. 

Para ambas requer-se a quarta parte dos socios 
effeclivos inscriptos ; se, porém, em uma segunda 
convocação faltar tal numero , bastará o que se 
apresentar. 

Art. 33. Nunca poderá haver votação alguma sem 
que estejão presentes dous terços dos socios que 
\!verem aberto a sessão. 
· Art. 3~. A sessão magna d"everá sempre ter lu
gar no dia anniversario da inauguração do Insti
tuto. No caso de ohstaculos J?lausiveis o Presiden
te adia-la-ha com antecedenc1a, sendo préviamente 
euvida a. Directoria. 
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A rl. 31>. Será seu programma: 
§ 1.0 Discurso de abertura, pelo Presidente; 
§ 2.• Relatorio sobre o estado geral do fnstituto, 

pelo 1 . o Secretario ; 
§ 3." Elogio historico dos membros fallecídos no 

anno social, pelo Orador; 
§ 4-." Trabalhos analogos ao acto, pelos socios. 
Art. 36. As sessões orctinarias do Instituto serão 

interrompidas por ferias, que duraráõ os mezes 
de Novembro e Dezembro. 

CAPITULO X. 

Das Commissües. 

Art. 37. As commissões do Instituto serão: 
§ 1. o Administrativa e de fundos, que deve ser 

eleita por occasiüo da apresentação do Relatorio 
do Thesoureiro ; 

§ 2.0 Litterarias e scientificas em numero de onze; 
a saber : . 

1.• De línguas vivas, especialmente a nacional 
attendendo tambem á indígena; 

2. • De línguas mortas ; 
3.• De Historia e Geographia. 
'· • De Historia do Brasil ; 
5. • De Philosophia ; 
6. • De Rhetorica e Poetica ; 
7.• De Litteratura nacional; 
8. • De Physica e Chimíca ; 
9.• De Zoologia e Botanica ; 

1 o.• De Mineralogia e Geologia; 
11 . • De Mathematicas. 

Art. 38. As commissões se comporão de tres 
membros, sendo o mais votado delles o relator. 

Art. 39. O socio, que, nomeado para uma com
missão, no espaço de um anno não interpuzer seu 
parecer sobre o respectivo assumpto sem que mo
tive sua falta, nunca mais poderá pertencer a com
missão alguma. 

Art. 4-0. Aos enterros dos ~ocios, quando is~o 
seja possível, enviará o Presidente, em nome do 
Instituto, uma commissão de tres membros, obser..: 
v ando-se a este respeito o que diz. o art. ~ 4-. 
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CAPITULO XI. 

Das Penas. 

Art. 41. O socio, que, no prazo de um anno, nflo 
tiver ~atisfeito as suas mensalidades será elimina
do do quadro dos socios. 

Art. 4-2. Igual pena soffreráõ os socios cifecti
vos, que, sem ter participado á Directoria, se au
sentare!n da Côrte e faltarem ao pagamento das 
mensahdades no mesmo prazo. 

CAPITULO XII. 

Disposições gemes. 

Art. 43. A poss'e da Directoria terá sempre lu
gar na primeira sessão ordinaria depois da assem
bléa geral de sua nomeação. 

Art. U. Qualquer caso não previsto pelos pre
sentes Estatutos será provisoriamente resolvido pela 
Directoria, cuja resolução, para formar aresto, fica 
dependendo da approvação da assemqléa geral. 

Art. M>. Os socios em numero superiór á metade 
dos effectivos poderão, guando julgarem necessario, 
requerer uma assemblea geral para a reforma dos 
Estatutos, o que, sendo approvado, se incumbirá tnl 
reforma a uma commissão especial composta de 
cinco membros. 

Sala das sessões do Instituto 'dos Bachareis em 
letras. Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 1863.
Fernando Francisco da Costa Ferra~.-Am<'rico 
R. de Freitas Mussttrunga.-José Pereira Rego 
.Junior. 
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DECRETO N. 3.271-ue 20 de 1\Iaio lle 18GL 

Crêa um Commando Superior de GJlar{las N_açion11cs_ no Município 
de igarapé-mirim, da Pro~incia do Pará. 

Attendcndo 6 proposta do Presidente da Província 
do Parú, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica desligada elo Commanclo Superior da 
Capital da Província do Pará a Guarda Nadonal do 
Município de Igarapé-mirim, da mesma J>rovincia, 
e com ella creado um novo C'ommando Superior, 
formado dos Batalhões de Iufantaria n.o• 10 e 11; 
da Secção de Batalhão n.o 2, todos pertencentes ao 
serviço' activo, c_ J ·á organisados naquelle i\Iunici
pio, e de mais duas companhias do serviço da' 
reserva, que ticào creadas nas freguczias de Igarapó
mirim c Abaeté, sendo esta de 82 Guardas, c aqudla 
de 87. Estes corpos e companhias avulsas terüo as 
suas paradas nos ln.gares, que lhes forem marcados 
pelo Presidente da Província ,.na fôrma da Lei. 
· Art. 2.° Fica revogado nesta parte o Decreto 11.0 

novecentos c cinco d8 vinte seis de Janeiro de 
mil oitocentos cincoenta e dous. 

Zacarias de Góes e Yasconcellos, do 1\leu Conselho, 
Presidente do Conselho rle Ministros , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em vinte de Maio de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragcsimo terceiro da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Impcrallor. 

Zacarias de Góes.. c Vasconcellos. 



DECRETO N. 3.272-de 20 de Maio de 1864. 

Crea um Gommando Superior de Guardas Naçionaes nos Municipios 
de ChaYes, Soure e l\lousaràs -,-âa Prin·iúéia· do Pará. 

Allendendo á proposta do Presidente da Provin
da do Pará, He1 por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica desligada do Commando Superior da 
Comarca de Marajó, da Província do Pará, a Guarda 
Nacional pertencente aos Municípios de Chaves, Soure 
e 1\'Ionsarás, da mosma Provinew, e eom clla creado 
um novo Commando Superior, formado do Batalhão 
de Infantaria u.• 22, e da Companhia avulsa da 
reserva, já organisados no primeiro daquelles l\lu
niei.pios, e mais um Batalhão de Infantaria, com 
quatro companhias, e a designação de 37 do servi~o 
adivo, que flca creado nos dou~ ultimos 1\'Iunict
pios com os 508 Guardas pertencentes á 5. • Secção 
de Batalhão, elevada a esta categoria. · 

Art. 2.0 .Fica revoO"ado nesta parte o Decreto n.o 
mil novecentos seslenta c dous de vinte dous de 
Agosto de mil oitocentos cincoenta e sete. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
President~ do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado elos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faç.a executar. Palac10 do Rio 
de Janeiro em vinte de Maio de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Z acarias de Góes e Vasconcellos. 

DECRETO N . .3.1l73- de 20 de Maio de 1864. 

Eleva á categoria de Secçno de natalhllo a Seccilo de oompanhia da 
Guarda Nacional do s~rviço de reserva, orga'nisadn nas freguezias 
de ltapcva e Parannpancma, da Provincia de S. Paulo. 

Attendenr1<" ú proposta do Presidente da Província 
1lc S. Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Arl.. 1." Fica elevada á ealegoria de Secção de 
Batalhúo de lluas companhia:-; , com a designação 



--95-

de dczaseis, a secção de companl1ia da Guarda 
Nacional do serviço da reserva , organisada nas 
freguezias de Itapeva e Paranapanema, da Província 
de S. Paulo, e revogado nesta parte o Decreto n.• 
mil seiscentos trinta e cinco de dous de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta e cinco. 

Art. 2.• A secção de Batalhão, acima mencionada, 
terá a sua parada no lugar que lhe fôr marcado 
pelo Presidente da Província, na fôrma da lei. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Presidente do Conselho dos Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negodos da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte de Maio de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos. 

--···-
DECRETO N. 3.274-de 2i. de Maio de 186L 

Crêa um Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional no 1\Iuniripio 
de s. José da Parahyba, da Vroviilciã de -s: Paulo. 

Altendendo á l?roposta do Presidente da Província 
de S. Paulo, IIe1 por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado no Município de S. José 
da Parahyba, da Província de S. Paulo, e subor
dinado ao Commando Superior da Guarda Nacional 
dos Municípios de Jacarehy e annexos, da mesma 
Província, um Batalhão de Infantaria, com quatro 
companhias, c designação de ~1 do servko activo, 
o qual terá a sua parada no lugar que lhe" fôr mar
cado pelo Presidente da Provmcia , na fórma da 
lei. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do l\Icu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministros , Ministro e 
Secretario dP E:-tado dos :'ol't•gocins da Ju~ti1:a, assim 
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o· tenha cntemlido c fuea executar. Palacio do Rio 
ele Janeiro em vinte quatro de Maio de mil oito
cPntos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da 
Independencia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Zacada:; ele Góes e Vasconcellos. 

DECRETO N. 3.275-de 2&. de Maio de ~ 864-. 

Marca a fiança que derem prestar os Thesoureiros das Secretarias 
- · -- de Policia. · · -- · ·-

Convindo fix11r as quantias das fianç~s a que s~o 
obrigados os Thesoureiros das Secretanas de Poli
cia, na fórma dos respectivos Regulamentos, para 
poderem entrar no exercício de suas funcções , 
Hei por bem Decret11r o seguinte: 

Artigo unico. Os Thesoureiros das Secretarias de 
Policia das Províncias do Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, nahi:\ e Pernambuco serão obrigados a 
prestar a fiança de seis contos de réis para po
derem entrar no exercicio de SUB& funcçoes; a de 
quatro contos os das Províncias de S. Paulo, Mi
nas Geraes, Maranhão, e Pará; e os das demais 
Províncias a de tres contos de réis. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conse
]ho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e ~ecretario de Esta~o dos Negocios da Justiç~, 
ass1m o tenha entendido e faça executar. Palac10 
do Rio de Janeiro em vinte quatro de Maio de 
mil oitocentos sessenta e quatro , quadragesimo 
terceiro da 1ndependencia. e do Impe~io. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o imperador. 

Zacw·ias de Gúes e Vasconcellos .. 

-···-
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DECREtO N. 3. 275 A- de 28 de Maio de 1861-. 

Crêa um natalhJo de Infantaria da Go_arJia ~a.c.iou.Dt nas rreguetiu 
de S. Felix e Outeiro Redouoo;-ífa Província da Babia. 

Alt~ndendo á proposta do Presidente da Província 
da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. L• Fica desligada do Batalhão n.• 13 a Gul'l.rda 
Naeional qualificada nas freguezias de S. Felix n 
Outeiro Redondo, da Província da Bahia, revogadn 
nesta parte o DecnltO n.• novecentos oitenta e quatro 
de oito de Maio de mil oitocentos cincoenta e dous, 
que· organisou aquelle Batalhão. 

Art. 2.• Fica creado nas Parochias de S. F1~lix: e 
Outeiro Redondo, acima referidas, c subordinndo 
no f.om!llnndo Superior do Município da Cachoeira, 
da Província da Bahia, um Batalhão de Infantaria 
com seis companhias, e a desiO"nação de cento c 
sete do serviço activo, o qual· terá a sua parada no 
lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Pro
víncia, na fórma da lei. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios daJustiJca, nssim o tenha 
entendido c faça executar. Pala cio o Rio de Janeiro 
em vinte oito de 1\laio de mil oitocentos sessenra 
c quatro, quadragesimo terceiro da Indcpcndcnciá 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacrn·ias de Góes c Fasconrellas. 

DECHETO N. 3. 27G- do L o de Junho de 181H. 

I>Psanneta o Termo de B:ot4s do de S. João do Rio Claro, nmbo), 
. rt:t Provincia· ele S. PàtiTõ; e cr~a nellc nm lugar de Juiz Muuici..; 

pai, que accumulará as fuurçues de Juiz de Orph~os.- -··-·--· 

Hei por bem Decretar o seg1íinte; 
Arligo unico. Fica desannexado do Tenno de S. 

Joiío do Rio Claro o de Brotns, ambos nn Provin
da d~ S. Paulo, 0 ~:rPndo IIC'II<> um lugnr de Juiz 

LSIS DE 18()~ P.l ~TB 11 13 
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~runkipal, que [lrcumulará as J'uncçüc-s de Juil tlc 
Orphãos ; rnugndns as disposições em contrat·io. 

Znearias de G6es e Vasconcellos, do Meu Con
sr-lho, PresitlenlP do Conselho de Ministros, Ministro 
~~ Set:rcturio de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido·, e fuÇa executar. Palnc10 do Rio 
de Janeiro em o primeiro de Junho de mil oitocen
tos sessenta e quatro, j~uadragesimo terceiro da 
Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mages(.D.de o Imperador. 

Zacarias de. Góes e. Vasconcellos. 

I>ECBETO I'\. :!.'217-\lt) !~ d<' Junho de IRGL 

Altera a •:•~mliçilo 1.• <la~ approvarlas pr\o Decreto n. 0 3.091 de 7 
de Maio úc 1SG3. 

Attendendo <lO que Me foi representado pela CQ!ll
pnnhia Bras_HrJr_a d_~ Paquet_ç_s !!. vlpdr : Hei poroem 
onlcüar, que o descõYi'rõ"mensa e dez contos de 
réis, a que a mesma Companhia ficou obrigada 
pela condição 1 .. • .das <tpprovadas pelo De~~eto n. o 

:J.09·t de 7 de Mmo de 1863, comece á venhear-sp 
do mez de Janeiro do nono de 186:; em diante, ulte
I'Htla ê\ssim c sómente nesta parte a referida condi~üo 
t • Dt•creto. 

Domiciano teitc Hibciro, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado rlos Negocios da Agri
cultura, Commcrcio e Obras Publicas, o tenha <~ssim 
t'ntendido e fuçá exeeutar. Palacio do Hio <le Ja
neil'O em quatro de Junho de mil oitoecntos sessenta 
t' quatro, quadragesimo terceiro tla Indepemleneia. 
e du Impcrio. 

Ctlm <• Hllhrica tle Stw -'lugesta<le o Impcratlor, 

]Jo;m"ciano Lriie Hibri,·o. 
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DECHETO N. 3.278-de 6 de Jitnlio de f86f.' 

CDutedc a Jooé Antonií) Gomes P.rl~eiio, por Hl anuo& ptr;r. prfpa .. 
. · rar e vender no Imperio vio~o _e cev~da de rua in~oç~o. 

Attcndendo ao que 1\le representou José Antonio 
Gomesy ~ Tendo Ouvido o. <.:ouieUwiro · P~:ocurador 
da Coróa, Sobe1;anià e Fazenda Nacional, Ilei por 
bem conúedcr-lhe privilegio por tempo de dez annos 
para preparar e vender no lmperio vinho de ce
vada ae sua invencão. 

Domiciano Leite· Ribeiro, do Íieu Couselho, .Mi
nistro e Secretario de Estado dos NegcJcios da Agri
eulturn, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Jil
neiro em seis de Junho .de mil oitocentos sessenta 
e quatro, quarlragesimo terceiro da Independencia 
c do Imperio. 

Com a RnLI'ieA de Sua Mageslacle o Imperador. 

Domiciano Leite R i/JC'ÍJ'O. 

--
DECHETO ~. 3. 279- de· 8 t1C Junho de f 8GL 

Reune o Termo tl.c E;. Se!b1~1Jão 4;1 .foz 1/Q 'fii.UQM ao de S. Migm:l, 
alllllos ua Pro\"iucia de Sauta Caiilariua. 

Hel por hem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Iica reunido ao Termo de S. l\Iigud 

o de S. Sebastião da Foz do Tijucas, ambos na 
Pl'Ovincia rle Santa Catharina; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Zacm·i:'ts rle Góes c Vasconcellos, do l\Ieu Con
selltú, Presitlénle do Conselho de Ministros, Mini~lro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Jus li<,.,~. assim 
(i tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em oito de .Junho de mil oitocentos 
sesseula c quatro, quadragesimo terceiro da Iude
pendencia e do Imperio. 

Com a Hnbrica de Sua l\Iagcstade o Irnpcl't'ldor. 
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DECRETO N. 3.280-de 2 de Junho de f8~i. 

Cr~:t, no Termo de S. Miguel da Província de Santa Catharinn, um 
lugar de Juiz llluuicipal, que accumular6 as funcçoes de Juiz de 
Orphílos. ,- · 

Tendo a Lei da Assembléa Provincial de Santa 
Catharina, numero quinhentos quarenta e um de 
onze de Abril do corrente anno, passado o ·Termo 
de S. José, pertencente á Comarca de S. José, ao 
qual se achava reunido o de S. Miguel, para o da 
Capital , mudando igualmente a denominação da
quclla Comarca para a de S. l\liguel ; Ilei por bem 
Decretar o seguinte: • 

Artigo unico. Fica creado no Termo de S. Miguel, 
pertencente á antiga Comarca de S. José, hoje de
nominada de S. Miguel, um lugar de Juiz Muni
cipal, que accumulará as funcções de Juiz de Or
phãos; revogadas as disposições em contrario. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Con
selho, Presidente do Conselho -de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacw do Hio 
de Janeiro em oito de Junho de mil oitocentoli 
:;essenta e quatro, quadragesimo terceiro da Indc
pcndencin e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua r.Iagestade o Imperador. 

Zacat'ias de Góe$ e Vasconcellos . 

..... 
DECRETO N. 3.281 -de 8 de Junho de 1861. 

~larca o ordenado do {'romotor P!lh.Hco da Comarc.-1 de 1\laman
I!Uape, creada na Pro~incia da Parah)·ba. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. O Promotor Publico da Comarca tlc 

1\lnmangunpe, crettda ultimamente na Província da 
l'nrah~·ba, Yen~:crá o orden~.do aunual de seist:eulo~ 
mil rPi~. · 
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Zacarias de Góes e Vaseoncellos~ do !\leu Conse

lho, J)resitlentc do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiea·,. 
assim o tenha entendido c faça executar. Palaêio 
do Rio de Janeiro em oito de Junho de mil oito
centos sessenta c quatro, quadragesimo terceiro da 
Indcpelltlcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacarias de Góes ~ Vasconcellos. 

DECRETO N. 3.282- de 9 de de Junho 1864.. 

AltHa a disposiçllo do art. li do regulam~nto approlado pelo De
creto u.• 2.89S de 1'! de l\larço de 1862. 

Hei por bem Deeretar o seguinte : 
Artigo unico. A altura de dous palmos acima do 

nível da torneira publica mais proxima para os de
positos de penl}as djlgl!_a, de (lue trata o artigo 1.~ 
tio Regulamento approvado pe o Decreto n.o 2.898 
de 12 de Mareo de 1862, será tomada do orificio 
das torneiras, que alimentão os de~sitos, e não .do 
fundo dos mesmos depositos, como estabelece o 
referido artigo. 

Domiciano Leite Ribeiro, do l\leu Conselho, 1\Ji
nistro e Sceretario de Estado dos Negocias da Agri
cultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em nove de Junho de mil oitocentos ses
senta e quatro, quadragesimo terceiro da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Dvmiciano Leite Ribcir·o. 

--



- 102-

DECHETO N. 3.283-de H de Junho de f864. 

Separa o Termo do P;in_cip~ do de Curitiba, na Província do l'a· 
raoá, e crêa oelle um lugar de Juiz lluuicipal, que actumulará 
as funtçües de Juiz de Or(Jbllos. ----·· ·... · 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica separado do Termo de Curi

tiba o do J>rincipe, na Província do Paraná, e creado 
nelle um lugar de Juiz Municipal, que accumulará 
<Js funcções de Juiz de Orphãos ; revogadas as dis
posições em contrario. 

ZacariRs de Góes c Vasconeellos, do Meu Con
selho, Presidente do Conselho de Ministrós, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palaeio do nio de Janeiro em onze de Junho de 
mil oitocPnlos sesseiita c quatro, quadragesimo tcr
t:ciro da IndepcndPucia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestadc o Imperador. 

Zacarias de Góes e Yasconccllos. 

-···-
DECI\F.TO N."!J.2S.i--de H de 1U!lllo de ~86-i-. 

Cr~a um Commaodo Superior de Gpardü ~_çiorutes no .Município 
do l'omba, da Provincill de Min11s Gerâes. 

Attendendo á proposta do Presidente da Provincia 
de Minas Geraes, Ret por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Fica desligada do Commando Superior do 
1\Iunicipio de Piranga, da Província de Minas Gera('s, 
a Guaràa Nacional pertencente ao districto do Pomba 
e com ella creado um outro Commando Superior, 
formàdo do Batalhão n.• 52, reduzido a seis com
p:mhias, e da secção. de. Batalhão !1· o 16 , já orga
msados no mesmo dtstncto, c mats um Balalhflo 
tle Infantarin, com seis companhias, c a desigrwdio 
de 91, rlo ~cr-ri1;1) a c ti v o, c um E:-;rpmdrúo de C a ntlia-
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ria, com a designação de 18, que /leão crcados, 
tendo as suas paradas nos lugares que lhes forem 
marcados pelo Presidente da Provincia na fôrma 
da lei. 

Art. 2.° Fica revogado nesta parte o De('reto n.o 
mil cento oitenta e nove de oito de Junho de mil 
oitocentos cincocnta e tres. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e í'tH;a executar. Palncio rlo Rio 
de Janeiro em onze de Junho de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendencia e do Impcrio. 

r.nrn a Rubrica de Sua Magcstadc o Impfmulor • 

. Zacarias de Góes e Vasconcellos, 

_,,,,__..,. 

DECRETO N. 3.283 de 43 de Junho de 18G.J. 

Autorisa o U,1_nco ~mal \:_H nótherario p11ra incorporar a S.QfW;l~tlf' 
do Segut·os nlútuosiobre H a~ c enominada ~ Protectora das Ta-
!Ei)_i~s ..::..; e 11pprova o» respectivos Estatutos. -·-- -·· · -- ·-

Attendcnrlo ao que representou a Directoria do 
Banco Uul'al e Ilypothccurio, competentemente au
torisada pela assembléa geral dos seus ocdonis
tas, e de conformidade com a l\Iinha Imperial 
Hesolução de vinte um do nwr. passado, Tomada 
sobro parece~· das St~cçilcs dos NPgocios da J.'a
zenda e Jmperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta lie dezoito de Fevereiro do corrente 
anno : Hei por bom Conceder ao Banco Hural e 
H,vpotheeaJ'IO autorisação para incorporar uma So
ciedade de sPguros mutuos sobre vidas, com a 
rlcnorninacão de - Protectora das Famílias-, e 
Approvar ·os respectivos Estatutos, ob.servando-so 
ns alteraçt-Jes seguintes : 

1.• Ao <HI. !\.• O minimo da con1rilmirão unic:l 
fi•·;1 t'11·,·:~dn <I r·inror•J•!;l mil rr'·i,;, · 
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2." Ao art. 7.• Suhstituão-se ~s palavras: pl'Opor
cionaes, etc. até o tlm do artigo, pelas seguintes: 
e podem fazer-se debaixo de qualquer das seguin
tes condições : 

· L• Com risco de perda de cnpital e lucros, 
isto é, com a condiçao de nada receber o bene
ficiado da Associação, se o respectivo segurada 
fallecer dentro do prazo do contracto. 

2. • Com risco de pel·da do capital só, isto é, 
com a condição de só receber o beneficiado na 
época da liquidação os lucros correspondentes ao 
tempo por que o seu contracto vigo1·ar, isto é, até 

. moner o seB"urado, perdtndo todo o capital entrado. 
3. • Com nsco de perda dos lucros apenas, isto é, 

com a condição de que~ morrendo o segurado, o 
beneficiado só receberá na época da liquidação o 
vnior das entradas effectuadas. 

3! Ao art. 9.• § 2.• Accresccnte-se: -mas nunca 
ú vontade de quem substituir por qualquer das 
f'ausas de que trata o § 1.• deste artlgo o primi
tivo contribuinte, fundador do beneficiO. 

L • Ao art. i O. Supprirna-se o paragrapho unico. 
!La O art. i 3. Sulistitlla-se pelo seguinte : 
Os contribuintes que quizerem fazer parte da 

Associação no mesmo anno em que nella se ins
en:verem, de\-·cm pagar sobre a contribuição, se 
el!a fôr unica, ou sobre a primeira annuidad<:', 
um por cento ao mez desde o principio do anno 
social: e adquirem assim direito á partilha dos ju
ros da Sociedade a que pertencerem desde o prm
cipio do anno social, e á partilha das heranças, 
aequisiçôes e multas, que se verificarem da data 
da entrada na Associaçào até o fim dos respecti
vos eonlmctos. 

n.• Ao art. 21 ~ 1.0 em vez de -com perda-· 
1P.ia·se- com risco de perda. 

7 .a Ao art. 30, em vez de-trcs mezes-leia-se
quatro mezes. 

8.• Ao art. 33.-Accresccnle-seno fim:-Paragrapho 
unieo. :Fica salva a disposição do f.odigo Commêrcial 
nos c .. asos de fa.llencia, quando a pensão Li ver sido in
stitnida a beneficio do proprio contribuinte, ou n 
sua substituição neste caso se tiver verificado dcntm 
.fl.a úpoea CJ!I Q}l~ as fallencias começão a produ
ztr os seus cllmtos. 

!l." D(~pois do art. 3:;, accrcscenlc-sc o arligo se
guinlr' :-\nlt•s dl• tint!nr o prinu·irn rtuinquPtmio dtt. 



,bsut'ia('iiO, niw se fará a primeira liquidação do~ 
coutraefos de primeira classe. 
:f o.• o art. 37 Substitua-se pclt~ seg\\int~ : #4 pQr

tiiha dos lncws de cada sociedade será retta pela 
regra de companhia, de modo que o quinhão de cada 
benel1ei11do srja directamenle proporcional ao pro
dueto dos srgnintes factores : o valor da contribui
~~rw, o riseo de morte do segur·ado, e a dúração 
do conti'acto. 

'11·•. Ao ar·r. 38. Accrescttni..C-s.e: - .\. ~abella dl) 
wor·ralidatk será a de Montferrand. 

1 :!." Ao nrt. ft2. Dig11-se: -capital inscripto e rea
lizado, compn~hendendo tanto o das entradas unicas 
como 11 das annuacs .i~ reali~adiUi. · 

13.• Ao <L'l. 60. Accresccnte-~~: -,-,-Paragrapha 
uni co. Pica ·~alva a disposição do à ri. 2!14 fiO f.Odigo 
do Corumcrdo que autorisa a re\·ogacà() rios mlltHla
larios a juiz11 da assembléa g-eral do& 1;\S~~wiados, .e 
se esta_asser:dlléa g.erul es.colúer q1,1trn admiuis~reçã8 
qu() nan st> a a DH'eelqrra do Ranco Rur})l 'é By.,. 
pothecario, licaráô sem rigor as disposif!ôcs dos 
arts. 11, ,, '2, l1, iH, :w, e quaesquer outras do~ prP
SPIIIPs ~~slal;ltus na p;u·te relativa ao mesmo Banco. 

I L" Ao arl. üii. Sull:-;titu;i.o-se ()!) p;~lavras: a gc
Tr'ncia dr'sla, etc. af.t\ o lirn, pelas segl)inte~:-,: ~ 
a esse tempo ainda esliv()r eqcarregado da gerencia 
da mesma associaçflo, a asscml:>léa gM<Il dmãta provi
denciarú ~~o mo fôr conrenient.l}. 

,f!).• Drpois do art. 66 accrescenf.{:l .. se .o seguinte 
artigo: -A autorisação cunc.c(Ji.da tl~lo preserHc De
ereto se julgará caduca nos casos prf!vi~tos po llrt. fi, 
§ :.!. 0 do Dc~ercto n. 2. 711 de l!l 1fe De~nrnbro de t860, 
e ser·á cassada nos caso~ de fnfraeç.ão fio art. ~.q ~ 
7." da Lei n. 1.083 de 22 d~ Agosto do mesmo anno. 

113." Inclua-se no capitulo das disposiçôes garacs 
o a ri. 138. 

Jos1' Pt~tlro DiasdeCarvalho, do l\feu Con:?elho,Sena· 
dor do Illl[Wrio, Ministro c Secretario de F..stado dos 
!\'eg·ol'ios da Fnzenda e Presidente do Tl'ibuual doThec
souro Naeioual, assim o tenha entendido e faça exe
eulat'. Palaeio do Rio de Janeiro em treze de lunbo 
de mil oitocentos sessef!la e quatro, q~Iadrag~si,mo 
len~c·ir·o ela Iudependencta f\ do Imperw. 

f:0m 11 Rubrica de Sua :\Jagestade o Impe1·ador . 

.Jos.1 Pedro Dios de CmT(Il/io, 
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Regulamento para a ,\ssoeiaçào tle Srgm•o mutuo sob1·e 
a dda, deno1ulnada - l"rotectora olas Fa•ullias-gc•·hla 
pelo Banco Rural e Hntotbec:u•lo •lo Bio de .Janeiro. 

CA.PITULO I. 

Da {o"f"/narão, fim, installarão e dum[:i'io da 11sso
riariio. 

Art. L o O Hnnco Hnral e llypo.lhecal'io do Hio dP 
Janeiro, competentemente autortsauo pelo t;overno 
Imperial, incorporará, por eonta e t'om o~ eapilm's 
das pessoas que se sujeitarem As condições do 
presente Regulamento, um<l Assoeiação de Segmo 
mutuo sobn~ a vida, tlenom iwt~Ja- l'rotectora das 
Famílias. 

~ oi , 0 Os capilaes da Assoeinção fie~10 L'lll Indo 
desligados dos do Banco, assim como os eapil:ws 
tio Ranco nüo cntrllo para n Assoeiaçün. 

~ 2. o A gm·encia da Assoeiaçiío será exPrcidn . 
por parte~. da ~ireeloria tlo Bnneo, poy l~m Inspector 
Ueral, e hseahsada por uma commtssao do,.; asso
dados: a creação e attrihuit'i""tcs do Inspeetol' Gt~nd 
·t• dil. Commissão .Fiscal acfinnte serão r<'guladas. 

Art. 2." A Associação do Scgnro mutno solll'l~ ;1 

vida tem por fim unico a crent~ito de capilaes " de 
rendas, pelos meios e soltn· tiS hascs fJUP tll'slc 
Hf'gulamcnto se estipulüo. 

A sua séde serú na Ct'\rlf' do Rin d<' .rnneiro, ,. 
['Otlerá ter a~eneias tlPnlro e I'Ma do Impcrio. 

Art. :.1." A Assoeiaç.üo scrú installatla depois quP 
este Regulamento for approvmlo por Deerelo do 
Governo Imperial, e logo que se achem inscripto,.; 
cem associados. 

~ ·I. o As suas operações começaráõ scssenl:1 dias 
depois de pul.Jlicado u registrado este Re(..!:ulnmettlo. 
c a Carta Imperial que o npprovar. 

§ 2. o A sua tlnraçüo serú de cincoPnla annos , 
eontados rlo dia em que tiverem eomet,:o as s1H.1s 
operaçües, na fôrma do paragrapho atúecedenlc. 

~ ;p Este pt·azo poderá st~J' prorogado, ou a Asso
ciaÇão dissolvidn, pot· deliberat;ão da sua assernbléa 
grc•ral, expressamente convocada para essn fim. 
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% L" TlPiiiJer·ada a pro rogação, solicitar-se-ha 
iuunediatamente a approvar;ão do r.overno Imperial, 
•·m conl'onHiüadP da doutrina do <H'I. 296 do Co
dip·n Cnnuner-eial. 

~ :;. o Dclilwrada a dissolu~:ão, comPt_:arú log·o <l 
1 iq Ui ri<H:{IIl. 

CAPITULO ll. 

\ r·t. i. o O fim a 1{ue a Associa~;<io se propõe (,_art. 
~."l r'• fadli!at· a tot as as pessoas, sem distinc~:ilo 
dt• cla:.;;~t·, que a ella qnizerem pNlencer, a erear,;iío 
dt> capi!Hf'S, e il dn rendas,, pm· meio de eontri
hili~;t"H's t't·itas por urna só vez, ou ~OI' annuidades. 

\ri. :i-" O ttllliÍlllO dn eontrilnti~;ao, uniea. ou 
illlllllill, snú de dt•z mil r!•is . 

. \r·t. (i," .\~ cou!rihni•·ões sPt'<io convPI'thlas uuit·.a
tllulllt) t'tll .\polit't'S tl<i' Divida Puhlil'.a Nacional dt) 
ti"/ ... rw qtH' tautht•fll sP eonverterúü os seus jm·os. 

Os c<lpil<ws nssint progresshamente augmentados 
-a lwr<tltt_;<: tttulua dt~ capilaes t) do rendimento 

ddlPs por t'nllt 'l'imeutu dP Segurados-as acquisições, 
por eonunisso, P t~vnutuaes --e as multas, de que 
atlinnlt• st• lratar·ú, constituem o fundo divisível da 
.\SSI 1Ci;t6t0. 

Art. ·f'.o Os t:ontmetus de seguro só vingão, e 
pro;luzPIII t1 Jim que o cont.ribumte teve em vista, 
11u t:ôbt) ti<~ ~nhreYivt~neia do segurado, e são [Jro
porcionacs ús seguintes condições, unicas em que 
s'~ l1aseüu, a salwr: 

1." Pt·r·tla de capital e lueJ'Os. 
':?." l'Prdn do capital só. 
:3," Pt•rtla dos lueros só . 
. \rt. 1-1." O intlivitluo que sn i11ser~<vP na Associação 

pa1·n l'awr o eonlmetu tlc seguro clranu-se-Con
tl'ihuintn. 

O individuo (ou intlividuos) em eujo beneficio o 
t·ontrihuinlt~ faz o r~ont1·acto tle sngnro elwma-sc 
- n•·rwl ida do. 

o Colllrilntiutt• pótlt· lamht>m faz;·r t1 t'tlltlraeto de 
~-,,,.,, <'tll ... t•n lH'IIJII'io herwficio. 
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Todo o eolllt'acto lie ~t·glll'o nssPnta ~oht·e a Yitla 
lle ultl tnuivlduo, 11 quem s~~ <:lwinu _gegurnrlo. 

O Contrlbui11t~ t)ódü thtnheln ~et· srgni'<Hl?; por
que pócte fazer o seguro sohre a sua propna \'lcla, 
como pôde fat~-lo sohre a tlo Jwneticíar\o, c aitllla 
sobre a t\e tNcl'it·a pessoa que li\Tt'IIICllle podL·r(, 
l'Seolhcl;. 

Art. 9." A unica entidatle qut> ni10 ptidP sPt' suhs
lituida em toda n 1\urnc-i'í.o do eontracto tk st·~uro 
ó o segurado. • · 

~ 1. o O eontrihuinte que, por fa\lt•t·intenlu, uu 
outra eausa, nií.o ~atislizet· n~ <lllllliÍililtks, e uull·os 
drn•res a que se obriguu pdo 1~ontral:lo. pótl1· 
ser substituído por qualquPt' pessoa, me~mu pelo 
henclieiat\o. 

~ 2. 0 O be111-~lkiado potlm·á ser suhslituido ú ,.,.11-
tatle 1\0 ctmtl'ibuinl!', Pln qunlqtter t'•pocn da du
nu:fw do !'llltll·ndo. 

~ :!." .\o l'ilsl\ dt~ suhsliluit·út) 1\u lli'llelit:iadll l'ur
SI'~ha acumpeli'llli~ apostillunii npolitt~ 1lu st~:-:·tn·u; 111as 
ainda seit\ it aposti\la a suhslitni\:<"1.0 s~'nÍ a:lmittida, 
quamlo cons i.!.nwtln l'lll lt•stnment" uu <>se ri plun1 
publica. . . . . . . 

At·t. 1 O. O eoltlt·tlmtlllt podt• 1 lar no !Jenellnado 
o dit·cíto )JII'nu tio eonlraeto dt• segut·o, qw~ t'lll 
seu favor Ít)stituil·, ou e:nweder·-llw súmL'llle o 
usufnteto, rescrnmrlo a posse plena pnm o hc·t·tleiro 
do mcsr'no hPlH~fidatlo, po1· Pile eolltrihuinlf~ indi
!'atlo, nu 1\iHtiH l'PSPJ'\'ntulu-o IJ<II'U lerceit·u. 

~ llnieo. l'ítl éllso de quP o hellcticin dn eo!llraeto 
IPuha de st~J· gozado pnr 11sofrueto, o Haueu Ruml 
t' llypülhi't:at'il! ge tmllsllllütJt ~1dminlstmtlor d~·ss(' 
hPIIPtlcill nll•dwnte il t'lllllnHssao qm• os seus Esta
lutos lht' t·utH·edl'lll. 

:\1'1. 4 I. As t·,mlrlh\licút•~. 011 !'lllhtdas dt• fundos, 
dt\Yerúú ser feitas na ·Thl'sLHil'aria do Ballt·o Hnral 
~~ llypothceario 1:111 qll<llqlH'I' tlag sf~guilllt•s t'•ptH'!IS: 
tlo '!O il 31 tlP l\Iar\:o, dt! ':W a :10 tlc .lttnho, de :.'!1 
a :lO de Selt>mhro, 011 dP ':!O a :3·1 t!P Dt•Zi'll1ht·o dt· 
!'adtl Ullllü. 

ML f!. As t.:onlt'ibUit,;ües que 11 .\s:-~ut·iiH:üo l't'
,·,~her uu tleeut·so de t!Ualqlwt· auuu sucial, t> IJII<' 
1\flu Vuo lo~o t'aif)I' pHI'le do fun!lo llé alglllna tias 
soeie~tot~cs de quP lt·ala o Cap. :l.", pm' l1iío lér· o 
conLnlnHnlt! optado 1wla f'nt:illdade q1w lhe ('.1111-

,.l'dn n llt·til.ro SP:J:tliniP (·I :r1 t'lllrat·út"l 1'111 contn l'tll· 
I"PI111' 110 hnllt'llc 1\1\l'nl t' 11,\ptlllit'I'[II'ÍO nlt-. il" tli:1 
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;jJ dt• l)eZt'llilll'O IJI'O\ÍIIli\IIWll!e f'llf!lf'(l, \ I'IH'I'IHJn 

p<11'<1 a \.·;sot·i;u,;iío, n litulo tk aJ~quisi~;üu cn'nlun!, 
o pn•tnio qtw o B<tll_<:tl pagnr p1·lus s~~us dcposil(ls . 

. \1'1. .f:l. ():; ('IJ!lii'JiH!Ii1ll':i qll(' qUIZ\'il'ill lt:r jl<U (i! 

nos luct·os do n1111o <~111 'l11c s<' i1Jst·rer.·l'!'ll1 na .\c;
soci<~\Jw dt":t•Jn png;u· so 11'1) n t'•.tn!ri!Jui\JIO, st• clln 
fúr 11JIÍI';l, OI! solli'U <l Jli'ÍIIH'ÍI':I illll,J!tÍdHdi', 11111 !JOi' 
L:t'llto Jhll' cad·a HJ!'Z 011 frnc•Jin dt• lllf'Z dl'stlt• o 
JII'ÍJ1tipio do 11111!0 sor·inl. 

\ri. I\. Os quinqlt~"lli'Íos díl r·oiiiJli't:IIIÍsc;o sot·i<~! 
Jlill'n ;:s rcsp••<:liY<~s Jiquida<JH·,; st'i ,·;o :it'lll[ll'l_' (',IJ!ll·

plt'los, I' Coíll<'<.:<~l'ili.l !111 l.'' dP .Jn~wiro :·:t'gllt!l(l' ;_w 

anuo <'lll rpw :;P liZI't' <I p1·i:1:t·in1 l'lllllribuil'ilo, co111 
C:\Ct'Jl<.:ilo tio pt'ÍlllCÍI'Il, r:tlj'l t'tllill''.:o Sl'l'Ú 'f,ppurlu
ll<lllll'lllt· illlllttllcindfl, 

I \"JJTi.O IJI, 

fJrt· r-/r!SSijÍt·(l;/in dos r·n,l(,·rrr'fr;S ti(' Si'tilli't!. r' rlfl 

j(J, '/Ji!/,: riu r/riS SII!'Ír•dorh·s. 

\r!. I:;, fh l'tlll!l'ili'fth dt• ~'''2t:r'o di' idi·Jtl·-,.01' 1'1!1 
dtws l'.];l,':oit·~: ' 

.\' 1." dnsst• pt'l'lt'llt',·JII 11.-; tpw 11'111 Jltli' fi111 n 
l'l'l'ill'ito dt' !'iljlÍI11<'S. 

,\' ·:2." l'.l<lss:• lH'I'l"IH'f'lll o.-·. qu•· lt'lll p(lr !itll ;1 
l'l'(';li.Jlll :k l't'iJ·:hs . 

. \r!. Hi. o.~ I'OJiti·:u·t·ls dt• ~;l'g·urf) qtH'l' da 1.", 
'[lH'l' da t." I'! a~".'· s:orúo feito,; dt•ll:iixo dt• qual'!tiCI' 
~íih ll't::, Ulllili:,:ll:_'~ i'\!ll'i'.'iS<IS 110 ill'f. i.", !' pol' 
ISS!' diiíl ]llg<ll'_ <t_lol'lli<l~:<lO dt• fr;•:-; ,;III'Íi•fhd·•s, Plll 
!'ada !'las.-.•.', dhlllt<l;l:' pt·l<~s l'tllldi:·,·ll':-: t'!ll qtlt' ,;t• 
h:•:wiín. · 

_\;·f. ii. l'lll'lll:ill P"''l" d:· ';!11,1 ii!:'Sillil Slll'i:•d;l•!:• 
fodflS 11:; IOIIII'I]illll!lt•S, dn IIH',;!II;I l'i;h:-;:•, t'IIJIIS 
I'OIIJI'ili'l<i:'. f:ot'!'!ll !'.•Íi<l:i d•·l:<ii',<l d;l IIJ<"·;IIlil l'!lll

dit:i.lll, Est<i,.; so;·i:·d;~d:·.: /i;-;!1-;11) ;d1::rf<1s llil!';l ill'";l,tl' 

I •!l(l'iilt!Íil!:•,.; ill!' :to 1.·' ti<' LI'I"ÍI'·l <i:l ':li!llil <lill•:
l'ÍOl' ;\ Sll;t liqui. in•;úo IUI'il ihSÍill hi'U!tnl' H :l<l
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C:\I'ITCLO 1\ .• 

Da rboYt{~iio. ll'i'liW ou cessar·üo. c cr.trlw·irl!Jdr• rlfl'-' 
I'IJIIf, '(1/'{IIS tfr• ·•.'il'(/111'0. 

\1·1. IR. Os l'lllllraeto~ rle s0guro so\11·,) ,.j,[a pn
d_tH'ao St'l' l't~itos tlt'Sia Associação por um nlt' Yinle 
t'ltH"o ilíl:lll:; (arts. I:J, H- \l li) . 

. \ri. Hl. Todo o eonlracto de seglll'o por uwi.s dr· 
Hl_n tJUÍllt)llr'IIIÜo poderá SPr n~,;tintlirto JH•lu eon
lr·rbuJtlle 110 fi~il 1\í~ qua)ql.ll'l' OU 1\'lill~Slllll'l' qllill
lillCtltiÍOS, qui' clk para esse 1im dt)signar no aclo 
I I) Sf• ÍliSI'I'i'H'I'II'l .bsocia~:ào, c que tleYerúü ,·onstar 
da ~11a n\)u\iet•, rPLiyando cntào todo ou parlr) do 
capt!al P unus liquld;ulu,.;. 

\1'1. to. 1'111'11 npron·itar a t'acuidadt> quu 1111~ dú 
IJ <ll'f. 1\1 de,·pr/l o eonlribuinll' nvisnr· á Associar~;'!., 
lt'I'S mcz:~s anfi'S tle expirat· o quinqu:•n:lio ent 'lllt' 
'{111'1' liqllidar-sc•, aliús o fundo liq11itlndo passa1·ú 
ao quinqiii'JIIJÍH segtlilllt•. 

;\t•f. 21. () I'Oilfl'ill'lO dt• Sl~g"ltrll fel'll1Íllil Ull I'I'SSil. 
IIIJS St';.\'ltÍilfl'S I'<ISOS: 

1." l'or lilorlt• do ~f'gur;11lu. 
'2." Pur sP YI'IWCI' o SPU prazo, ou pela ~~otwlusüo 

~·oluntarin l'antllntlil JH'IIl ill'i. 19, pn:eur:Jlido o d:ô\l'r 
IIII)JOSlu llO Hl'f. ::!0. 

§ ·1." :\'o 1." t·nsn o t·oulrihuinlt• dt• amtui<lrld:•s 
fka I LVI'\' das que tinlw nindn a fnZPl' po~teriot'I'S ú morft • 
do segurado; nws lka sujdlo. nssim como o con
lrihuillle qu•) f•_•z n s11a eutrad;1 tk fundos por Hllt<l 
SI) \'f'Z, i1 11111 doS.Sl'g'IIÍIIh'S OllllS: 

.\' \wnla dP todas as <'lllrndas q1w tin•r ft~ito, t' 

dos llt:I'IJS t:IJI'I'I)SjlOllllCUlt'S, SI' O S!~U l'Clllll'al'to 
l'oi f1•ilo 1'0111 perda ti<~ l'apitt~l P llllTos, isto t•. 

llns lr:rmos dn 1." Co!lll. rio nrt. 7." 
.\ · JH'rtia das ~~ntraLlils n·alizadas, se o SL~ll coll

lt·;H·fo foi fl'ito se\ com iJI'I'da elo l:;lpital, isto ,· .. 
Jiqs ft'l'lllllS da 2.• Cond. rio nrt. 7 ." 

\' p:~1·tl:t d<• todos os lucros IJlte lhe pwlessl'lll 
JlL'I'l.l~llt:t~r. se o seu seguro l'oi leito só com JWI'tin 
fins 1111~ro, isto''· uos tf~rmos ria :3.• Contl. do lllCSIII!l 
<t ri. 7." 

~ :.'." (b ntpifai'S e llH'I'ns assim pror!\idos 1'1'1 •·r 
f•'!'iÍ., t'lll provt•Íio dos t'llllll'ill'fiiS l'lljos :-;pg·lll'(ltln ... 
,.\ i ... r i n•tJI · 
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.§ :l." \u :!." c.a;;o f'lll tjtll' '' st•guru t·p~,;a, o lw
Jlt•iiciado t'ttlt·n no gozo da liquidac;üo ~~w· tiret· 
escolhido o eontrilHlÍlllP. 

Art. 22. Os 3eguros caducüo por falta do paga
mento ele qualquet· das annuidades :-tlf.m de um 
armo do prazo em quP deviüo ser n·rilic<Htas. 

~ Unieo. A cadlll)dade deelara-hn <H> IPI'lttitmr· 
o anno dn que faz ment.:fw este arligo. 

Al'f. 23. A /H~JHl da endueidadn 11 a ppr·da pam o 
IH\Jll•liciwlo 'P lodos os lucros do sPgurn, l'I'SinrJ
do-lhe Uw st\uwnle, na t'•poca dn liquidat.Jw do sr~u 
contracto, o dit'Pilo :to c;tpital 1'1tlrndo, Sf' a f'SS!' 
lt~mpu vin·t' o st•p;umdo. 

Arl. tL O Colllrillltillll' 'llll' stí dPntm do attno 
de respiro, dP qtll~ l':tila IJ m·r. :U, fiZf'l' o tHtga
menlo atrnzado, pag;:ni tttais, snlll r• a a11nuidadt~ 
derida ;; "/o pnr cada irinH•slt't', t'Oillpldll ou w-10, 
para assim ~anllar o sen lw11eliciadu o dir·eito de 
ser equipar;Hlo tHl liqllid<H:üo, ans dos .:ontrilmintes 
pontuaes. . 

~ Unieo. Esli~S pngamnntos dP annuidadt•s em 
alrazo tlt•vpr·(t,-, Sf'l' t't~ilos prcci;;amPnlc na Un·tí', 
tpralquer· tpH: st•jn o lng-ar d('·-ignado no ~ ií." do 
ar·!. 2flpnt·:t a:-; rt•alizar. · 

C.\PlTl"Lfl Y. 

At'l. ·t:i. A t•nlr·ada na Assndat)ío, t' os dcn•rps 
a qtw o t'OJttraeto do seguro oltriga os intPn·ssn
dos nelle, cnnstarúií de mrw dupla npulicc nssig·
nada JW]o t"•lltlrillltintt: e pelo Clll'l't• da Ht'[l<ll'lit:fw 
tlos Scgtli'()S. 

Art. ':!ti. A Apoliee den•rú conft·r: 
·1. 0 O IIU!IJet'o de ordem. 
2. 0 O llotllt', :tppelli:!o domicilio, f: nnluralidnde 

do eontrilJuinle. 
:3. 0 O notlll' , .. <lppt'llido do seg11rado, 1: o lugar 

í' data do seu nascinwnto. · 
!~.o O IIOIIH\ appcllidu, tJ,dnÍI"ilio, l' Jlnfllralidade 

Llo llcucfieiad o. 
i). 0 o \'illtll' da conlrilmiei'ío feifn, 0\1 a razt•t·, (' 

se fôt' por annuidndes, o ·;ll.tlll!'l'IJ " vnlor dPllns, 
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t' il ,-.poca uu t'IJUl'a~ l' lugare~ Pllt qtH.' dt_•n•riu·l 
~.('!' rt:alizadas. 

ti." O ui'.lectn, comli<:üe:;, tmnpo, e termo do 
!'OIÜI'1H~lo. 

7. o A 1\poca, ou t'pocas dn litjuidaçào. 
H." A i!tdiu:H,;ão dos tloeumentos (JU~ dereráü 

:lpre,;t•ntnr-~t' [Hll'íl justilien\;Ú~ rl~1s direitos do IH•
II:'til'.i:u\,1 aos lucros da Assor·meao. 

\L' A data, ü assignalu1·as do· contribuinte r do 
Cl!Pfe da Hepnrtiçào dus St•guros, e a rubrica do 
lnspr<~1~11' Geral. . . . 

10. Ftnalmcutc a Apohce tPrú Impresso no $CII 
Y<'rso o pn·~;·nt·.~ BP~{tl1;11llC!lio. 

Art. t:7. J'('rditiH ou inutili~;ntla n apolice o in
ter(:~s:Hil) pud,•rá n;qui~itnt· a rxpedi~,;iío dn outrn, 
nn ljiWl s:: t~t·dar<ll'(~ qu.e. esta mmnlla eompleta
!111'11te a p::rtlula nn tnutJIJ>:ndn .. \s despews llf'Stt' 
cn,.,11 t'OJTct·úú por t:nnta do intt~n:ssallo. 

Al'f. ::!H .. \s iluplicHtas dns apulit'cs dcYCJ'ÚÕ lil'nr 
n'um l'l~gistro, P nPllns se t'ai'Ú n contpelenlt~ rk
l'lnracüu qnnudo se 1i\t'l' expedido a lriplicata t!P 
q1H~ i:Pzn o art. <ldma(2i). 

Arl. ·~\l. O eo11trillnin~e <'~ obrigaJo a cnti·eg·aJ·, 
tkn!ro· do prazo de sPIS llll'Z<'S r\u seu c.nnti'<H'Io, 
;1 t'l'rlid:-lo (\!~ id;ul:• do scgu!'a.Jo, c na falta dl'lla 
tlutro tlot·-~tllH~!tto au.llu•Hticv, IJ,IIt'. n pmr~. Este do
t:lllll":lltl (H'HI'<I Ht'C\11\'lHIO atP a \trplllln<.:an do COII-
Iral'to. 

~ 1." \'n J':tlta deste tlo<~lltllt:llln o sPgurado srrú 
<~ow;idenHlo para a liqnida~,;üo no estado nw!los 
Ynntajosu, istu (~. ua idade em que ha menos risco 
de lllOI'lP. 

-~ 2." IJnalquvr inexactitlüo 11os dorumPntos, ou 
na·; dt•t·l:ll'nt·úes rclatiYas ú idade do segurado 
t'Ujn Ji111, altl;I'(IIHlO <b. Cl!llllitJll'S t\0 C'O!lll'a('::'IO, St'j;; 
pt·t•.iudi<:nr aos tk;n;:Js. mlt:rPssados, nnp~rtarit n 
p(•l'dn de fotlos. o_s thretlos a~1s luct·us .sociar's. 

~ :l." o ht~Hel!natlo a ~·t•spelto df~ CUJO rontJ·;~clo 
,;p tivt~t· da< lu a tal la pumYel pelo ~ 2. 0 tlt'str~ arllg11, 
n•cPJH,I'Ú na {•poca da liquida<:ão, se eul:'to l'tlt· virn 
() ,;p'•·urado, apenns o capital da entmda, aiwla IJII<' 
i'Hia~ ;1s outras eon,\içót~s do segu1·o tcnhüo sido 
ltt'Jll tk.st·lllp<~nhadns. 

Arl. ;jl.), P;u·a haver dil'P!to_ aos h~eros ~1o seguro 
t'~ predso pruynr pyr <~ertH!<W a ex1steneta tió sc
o:uratlo ú mew Holl<• do tlla :31 de- Oez.emhro do 
~Ínno ctn qnc l<'l'l!linou o rcsp1~ctivo c<llltracto, ou 



':~t·tid;lo de ohilo delle poslerim· iíquel!a · t'~poca (~ 
Lwra, visto como neste caso já tinha adquirido o 
direito em questão. . 

§ f .o Igual documento deveráõ apresentar todos 
os beneficiados nas épocas das suas liquidações, 
designadas nas apolicos, ainda que não retirem da 
Associação nem o eapital, nem os lucros. 

§ 2.• Os beneficiados dos contractos de 2.a classe 
dt~veráõ apresentar esses documentos todos os annos. 

~ 3. • Estes documentos, que se hão de entregm· 
na séde de associação, só serão admittidos devi...; 
damente legalisados, e livres de toda e qualquer 
~espeza, e dt)ntro do prazo de tres mezes do ultuno 
dia de cada contr;1'cto, sendo conveniente envia-los 
dos lugares longínquos em duplicata, e por vias dif
ferentes, para prevenir os extravios. 

Serão reputados fallecidos, para as liquidações; 
os segurados cuja existencia não for assim provada 
dentt·o do prazo marcado. 

§ 4. • As certidões de vida, ou de obito, e em 
geral todos os documentos vindos de paiz estran
geiro, dcveráõ ser visados :pelos Consnlcs, ou Viei~
Consulcs nrasileiros, onde os hom·er, c na sua 
falta pelos meios que as leis facultão. 

§ 5." Os termos e prazos prefixos para justificação 
dos direitos dos beneficiados são peremptorios ; 
e por isso resulta pam os ~ue não cumprirem, 
a perda cle todos os seus (hreitos em favor dos 
seus consocios, sem que seja neeessariu noti11caçüo 
prévia além da que se h~ na apolice (art. 26 § 8. o). 

§ 6. o No caso de morte dos beneficiados os seus 
herdeiros, ou os que o devem ser nos beneficios 
dll respectivo conf.racto, se habilitarúõ legalnumte 
eomo taes, devendo fazer representar-se por um 
só e mesmo pl'ocurarlor para este receber da As
soeiaçiio o que ao fal!eeido beneficiado pertencia. 

CA!'!Tüi.O \'I. 

Da c1mvc;·são dos rapitars. 

Art. 31. As sommas entradas no Ba11eo HlJml e 
Hypothecario polas operações desta Assoeiação se
rão convertidas dentro de quinze dia..;, f m Apolices 

LEI:-1 rn: }~t'i.i 1'\HTF " }.'j 
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da Divida Puhlica Nacional de 6 •; .. , e an-rbada~ 
;\s soeiedades a que pertencerem. 

Art. 32. Igual conversão se fará todos os semes
tres com o pr()(}ucto dos jut·os rc<!ehidos das mes~ 
mas A];JQlices, c den\ro do igual prazo, nrm·bando
!>e logo ~ Apolices 'em que eUes. s-e converterem 
ás respec,ivas sociedade&. 

~ Dnico. A acquisição de apolices far-s~Hla sem
pra por inte-rmedio de ~o:rrelor, e com todas a~ 
formalidades da Lei, devendo a notn do corretor 
liler acom~nhada do ~.ertifieado da co1a~flo dó dia, 
passado pela 'Junla dos Corre~ores. · · 

Arl. 33. As apoliees assim adquiridas são inalie
naveis a•é a época da Hquidaç~o dos respectivo~ 
contrac\os, e e{Il nenhum cas() respondem por qual
quer reclam<u;ão co»lra os inter~sadM, ou contra 
v Banco. 

Art 34-. As qnan\ias que não cbe~rem à perfa
zer o valor de u~'l apolíce da Divtda Publira Na~ 
úonal entraráõ em corita corrente no IJanco Rural 
e Hypothecario, que por eUa& p()gará () premio 
a que receber dinheiro. 

CAPITULO VU, 

Da di'l!ÍS·âo dos lucras. 

. Arl. 35. Findos es contracto~. procedm--se-ha 11 
~ua liquidação. no principio do anno seguinte, e logo 
que estejã() recebidos do Governo os juros das
apolices que constituírem o fundo rla Assodação, 
tfevendo estar terminada a 30 de Jnnbo, e come
çando immediatamente depois a distribuição dos 
quinhões, recebendo os beneficiados o que lhes to
car, c-om relação aos seu!? contrados, em aP?lices 
de 6 °/o pelo seu 'falo r oommal o, que nesses htulos 
couber, e as fracções em dinheiro correspondente ao 
preço que as mesmas apofices tiverem no mercado. 

§ Umco. P.ara ~tisfazer aos beneficiados em di
nheiro ~s f~acções-de apol!ces correspondentes aos 
seus qmnhoes, a assocmçao procederá á venda daS. 
{~e forem para esse ütn necessariaS; com .as nies
~s formalidades com que fez acquisição. dellas no 
aç&o da conversão ( art. 3~ , § unico). 
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· At'l. :36. Os conlractos de 2. • classe,' islo é , · os 
que tem por fim a creação de rendas, liquidar-se+
hão annualmente para, preenchida a disposição d() 
~ 2. o do art. 30 , se eHtregarem os lucros Ao.f res
pectivos beneficiado~, ou reiideiros, tambem aimuafl. 
mente, ou nos prazos que os contribnintes tiverem 
estipulado, mmca menores de um annô. · · 

Os lucros assim entregues serão. levados a seu 
debito na IitF2idação fintd dos mesmos contràc«os. 

Art. 31. A partilha tios lucros dos contractos fàr~ 
se-ha em relação !lO risco de morte do segurado-, 
- ao valor d~ contribuição- e á duração ao OOÍi'
tracto. 

Art. 38. O risco de morte ser8. calculado pe\3. 
tabella de mortalidade, que fará parte do pres-ent~ 
Regulamento, depois dé approvada pelo Governo 
Imperial a tempo de poder regular a priméira 
liquidação. 
. Art. 39. Os quinhões liquidados, e não reclamados 
pelos beneficiados, ou seus herdeiros, conservar
se-hão depositados por sua con~a e risco no Banco 
Rural e Hypothecario, que f:t:ca: constituido procu.:. 
rador dos mteressados para receber do Governo 
os juros das apolices que compuzcrem taes qui
nhões, até que sejão entregues a quem de direito 
pertcnção, e para quem venceráõ neste caso o juro 
que o Banco pagar pelo dinheiro que receber a 
premio. 

CAPITULO VUI • 

. Art. 40. A assemblêa ge-ral dá As-sociaçãQ! com-
põe-se dos contribuintes. · · · 
··. Será presi4ida p~r nm.a mesa composta dõ Pre
Std~nte da Dtrectorm do ~anco Rural . e liYPOtbe
c~rt?, e de dou~ S~retanos por elles destgnados 
ti-entre os ctmtrtbUm'te:s. · 
· · Art. 44 . A convoc~~oÇãó da assembléa terai setá 
feita pêlo seu Presiáente, em edita-l por elle fiv
wnado e publicado em tres di«.i ct>nsecutívos Bas 
fil.Lbas d.U\rias de maior curso. 
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Art. 42. A asscmhléa gcrnl se julgará conslilnidl'l, 
adtando-se representada por s1, ou por procura
dores, um quarto do capital inscripto na Côrle. 

Art. 43. Quando a asscmbléa. geral não puder 
funccionar por não estar representado o valor in
dicado no art. 42, far-se-ha nova. convocaçiío, com 
;1s formalidades do art. H, na qual se. deliberará 
eom os contribuintes presentes. 

Art. H. A assemilléa geral se reunirá ordinaria~ 
mente em Julho de cada anno, para lho s()rcm 
presentes os relatorios da Gerencia e da Commissflo 
Fiscal, os qnaes deverúõ ler !!tido publicado~ com 
trcs dias de antecerlencio. Estr~s relalorios, depois 
de discutidos, serão suhmcliidos á votação , qui" 
será pessoal, c nào por v<~lores. Nesta mesma rcu
nifto se houver tempo, e fôr (·poca prol)ria, se pro
cederá á eleição da f:ommissão riscn ; c, se 1Ü1o 
fôr pOSSÍVel, far-se-ha no {)rimeiro dia Ulil que S(~ 
seguir, reunindo-se a assembléa geral para esse lim. 

Art. q.5. A assembléa geral se reunirá extraor
dinariamente, sempre que a Gerencia, ou a Com
missão Fiscal o julgar conveniente, ou fôr exigido 
em requerimento motivado e assignado por um 
numero de contribuintes que represente um decimo 
do capital inscripto na Côrte. 

E, se oito dias defJOis desta exigencio, o Prcsillent~ 
.11ão tiver convocado a assemblEa geral, poderií.n 
os requerentes faze-lct por annunews ass.1gnaans 
por todos, com a designação dos valores que ttwrem 
seguro, c declaraçào de que fôra dcsatlcndida a 
sua cxigencia pelo Presidente da assembléa geral. 

Art. W. Nas reuniões extraordinarias não se po
derú tratar de ohjeeto alheio á convocação. Qual
quer proposta então apresentada ficará sobre a mesa 
para ser considerada em outra sessão para isso 
expressamente convocada. 

Art. TJ,7. Compete mais á assembléa geral: 
· 1. o. Rosolver qualquer duvida sobre a interpre
lação deste Regulamento. 

':!.o Proro~ar a duração da Associação, ou resoher 
a sua liquiC1ação. · 

3.o Reformar ou ampliar o Regulamento. 
Para que a assembléa geral delioere sobre os dous 

üllimos objectos da sua competencia; exigir-se-ha 
'lue ella represente pelo menos a maiorin absoluta 
dos contribuintes da Côrtc, e que as deliberaçõ(l~ 
tomadas scjií.u appro"adas pelo Governo Imperial. 
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Art. ~8. i\enhum contribuinte lerá mais Jo que 
·um voto. 

Art. W. Seriio aceitos os votos dos contribuintes 
fJúe não purlercm comparecer ás reuniões da 
assembléa geral, uma vez que st>jào representauos 
por seus procuradores legaes. 

Exccptua-se o caso da cleiçiio da Comrnissào 
Fisca I, em que só . podem votar o·s contribuintes 
vresentes (art. 2.• §.12 da Lei lL 0 1.083 de 22 de 
AgosttJ do 18GO). 

C..\PITVl.O IX. 

Dv l11specto;• GCi'at. 

Art. 50. O Inspeetor geral scní nomeado pela Di
fl~tlorin tio Banco H.urál e·Hypothecario d'entrc si, 
ou de fóra dclla, e rago pelo mesmo naneo, se 
nií.o fôr Director, obngado em ambos os casos a ser 
contribuinte da Associação. 

Art. 51. Ao Inspeetor geral incumbe, ouvida sempre 
a Directoria do nanco: 
· f. o Nomear o pessoal qnc succcssivamentc fôr 
sendo neccssario para o desempenho do scrvi~.:o, 
marcar-lhe os vencimentos, e demitti-lo. 

2. o Ct·ear dentro e fóra do paiz os Agentes da As
sociação, c marcar-lhes as attribuiçocs, c com
missões. 

3. 0 Entreter com os Agentes a necessaria eorres
pondcncia, dar-lhes as mstrucções c ordens pre
cisas, e solver todas as -duviaas· que elles apre
sentarem. 

t.o Organisar,-deaccordo com a Commissão Fiscal, 
o regimento interno, no qual será determinado o 
modo pratico de levar a etfeito a3 operaeões da 
Associação, e todas as diligencias e cautelas não 
mencionadas neste Regulamento, mas necessarias 
para o acerto e segurança das mesmas operações, 
e sua economia. Este regimento interno vigorará 
desde logo ; mas será submctlido á approvação da 
assembléa geral na sua primeira reuniao ordmaria, 
podendo ser _no futuro alterado sob proposta da 
Commissão Fiscal, 'OU do In&pector geral. 



- us-
5. 0 Organisar o balanço, e relatorio -annual que 

tem de ser lido á assembléa geral, depoís de com
petentemente approvado pela Directoria do Banco. 

6. 0 Exercer toda e qualquer administração para o 
que lhe outorgará a Direc.toria do Banco plenos po
deres nos quaes devem, sem teserva alguma, ser 
considerados os de causa propria. . · 

7. 0 Velar, emflm, pela fiel e inteira execu~o do 

B~esent~ regulamento, e levar a~ conbecimenlo da 
trectona do Banco , com o seu parecer , tudo 

quanto estiver além do prudente árbitrio que lhe 
t:ouber pelo regimento interno. · 

CAPITULO X. 

Da Commissão Fiscal. 

Art. 52. A Commissão Fiseál será composta de 
cinco membros ehütos ~la D'ssenibléa geral d''entre 
os contribuintes dómic:tliadós. na Córte. 

Art. 53. O seu exercicio durará po.r dous anoo~. 
c a sua eleição, de escrutínio secreto, será. fei.ta por 
listas de der. nomei>, servindo. Oi cinco menos vo
tados de subslituws aos impedidos. im igualdade 
de votos a sorte decidirá. Excep.t.ua-se- o tpl~ a este 
respeito se acha disposto no art. 67. 

Art. tli. Os doos membros ·tlNlis volados serviráõ 
\ambem no biennio seguinte. podendo os outro~ 
ser reeleito~ e ~sim s.uccesilva.w.e.nt.e em Wdas as 
eleições. hienna~ t sujcitand~se,. p.gRan.lo, só ai.to 
nomes ao escrutuuo~ . 

Art. 55. A Camrnissão Fiseal n~meará d'int.re si o
seu Pre$i.dente ~ o. »eu SeCl'eLar~ . 

A.lrt •. S6.. .A.• Go'llllnissão. Fiscai que deve remlir-se 
o1:dinar~ate na: principíg, de cada tzi~tre·, iD
cumbe-; 

1.. o TQ.«W" çQIIhecillitento. de- f.odas. as. operaçPes 
desdi! a ~mr.ada. d'os. · ca.pita~ Q sua OOIWQrsáo a.tá 
u. dis.Lribt:l.i.~G e .. e,titrega~ o.u. lleposik). aos. quinll.óes~ 
~· pag~o.. das. re:e.U.S. 

~.o· ha.{llju$ 6 jul'gar Q~ relaLoiie.& e.. ~ qus, 
~ G~ri~ia apreseruar ~ assembté& ~rar &a .USO.
ctaçao, e ao- G.uv-er~ ~i.a.l 
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J.• R~unir-se extraordinariamente quando o julgar 
convemente. 

4. • Levar ao conhecimento da Directoria, por in
termedio do Inspector geral, qualquer eventualidade 
fJlie lhe pareça requerer providencias. · 

!i.• Consignar, em uni hvro especial de suas aclas 
ils resoluções que tomar. As actas serão assignadas 
pelo Presidente e Secretario da Commissão . 
. 6.ó Velar pela exacta. observancia do presente Re
gulamento e do regimento interno . 

. Art. 57. O cargo de membro da Commissão Fiscal 
será gratuito até que se faça a primeira liqui
dação. Chegada essa época a asscmbléa geral. 
guiada pela experiencia , e tendo em atlençao os 
onus e trabalhos inherentes a este cargo, poderá 
marcar-lhe o honorario que deverá vencer dahi em 
diante, e neste caso, deliberará sobre os meios de 
occorrer a este pagamento. 

Art. 58. A Comm1ssão · l'lscal poderá funccionar 
com tres membros e votos conformes. 

Art. 59. Não podem ser ruembros da Commissão 
Fiscal nenhum dos Direetores nem Empregados do 
Banco Rural e lly{Wthecario, ou Corretores da 
:!>raça, nem servir cumulativamente nella pai e filho, 
irmãos, ou cunhados, 

t:.<\l"l'ftJLO '-!I. 

Da ge1·encia da Associarão. 

Art. 69. A.· gerencia completa da· Associãção d~ 
se~ro mutu~ sobre a .Yida. pertence ao-B~ Rnf!tt 
e· .ttypotheca.no, represenrado peta sua J:Prrectoria,. 
que a desempenhãrá,_ _ sob sua respansabir.tdade, 
pelO: tnodo prescripto. no Cap., !Jo. • deste regnfamevto, 
oeeorrendo a tod'as as neeessidades que o sentc;o 
~~~ . 

· Art. 6f. Cqmo remuneração .tfe tQdQs os encai"g!JS, 
que o me.sm.o Banoo toma para desem~ho OO.S 
de~ que lhe incw:nbe o art. 6~J. peree»em dos. 
contribuintes uma: cm:nnili!são de ~ 0/~ sobre a im
~ia: das_ co~ribuições,_ e m~is .f'~ por' cada 
~~e de contracto~ além do sello dendo á Fttzendn • 
Naeton~l. 
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Arl. G2. A' CJ;d'<mt:h ineumhu p;tltlit·:lr, por p"
I·iodico seu, (pwmlo o lenha, ou por anuuneioo> 
avulsos, c pelas fullws de maior curso: · 

1." As contas da arrecadação c conversão dos fundos 
de cada trimestre, logo que forem examinadas u 
approvudas pela Commissão Fiscal. . 

2. o Os nuwC;ros dos contractos que esh verem a 
ponto de caducar, c caducidade logo que ella se der. 

3." Quaes os documentos que se devem rcmetter 
ú Associação, e são indispcnsaveis para as liqui-
dações, e pagamento das rendas. . 

L" Os relat.orios, balanços, e outras contas da 
Associaçfw, tendo em Yisla que os annunciqs qut! 
lell<lerem a prevenir a Cllllucida<le dos contrados 
possão el!egar ao eonhccirÍ1ento dos interessados 
a tempo de SC poderem aproveitar ue}lf!S. 

Art. 63. A gerencia da Associação poderú recusar 
a admissão de qualquer contracto de seguro que 
llw slüa pmposto sem que a motive. 

CAPIT\)LO Xll. 

Disposiç:ües geraes. 

Art. 6~. Será admittido a fazer contrar.tos de st>
guro todo o individuo hahil por si mesmo pam 
contractar,_ ou devidamente autorisado por seu pai, 
tutor, curador ou senhor. 

Art. 65. Quaesquer contestações, que possa haver 
entre os interessados nos contraetos de seguro e 
a associação serão sempre decididos amtgavel
mente por tres arbitros nomeados ?elas partes, 
sendo um para desempate se não houver accordo 
entre os dous. Do juizo do terceiro não haverá mui~ 
appellação. E para_ que assim. seja se lavrará rre
vtamente. á· nomeaçao dos arbttros o compromtsso 
obrigatorio das partes. 

Art. 66. No caso de liquidar-se o Banco Rural e 
Hypothecario do Rio de Janeiro antes dos 50 anno~ 
da duração da associação, a gerencia desta passará 
para a Junta dà Caixa da Amortização, é na sua falta 
para a administração ~lo Monte P10 Geral, càbendo
lhes neste caso as vantagens e onus qué o Banco 
tinha, na parte em fltlC Hw~ possão ser app~ktweis. 
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CAPITULO XIII. 

Disposições transitarias. 

Art. 67. Por exeepção ao disposto no art. 53, e 
auendendo-se aos trabalhos organicos da associa
ção, os primei!·os 1 o contribuintes que nella se ins
creverem fiearáõ sendo pela ordem da sua ins
cripçãó os J•Iernbros e os supplentes da primeira 
commissão 1iscal. 

Art. 68. A commissão de 5 o;"' a que todo o con
tribuinte é obrigado (art. 61) no acto de se inscrever 
na assoeiaçi"íil, scrú por elle perdida se não rea
lizar na época pmpria o contracto na fórma da ins
ct·ipçüo. 

Casa do ll.1nco Rural e Hypotheeario do Rio da 
Janeiro, 17 de Dezembro de ,1863.-Guilherme Pinto 
de Ma,qalhôn.-R. J. Haddock Lobo.-Antonw Joa
quim Dias JJraya.-Antonio de Ara11jo Braga.
Antonio da SibJa Monteir·o.-Dr. Candzdo José Car
dozo. 
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TabeiJa 1le mot•falltla.le tle Jtlontferrantl. «"nlenlutla 
para f .000 na:!Wimt'lnloR. 
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DECHETO \. :J.:!RG- de H de Junho de 186L 

.\I lera o Decreto n.• 3.048 de :1 de F!'verciro de 18G3 ua parte que se 
refere á/tarifa dos passag~rus de L• cla~se ®)estrada de ferro de 
11. Pedro 11. · --- - · --- -- -

.\Lteudendu no que me mpt'esentou a Direcluria 
da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro H 
Hei por bem determinar que a Tabella A da tarifa 
de~ passageiros, que acompanha o 0f~ereto n o 3.0&,8 
de :1 dt~ liPvereiro de -18!i:l, st~jn altemdt~, pagando 
os passageit'us de 1." t·.lassu n respPdiva taxa eom 
a n~duc~:fw de 1lcz por cento logo qtw a estrada 
seja aberta ao traJico alt'~ a barra rio Pirahy, com 
tanto, poróm, qur~ nenhum bilhete se cmiúa por 
nwnos dP ;)oo rs. 

Domiciano Leite Ribdro, do ~leu Cuuselho, Ministro 
,. SeP-l'etal'io ele Estado elos Negocios da Agricultura, 
C<~mtnereio e Obms PuLlicas, assim o tenha entendido 
~~ t'a\~a executa r. Pala cio do Riu de Janeiro em quatorze 
de Junho de mil oitocentos sessenta e quatro, quadra
gesimo l!m~eiro da Independencia c do Impnrio. 

CotH a Hubrica de Sua !\lagestade o Imperador. 

Domiciano Leite Ribeiro. 

DEt:BETO N. :3.287- de U de Junho de 1861. 

Di1 itle 1'111 duas a aula preparatoria de franeez e inglez da Facul
dade de Direito da Cidade de S. Paulo. 

Allettt!Pudo ao que !\te representou a Congrega
('Üo da Fneuldatle de Direito da Cidade lle S. Paulo 
SO)l!'l~ a COIIV!mÍeneia tJe Serem ensinada:,;, e111 aulas 
distindns, as linguas franceza e ingleza; Hrli po•· 
lll'tll, H<~s l!~r11tos do nrt. 88 do HPgulamento de ;j 
dr• llltlio dt~ ts:'lli, qun S(~ja divi(lilla em duas a aula 
pn~pnrnlori<l . da nwst11_a Fa<:uldade, que ~~-ompre
hr~ttdP o r~IISIIIO das dtlas lmgnas. 
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Josf'l Bonifacio de Andmda e Sih<l, do Meu Con 
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgoeios 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em quutorze de Junho 
de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo 
terceiro du Independcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperadot·. 

Josf) Bonif'acio de Andrada e Sil-ra. 

DECRETO N. 3.288-tle 20 de Junho de 186í. 

Approva o ~rgulamento para a Reparli~ao dos)T~Ic~ra(lhos. 

Hei por bem Approvar o Regulamento da Repat·
tít,.;ão dos TelGgraphos, que com este baixa, nssig
nado por Domieiano Leite Ribeiro, do M•m f:on
sPiho, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios 
da Agrit:ult.ura, Comrnercio e Ohras Publicas, qtw 
assim o tenha entendido e faça ex•~cutar. Palat:io 
do Rio de Janeit·o em vinte ele Junho de mil oi
tocentos sessenta e; 'JIIHlro, f!Uadragesimo terceiro 
da Independenda e do lmpel'Ío. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Domiciono Leite Rihci1·o. 

Regulamento para a Rctmrtiçào dos Tdt~grat•hos. a1•· 
provado por Uccreto desta 1latu. 

CAPITULO I. 

Do fim e m·,r;anisas:ão do sm·t·iço tclegraphicn. 

--'Art. 1." Os Telegraphos tt•m por fim sPrvir " 
adminbtral'iw em geral, ao cnmmcreio c aos pat·
ticularcs. ·' 



·12"5-

Art. 2." Pnm melhor economia, clirnc~iln e Jis
calisa~:iío, li6to a cargo de uma só din~c~toria os 
servit;os, que pelos regulamentos aelualmcnte mn 
vigor prestií~) as n~parti~;ões dos telegraplws elee
trieos e opltcos. 

Art. :3. 0 Os apparelhos opticos seriío conservaclos, 
c funccionarúõ como auxiliares das linhas clce
tricas, sempre que as circumstancias o exigirem. 

Art. L" Para este serviço auxiliar sel'iio distl'i
buidos pülas respeetivns csta\:ücs os cstacimwrios 
c telegrapltistas do syslema optico, cotno mPihor 
c~onvier no servic·o. 

Art. h." llarm·á' tantas sec~C'c)cs c esi;H·c-JüS tPiegrn-

llhicas, qunntas exigir o ser'\'ic.:o (~ colll'[wrtnn~lll as 
inlws Pxistc>ntcs, ou que forem er·e;Hlas. 

Art. G." As m;t;H·.óes sn denominnrúõ de 1." e ':!." 
d<1SSP, SPI\Ilo l'OIISÍdCI'iH\as de 1." nqU('Jlas, 1'111 C(liU 
o sl'l'\'ic·o se~ fizer de sol a sol, c de :2." ns PJII cpw 
o servi(~o fc)r de horns ou ren'zrulo por dons ou mai~; 
I'Injn·egados. 

CAPITVLO TI. 

Do nn:hiro c 1la Gí'i'Cca,la; (i o. 

Art. 7. 0 Haverá na csta~;ão central da clireeloria, 
a cargo de 11111 Eseriptumrio, um an~hivo, no qual 
se n·c~olht>rú: 

•1." Tucln a curr·csputllleneia offil'ial. 
2." Todos os liYI'OS, que tenhào sido encerrados. 
:i." Os lmhalhos seientilieos, llll~lllorins e rl'la-

torios. 
q_o Os des<'ttltos e modelos de appm·<·lltos lr:J,~

graphicos, cnlws submarinos, isolndores, etc. 
i)." Os authograpltos dos telegrnHlmas recebidos, 

os qu;ws seriio cnnsumidos pas~ados seis tnr·zPs, 
laYrando-:sc disto o enmpetente rmto. 

Art. H." Além de todo o material 1ixo, que <hm~ 
Se!' invcmtnrindo nas estações c linhas, lHtn•rú llllla 
<dTec:nda\;ilo annexa á esla\;üo ~.:entrai, onde> Sl'l'illl 

recol!Iid~JS lodos os ohjecto~, que. nào c'slivercrn 
em sern~,;o, <' lodo o matenal lwvtdo narn o con
sumo; Jkaml~ esta, arrccarla~Jw a CQ,rgo do Aju
dan_tc, rp~l' \'IIH!ll~l!·a para ~ serviço da c~scripltl
n~çêlo c' clistnhm\;ao dos oiJ.]cetos qualqul'r Ad illll(ll 
cliS[HlliÍYC'l. 
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L\I'III'LO 111. 

!irt rutlr' 1' officiwt tclt'ffl'rtjihica. 

,\ri. \1." Ilavr~ri• lllllil aula ~~~lw•·ial •le cusino 
llwor·il'o ~~ pr<liÍt'P dt• l•:ll'gmphia td('driea, en1 qtw 
,,,_ecionar{l n .\jllfl;l!tfl•. podendo fmtthcm fazê-lo n 
lllt'nt·lor gnal ; ,. p:11·n este fim h;m~r:í um gahit~PI•· 
1 nm os ;tppnrdhos indispensavcis. 

\t'l. lO. O llii'P<·Inr gPral orgunisarú u respcl:livo 
c•JIIIlH'IIIIio, o n·glllnnJnnt.o n pt·ogmmma do t'n
sino. IJlH' s;•J'ilfl s11lnnt·llidos ú ilji)II'OY<H.:iío do 1-:o
n•nto. 

,\ri. 11. IJm,·rú lnntbcw uma ofliciua mouladn 
para t'ltllt't'l'lo dos ;tppardhos h~kgTnphicos. 

t:.\ 1'1Tl'L0 I\'. 

/lo JII'SSnlll e suas ofwiqar,if>s . 

. \rt. I~. l'a1·n n administra\:i'IO e sPrvit,;o dos lr•lt•
~rapllns lliiYI'I'Ú o srguinte p'cssoal: 

II111 Dil't•clor :~<·ral, um AJtHlantP, e lautos ~~nge
llltnims, ljllillllas as s<~eçiíes, <'111 qtw se dividirntn 
11s linhas q1H~ f'ort·m novamentt~ t·.readas. 

llnt ent'<ll'l't>gaclo das linhas, t' tantos EstaeioJHJ
rios, .\clj111lfos. Yi·~·ias, Cartnims 1' C11ardas, quantos 
11 St'I'YÍI'O J'l'l'lillllill' . 

. \ri .. d. O:ó <:lltpt·Pgados aduaes dos ldegt·apltos 
oplieus, qtw tivt~J'<'tn as preeisas ltabilitações, po
<IPI'iío st•r Pmpn•g-ados nas estaçües ereadas; os <JLW, 
(HH'<~nt, t'\<"l'dt:I'Pllt do numero lll'et·iso, ou não ti
Ynt·cm " ll<'t·cssaria idoneidntk,· snrüo despedidos . 
. \os qLw ficaJ'I'tll st~rvíndo se eontinuará a nhouar 
os Yt~II<'Íilll'lllos qut: actualmcnte pen~ebem , em
quanto n;io ft'tr r!P todo extincto o systema Ofllieo, 
ou t'llllfllillllo sP nào habilitarnm n·a manipulação 
dos appartdiii)S olectrkos, e forem nomeados pnt·a 
iiS ntgas, lflll' s<~ tlen~m . 

. \ri. I í. O llil'l~dor geral c sou .\judaotf~ serão 
ttilllli'<lllo..; por ll;•t·n·lo Imperial d'<'llll't~ o:; drlatlãos 
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Brasileiros com habilitaçues mn malhemalieas, tm•
<·anica , physica c chimiea, c pratica <IP l<degTn-
phia. • . 

Os Engenheiros de secçüo, Estaeiouarios, AJjunlos 
l' Vigias serüo nomeados por Portaria Jo Ministro 
e Secretario de Estado dos Negoeios da Agricul1111'a, 
Commereio <' Obras Publicas, sob proposta do Di
t·eetor geral, e por este os Guardas e l:llrleiros. 

Art. 1!i. O lugar dc enearl'cgado das linlws scrú 
e:xtineto, logo que o <H:Iual <~lll!ll'egado SP rl'tin•, o11 
linde o tempo do sc11 eontracto. 

Art. Hi. Ao Direclot· geral COI11pde: 
~ ·1. 0 Observar 1: fi1zer ubscrvnr ltliPgmluwulP csl<• 

Hcgulamento, dnr eun1primcnto ús ordens <~man;Jclas 
tln · ~linisl<~rio da Agrieulturn, c snlist"nznr ús l'<'<ptisi
n·lcs de seni<:o das nutoridndPs sup~"t'Íot'I'S . 
.. ~ ::2." Dc~l<'l'll.tiílHl' c Jisealisat· o st~t·ri\:o, ~~provi
denciar sohn· tudo l{ll!' l't'll· lll~<'!'ssnrio pi!ra sua t't·
g-HlnridadP. 
' .~ :~." Velar soln·e a ~~onscn·;H:iío e ltlollloranwnlo 
do malerinl dos tl'li'gTapllns, ~~ Sl'll l'lli[H'I'g'o 111<1is 
('I"OIIOIIIÍeO . 

. ~ fr .• " Jusrwe<:ionar <1 ;nlla d1~ li'lt'gT<tpliia I'I'I'<Hia 
por este Hegulament o, pn~sidi r nos ~~xa IIH'S dos alllm
nos, e passar as cartas de lial•ilit:uJío. 

~ !)." l<'az(~t· urgauisnr pelo Eseripturario, Jisealisar 
e assignar as folhas dos veneiml'nlos dos Pnnn·e
gados, e rubricar ns ('Onl.ns de qtmesqtll'l' d1•sp~·zas 
da Heparl.i<;fto . 

. ~ ti." Huhriear os liwos do t•seriplltril\:üo, ~~ JtPII1•s 
]HVI'al' OS tl'T'IIIOS ele alH.;;·tura I) I'IH".('I'l'illlH'Il(O . 

. ~ 7." Dar posso nos empreg;u\os jla I'I'JHtrtil.:üo, 
() notar 110s litulos d1~ s1ws JtoHJeacúes o dia 1'111 
que entTarntlt em üXI)J'ddo. • 

.~ R." l'ropot· ao (;on~J •lO todas as llll)didns IJLII' 
l'orem de t·~:(·.~nlweilla ranlagem para os t1·lpgraphos 
t:nm espc:(:litlldade ns que tf'JHlPrPtll " sys!Pm:tti..;;~t· 
as linhas e:xistPntcs uu 1)111' possito n:istil'. 

.~ ~1." Estudar todas as propostas sniH·r· (:stahd!•
I'ÍIIlento dn linl1ns IPingraphi<:as. adop(:;lo dn novos 
apparPihos, 1~le., 1)111' l'orelll ;tp1'1'SPiltados no l;o .. 
\f~rno, e inl'ot'Jnm· solm~ Pllns. 

~ 1 o. Renwller annualmentn ao t;ovet'tlo, dnus 
mezns antPs da al•erlut·a do Corpo LPgisl<ttiro, tllll 
re\atoriu <:it·cumstanciaJo d!l estndo dil l'l'[llll'ti(;üo, 
nssim eomo um oJ·çnnH'nlo da di'SJH'za 1)111' t"c'll· jul
gwla (li'Pris:t. 
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~ 1 ·1. Jlisenlisar a remia tlos tclcgraphos, e fazê-la 
rci~ollwr ao Tltesouro dentro do mez subsequeutc 
ao e111 que foi arrecadada, •J.companhando-a de uma 
conta cor-rente, da qual remellerá cópia ao Minis
leria d;l Agricultura. 

3 1 ':l. Prestar contas ao Thesouro no Hm de cada 
nxeJ'c!e!o , para o qu_e requisitará opportunamente 
do Mm1sterw da AgriCultura a presen~,;a de um em
pregado do Thesouro para exame dos livros e to
mada das contas. 

Do AJudante. 

Art. 17. Ao Ajudante incumbe: s 1." Auxiliar o Direetor geral no cumprimcHto 
tk suas obrigaeües, cuu1prir e tl'ansmiltil' pontunl
nrcnlt; ns suas ·ordens coneeruentcs ao sei'YÍ\;n, ~~ 
substitui-lu 11os seus Ílllpcdimeutos. 

:§ 2." Detalhnr o SCI'Viçu de l'Oilformida!le eom as 
ordens do nin~etur, e velar sobre o pl'occdimento 
dos empregados, e participar as faltas que tmcuutmr, 
a tim de que scjilo punidos os seus autores . 

. ~ :p Inspeccionnr as csta~~ões c cxaminnt· os appa
J"t•lhos ~~ nrais guamet·.illwttlos, :1 Jim de que esh•
jüo sL~lllprc em boa onklll. 

~ L_" ~otar as faltns _dos emprcgadl)s em livt·o 
prupno, para ser orgamsada a lullra de pagamento 
110 li1n tk euda mez. 

~ 5." Invental'iar to1los os objectos, que existirem 
ou forem roeolhidos it arrecadação, e distribuiq>elas 
esln\:ões ~~ linlras os que forem precisos. 

~ li." Leceionar o curso de telegraphin, e examiiWI' 
os alumuos. 

D(ls Eng('nheiros de secçcio, e do Encm';·egado 
das linhas. 

Art. 1R. O Encnn·egado das linhns tem por ohri
g·m·üo: 
·- ~·'I." Visitar as linhas c pl'over na sua eonservm:iíu 
e n~pai"O , hem como dos apparelhos deett·iciJs, 
fazendo qun estejiío sempre em hom estado , J"P
qnisilalldo do Di•·ectur o qu1~ for uec('ssario para o 
SI'U COIJl'.P!'[U. 



~ 2." Pror.etkr ao lt•vantamrnto da plnn!.1 dns li
nllas que se projt~darem, explorar· o trneno, r in
dicar a maís vantajosa direeção. 

§ :i." Proceder á experiencia ele qnacsquer appa
r.~lhos, baterias, conservação de madeiras para ns 
postes, e a tudo o mais que lhe fôr indicaJo pelo 
Director, ou pelo seu Ajudante. 

~ 4 .• • Montar e estabelecer nas estações os appa
relhos tdegraphicos, e fiscalisar o serviço, para que• 
seja fPito eom regularidade. 

Art. 19. A~_;.~ Engenheiros de s•'f'r,flo int·umhP ns 
nwsntas obrigações impostas ao Ajudante, P ús do 
EneaJTPgado das linhas, que não putkn~m ser prPPII-
ehidas por outms empregados. _ 

Arl. 20. Os Engenheiros de srf'f.iW suhstilttirúli o 
Ajutlante nos seus impPd~mentos; P n SP!Tit:u " 
c 1rgo do Encarregado das lmhas, qtw, na falta d~>slc· 
11üo pudPI' ser desempenhado ptdos Eng·eiiiH•it·us' 
o SNÚ pnln empregado, rJue designni· 11 Din•t·lur: 

Art. 21. Ao Escripturario rompele : 
~ 1." Fazer a escr1pturação dos liHns, de toda 11 

eorrcspondfmda otneial do Director, n a couta h i 1 i 
da de. 

~ 2." Ol'ganisar a folha rlos vcrwinwnt.os nwnsaps 
dos empregados á vista das notas fomecidas fll'lo 
Ajudante. · 

~ :3." An·hin1r cnmcnicntemrnte totlos os papPis 
da Rcpartit:.ão, c cuidar do asseio, conscna~Jw (~ lw:1 
ordem :lo archivo. 

~ 4-." Reeebcr dos Estacionarios mensalmente o 
rendimento das estações eom as resl)cctivas tahel
las demonstrativas, c recolher ao T Jcsout·o regu
larmente acompanhado de um oflieio do Din~cloi'. 

Art. 22. O Escripturario será su!Jstituido pelo 
Adjunto que o Director designar. 

Art. 23. Os livros da Repar·tição a cargo do Es
cripturario são : 

1. 0 Do registro da corresponJcncia o1llcial. 
2." Da Receita, na qual se notará u numero do:~ 

recados gratuitos e pagos, seus valores, 1• daln da 
cxpndi~;iio. 

:Lo Da dPSpPza. 
f.I:IS nr~ l~:rit J•utrc 11 l'i 



-130-

"·"no ponto. . 
:)." Da matt·ieula dos empregados. 
6." Do inventario c movunento do material com 

ns entradas e sahidns dos ohjectos. 
7 .• D:-~s estaçôes para registro dos tclegrmnmas 

trnnsmiltillos e recebidos com declaração da hora, 
mn que forão expedidos ou recebidos. Nas estac;;ões, 
que cobrarem taxa se escripturará os valores dus 
recados transmittidos, pagos ou não. 

Dos Estacionarias, Adjw~tos, Vigias, Guardas e 
câ~·tcú·os. 

Art. 24. Os Estacionarias tem por drvcr : 
~ 1.0 AltendPr ás requisições das autoridades, que 

1111'S ('nl'f~!ll tlcsignndas. 
~ 2.° F<tí'.('!' a tmnsmissão dos rcr.ados, que forem 

apt'<'sl'nlados, na ordem, e pelo modo pres<;ripto 
lll's!e fl(~g-ulanwnlo, e eobrar a rrsprctiva taxa. 

~ :1." EstTPY(•r os tf' l<'gram nws recL•hi<los. 
~ .\ .. " Eset·ipfurar· o livro <lns cshu..;ões, para cujn 

lralmllio IIÜO se lhes dal'fl Adjunto SC!IÜO 110 easo 
dP gt·ande allluenda de serviço, que por si só nflo 
possilo YUH<:cr . 

. ~ !i." Cu ida r dos npparclhos das estaçi'ícs, vet·i li
('at· o P:-;lallo das eommunicações, euidat· das ha
lt~rias, el<~ .• ficando responsaveis por todo o mate
rial, que lhes fôr entregue. 

~ fl." Hccolhcr á. estação central nté o dia H de 
cada nwr. o rendimento que tiver pro<luúdo a es
I;I(.Jío uo nwz unterior, armnpanhado de uma tabd
la df'rnonslrntiva cxtt·ahida dos respeetivos livros. 

Art. :t!i. Os Estacionarias, que pernoitarem nas cs
!a~·ões, fariio chamada ao to<l'lC de arvorada em 
to()as as linhas, e quando alguma não respondct·, 
pnrtieiparáõ á estação central, ao Ajudante, ao En
l'nlT<>.gado das linhas, á Casa de Correcção, c outrus 
Estaçües publicas, a fim de que sigão 'logo turmas 
tlc .trabalhadores para o lugar da intermpção, e seja 
a lmha reparada. 

A rl. 2G. Nas linhas distantes, logo que haja in
terrupção entre duas estações, (O)S respectivos Estn
donarws pnrticipmáõ para as Estações, com que 
st- l'O!Tf'Spondercm, c i.r;io <1t6 o ponto interrom
piLlo da linlíu, u cujo cuBc·crto prol'C'L\I.•rúõ desde logo. 
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Art. 27. Os Estacionarias de 1." classe serüo suil
stituitlos pelos de 2.• e pelos Adjunto~. 

Os Adjuntos süo obrigados: 
§ 1." Á coadjuvar os Estacionarias no cumpri

mento de suas ohrigaeões. 
§ 2." A escripturar os"livros das Estações, quando 

deste serviço forem encarregados. 
§ 3. o A substituir os Estacionarias de L" c 2. • classe 

nos seus impedimentos, e revezar -.com ellcs no 
serviço. 

§ f o A desempenhar todo o serviço, de que fOI'cm 
encarregados pelo Director, pelo Ajudante c Euear
n~gado geral !las linhas. 

At·t. 28. Nas Estaeões Marítimas haverú, a(ljunto 
ao Estaeionario, mr1 Vigia, habilitado a prillkar 
com os navios. 

Art. 29. Os Carteiros tem por obrigação cumprü· 
o ctne lhes fôr ordenado pelos Estacwnarios !las 
Estaçües em que servirem. 

Art. 30. O Director geral dará as instrucções no
cessarias, para regular o serviço dos Estacionarias, 
Adjuntos, Vigias, Guardas e Carteiros. 

CAPITULO V. 

Dos vencimentos, das licenças e da aposcnladOJ·ú~ 
dos empregados. 

Art. 31. Os vencimentos dos empregados dane
parti.,;.ão dos Telegraphos serão regulados pda ta
hella annexa a este Hegulamento. 

Art. 32. Logo que pelo desenvolvimento das linhas 
telegrnphicas o serviço fôr maior, o Director c 
seu Ajudante terão augmento proporcional da gra
tificarüo. 

Art~ 33. O empregado, ctne trabalhar nas linhas 
que forem creaLlas feira dos limites urbanos, terú 
direi to a uma gratificação ( le transporte, rtue será 
regulada em tahella esilecial. 

Art. 3L O Estacionaria d!~ 1.• classe, que fizer por 
si toda a escriptur;H~ão da sua EstaÇ.ào , dispPn
sando, mesmo na aillucncia do scrvi~;o, o trabalho 
de um Adjunto, terá direito á gratiticação qtw a 
este compele. 
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At·i.. :r·,. O E:;!;~t·ionnrio de 2.' classe, qur morar 
fH'rtltancnlPÍn~~~~~~~ na Est;H;üo, dispensan,tlo ~) I'tWt~
Z<lnwnlo dt) outro Estadonario, perecbet·a, alem dos 
st•us vencimentos, mais a grattlicação que a este 
pertence. 

Art. 3G. O Yigia que servir na Esta~:iio de Sarlla 
Cruz, terá os veneimentos de Estacionario de 1." 
.-!asse, ~~ o da Uabylonia os de Estac.ionario de 2.a 

Art. 37. Au~mpt·egat!o que snhstituir outro nns 
suas faltas, se abonará a gralificaç.ão do substituido, 
t·umtanto que o vcndmento total não exceda ao 
qtw este percebe. 

1\t·L :3~. O empreg<Hio tios Lclegmphos s<Í lt~rú 
!ic:•nt:a eom tudo u scn ol'dcnmlo pol' motivo de 
lllolu . .;lin pt·twada, c com metade do onl<~nado alé 
ln~s mczes por outro qualquer motivo. E111 anllws 
'1s 1·asos ,·.om petc no Dircctol' geral conceder I i
•·:·H~:a nté 1 :) t!ws. 

,\ri.. :J!.l. Os nl.;os de aposcntallol'ia scrflo rPgu
bl'l:-> pelas disposiçiies do Decreto n." 2.7<\,S de Hi 
du Fevereiro de 1t{GI. 

CAPlTt:LO \"I. 

Da [1'{1/!SJJÚssiiu dJs dcs;mchos . 

. \rt. ~o. Sa onlum da transmi~súo dos lelegratu-
llut:-; lr~r;'ío prdurentia: 

I" ():; oiUciat~s. 
:J." 0:-; da Ca:-;<~ (tnpninl. 
:i." Os do COilllllCt'CÍu. 
f:." 0:-; do~ pnrticularcs . 
. '1o:-; l<•l,•gT<Ulllllils da nwsnw cspeek se respPitnr;í 

;1 ''l'dl'lll t·ltrorwlog·ic;1. Os signw~s de illi'Ciltlio e 
l'.''di:)ll"'. •k ~·.o<'<'.lll'l'o !nau pn;fet't•n<:ia soiJI'e todos, 
dllilh ljl!l' tll'!-',"1'1\(t~S . 

. \rt. .\!. Os l'l~t:atlos, pal'il potkrt~lll ser ['l)et•hidtli 
li:\,; E~dat:ôe;-;, devcrúú Sl't' escript.os SI'Jil ahn~via
ltllil, l'. l'um letra ittlel!igivd, ;tssigmulos por· qtrf'rn 
ih t·t.n!ltl',_ t·uutt·rHI~I, seuq1rc que fôl' p~stvcl,, al(~rit 
tl.1 dtn::·•:ao, n tlcstgnw~ao dt1 lugar ou rua a I}Ue 
l··m de SI_'!' !t_~vados. 



Art. B. Notar-se-Ita sempre o numero, c l10ra da 
npr1~scnla~{iw, e da _transmissão dos recados, depois 
do que serüu arduvados os autographos. 

Ar·t. 4:1. A pessoa, que enviar o despacho, poderú 
f'xigir, niio sô que se lhe declare a hora, em que 
t·lwgou ao seu destino, mas lambcrn que o seu tlH~or· 
seja repetido pela Estação, que o houver recebido 
úquclla que o houver lransmiltido. 

Art. H. Os empregados reduzirúõ a escripto, eorn 
li1lclidade c clareza, os despachos, que houvt~rem 
de ser· expetliclos, c authentieamlo-os com a sua 
rubrica, os cornmutlicarúõ ús pessoas, a quem l'nrem 
dirigi1los, declarando no sohreseriplo a hora do setr 
n~eehimeulo e da entrega ao Carl!•iro. 

Art.. Mi. Se as Esta1.:ões dos pontos t~XII'I'Irto..; da 
linha ldt~graphiea tiverem recados at·eumul;Hios 
deveráõ estes ser transmiUidos ;:lltel'IJadauteniP. 

Art. 4G. As pessoas, que qnízcrem transrnillir rP
endos em cifra ou em Iingua estrangeira, di~n·r·úõ 
apresenta-los com letra muito clara c iutclligi\'PI, 
para que 11ào hnjüo equívocos. 

Art. 1\7. Os dcsimehos rcs·enados S<Í sc~t·üo ~~nlre
gues ús proprias partes, ou a que11t s1~ mostrar 
t•specialrnenlc autorisatlo, para n~c<•he-los. 

Art. Ht O l<ovemo potlcní. susp<·nd<'r a <·orrcs
pondcncia telegmphiea sempre que o julgar l'Clll\'1~
ninnte, c o Chefe de Policia pôr ineommmtieaveís ;rs 
Esta•;üns telcgraphieas, quando o é!igira importancia 
d;ts suas diligencias. 

Art. 4·9. As i·cc.larnac~iics sohre transmissi'íes de 
d,~spadws, sobre n irregularidade rlo snrvi\;o, sohre 
a eobran\;a das tllxas, etc., serão llirigi1las por eserip
to ao Director geral, para providcneiar eomo as 
dreumstaneins o exigirem. 

Art. 5ü. O Dircetor gemi darú as nec:f'ssa rias i ns-
1 l'lJ(~\ii<~s pam a boa marcha do serviço das trans
missões lelcgraphieas. 

C.\I'ITULO \'11. 

Da Taxa. 

Art. :.il. Os tlnsp:tehns parlit·.ularns siio suj<'itos ú 
taxa, a qual Sf'l'iÍ cuhrada na couformidadc da tabella 
ljtl!! a este aeompanlw. · 
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Art. ;)';? .• S<ÜJ sujeitos á laxa a repelição dos d<~spa
chos c a resposta a elles , e á taxa dobrada os 
despachos l!·ansrnillidos de noite. 

Art. 53. Os portes serão pagos no acto da entrega 
dos despachos nas estações. . 

Art. 5L São isentos da taxa os nomes do expelhdor 
e do recebedor, residencia deste e a data. 

Art. G5. Os telegramrnas, que tiverem de ser expe
didos em carta e pelo correio, além da taxn ó. lJllP 
estão sujeitos, pagaráõ o respectivo porte na propria 
estação, que houver de transmitli los. . . 

Art. 56. As taxas dos telegramrnas manhmos po
Cierão ser cobradas por assignaturas annuacs tomadils 
na Praça do Comrnereio. Os assignantcs pagarúii 
mdade do preço da tabcllll. 

Art. 57. Os avisos de forca maior, corno perign 
do navio, levantamento ou· rnolestia grave a bordo, 
pedido de reboque, etc., não ficão comprehendidos 
nas disposições do artigo antecedente. . 

Art. 58. Osjornaes, que quizerern ter no seu esen
plorio os avisos marítimos, recebidos na Hcparti<.Jw 
telcgraphica-pagaráõ a taxa diaria de 2$500. 

CAPITULO Vlll. 

Dispasirões con·ecionaes. 

Art. Ml. Todos os ernpregallos são responsavci s 
pelas _faltas que comrnellerem no exercíCio <lo suas 
funcçocs. 

§ i. • Se a falta fôr comrnettida pelo Ajllllanln, 
Engenheiro e Encarregado das linhas, o Diredor 
gnrnl a levará ao conlu~eimento do Governo. 

§ 2. • Se fôr cornmettida por qualquer outro em
pregado, o Director geral poderá: 

1. • Reprehende-lo particubr ou puhlieamcntc. 
2. • Suspende-lo, pnvando-o, ouso da grati1ica1~ão 

ou de todos os vencimentos até um mez. • 
_a.". H~b~ixa-lo de graduação, passando-o a posi

,_:ao mlenor. 
Arl. 60. O empregado que transmittir telegrarnmas 

que olli~ndào a moral c a ordem pulllica, ou irro
guern. injuria a pessoa a quem torem dirigidos 
que vwlar o segredo dos recados, ou cornrnetlcr 
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qualquer outro ahuso, será suspenso por dous a 
quatro mezes, ou derniltido, segundo a gravidade do 
caso, sem prejuízo das mais penas em que incorrer. 

Art. 61. O empregado que t1ver de render a outro, 
não cmnpareeendo na hora marcada, perderá meio 
dia de vencimentos, que revcrteráõ para o que 1izer 
suas vezes; e o que deixar de comparecer sem 
motivo justitlcado, perderá tgdos os seus venci
mentos, que reverteráõ ·em favor do empregado, 
que tlzer o serviço. 

Art. 62. A reincidencia de falta, que tenhajá dado 
lugar á suspensão do empregado por mais de um 
mez, é mottvo sufficiente para a sua demissào. 

CAPITULO IX. 

Disposições geraes. 

Art. 63. O serviç:o ordinario das Estações comc
~;nrá ás 6 horas da manhã, e terminará ás 6 horas 
da l<1rdc. 

Art. 61. Nos casos extraordinarios de transmissão 
tle despachos officiaes, ou urgentes, as Estações po
dPrão tmballwr de noite, segundo fôr determinado 
pelo respectivo Ministro, cumprindo ao Director 
designar as Estações, em que deveráõ pernoitar 
os empregados. 

Art. 65. Para evitnr delongas na reparação das 
linhas, as Estações publicas mnis proximas do 
ponto , que precisar ser reparado, concorrerúõ 
eom os meios de que possão dispôr, como trans
porte, gente, ferramentas, ele. São consideradas 
neste caso a repartição das Obras Publicns, os 
Arsenacs, as Fortalezas, Casa de Correcção, Corpo 
tle Bombeiros, Fabrica da Polvora, etc. 

Art. 66. As linhas submarinas ficão sob a vigi
lancia das Capitanias dos Portos, que tomadõ 
providencias, para que os navios não fundt)ern, 
nem passem com os ferros arrast:mdo por cima 
dos cnhos, cuja direcção serú marcada por duas 
linhas de boias. 

Art. 67. O presente Regulamento fica dependente 
da al:proY<lt,:/.10 do Corpo Legislativo na parte que 
l!te ltz respl'ito. 
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At·L GS. Fil~ão revogados os Regulnnwntos que hni
xál'iío I'Olll o Decreto n.• :2.1)U de 21 de Julho de 18M, 
'~ eom o Deereto n.• 3.050 de 7 de Fevereiro de 186:1 e 
lluaesquer disposições em contrario. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 20 de Junho de 
~8tH.-Domiciww Leite Ribeiro. 

TARlFA DAS COMMUNfCAÇÔES TgLEGRAPHICAS. 

Estarõcs da Prai1tha, Raiz rlà Serra e Pe
b·opolis. 

Da r:urte a Petropolis ou á Raiz da Serra e 
vice-versa, recado simples em portuguez ... 1$000 

Dito dito, em cifra ou em lingua estran-
geira ......•...........•.................. 2$000 

!Da fiaiz da Serra a Pelropolis ou vice-versa, 
recado simples em portugucz............. 500 

Dito dito, em cifra ou em língua estmn-
geira.. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . 1$000 
O rl:',.cado simples comprehflnde até vinte pa

lavras; o que exceder esse numero pa~ará mais 
metade da taxa ppr cada dezena de palavras, ou 
üaeções de dezenas a.ddicionaes. 

Estações ~naritimas. 

1. viso do case:o,. nacionalidade, procedencia, dias 
de viagem e consignatario do navio que chega , 
e posterior confirmação da noticia. . . . . . . 6$000 
Hecado da praça para navio que possa recebet· 

signaes de Santa Cruz, ou da Babyionia e vice-versa: 
De uma até 25 palavras................... 58000 
Por cada cinco palav-ras addicionaes .•... , . 4 flOOO 

Os assignan.tes pagaráõ metade da taxa. 
Avisos de força mawr, como perigo do navio, 

levantamento, ou molestia grave a bordo, 
pedido de reboque, etc., são obrigatorios 
para todos, e os consignatarios pagaráõ 
l.lc taxa.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0$000 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 üc Junho de 
HWl.-Domiciano J,eite HiliciJ·o. 
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Taúella dos rcnri;nentos dus emp;'egados dos ielt•
gmphos , a que se re(e1·e o Decreto desta dAta; 

Empregos. 

Dircctor geral ................. . 
Ajudante ...................... . 
Encanegado . das li@ •. ( serve 

o·rd. 

HO$ 
120$ 

por eontmcto) ....... ~ ....... . 
ESCI'i{ltura~io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40$ 
Estacwnano de t. • classe. . . . . . . 80$ 
E,;tacionario de 2. • elas se. . . . . . . 40$ 
~~~j~nto . . .. .. . .. . ..... .. .. .. .. .. :30$ 
\ 1g1a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :io,~ 
~~ un r da. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::lOS 
Carteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aos 

Gratific. Tot11l. 

60$ 200$ 
30$ 150$ 

20$ 
248$ 
60~ 

20$ 1001{ 
20$ 60$ 
208 50$ 
1 os 4on 
108 4on 

G$ 3(i$ 

Palario do Rio de Janeiro em 20 de Junho de 
·ISGL-Domiciano Leite Ribeiro. 

-···-
DECRETO N. 3.289-de 30 de Junho de 18!H. 

Supprime a ultima parte da 2.• observação da lahell~, que baixolf 
rom o Decreto n.• 3.064, de 23 tle Março de l863. 

Hei por bem Ordenar que seja supprimida a 
clausula-durante o embarque, de que trata a ultima 
parte da 2.• observação da tabella relativa ao for~ 
neeimento de objectos para o Batalhão Naval,· que 
baixoi.t com o Decreto n.• 3.061,· de 23- dCMarço 
do anno proximo passàdo. 

Francisco Carlos de Araujo Brusque, do Meu Con
selho; Ministro e Secretario de Estado dos· Negocias 
da Marinha, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em trinta de Junho de 
mil oitocentos sessenta e. quatro , quadragesimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Francisco Gados de A7·aujo Brusque. 

U:h DF IRG\. P.IRTF 11· !S 
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DECRETO N. 3.~90-úe 18 de Julho de 1864-. 

{)peJara que os Go,·emadores dos Bispado&, e os Provisores, quando 
administrarem as Dioceses nos impedimentos dos P. r~ados, podem, 
l'om autorisaçllo especial dos mesmos Prelados, fazer propostas para 
provimento dos benefieiJ.!.S das Jgrejas Cathedraes e das Igrejas 
pnrocbiaes. · · · 

Tenrlo-me Conformado, por Minha Immediala 
Hesolução de cinco do -eói'Tente mez, com o pa
recer da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho de Estado, _exarado em Consulta de vinte e um 
de Junho ultimo, Hei por bem Decr,etar o seguinte: 

Arl.igo unico. Os Governadores dos Bispados, e 
os Provisores, quando administrarem as Dioceses 
nos impedimentos dos Reverendos Bispos, podem 
fazer propostas para o provimento dos beneficios 
vag·os das Igrejas Cathedraes e das Igrejas paro
t_:.hwes, com tanto que haja autorisação especial 
dos Prelados para esse fim, a qual será commu
Hirada ao Governo. 

José Bonifacio de Andrada e Silva, do l\Jeu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocio:-> 
do Imperio, assim b. tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de 
Julho de mil oitocentos sessenta e quatro, quadra
gesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 'Magestade o Imperado!'. 

José f1onifacio de Andrada e Silra. 

DECRETO N. 3.29t -de 20 de Julho de 1864-. 

Cr~a no Termo de Santo Antonio da BarTn, na Provincia da Ballia, 
nm lugar de J.u.iz-.Municipal, que accumulará as funcçoes de Juiz 
de Orithllos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica c.reado no Termo de Santo An

tonio da Barra, na Província da Bahia, um lugar de 
Juiz Munici.p:~l, fJU e ac.cumulará as funcções de Juiz 
de 01·phãos; rPYogadas as disposiçõ~?~ Pro contrario. 
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Zacarias de Góes e Vasconcellos, do 1\Ieu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
secretario de Estado dos N egocios -da Justiça>·- as~!Jl 
o tenha entendido, e faça .executar. Palacur!}o·Rw 
de Janeiro em vinte de Julho de mil oitocentOl' Ses
senta e quatro, quadragesimo terceiro da Jriaepen
dencia e do Imperio. 

Com a Rubri~a de'S'úl')lagestade o Imperador._ 

Zacarias de Góes e Vasconcellos. 

DECRETO N. 3.29.2-de.23 de Julho de f86i. 

Dá lnstrucçOes pela quacs se ha de regular a Commisslto, creada por. 
Decreto de 29 de Dezembro do anno passado, para examinar o Pro
il't. ct.ot do X!~~~() _Civ~, redigido pelo Bach;uel Augusto Teixeira de 

rea as. 

Hei por bem Determinar que, para regular-se a· 
Commtssão, creada por Decreto úe vinte e nove de 
Dezembro do anno passado, pàra examinar o Pro
jeeto do Codigo Civil, redigido pelo Bacharel Augusto 
Teixeira de Freitas, se observem as lnstrucções, que, 
com este Decreto, baixá o, assignadas por Zacarias de 
Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, Pre!<idente 
do Consell10 de Ministros, 'Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palncio do Rio de Janeiro, 
em vinte tres de Julho de mil oitocentos sessenla e 
quatro; quadragesimo terceiro da Independencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

ZacaJ'ias de Góes e Vasconcellos. 
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Ins[J·urrôcs, a que se re{o·e o Dcc1·cfo_ dfsla data; 
pelas fJl!aCS se ha de 1'C!7ulm· a Commtssaa, crcarla 
poP Decr·eto de 29 _de Dezembro do anno passado, 
JJara examinar o PrQjecto do CodigfJ Civil, redi
_qido pelo Bacharel Augusto Teixeú·a de Freitas. 

A.rt. 1. • A commissão, .11~ ·-sJla primeira.:~eunião, 
escolherá um de seus membros pàra, no Impedi
mento do Presidente, servir de Vice-Presidente. 

Ar!. ·2." Nomeará tamhem, d'entr.e "o's membros, 
um que sirva de Secretario, incumbindo a.' este a 
direcção do expediente, e a redacção das actas e 
protocollos. 

Art. 3.• O Ministro da Justi\;JJ. porá á disposição do 
Secretario um Oflicial habil, que, sob sua direcçiío, 
faça o serviço de escriRta necessario. Senão fôr 
suffieiente este empregado, será feito o servieo de 
Pscl'ipta excedente a requisição do mesmo Seéreta
rio, pela Secretaria de Estado dos Negocios daJnsH1:a. 

Art. 4.• A Co_mmissão reunir-se-ha duas vezes 1~or 
semana, nos dlas e horas que opportunamenle desig
nar o Min\stro•da Justiça; ,e baverá as sessões ex-
traordinarias qué ella julgar necessarias. · · 

Art. 5.• O Presidente, consultados os membros da 
Commissão, distribuirá as materia_s do Projecto do 
Codigo a di$cutir, segundo a sua ordem, por títulos, 
~!lpitul_os, · par~graphos e divisões menores, como 
tur mms convemente. 

Art. 6,• O m.e!'flbfo, .que fôr ?~sign.ado', Relato1·, 
rstudada acutu.damente a mater1a~ farâ o seu relato
rio por· cscrrptó', ôu concluindo a adopção ptll'a e 
~imples dos m·tigos, ou offcrecendo emendas; e, 
neste; ultimo caso, apresentará, em fórma de artigos, 
a rnateria nova ou substituüva. 

Art. 7.• Se-" concluir n· adópção' pura·-e simples, 
rlr·pois de visto péfó autor do Projecto para dizer o 
que lhe p:i.recet sobre os mó ti vos e modo de <mcara r 
as questões, correrá o _rel_?torjo pelas mii?s fie lodos 
os mcmhms .da CommH;sao, mero do ma1s velho ao 
lllais mo<;o; dando cada um, por cscripto, seu voln 
motivado com referenda aos motivos do Relatorio ~~ 
aos do.Exposiçií.o do autor do Projecto .. 

Art. 8. o Por amor da brevidade, a passag-em d ns 
f'illWis pod1~rú "'~r ft·ila por fóra, mas terá lugar f'lll 
'·t·:-;~;ÜIJ 'luanr\u aiJ membro ria Commbsào, qlle pa::-
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sar os papeis, parecer conveniente entemler-so com 
seus.collegas sobre algum e9uivoco ou duvida me
nos Importante, e busc~r asstm um accordo. . , . 

Art. 9." Se todos se conformarem com a adopc_ão, 
proposta pelo relator; apresentados os papeis em 
sessão, será havida por liquida e approvada pela 
Cornmissão a parte do Projecto sobre que versar o 
Helatorio, salva a disposição do art~ 4 5 . 
. Art. 40. Se o Re~t.Q~9,,concluir a eliminação ~orn 
substituição, ou propuzeYemendas, ou se qualquer 
dos membros, que examinar depois os papeis, fizer 
o mesmo, irá logo tude ao autor do Projecto para 
dizer o que se 'lhe offcrecer, continuando depois os 
papeis pelos membros que faltarem, e tornando fi
nalmente aos primeiros, que não tenhão tido conlte
dmento da divergencia e discussão, suscitada depoi~ 
que virão os ditos papeis. 

Art. 1 ·1. Se, conc1umdo o relato rio a eliminação 
com substituição., ou propondo emendas, ou se, fa
zent.lo o mesmo qualquer membro da Commissão, 
concordarem os Il_lais e o ~utor do Projecto, proce
tler-se-ha nos termos cto art. 9.0 destas Instrucções. 

Art. 12. Estando assim todos bem inteirados das 
qnestões, das opiniões e motivos dos outros, apre
sentados os l?apeis em sessão, subsistindo o des
aecordo, sera discutida a ma teria oralmente. 

Art. 13. Para taes diseussões, será convidado o 
autor do Projecto, que terá a palavra como os mem
bros da Commissão, .sendo-lhe. com antecedencia 
rcmettidos todos os papeis qtie servirem de base á 
discussão. 

Art. 16:. Começaráõ as sessões, em que houverem 
taes discussões, por uma exposição oral, feita pêlo 
Relator, da materia, divergencias e razões em que 
estas se fundão, com sua analyse. Em seguida, o 
autor do Projeelo terá a palavra para,:contestar. tra
vada assim a questão, seguir-se-lia à discussãtr){'ê'ral, 
em que terão a palavra os membros da Commtssão 
e o autor do ProJecto, se a pedirem, até que a materia 
fique sufficientemente esclarecida. 

1\rt. 15. A approvação será .vencida por dous ter
eos de votos, votando o Presidehte. Não se reunindo 
(lous terços de votos, ficará a materia para ser re
considerada em outra sessão; e, não se cbégamlo 
a um aecordo, prevaleeerú a maioria absoluta, 
•~~n(lo o Presidente voto de qualidade no caso de 
empale. 
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Art. t 6. Se, no decurso ·do estudo e exame do 
Projecto, a averiguação de materia nova, que tenha 
relação com a já approvada, mostrar a necessidade 
de rectificações, additamentos, suppressões, altera
ções e mlldan~,as, prover-'se-ha entao como t'ôr con
veniente, tomando-se de tudo. nota circumstanciada 
para ser attendido a final. 

Art. n. Depois de concluído o exame de todo o 
Projecto, como 'acima fica disposto, a Commissão 
procederá á revisão das notas de que trata o artigo 
antecedente, a fim de resolver definititivamente; 
sendo convidado o autor do Projeto para assistir a 
todas as sessões destinadas para esse trabalho. 

Art. 18. Posto que a Commissão, na serie de seu:-; 
trabalhos, deva ter sempre em vista a redacçií.o dos 
nrtigos do Projecto, não menos que a materia dellcs, 
todavia, depois de concluída a tarefa que até aqui 
lhe fica marcada, será o Projecto, no estado em que 
se achar, remettido ao seu autor para rever e castigar 
a redac~;üo, e mesmo propôr additamentos, suppres
sões e alterações, a fim de se evitarem antinomias, 
redundancias, obscuridades, confusões e faltas de 
t{Ualquer natureza. 

Art. 4 9. Terminados estes ultimos trabalhos do 
autor do Projecto, reunir-se-ha a Commissão com 
dle em tantas sessões quantas forem necessal'ias 
para fixar definitivamente a redacção; o que feito, 
assim o participará ao Ministro da Justiça, que a 
dará por llissolvida. 

Art. 20. As sessões da Commissão não serão pu
blicas. Sómente poderáõ assistir a aquellas em qu<! 
houver discussão oral as pessoas que para isso ob
tiverem licença do Ministro da Justu;a. 

Al't. 21. Os Membros, porém, do SuRremo Tribunal 
tl(~ Justiça c das Relações, os Juizes i.le Direito e os 
Professores das Faculdades de Direito, poderáõ assis
tir ús mencionadas sessões em lugar destinado. 

Art. 22. A Commissão poderá, se julgar conve
niente, ouvir qualquer Magistrado ou' Jurisconsulto 
sobre alguns pontos; verbalmente, se estiver na 
Corte; por eecripto, se es~iver fóra della; sendo o 
convite para essa audiencia feito pelo Ministro da 
Justiça a pedido da Commissão. 

Art. 23. Das sessões, em que houver discussão 
oral, far-se-ha um protocollo qu~ a rep.roduza com a 
fidelidade que fôr possivel; e o Ministro da Justi.-a 
resolverá se clla deve ser tomada por tachigT<lpho~. 



'""- H3-

Art. 2~. Approvadas e registradas as actas e os 
protocollos, far-se-ha remessa ao Ministro da Justiça, 
o qual providenciará sobre a sua publicação pela 
imprensa, á merlida que as fôr recebendo. 

Art. 25. Concluídos os trabalhos da Commissão, 
reunidas as actas das sessões, protocollos, relatorios 
e opiniões i obre elles dadas, será tudo publicado, em 
volume ou volumes, por ordem do Governo, sob a 
direcção e inspecção ao autor do Projecto. 

Art. 26. No caso de omissão ou deflciencia destas 
Instrucções, a Commissão proverá como melhor lhe 
parecer, dando conta do occorrido ao Governo, para 
que este providencie definitivamente. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Julho de i 86i. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos . 

....... 

DECRETO N. 3.293-de 25 de Julho de t864.. 

Conre.dc a Guilherme Scully Pii!iJ!gio por cinco annos para iotro
dum na Capital do Imperio o emprego dos bonh()s ~ ~I_' q~e~e. 

Attendendo ao que Me requereu Guilherme Scully 
e de conformidade com o parecer do Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional: Hei por 
bem conceder-lhe privilegio por cinco annos para 
introduzir na Capital do Imperio o emprego dos 
banhos de ar quente·, sob as seguintes condições: 
1 . •, fica dependente da approvação da Assembléa 
Geral Leqislativa a concessão deste privilegio; 2.•, 
os referiaos banhos sómente serão applicados em 
virtude de prescripções e conselhos de Medicos, 
a cujo cargo devf\rá ficar a direcção do estabele
cimento que fôr creado para semelhante fim. 

João Pedro Dias Vieira, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios Estran
geiros e interinamente dos da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido 
<'faça Pxccutar. Pulado do Rio de Janeiro em vinte 



e cinco de Julho de mil oitocentos sessenl~,e l]Ua
lro, quadragesimo terceiro da Independencia e do 
Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua :Magestade o ·Imperador. 

João Ped1·o Dias Vieira. 

DECRETO N. 3. 294.-de 27 de Julho de 186í. 

Crêa um Batalbllo de Infantaria do serviço adivo da Gjarda Ni!· 
cional nas Freguezias de Santa Barbara e Bomfim, pertencentes au 
MuniCipio da feira de Santa Anna, da Provinda da Bahia. 

AUcndcndo á proposta do Presidente da ProYincia 
da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1." Fica creado nas Freguezias de Santa llar
bara e Bomfim, da Província da Bahia, c subordinado 
ao Commando Superior da Guarda Nacional do 1\Iu
nicipio da Feira de Santa Anna, da mesma Província, 
um Batalhão de Infantaria com seis companhias, e 
à designação de cento .e oito do serv.iço activo, o 
qual-será organisado co1_11 tres comp~h1as em cada 
\!fila daquellas FreO'ueZtas. · · 

Art. 2. 0 O referido Batalhão terá a sua parada no 
rugar que lhe fór marcado pelo Presidente da Pro
\·incia, na fórina da Lei. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Presidente d(} Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado· dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em villte sete . de Julho de: mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo ·terceiro da Indc
pendencia e dg Imperio. 

f~om a Rubfica de Sua Magestadeo Imp"eraàor. 

Zacarias de Góe8 e Vasconçellos . 

..... 



lJECRETO -"". :U!H-dc 27 de Jullío de t86i. 

Crtl.a um Batalh5o <la r~scrva no Município da Feira de Santa Anna, 
da Proliucia da l11nia. 

Attcndcn<lo á fHoposta do Presidente da Província 
da J:Jahia, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado no 'Município da Feira dt~ 
Santa Ann<l, da Província dà Bahia, e subordinado 
no Com mando Superior da G!!ard_<!_~(l_ç.iQIJ..tU do mesmo 
Município, um Batalhão com quntro companhias, p, 
a designação de treze tio servic.:o ,la n~serva, o <JlWI 
terú a sua pnrada no lugar que lhe fôr mareado 
pPlo PrPsidcn!e da Provinda, na fôrma da tei. 

Zaral'ias de Góes e rasconcPilos, do !\Teu Conselho, 
Presidente do Conselho tle l\JiJJistros, Wnistro c Si•
nctario de Estado dos ~egocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e fa<~a executar. Palacio do Rio 
de Jmwiro em vinte sete· de Julho de mil oitocentos 
f\esscnla e <JlWti'O, quadragesimo terceiro da IndP
pendenda e do Imp~rio. ' 

tom a Huhrira de Sua l\Iagest.ade o Imperadol'. 

Zaf'rn·ias dr• (iâes e Yasamrf'l!os. 

Altera a (!ispo~i·:~o r lo art .. I ~O tln R~gu!;mwnfo ']1<1' haixon fllm o 
D~rr••!o 11. 0 1.331 A tlt~ 17 tk Feveu·iro de tS:r\. 

Al.l.endeudo ao q•w l'l:pl'esentou a Inspcctoria CeJ·al 
da ~nstruG{;~o primaria e s~(:uudar~a do MunieiiJio 
da Côrte, dP- accordo eom a deltl)(~rar;ao do respectivo 
Conselho DirectOJ', Hei por bem que a disposição do 
art. 1'20 do Regulamento qu4f baixou com o Decreto 
n. 0 1.331 A de 17 de f("vereiro de IR;}~ seí<t subslituida 
re la segui 111(' : u 

I.I'JS flE JR/H. I'.IR'TE 11 l!l 
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O di redor d•~ eslabelecinwnto pariiculnr de ir,~
trucção primaria ou secundaria, quer seja coUegio, 
que'r escola, ineorre na multa de cincoenta mil réis 
a duzentos mil réis, quando nbrir o dito estabeleci
rnen lo sem prévia aulorisação do Inspector geral, 
o'.l nelle cmpref.}ar professor que não esteja legal
mente lwbilitaao. 

Se o directot· fôr juntamente professor do cstabe
Jreimento, considerar-se-ha a este respeito como se 
<·mpregasse professor estranho. 

José Bonifacio de Anurari.a e Silva. do Meu f.onse~ 
lho. Ministro e Secret~rio de EshHlo dos Negocios do 
Jrr.perio, assim o lenha enlenrlido e faça executar. 
!';:lacio do flio de .Janeiro em trinta de Juiho de mil 
oitor.cnt.ns sessenta c f\uatro, qnaclrngcsimo terceiro 
rla Indepcndencia e ( o Imperio. 

C!Jm a Rubrica de Sua ~lugc:'ilatle o Imperador. 

José Bonifrt('ÍO rlc A.;ull'ada c Siha. 

---
DECRETO :\. 3.291-de 3 de .\gosto de 1861. 

Dcsiiga do C·1:nmando !'upPrior dos l\Iuníripífls de Uapelining."l P an· 
nPxos, da Província de S. l'tsulo, ·a GJ!.IIr,ta Nacionoi pertencPnt~ 
ao di~trícto da Villn de X1riri<'R, incqrpofin(lo-a ao Comniando 
SnpP-rior de Santos da mesma Província. 

AUendendo á proposta do Presidente da Província 
r1e S. ·Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte·: 

Ar.L. 1: o Fica desli~a~a do Corrimando Superior dos 
~.'[umctptos de Itapelmmga e annexos, da Prm·incin 
de ~· Panlo, e inoorpoTada. a<? f.ommando'Sup~rior 
de Santos, da mesma Provmcw, a Guarda Nanonal 
nertencente ao dist.rieto da Vil! a de Xiririca, a <tua I se 
~cha organisada em uma Secção de Ba.taiJJâD ele 
I 1fantaria com a designação d~ setim.a do serviço 
a :ti v.) c em uma Seeç.ão de Companhia ria resen·iJ. 

Art. 2. o Fie a· revog·urlo nPsla parte o Decreto n. o 

m] s~~ir,cenios fi lrint.a P. einr:o d.~-~ rlnz" d~> Set~rnhro 
<]:_~ flli) njf,q({>fl(ttf' f:irt\:(H'fl(,l C Ciíi(O. 
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Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Consellw. 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios .da Justiça, assim 
o tenha entendido e faca executar. PalaCio do Rio 
de Janeiro em tres de" Agosto de mil oitocentos 
sessenta e quatro. quadragesimo terceiro da II).dc
pendencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacw·ias de (~ôes r 1'ascuuccllos. 

DECRETO~. 3.298-de 6 de Agosto de-185!.. 

Coneede a Luil Fraodseo Ocloucho wililegjn por 10 aunus para 
fabri('ar e yeuder in•achiuas de~tinailãS' a ralar, prensar c lorra1·) 
m:~adioca. · 

AttelHlewlo ao fJUC .\Ic• rerJUereu Luiz Francisco 
Delouehe e de conformidade com o parecer do 
Pt·ocurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacio
nal, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por ,, o 
annos para fab!'icar u vender no Imperio machi
nas, que decla!'Ou ter inYentado para ralar, pren
sar e torrar mandioca. 

João Pedt·o Dias Vieira, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos l\'egocios Estran
geii·os e interinamente dos da Agriéultura, Com
mercio' e Obras Publicas, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis 
de Àgosto d•~ mil oilocentos sessenta e quatro, 
quadt·agesimo terceiro da Independencia e do Irn
perio. 

Com a Hubrica de Sua Magestacle o Imperador. 

João Pc(lro Dias rieí;·a. 

---
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LJBCHETO N. :.L rtml- de 10 de Agosto de f864. 

1 ;,mcedc a Antonio Ferreira d'Eça Ptüil.eiW. por tempo ·d(dez atino!'Í 
para estabelecer a ~~o por ~apor no rio Piraby. · 

· Allendendo ao que Me requereu Antonio Fm·reira 
d'Eçn, e de conformidade com_a.I\Jinha immediata 
Hesolução de tres do corrente mez, tomada sobre o 
varecer da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho de Estado, exarado em Consulta de vinte e oito 
tlo mcz anterior, Hei por bem Conceder-lhe privile
L!.·io por tempo de de'l annos para estabelecer no rio 
Pirahy n n:.tveg-açiío porvnpo1· desde n villa do me.smu 
11omr~ nt1~ a eslneão de Santa. Anna da estrada de tcrrü 
ttc D. Perlro li, im ProYi11cia do Hio de .Taueim, snlt 
a~; condições, que com este hnixií.o, nssignadas pcn· 
João Pedro Bias Vieira, do 1\h:u Colbelllo, l\Jinistru e 
Secretario !le Estado dos Kt\gocíos Estr:mgeiros e 
intt>rinanwnlt' dos 1\a Agl'icqltura, Cn!TlilH~t·do e Uhn:-;. 
Publit,n.s, qttt) n~sirn o lPillia entendido c fa~:.a e:\!> 
1:utnr. I't1lat,io do Hio <1P .!aneiro em clt~7. de Ag;.1~l•• 
de mil oitoeentos s;~sscula e quatro, quadrage;:;Íiil<• 
lt~reciw dn Imlepcmleuda e Jo llupel'io. 

Com a llubrir~a de Sua l\Iageslatle o lmpcnulPr. 

Jo[ío Ped;·o Dias Yicim. 

Coauliçues a lJlle se ••efe••c n IJet'r:-b N ... 3 .~DO de tO 
de Agost.. de i ~IS 1 •. 

. ·!.•. O concessionari? empregará na navegação rfa 
ho Pu·ah.v hareas de lon·a uunea menor tle 20 cavnl
lus, que· demandem três palmos de ealatlo, com 
1:apacidade para conduzir lrinla passageiros e seis
•:cntas arrobas de earg;1 .. 

No caso de não poílercm navugar eom <H]Uelll> 
calado, as barcas por vapor se limitan\õ ao transpol1~· 
tk passageiros e rchoeaníõ duns Lan~as · de t,arga~ 
que possáo ambas couduzir mil arrobas. · 

2." O fre'Lc por anohil r·mlotla a exten<w do curso 
1t;lYCgavel nào exeedPriÍ. de c·r•1n n··i:-;, e a passagem 
1"Jl' {w:;so=~ n:,u ~ll\•ir;'t !\(·m dP 111il r·qt~it!lh;ni<J:i r;ób, 
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<J." Os barcos por vapor farão quatro viageus por 
dia, duas de ida para a estação de Santa Anna du 
estrada de ferro de D. Pedro li e duas de volta á 
villa de Pirahy. 

A hora da partida do vapor será regulada pela do 
tmm, de modo que consultem a commodidade dos 
passageiros e a vantagem das mercadorias tranpor
tadas, salvo se o Governo Imperial julgar conveni~nte 
fazer qualquer -';'efonpa ou alteraçao. n~s tab~llas .. 

4. • O concesswna.rw perderá o d1rmto ao -pl'hril~
gio, se dentro de um anno, contado desta data, não 
tler começo á navegação. 

5.• Será gratuito o transporte das malas do correio, 
de c~mformidadc com o Regulamento respectivo, e 
igualmente o de cinco praças encarregadas de dili
gencias do scrdço publico em cada viagem de ida 
ou volta. 

6. • fica garantida a liberdade de toda outra nave
gaç.ão, que uào seja por vapor., 

Palacio do Hio de Janeiro em 1 o de Agosto de ~86~. 

João Pcd1·o Dias Vieira. 

DECRETO N. 3.300-de 20 de Agoslo de 186L 

Co:Jcrrle a João Antonio 1\li~;..anda e Sih'lt pri\i!.!:gio por dot.s anno:< 
para explorar as{mioas deJcb.umJw, e;;tanllõ"e Ôttlru~ minerar:; un 
serra do Iporang:t. 

Atlcndend(l ao que Me requer•cu João Antouio d·~ 
Minmda e Silva, e de conformidade com a l\Iinlw 
innnediala Resolução de parecer de Con~ulta da 
Secção dos Negodos do Imperio ·de ,-inte e um de 
Julho de mil oitocentos sessenta e quatt·o ;-Uci por 
betrt Conceder-lhe privilegio por dous amws para 
explorar minas de clmmbo, eslaulw c outr-os mi
neraes nn SctTa do Iporanga, Provineia de S. Paulo, 
!-iOb as dausulos que com ente baixão, n~signada" 
po1· Joüo Pedro Dias Vieira, do Meu Conselho, Mí
llistl·o c Seerelario dos Nw•ocios Estrangeiros, e in
terinamente dos da Agricultura, Comrnercio e Obrn" 
Publieas, qu_e assin! o tenha entendido e fa~;i:l n, ... 
cutar. l'ai<JtiO do Hro de J;~nciro em ,-ink rk ,\g-nstn 
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de mil oitocentos sessenta e quat1·o, quadragesimo 
terceiro da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica Jc Sua l.\lagestade o Imperador. 

João Pedt·o Dias Fieira. 

Ccnuliç6es a que se rerere o Decreto o. • s.•Joo de· ~O 
de Agosto de t884. 

1.• E' concedida à João Antonio de Miranda e Silva 
privilegio por dons armos, contados desta data, para 
explorat· minas de chumbo, estanho e de quaesquer 
outros metaes, H<~ serra do Iporanga, Província de 
S. Jlaulo. Este prazo é improrogavel. 

2.n Dentro deste prazo o concessionario designará 
os lugares em que pretender minerar, devendo apre
$entar na mesma occasifw uma planta circumstan
cíada dos lu~ares por elle explorados, comprehen
tlcndo aqueltes onde se houver de estabelecer as 
laVI'as. Esta planta, além da topographia dos lu
gares, indicará com exactidõ.o os córtes que hou
verem sido feitos nos teerenos, o maximo de peofun
didade que houverem attingido os trabalhos de ex
ploracão; c qual a inclinaeào e dit·ecção do vieiro ou 
deposito, que descobrir. Úma dcscripção minuciosa 
da possanca das minas , e das especies mineraes 
descobertas pelo concessionario, deverá acompanhar 
ati amostms que elle tiver de apresentar nesta Se
cretaria de F:'tado. Outrosim indicará tambem quaes 
os meios mais apropriados para o transporte dos 
pl'oductos da mineração, e qual a distancia de cada. 
uma das minas aos povoados mais proximos. 

3.• Satisfeitas todas as clausulas da condição 2~· 
ser-lhe-hão concedidas até quarenta datas mineraes, 
podendo este numero ser elevado á cem e por es
paço de noventa annos, se a mineração tiver de ser 
f<'it:J. por uma Companhia que incorporai' para este 
fim; conforme os meios que o concessionario ou 
a Companhia provar que terá de empregar na mi
neração nos termos do Decreto n.o 3.0i9 de 6 de 
t'evereiro de 1863, regulando a concessão de cada 
data. pelo emprego effeclivo de cinco contos de réis. 

L• No acto da concessão das minas que descobrir 
set·-lhe-ha concedida u benc:no th~ dir~itos de im-



portação de machinas , instrumentos e quaesquer 
utensJs especialmente destinados á lavra das respec
tivas minas, por espaço de cinco annos, contados 
da data em que se começarem os trabalhos ; e >bem 
assim a mesma isenção, por igual prazo de tempo, 
para os impostos de exportaçao dos prf?ductos das 
mmas. · 

Ambas as concessões desta clausula fies depen
dentes da approvação post~rior da Assembléa Geral 
Legislativa. 

5.• Ser-lhe-ha lambem concedido o direito de des
npropriar os terrenos necessarios para os trabalhos 
da mineração, e para a· construcção de caminhos, 
por onde tenhão de ser transportados os respec
tivos productos; devendo7se sempre observar nas 
construcções de taes cammhos todas as regras da 
arte, e as condições da Legislação Geral, Provincial 
c Municipal. . 

6.• Fica tambem o concessionario autorisado para 
fazer nos rios proximos ás minas as obras que forem 
necessarias á sua navegação. Estas obras nunca po
derão ser executadas sem a 'prévia approvação dos 
respectivas plantas que deveráõ ser submettidas ao 
exame do Governo Imperial. 

Estas plantas depois de. approvadas não poderão 
ser alteradas sem nova permissão do mesmo Go
verno. 

As obras serão inspeccionadas por um Engenheiro 
do Governo, que verificará se o concessionario se 
conforma com as plantas approvadas. As despezas 
que se tiverem de faz~r co~ esta inspecçiío cor1·eráõ 
por conta do concesswnarw. 

7.• Se as minos forem situadas em terras de.volatas, 
o Governo as venderá aõ concessionario pelo p~ço 
mínimo da Lei n.o 60t de ~8 de Setembro de ~850. 

R.• O conccssionario será obrigado a aceitar todas 
as -cluasulns annexas ao Decreto n." 3.049 de 6 de 
Fr:vereiro de f 863, no que forem· applicaveis á es
P'~eie ou espcics de mineração que lhe forem con
cedidas; e bem assim quaesquer outras que o Go
verno Imperial julgar convemente impor no acto da 
concessão, em beneficio dos interesses publicos, e 
da policia das minas. . 

P.álacio do l\io de Janeiro em 20 de Agosto de ~86i. 
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DECRETO N. 3.301 -de 2q. de Agosto de tRG~_: 

Cl'êa no termo de Santa Anna do Paraoabybo, na Província de Mato 
Grosso, um lugar de Juiz Municipal que accum!J\ari as runcçoes 
de Juiz de Orphnos. "'""--~. " 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo-!finico: FiCa creado no. te~mo de Santa Anna 

tio Paranahyba, na Província ·de Mató Grosso , um 
lugar de Juiz Municipal, que aecumulará as funcções 
de JUiz de Orphãos ; revogadas as disposições em 
rontrario. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
eretario de Estado dos Negocios da Justiçn, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio 'do Rio de 
.Janeiro, em vinte e quatro de Agosto de ·mil oitocentos 
sessenta e quatro, quat.lrages1mo terceiro da Inde
pendencia e do Imperio. 

r.om a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Z acarias de Gôes e Vasconcellos. 

-·-
DECRETO N'. 3.302- de 2~ de Agósto de 1864-. 

Cn\a no termo de .Mir8llda, na Província de Mato Grosso, um lugar de 
.Jui~_2'~p~l que accumulará as funeçõet de Juiz de Orpl1aos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artig~ u~ico. Fica creado no termo de Miranda, 

n~ ?rovmCJa d~ . .Mato Grosso, um 1U$ar cle,.Iuiz Mu
mc•p~I. que accumularâ ~s fup~çoes. · d~ Juiz de 
ürp~wos ; revogadas as di.SpoSiçoes em contrario. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se~ 
''fPiario de Estado dos Negoeios da Justiça, assim o 
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tenha entendido !~ faça execut.nr. Pnlaeio do :a±~ de 
Janeiro em vinte e quatro de Agosto de mil oito
centos sesseJ~ta e quatro, quadragesimo terceiro da 
Iudependt:ncw e do Impeno. , 

Com a Rubrica de Suo Magestade o•lmpetrador. 

Z acm·ias de Góes:. e Vásco·ncetla's: 

DECRETO N. 3.303-de '25 de Agosto de'~864>. 

Concede a Joaquim Ferreira Nobre .Tuníor pri_yllegio por 10 arrnos pai"a 
fabricar e \Cm.l,•r no lmperiQ o liquido, que declarou ter inventado 
para cxtiuguir a formiga saúva. , 

Attendend() ao que Me requereu Joaquim Ferreira 
Nobre Juniol', c de conformtdade com o parecf'r do 
Proeurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, 
Hei por bem Concetler-llte privilegio por dez annos 
pam fahricn1· e vender no Imperio o liquido que 
declarou ler inventado para extinguir a formiga 
saúva, e que denominou liquido antiburmikal. 

João Pedro Dias Vieira, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretatrio de Estado dos Negocios Estrangeiros e 
interiuamente uos da Agricultura, f:ommercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em vinte cinco de Agosto 
de mil oitocento3 sessenta e quatro, quadragesiino 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

corn a Rnhrira de Sua Magestade o Imperador. 

João Pedro Dias Vi~ira~ 

J.EIS DF. 1Riii P.\RTF. IJ, 20 
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DECRETO N. 3.304- de 25 de Agosto de i86L 

Concede a José Pradines p)iy\legi!J por cinco aooos para fabricar I' 

,·ender no Imperio(aliadores de;n~}h~s de sna ilncnçao. 

Atlendendo ao que Me requereu José Pradincs, c 
<le conformidade com o parecer do Procurador da 
Corôa, Seberania e Fazenda Nacional, Hei por be111 
Conceder-lhe privilegio por cinco annos para fa!Jri
<·.ar c vender no Imperio afiadores de navalhas, (\liP 
delarou ter inventado. 

João Pedro Dias Yieim, do Meu Conselho, Minislt'o 
·~ Sceretario de Estado dos Negoeios Estrangeiros <' 
interinamente dos da Agrieulturn 1 Commercio e O!Jras 
I'ublieas, assim o tenha cntendtdo e faça executar. 
l'a\acio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Agosto 
de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo 
lf't'<'.eÍI'O da Independencia e do Imperio. 

Co111 a Rubrica de Sua Magestade o Impemdm· . 

.João Pcd1·o Dias YieiíYL 

DECRETO N. 3.30:1- do 1. 0 de Setembro de 1Rtl\. 

Proroga a presente sessão da Assembléa Geral Le~islntiy:~ att'· 
o dia l'l rlo correnl<' me1.. 

lTPi por hem Pro rogar a presente sessão da AssPnl
hl4~a G·eral Legislativa até o dia 12 do eorrcnte lllPZ . 

.losó Uherato Rnrrozo, do 1\Ieu Conselho, Ministr(l 
P Scerctario de Estado Llus Negocíos do Jmperio, 
assim o tenha entcndit\o e fa<;a executar. l'aln<'iu 
du Hio de Janeiro em o primeiro de Selmnbro d.
mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesin10 ter
<:l'iro da Jndependencia e do Impcrio. 

Com a Huhrica de Sua 1\fagestade o Imperado!' . 

.José Libemtu Barrozo. 



- 1!S5 -

DEC:HETO \'. :1. 306-de i :3 de Setembro de ·1864. 

Coucedr. ao Banco do Brasil elevar a sua emissão aiJ triplo do ruudo 
· · - disponivel. · · 

Attendendo ao estado da Praça do Hio"tl~.làneii'O, 
<) Usando da fat:uldade eoncedida pelo arl.. 1.• 
.~ 7." dn Lei n." 68:3 de 5 de Julho de 18!j:J; Hei 
por· bnrn autorisar o Bnnco do Brasil para e)Pvar 
a sua emiss;io até o triplo do fundo disponível, 
rros termos do Decreto u." 1. 721 de G de .Fevereiro 
de HlriG, at<\ wml delibera~;üo do <;overno. 

Carlos Car·rwii'O de C;unpos, <lo Meu C:ons!'\lho, SP
rradur do Lrnpnr·io, Ministro n S<~er·etario de Estado 
dos Nt~gol'ios da Fazenda, e Prf\sitleute rio Tribunal 
do ThPsollro !\aeionnl, nssim o f.t)nl;a enll)lldido e 
fn<:n <'\l't;nlar. Palado do Hio do Janeiro em tt·cze 
dn SPII'IliiH·o de mil oitocentos sessenta e <lual.ro 
qut~drngt~simo tert:eit'O da Independencia e r o lrn: 
pet·ro. 

Corrr a lluiH'ica d<~ Sua l\lageslade o lmpemdor. 

Cm·los Carncit·o de Campos. 

tlECHETO :'{. :uo7-de U de Setembro de 186'J .. 

Dá eurso forç<lrlo, por emquanto, aos bilhetes do Banco do Brasil. 

:\llf\ndendn ú n·ru·esenta~~ão que fl'z subir ú l\Jiulril 
Pn•spnra a Dir·cctorin do Bnneo do nrnsil, no Pslnd o 
actunl ;la l'nH·a do Rio de Jan0iro, c a quanto eon
\'('fll Pnt I'ÍrctÚnstancias tão urgentes não privnr a 
l'ir<·uln~·ão mondaria dos meios precisos; Hei por 
heru ni•eretn [' que at{~ ulterior deliberação do Go
\'('1'110 Imperial os hilhetes do dito Banco sejiío re
<'C'hidos rorno moeda legal pelas Reparti<;ües Pn
hlir~ns e pelos part.iculares nos lugares a quo sn 
referP o arl. 1. 0 ~ 6." da u~i 11." GR:J de 1> de Julho 
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de HHJ:l, ficando o sobredito llanco dispensatlo, por 
emquanto, da obrigação de troca-los nos termos d~t 
mesmo .pat'agrapho. 

Carlos Carneil'o de Campos, do .Meu Conselho, 
Senador do Impel'io, Ministro e Secretario de Es
tado dgJ::Negocws da Fazenda, e l~esidente do Tl'i
'bunail do Thesouro Nacional, àssim o tenha eutPn
tlido ·~ faça executar. Palacio do Rio de Janeiro ent 
quatorze de Setembro de mil oitocentos scssentll e 
quatro, ql!aclragesimo terceiro da Independcncia t' 
do Imperw. 

Com a Rubrica de Sua Magc;;Lade o Impcrallnr. 

Car·los Ca;'JICÍI'O de Campos. 

DECRETO N. 3.308- de 11 de Setembro de 18GL 

lllanda observar di-versas disposições extraordinarias durante a ni>r 
commcrcial em que se acha a !Jraç.a do Rio de Janeiro. 

Attenclentlo ú summa gravidade da ct·ise eomrnl't'
eial, que domina aetualmente a pra\;a do Hio de 
.Janeiro, pertmha as transaeções, paralysa todas ;1s 
industrias do paiz, e pódt~ abalar profundamenl.t• 
a ordem publica, c <Í necessidade quo ha de pro
vêr de medidas promptas c efficazes, que não se 
('11Contrão na lcgtsln\;ito em vigor, os pcrnieiosos 
resultaüos que se tenwm de tüo funesta occur
rencia; Hei por hm11, Conformando-Me com o pa
rece L' unanime do Conselho de Estado, Dccrl'lar: 

Art. 1. • Ficão suspensos, e prorogados por sns
senta dias, contados do dia 9 do corrente mez, os 

(veneimentos ~as) l&lr~"• I!O!l!S.P!..9:!!Ü~~or~. ç qunn:-..·: 
quer Q,l!t':Q~ tltulos commerctacs pagave1s na CôrtP. 
P Provme1a t1o ·mo de Janeiro ; e tambern suspensos 
e prorogados .pelo mesmo tempo os protestos, r·e
c.ursos em garantias, c preserip\:ões dos referidos 
IJI.l!llos. 

Art. 2.• São applienveis aos negoeiantes ui\o tlln
triculados as disposi•~ões do nrt. 89R do Corligo Co111-
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uwrdnl relati\'as ús moratorias, as qwJes, hem rotuo 
as concordatas, \)orlerüo ser amigavelmente con
cedidas pelos t:rrt or·es que 1~epresentem dous tert,:os 
do valo!' de todos os <·redttos. 

A.r'L 3." As fnllencias dos btmqneir·os n casas han
earias ueeonirlas no prazo de que tr~a fiJirl. I. •, 
serão rf'guladas po1· um Decr,~to que o Governo ex
pedir·á. 

Arf. Lo Estas tlisposi~,;ões serüo applieadas a ou
tms lll'a~;as 1lo Imperio por clelibenH:üo dos Pn·
sidentes lle Provitwia. 

Art. :j.• Fiefto ren,gnclns pruYisot'Í<lllJente ns dis
posi~;.ü1•s em eonlrano. 

Os Meus Ministros c Seeretarios de Estndo dos 
Ncgo1·ios das diH·rsas Hcpat·ti~.;iíes assim o te11hfto 
cntellllido P fn('ÜO executar. Pnla1~io do Hio dP .Ja
udro ('10 Üi'Za~ete rle Sl'lem!Jro do anuo d1~ lllil 
oitocentos sessenta c cluatro, quildmgcsimo let·t·.pirn 
da lntlcJll'fldencia e lo Impel'io. 

Com a Rubrica tle Sua Magestarle o Imperad,, r. 

i 

Fnuwiscu .José Furlrulo. 
José Libemto Barrozo. 
em·los Car·ncú·o rlc ('mnpns. 
llciir·iquc de Bcaw·eJJrÚi'r Ro/w11. 
F;·mwtseo Xw:irr Piíi!O Lima . 
.Tcsuino Jl((rr'OIIdes rle Olil:eira e Sri. 

DECHETO :\'. :J,:JO!) ---de ·:to de Sell'lllhro dP ls~;·,. 

( ll<'~ula alfnilenl'ia •los _Bancos f'. rasas bnne;ari;ts. nos termo., ti•• arf. 
:!." do O~"reto 11.~ ~.30R d~ 17 rfo CIJrrentr. 

f.onsideraudo quP a ftllleneia dos Banco~ e eas<~s 
hanenrias. pPla multipliddadt~ de suas tmnsacl'r'll~..; 
com o poYo, pelns suns importánl1~s relarúes ;·.,Hn 
o CotnnH~tTio e Agricultura, n pAla influPi'wi<l flli" 
püde cxcreer sohrr~ o ITedi·ln e o1·dnm ptthlica, IÚIIl 
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riGvü ~er J'(~gulada pela legislação das falleneias Ol'
dinarins ; Usando da autorisação concedida pela Lei 
11." 7!.19 de 16 <le SetemLro de 1854, eoutrosunFun
d<Hlo nos imperiosos motivos de força maior que 
aetualmentc c na auscncia da AsscrnLléa Geral LP
~islativa: reclmnão uma providencia urgente e el:.. 
ftcnz ; fiei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 A falleneia dos Bancos e casas Lanearias 
será regulada pelas seguintes disposições especiaes. 

Art. 2. 0 Yeriticarla a fallencia pela apresentar.ão 
do fallido ou pelo abandono ou fechamento does
e_riptorio ou a requerimento de cim~o credores de 
f1tulos niio pagos, se o fallido não tiver alcançado 
<·oncorclnta ou moratoria nos termos do art. 2.• do 
Decreto n. o :3.308 de ·f 7 do corrente mcz, o Juiz 
do Commercio, procedendo logo e summarinmente 
ús dilig-eneias uecessarias, e ouvido o Procumdor 
Fiscal do Tlwsouro Nacional ou Thesourarias de Fa
ZHnda, <lecretarú a abertura da fallencia, encane
gando logo a liquidaçào def~tiva da casa a unw 
atlministraç:ão composta dos õous principaes Cl'e
dorc•s e de um Fiscal que o Governo nome:mí. 

:\rt.. 3. 0 A sentença da abertura da fallencia ler<'t 
lodos os effeitos mencionados nos arts. 826 a 8:1:! 
do Codigo Commt>rcial. 

:\ri. L• A administra~,;ão procederá ao Lalan~;o da 
l'asa, e, sendo possível, pagará logo aos credores <le 
pequenas quantias ou com o dinheiro existente ou 
pot· operaeõcs de credito fundadas no activo da 
massa. O pagamento, porém, será feito integral ou 
pat·cialmente L segundo a natureza do credito e o os
lado da casa fallida. 

Art. !). • Desde a entrada da administraeito mn cxer
t:ieio todas as ac(:.ões pendentes· contrâ o devedor 
li11lido e as que houverem de ser intentadas posle
I'Íot·meniP ;í fa\lencia só poderão ser continuadas 
<.Hl iutPntadas contra a mesma administra(;ão, qun 
t) . tamhem competente para intentar c segutr as ;w
«JH'~ qun convierem ú rnnssa. 

:\rl. 6. o A administração fica investida de todos 
os poderes concedidos aos administradores dns 
nwssas fallidas pelos arls. 86'2 a 867 sem depen
dmwia de autorisaeão do Juiz, ou assentime11to 
dos eredores, ouvido•porém o falli<lo 110 caso do 
;u·t. 86L 

Art. 7." Sô depois de u Himada a Iiquidaçilo é obri
g;ada a administração a dar eonta ao Juizo, tn·uce-
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dendo-se a este respeito nos termos do art. 868 e 
seguintes do mesmo Codigo. 

Art. 8.• Ficüo salvos os direitos que competem 
pelo Codigo Commercial aos credores de domínio 
hypothecarios e privilegiados. 

Art. 9. • O processo especial, decretado por este 
Regulamento, não impede as acções criminaes que 
competirem contra o fallido. . 

A-rt. 1 o. Ao fallido, durante a liquidação, na fôrma 
do art. 825 do Codigo, a ::tdminlstração prestará a 
quantia necessaria para seus alimentos. 

Art. H. A destitmção da adrniuistmção lerá lugar 
pela mesma fórma que a dos administradores flas 
outras massas fallidas. 

Art. 12. I<ica nesta parte alterado o Hegulamento 
n.• 1.597 do ·1.• de I\Iaio de 18!)5. 

Art. 1:1. Os administradores pe1·ceberáõ uma por
centagem que será drterminada em Regulamento 
especml. 

Art. 14. Os administmdores envlaráõ mensalnwnte 
ao Governo e ao Juiz do Commercio uma conta desrll
volvida ua fórma do art. 867 do Codigo Commerrial. 

Art. H). As eoncorc!atns e rnoratorias, concedidas 
na fôrma do art. 2.• do Decreto n.• 3.:308de-17do 
corrente mcz, nüo excedcrúõ o prazo de tres mmos, 
salvo convindo lodos os credores. E em todo o caso 
deveráõ ser }JOmÜlogadas pelo Juiz do CommerPio. 

Art. H>. t'icão revogadas provisoriamente ns dis
posições em contmrio. 

Os Meus l\Iinislros n Secretarios de Eslndo dos 
Negocios das diversas àeparti\;ões assin1 o lf'nhfw 
entendido c fa~ão executnt·. Palneio do Hio de .Ja
neit·o Clll vinte dt~ Setembro de mil oilot:eutos ses
senta t~ quatro, quatlmgesimo teJ'Ct'iro dn IndPpt>tl
tleneia e do Imperio. 

Com a Rubrica dP Sua Magestadc o Impel·ndot·. 

F1·ancisco José Furtado . 
.lo.w! Libera to Barrozo. 
Cal'los Carneiro de Campos. 
Jhmriqye de B~:aw·eJ!ai1·e !lohan. 
Franc1sco XavlCl' Pmto Lzma . 
.Tesuino Aiarcondes de Oliveira c Sti. 
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DECHETO ~. :L :11 O- de 24 dt> Setembro de 1864. 

Concede emancipação a todos os Af~icanos livres existentes 
-- no ímperio., . ..._..... ...._ 

Hei por bem, Tendo ouvido o Meu.CooseliHl·de :Mi
nistros, Decretar o seguinte: 

A ri. ·1. o .Desde a promulgação do presente Decreto 
ficào ern~ncipados -~o dos os Africano.s livres.e:pstentes. 
no Imperw ao servu~o do Estado ou de particulares, 
havendo-se por venc1do o prazo de quatorze annos do· 
Decreto numero mil trezentos e tres d-e·vinte·oito de 
Dl'wmbro de mil oitocentos cincoenta· e tres. 

Art. 2. 0 As enrtas de emnncipaçào desses Africanos 
sel'iw expedidas com a maior IJI·evidade, e sem des
pPza alguma pam elles, pelo Juizo de Orpbãos da 
cõr·te e Capitaes das l 1 rovineias, observ<tndo-se o 
!llodelo nté ngora adoptado; e para tal fim o Governo 
1w Côrtc e os Pt·esidcntes nns Províncias darão as 
llt't't:ssarias ordens. 

Art. 3." Passadas essas cartas, serão remett.idas 
aos respcelivos Chefes de Policia para as entrega
rem aos emaneipados depois lle registmdas em livro 
para isso destinado. Com ell.as, ou com certidões 
t>Xlrallitlas do referido liYro ,· poderão os Africanos 
etttarleipados requerer em Juizo c ao Governo 
a protecc,:üo a que tem direito pela legislação em 
vicror. 

Art. L" Os Afrieanos ao servit..;o de particulares, 
Sf~t·ão sem demora recolhidos, na Côrte á Casa de 
Correcçào, nas Províncias a estabelecimentos pu
blieos, designados pelos Presidentes; e então serão 
IPvn<los á presença dos Chefes de Polieia para rece
berem suas cartas de emancipação. 

Art. 1'1." Os fugidos seJ'iío chamados por editaes 
dn Policia, publicados pela imprensa, para que ve
llliiío rece!Jer suas cartas de emancipação. Se nào 
<·ompareecrem, Hcaráõ as cartas em deposito nas Se
eretarias de Policia, para em qualquer tempo terem 
:-;eu deYido destino. 

,\ri. G. 0 Os Africanos emancipados podem fixar seu 
dmuicilio em qualquer parte elo Imperio, devendo 
poróm deelam-lo na Policia, assim corno a oecupa
t;ào honesta de que pretendem viver para que possão 
utilisar-se da protecção do t~overno. A mesma de
claração devem fazer sPmpre que mudarem de do
miciho. 
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.Art. 7.0 o lilho menor de Africana livre, acompa
nhará a seu pai, se tambem fôr livre, e na falta 
deste a sua rnãi ; declarando-se na carta de eman
cipação daquellc a quem o mesmo fôr entregue, o 
seu nome, lugar do nascimento, idade e quaesquer 
signaes característicos. 

O maior de vinte um annos terá sua carta de 
emancipação e poderá residir em qualquer parte 
do Imperio, nos termos do art. 6. 0 

Art. 8. 0 Em falta de,pai e mai, ou se estes forem 
incapazes, ou estiverem ausentes, os menores ficaráõ 
á disposição do respectivo Juizo de Orphãos até que 
liquem maiores e possão receber suas cartas. 

Art. 9." Os Promotores das Comarcas, até a plena 
execução Jesle Decreto, protegeráõ os Africanos li
vres, como curadores, onde os não houver especiaes, 
requerendo a favor delles guanto fôr convemente. 

Art. 10. O noverno na Corte e os Presidentes nas 
Provindas far·tio puulicar pela imprensa os nomes e 
nações dos emancipados. 

Art. ·11. Fkn rPvogado o Decreto numero mil tre
zentos e tre . .; de vinte oito de Dezembro de mil 
oitocentos cincoenta c tres. 

Francisco .José Furtado, do l\leu Conselho, Presi
dente do C-onselho de Ministro3, Ministro e Secretario 
de Estado dos Ncgoeios da Justiça, assim o tenlw 
entendido c f<u:a executar. Palacio tio Rio de Janeiro 
em vinlt~ qwitro de Setembro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quad1·agesimo terceiro da IHde
pendeucia e do Impcrio. 

Com a Rubl'ica de Sua Magcstacle o Imperador. 

Fmncisco José Furtado. 

LEIS DE 18M. PARTE 11. 2t 
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DECRETO ~. 3.311- de 24 de Setembro de t864. 

Eleva á cttegoria de Comp.anhia a Secçllo de Companhia da rese"a 
nwnero quatro da GJ!!l!~-a :"acl<.!!l.!l da Província do Mar.aoblo. 

Atlendendo á proposta do Presidente da Província 
do Maranhão, Hei por bem Decretar o ie~inte: 

Artigo unico. Fica elevada á categoria de Com
panhia, com a designação de terceira, a. Secção de 
Companhia da reserva numero quatro da Guarda 
Nacional pertencente ao Munieipio de Coroatá, da 
Província do Maranhão, e revogado nesta parte o 
Decreto numero mil cento e vinte um de dezanove 
de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e tres. 

Francisco José Furtado, do Meu Conselho, Pre· 
sidente do Conselho de Ministros , Ministro e Se
ct·etario de Estado dos Negocias da Justiça, àssim 
o tenha entendido e faça executar. Palac10 do Rio 
de Janeiro em vinte e quatro de Setembro de mil 
oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco José Furtado. 

-·"'-
I>Ef.RETO X. :3.312- dt> :u dP Setembro de 481H.. 

Designa n ordem que deve seguir-se nn extl·acçlio das loterias da 
Côrte, depois de extrahida a 35.• designada na diatribu•çliÕ- que 
acompanhou o Decreto n.0 3.203 de ~i de Dezembro de 1863. 

Tendo o Poder Legislativo, pelo Decreto nu
mero mil duzentos e vinte seis, de vinte dou s de 
Agosto deste anno, permittido a extracção de uma 
loteria por mez, em lugar das quatro annuaes que 
antes forão concedidas ao Monte-pio dos Servidores 
do Estado por Decreto numero duzentos trinta e 
trns de dezasete dP ~on~mhro de mil oitocentos 
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quarenta e um, e importando esta nova concessão 
uma al.teração na distribuição das l~terias que devem 
extrah1r~se no corrente anno, em nrtude do D@reto 
nuritéro tres mil duzentos e tres de vinte quaft'o 
rJe Dezembro de mil oitocentos sessenta e tres: 
Hei por bem que, depois de exttahida a trigesima 
quitüa.Ioteria, se observe a ordem marcada lia ta
b#Jlâ que com este _baixa, em resultado da tnodi
ficàÇão errerarla pela necessidade de executa~se o 
referido DeCreto numero mil duzentos e vinte seis 
de vinte dons -de Agosto deste anno. 

Carlos Carneiro de Campos, do Meu Conselho, Se
nador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda, e interino dos de Es
trangeiros e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte quatro 
de Setembro de mil oitocentos sessenta e quatro, 
quadragesimo terceiro da Independencia e do Im
perto. 

Com a Hubrka de Sua Magestade o lmperador. 

Um·los Cw'tl.f'Írv de Campos. 

Tabella demonstrativa da ordem que deve sepi....Se Da 
extra~i.o das loterias da Côrte, depois de extrahlda 
a 35.8 deslgaada na dlstrlbaição que aenmpaahou o 
Deereto a.o 3.1103 de 24 de Dezembi'O de t883. 

36.• A 1." a favor do Monte-pio dos Servidot·es do 
Estado.- Deereto 11." 1.226 de 22 de Agosto 
de 1864. 

37 .' A 16." a favor do Conservatot·io de Musica desta 
Côrte.-Decreto de 27 de Novembro de 184.1. 

38." A 6. • para patrimonio do Hospício de Pedro· 
Seb"llndo.-Decreto n.o 87!> de 10 de Setembro 
de !856. 

39.' A 2." para as obras da Igreja de Xossa Se
nhora da Conceição da Cidade do Acarajú, em 
Sergipe.- Decreto n. • 99:J de 22 de Setembro 
de 1858. 

i.O. • A 2. • a favor do Monte-pio dos Servidores do 
Estado.- Decreto n.• 1.226 de 22 de Agosto 
de 1864.. 

~I.' A 59.• para as ohrns Lia Casa dn Correc~;ão.
Deer,~to de :?9 dt• Oulltbt·o rk IR3il. 



42." 

43." 

u .. • 

45. 9 

46.9 

47 .• 

48.• 

;jO. a 

;j I . a 

•• r. a 
'JL 

:)6." 

37.• 
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A 33.• a favor da Academia de l\fusica e Opcm 
NacionaL-Decreto n.o 979 de 15 de Setembro 
de 1858. 
A 3." a favor do Monte-pio dos Servidores doEs
tado.-Decreto n." 1.226 de 2'2 de Agosto de t81H. 
A 1.• para ~ obras da Matriz da Boa-Vista, 
na Cidade do Recife, em Pernambuco~- De
creto n.o 908 de 12 de Agosto de 1857. 
A 24." para as obras do novo Hospital da Santa 
Casa da Misericordia da Côrte.-Dccreto J1." 
1 . 009 de 25 de Setembro de 1858. 
A 34." a favor da Academia de Musica e Opera 
NacionaL-Decreto n.o 979 de ·15 de Setembro 
de 1858. 
A 42.• pnra o melhormnento tio estndo snni
tario.-Decreto de H de Setembro de 181>0. 
A 83.•, cujo beneficio deve ser repartido pela 
Santa Casà da Miserieordia, Expostos, Recolhi
mento rlns Orphils, Collcgio de Pedro Segundo 
c Scminnrio de S. José. -Decreto de 2:J de 
Maio de 1821. 
A 3'i.• a favor· da Academia de Musiea c Opera 
Nacionnl.-Deercto 11. 0 979 de 15dcSe!crnbro 
de 18:j8. 
A 7." pnrn patt·itnonio do Ilospir~io <k Pr~dro 
Segundo.-Decrcto n.o 875 de 10 de Selcrnhm 
de 18!>6. 
A 36.• a l'a,·or dn Acndcmia de Musica e Opcrn 
Kacionnl.-Dt~crcto n." 979 de 1<j dP Setembro 
de 18!)8. 
A r~;J." pnra o nwlhoramcnto tio estado sani
tario .-Decreto de H de Setembro dn ·18:io. 
A 1.• pnra a fundaç.ilo dP urna Casa de Cari
dadn na Yilla do Ctll'\'f'llo, Ptll Minas.-:- Jlr;
ct·eto n." 9!H. ele i d<~ .Julho d<' 1808. 
A .1." a fnYor da Associaçiio T.vpograpltit·n Fl!r
mmPnsP.- Dcer·eto n." 908 de 12 de Agosto 
de 1857. 
A 1.• para as obras do Ilospital da illiseri<·or
dia de .Jaearehy, JHl Pro,·illc~a de S. Pa11ln.-· 
Decreto n.o 1.0·tr) de ll de .Julho de •18:i9. 
A 2.n pam o Hospital de Caridade da Cidnd1' 
de Mncciô.- Decreto n." 9R6 dl' 22 de ScLPIIt
hro de Hm8. 
~ ·1.• ~ unicn, pnrn conel~süo d.a IgrP.i<~ de ~
T·rmwis<·o da Ctdade de PII:•ngur, r~m :\Inws.
neerf'ln 11. 0 001 dt~ 1 de .htlho dt• IR:iR. 
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58.• A 2.a p:ll'íl :-~s obras das Igrnjas Malriz()s da 
Villa de Oliveim e Freguezia do Passa-Tempo, 
em Minas.-Decteto n:• 1.034 de 30 de Agosto 
de 1859. ·· 

59.• A 1." para a Paroehin das Sete-Lngôas, em 
1\finas.-Decreto n.o 954 de 7 de Julho de 1858. 

60.• A 8.• parn o palrimonio rio Hospício de Pedro 
Segundo.- Decreto n.• 8i5 de 10 de Setembro 
do 1856. 

Rio d0 .Tmwiro 0111 2'~ rl0 Setembro rlc ·1 RliL
rarlos Canl(•i;·n de Campos . 

. ------......---

DEf:HETO :\". :J.;JI3 rle2í. de S0l~mhro dr~ 1861. 

Autori~a a'Cornpanhia l- Lnndon and ~rasili_an llll.nk- para rstahrlrcrr 
· urna rai'lr.filialna Capitã! da rfnyirH·ia do Par;í 

:\llr-ndr~nrln ao qnr~ 'lf' l'f'ljllf'l't•l'iín os (;pr·r·lllr·s da 
Conrpnnlria anonyrrú1 r>slnilr>kr~idn lH'sln Crlrle sol1 
o l.ilnln df•- ],onrlon and Tlrasilinn P.nnk -. f' df• 
eonfornridôtdc f'Olll n )linha Tmmcdi<1ln n TmpPri;rl 
Hcsoluci\o de dr•z do r'.orrr>nlc rrrcz, Tonrnrl<l sohr·r> 
JHirccri; da Seeçfro dn Fnzenda do f:onselho de Es
IMio df• r·irH'o do mr>smo mrz: H ri por hem .\11lorisnr 
a n~feridn Companhia pnrn Pslalwlr•ccr· uma rni\a 
filial nn Capil<rl da Proürwia do P:wú, firm1do a dil;r 
f:nixa suj~ila aos crwargos o rrgras dos Eslalulos dn 
f:aixa rnhlriz. apprnrndos por Orcrl'fn n." "!. 9i\) dr> ~ 
de Outubro de 18fi2. -

f:nrlns Cm·rwir·o dr f:ampos. do .\lr>ll ConsPlho, Sf•
nndor dn lrnJWrio, 3Iinisfro P Sr'rrcl<lrin dr• Eslndo 
dos \pgocins da FnPndn P PrrsidPnl~ <lo Trihrrrr;rl 
do Tlrcsonro 'i;wionnl, assim n lf•nlrn f'lliPIHlidn P 
raca f'X('CIIfar. Pnlacin do Bio de .T:meirn 1'111 YÍllff• 
qrii11n1 d1• SPfPilllli'O tfp rnil nilo<·t•J!fns ~~·-;.;;pJrtn f'. 

qunlro, rpwdrngesir11o lerr·eiJ'n dn Jndf'JWIIdPllf'ia f' 
do Jmpl'rio. 

r.om ;11\lllJric:r dr• Sua :\Jngeslndr. o Irttpr>J'ndor. 

f'rn·1nS rrn·nr'ÍI'() t/r• ('rtiiijJOS. 
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DECRETO N. 3.3H-de 5 de Ontubro de ~86t.. 

Dedara de t.• entraneia a Comarca de AquiraJ, ereada qá'PfO.nàcia 
ilõlrearã. .___ 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica declarada de primeira Entran

cia a Comarca de Aquiraz ultimamente creada na 
Pmvincia do Ceará pela Lei Provincial numerl? m.il e 
sessenta e quatro de sete de Novembro de mil oito
centos sessenta e tres. 

Francisco José Furtado. do l\leu Conselho, Pre
sidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado dos ~egocios da .Justiça, assim o 
tenha entendido e faea executar. Palacio do Rio 
de Janeiro- em cinco ·de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quarlragesimo terceiro da Indc
pendencia e rlo Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ft•ancisco José Fw·tado. 

-···-
DECRETO N. 3.3i5- de 6 de Outubro de ~864. 

Concede autorisaçllo á ·Assoriaçllo- Instituto Lit~rario 1\laranheuse -
llara uercrr suas funcçlles, e apprm·a ós rêspecti\·os f:staiutos Cóm 
algumas altcra~lles. 

Attendcwlo ao que representou a Dit·eetoria da ;\s
soeiação- Instituto Litterario MaranhPnse- estabP
IPcida na Capital da Provinda do Maranhão, e de 
conformidade com a Minha Immediata Resolução de 
2:J de .Julh0 ultimo, tom~da sobre parecer da seeção 
1los Negocws do Imperw do Conselho de Estado. 
exarado em consulta de 2 tlo mesmo mcz: Hei por 
hem Couceder á referida Assoeiaçáo autorisaç.ão para 
exercer suas fl.mcçõ~s, e Approv~r os respectivos Es
lillutos com as seg-mntes altemr:tles : 



L" No art. 2. 0
, serão supprimidas as palavras-

occupar-se de todos os assurnptos e emprezas de 
utilidade, e em especial terá em vista. 
. 2.• Na c reação das escolas, abertura de cursos gra
tuitos e escolha dos mestres, o Instituto, tem de suiei
tar-se ás leis que na Província regulem as condiçoes 
do professorado, e de abertura de escolas e aulas. 

3.• Nenhuma alteração poderá ser fei-.ta n,o~ djtos 
Estatutos sem prévia approvação do Governo Im
perial. 

José Liberato Barroso, do :\leu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do ltio 
de Janeiro em seis de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperadoi'. 

José Libet·ato Barroso. 

Eatatutoa do lasthuto Lltterario Xaranhenlllfl. 

C.:\PITUI.O l. 

,\rt. 1." O Instituto I.itterario :\larnnhensc é a reu
nião de homens estudiosos e amatJl(lS das letras, 
que forem admittidos pela ftírma t~stabeledda nog 
arts. 9. 0

, ~O e H. 
Art. 2. o Como corporação liltet·aria o Instituto po

derá occupar-se de todos os assumptos c cmprezas 
de utilidade para as sciencias e letras, e em especial, 
terá em vista : 

§ t .0 Estudar e indagar tudo quanto respeita á his
toria patria, prineipalmente da Provincia, sua topo
graphia, archeolog1a, etlmographia, e línguas de seus 
md1genas; 

§ 2.• Promover a instrucção publica por meio de 
escolas apropriadas , de pnhhcações uteis e de 
premios; 



~:L" Abrir ('ttrso.;; gratuitos de ~liversas disciplinas 
professadas por membros do Insiiiuto ou por pessoas 
~·slmulws a elle, pa111 instmcção dos mesmos e do 
pubJir,o ; 

~ L" Formm· uma bibliotheca escolhida, gabinetes 
(' t•olleeçõc•s scienlifie~s; . . 

~ :'>.° Crear unw Hensta em lwnnonw eom os tms 
do. Instilulo: 

~ G.° Celebrai' sessões scielltilicas e littrrarias, e 
discussút•s n•gulares solJ!'e os din•rsos assumplo~:. 
qtw constituem o objeeto da sodedade; 

§ í. 0 Julgar dos lraballws seien!ilicos c litterarios 
!JLtc para esse fim lhP. fot·em apresentados, ou que o 
Instituto !'owüderar dignos deaprc~;-o ou refutação. 

Art. :3." E' cxpn•ssnutentc proltibida toda a dis
cussüo que diga I'c•speito nos partidos políticos do 
paiz. 

L\I'I'ITJ.O 11. 

Dos íill'níln·os, Sll(( adn1issiio c l'ílcm·r;os . 

. \ 1'1. '1. o Co111 piw-St~ O lustilutu de lllCIIIhi'OS eJJ'Ct;
! i 1 o~. ltonorarios n coiTespondentrs, cabemlo a de
IJUIIIÍtliH.,'iW dt• l'tlndadorl's .úqudlcs .!fue assignarcm 
11s JH't•st~ntes Estntutos no dw de sua mstallat,:ao. 

Arl. :v Scrüo liH'IllLros etl'eelivos os que residirem 
IH'~Ia eidadP, e corrcsponüenles os que ti~·erent 
do111ieilio füt'il, e os dlerliros durante a ausencia. 

,\r·t. ll." Os membros correspondentes passaráõ a 
dlf•(·ti\ 1 1s logo tjliC fixem sua rcside11eia ua capital, 
SillisJ'azcudo, pot·!'•nt, a tod<1s as obrigações inhe
l'!'lll<•s (I sua uora qunli!kaçüo. 

,\ri. 7." Sct·üo Jwuoranos aquelles que por suas 
oJit·as jú publkad~s IÍH'I'!'lll lwm fu11dada repula
\:<~~, CJUer como lttlt~ratos, quer como cultores da 
SCII'IH'ta. 

Art. 8. 0 Hequcr-se que as propostas para membros 
do Instituto sejão assignadas por tres membros ef
fcct.ivos, c nellas vcnhao declarados o nome, idade, 
naturnlidade, resideneia, occupação e o merito que 
rt"eormnenda o imli\·iduo e seJàO acompanhadas de 
um trahall10 lilterario ou scientifico, impresso ou 
inedieto. 
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Art. 9. 0 Para conhecer do merito e mais quali
dades do candidato, o presidente do Instituto de
signará tres membros, qu~ apresentaráõ um parecer 
do qual tomará conhecimento o Instituto 1 se fôr 
eJie favoravel ao candidato. Nesse caso será lido e 
submettido á votos sem discussão. 

§ unico. Duas favas pretas e$Hação por seis me
zes nova apresentação do candiâato, e tres rejei-
tão-no. · 

Art. 1 o. O candidato residente nesta cidade é obri
O'ado a accusar dentro de dous mezes a recepção 
âa participação, e vir assignar os estatutos em um 
livro para esse fim destinado, e por este acto se 
reputará obrigado a todos os encargos e deveres, 
que de.lles procedem. . . . . 

§ umco. No caso contrariO JUlga-se mvahdada 
sua admissão. 

Art. 1 f. Os membros effectivos pagaráõ de joia, 
ao receber o diploma, 5$000 .e a prestação mensal 
de 2$000. 

Art. 12. Todos os membrQs, de qualquer das ca
tegorias, têem direito a tomar parte nas discussões 
e em todos os trabalhos scientificos ou litterarios; 
mas só aos effectivos competem lugares adminis
trativos, com missões e votos nas deliberaçõPs do 
Instituto. 

Art. f 3. Será distribuído por todos os membros 
um exemplar de cada numero da Revista, bem como 
lhes é permittido levar para casa as obras impres
sas da bibliotheca; passando, porém, nesse caso 
recibo ao bibliothecario, marcando prazo dentro do 
qual restitui-las-hão. 

CAPITULO IJI. 

Da Mesa, eommissão c mais empregados. 

Art. f 4. A direcção dos trabalhos do Instituto será 
confiada a uma .Mesa composta de um Presidente 
e dous Secretarias; e a policia e economia do mesmo 
á es.ta conjunctamente com o Thesoureiro e Biblio
thecario. 

j f: • ~leger-se7ha mais um Vice-Presidente para 
substitUir o Prestdente uas suas faltas; 

LEIS DE 186i. PARTE 11. 22 
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~ 2.0 A sessão annua ou magna será presidida 
pelo membro honorario mais antigo em admissão 
a'entre os presentes a ella. 

Art. 45. Haverá seis eommissões de tres ou mais 
membros cada uma, ditas de-redacção-de ins
trucção publica- de historia e geographia- de lit
teratura- de scieQ,Çias philosopfiicas- e de scien-
cias po"itivas. •·· 

Art. 16. O Thesoureiro será encarregado de arreca
dar e zelar os fundos do Instituto, seus moveis, etc. ; 
e tomará parte nas deliberações da Mesa em suas 
sessões economicas. 

Art. 17. O Bibliothecario, além de zelar e vigiar 
sobre a bibliotheca, tratará da acquisição dos livros 
manuscriptos, mappas, etc. , a ella pertencentes, 
bem como delihcrnrá lambem nas sessões econo
micas. 

Art. 18. Todos os fmwcionarios e com missões serão 
eleitos na primeira srssão ordinaria do anno social, 
e tomaráõ logo possn aquelles que estiverem pre
sentes, e na seguinte os que não o houverem feito 
nessa. 

C\PlTtLO 1\. 

Das sessões do Instituto. 

Arl. ~9. As sessões do Instituto serão ordinarias, 
economicas, de commissões e magna. 

Todas ellas terão a sua t'órma e processo mar
cados no regimento interno. 

CAPITUT.O \'. 

Do archil'o-e bibliotheca. 

Art. 20. O archivo, que estará sob a immediata 
inspecção e responsabifidade do L• Secretario, serve 
para guardar as decisões escriptas do Instituto, actas, 
pareceres, trabalhos lidos pe1os membros, etc. 
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Art. 21. Haverá mais uma bibliotheca, contendo 
principalmente obras sobre a historia, topographia, 
geograpl~ia, etc. do Brasi_l, quer impressas, .quer 
manuscr1ptas. 

§ 4. • Toda e qualquer pessoa, que se apresentar 
ás horas em que estiver aberto o edificio, terá en
trada franca e gratuita para consultar e ler qualquer 
obra sendo-lhe prohib1do copiar as manuscriptas. 

§ 2. • Haverá um regulamento especial para o ser
viço da bibliotheca. 

CAPITULO Y I. 

Dos fundos e sua applicação. 

Art. 22. Proviráõ os fundos do Instituto das joias, 
mensalidades e offertas dos membros, e das sub
venxões que por ventura decrete a Assembléa Pro
vincial para a manutenção e augmento da biblio
theca. 

Art. 23. Sejão IJUaes forem os fundos do Instituto, 
serão applicados os que provierem de joias, men
salidades, etc., dos membros á publicação da Re
vista, e manutenção dos cursos e escolas. 

Art. 2-i. Os fundos decretados pela Assembléa Pro
vincial serão exclusivamente applicados a compra 
de livros, manuscriptos, gabinetes scientificos, car
tas geographicas e outros objectos concernentes aos 
cursos e á bibliotheca e sua conservação. 

C:APITttLO OI. 

Disposições .fiei ·oes. 

Art. 21>. A Mesa e os dous funccionarios , que com 
ella formão as sessões economicas , farão os regu
lamentos necessarios para a boa execução destes 
Estatutos. Dependeráõ elles da approvação dos mem
bros etfectivos. 

Art. 26. Disposições que expliquem, sem alterar, 
as bases destes Estatutos , poder-se-hão tomar , c 
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ficaráõ a elles annexas. Nenhuma reforma, porém, 
se lhes poderá fazer antes de um anno a datar de 
sua approvação segun?o a legislação actual, ~ ainda 
nesse caso âependera ella âe proposta asstgnada 
por um. terço dos membros presentes , a guar irá a 
uma commissão especial, e cujo parecer sobre acon
veniencia será solJmettido á discussão. Approvada 
que seja a idéa de reforma , será o projecto incum
bido a uma nova comrnissão , eleita por escrutínio 
secreto. 

Art. 27. No caso de dissolver-se o Instituto, rever
teráõ a bibliotheca, archivo, moveis, etc. , em favor 
da Província e para que possa ella fiscalisar nessa 
occasião o numero e vafor dos objectos e os vo
lumes da bibliotheca serão remettidos annualmentc 
um catalogo e inventario delles á primeira autori-
dade civil. · 

Sala das sessões do Instituto Litterario Mara
nhense em 25 de Março de 186t.. (Seguem-se vinte 
e seis assignaturas. 

Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio em 
6 de Outubro de 186t..- Conforme.-0 Director Geral, 
Fausto Augusto de Aguiar. 

DECRETO N. 3.316-de 42 de Outubro de 186L 

Manda ligorar, na Provincia de S. Pedro do 1\io Grande do Sul, o 
Regulamcnto)do l\larechal-gener,I Lord J;l.eresford, para a arma de 
Ca\'allaria, cinquanto na mesma Provioc1a se moverem tropas para 
a fronteira. 

Hei por bem Determinar que, emquanlo subsis
tirem os motivos extraordinarios pelos lJUaes se 
tem ordenado movimentos de tropas na fronteira da 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, se res
tabeleça, para a arll?a de Cavallaria, tanto de linha, 
como de Guarda NaciOnal, o Regulamento do Mare
chal-general Lord Beresford, mandado adoptllf para 
o Exercito Portuguez; Jicando, para esse fim, revo-
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gada a disposição em contrario, contida 'llo Decreto 
numero dous mil noveeentos setenta e oito de dous 
de Outubro de mil oitocentos sessenta e dous. 

Henrique de Beaurepaire Rohan , do Meu Coú
selho, Mmistro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Guerra, assim o tenha entendido e o faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Ou
tunro de mil oitocentos sessenta e quatro, quadra..: 
gesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

f.om a Rubrica de Sua Magestade o Imperado1·. 

llcnr·ique ele Beaw·epaií·e Rolwn . 

...... 

DECRETO i\". 3.317 -de ,I~ de Outubro de 18tH. 

Crca no Termo do Pará, da Província de Minas Geraes, um lugar 
de Juiz Municipal, que accumulará as funcçiles de Juiz de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica crcado no Termo do Pará, na 

Província de Minas Gernes, um lugar de Juiz 1\lu
nicipal, que accumulará as funcções de Juiz de Or
phãos, revogadas as disposições em contrario. 

Francisco José Furtado, do Meu f.onselho, Pre
sidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Huurica de Sua !Hagestade o Impel'ador. 

Francisco J(lsé Furtado. 

--
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DECRETO _N;-3.31 i- de 2f de Outubro de 186i-. 

Concede á ~~i!dade)denotniâada - UJJ.i~~ B~J!!lf!çell~ dll.S F_all:lilias 
Honesta! - aíifonsatlo para runcaonar, e apptõva os seus ""Es· 
rattJto!"; 

Attendendo ao que representou a Sociedade deno
nominada- União Beneficente das Famílias Hones
tas-, e de conformidade com a Minha immediata 
Resolução de doze de Outubro corrente , tomada 
sobre parecer da Secção dos Negocias do Imperio 
do Conselho de Estado, exarado em consulta de vinte 
de Setembro antecedente : Hei por bem Conceder á 
mesma Sociedade autorisação para funccionar, e 
Approvar os seus Estatutos, com a condição de que 
o regimento interno de que trata o paragrapho onze 
do artigo vinte e um deve ser sujeito á approvação 
do Governo Imperial, devendo passar-se a compe
tente Carta para servir-lhe de titulo. 

José Liberato Barrozo, do Meu Conselho, l\linistro 
e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte e um de Outubro ,de mil 
oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro 
da Independencia c do Imperio. 

•~om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.José Libe,·ato Barrozo. 

Estatutos da Sociedade -União Beuefteeute das Famillas 
Honesta..,. 

C.\PllULO I. 

Da Sociedade e seus fins. 

Art. 4. • A Sociedade denominada - União Benefi
cente das Familias Honestas-compõe-se de illimi
tado numero de homens e senhoras que á ella queirão 
pertencer, reconhecida que seja a sua honesttdade ; 
e tem por fim soccorrer seus associados, quando 
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enfermos, e impossibilitados de trabalhar, ou falle
cendo, contribmr para os seus funeraes quando .·ne
cessitem. Divide-se em duas classes, que são a dos 
socios, á qual compete a administração exclusiva da 
Sociedade, e compõe-se de fundadores etfectivos, 
benemeritos e bemfeitores ; e a das socias, a qual 
não competindo a administração social, poderá to
davia ser empregada em commissões especiaes , 
compondo-se tambem de fundadoras , effectivas , 
benemeritas e bemfeitoras. 

,Ari. 2.0 Para ser socio desta Sociedade exige-se, 
alem da condição livre e bom comportamento, ho
nestidade em todos os actos de sua vida, estar no 
gozo de perfeita saude, no de plena liberdade, sem 
pronunCia de qualidade alguma, e não ser maior de 
50 annos, nem menor de t2 annos. 

Art. 3. o Para ser socia desta Sociedade exige-se, 
além das condições do artigo antecedente, que seja 
abonada a sua honestidade por pessoa insuspeita 
á Commissão syndicante, qualquer que seja o seu 
estado. 

t':APITULO I\. 

})a admissão dos SOt'ios. 

Art. .i. • Para serem admitlidos socios ou socias 
da Sociedade precederáõ propostas enviadas ao 
1.• Secretario, assignadas pelos proponentes, que 
serão por ellas responsave1s, contendo não só os 
nomes, idades, estados e occupações das pessoas 
propostas, como suas residencias com certeza, a fim 
âe que a Commissão ~ssa syndicar com presteza. 

Art. 5. o As propostas serão lidas em sessão do 
Conselho _pelo 1.0 Secretario e por elle numeradas 
antes de uem á Commissào syndicantc ; mas, se 
forem-lhe cmiadas no intervallo de uma e outra 
sessão poderão deixar de ser lidas antes para o 
serem depois de syndicadas, despachando-as o Pre
sidente. 

Art. 6. o As propostas que a Com missão syndicar 
no intervallo âe uma a outra sessão deveráõ ser en
viadas ao t .0 Secretario, conjunctamente com opa
recer no qual deverá menciOnar o numero dellas. 
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Este parecer, uma vez assignado pela maioria dos 
merpbros da Commi~são, deverá ser lido em Conse
lho; e entrará em discussão segundo a ordem dos 
trabalhos ; e será votado por maioria relativa dos 
Conselheiros presentes, excepto nos casqs em que 
se ponha em duvida a capacidade da pessoa pro-" 
posta , ~so em que será votado nessa parte por 
escrutínio secreto. 

Art. 7.• Logo que o candidato fór approvado, de
verá, no prazo de trinta dias, contribmr com a joia 
de 5$000, tendo de 4 2 a 35 annos, e com a de ·1 0$000 
tendo de 36 a 50 annos, ficando todos sujeitos á 
mensalidade de 1$000. 

Art. 8.• Logo que a Sociedade dê coméço ás suas 
bcneflceneias, asJ· o ias de que trata o artigo l:}ntece
dente serão eleva as as de 5$000 á 10$000, e as de 10$ 
á 20$000, pagas sempre no prazo de trinta (}ias. . 

Art. 9.• Serão considerados socios fundadores to
dos aquelles que cntrárão para a Sociedade durante 
os prinwiros seis mezes de sua fundação ; e effec
tivos todos aquelles que entrarem posteriormente, 
e pagarem as joias de que tratão os arts. 7 .• e 8.• 
destes Estatutos. 

Art. 4 o. Todos os associados são obrigados a mu
nirem-se do seu diploma, pelo qual farao 1:.11 dona
tivo nunca menor de 1$000, a fim de que possão 
gozar das prerogatin1s que lhe farultão estes Es
tatutos. 

CAPITl:Lú lll. 

Dos dcures dos sncíos. 

Art. H. E' dever de todos os associados, além do 
que lhes prescrevem os arts. 7.•, s.• e 10, o seguinte: 

§ 1.• Cumprir e fazer cumprir os presentes Esta
lutos. 

~ 2.• Ser pontual ao pagamento das suas mensa
lidades, acmtar, e exercer com zelo e dignidade todos 
os cargos ou commissões para que fór eleito ou no
~neado; n~o podendo delle~ esquivat:-s.e. sem ser por 
.JUstos motLvos, taes como mcompahbLhdade ou rc
clf'i~iío. 
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~ 3.• Concorrer com a sua pc;ssoa, c meios ao seu 
dispor para tudo quanto fôr a bem da Sociedade e 
~eus membros . 
. <§ 4,.• Comparecer ás sessões da asscmbléa geral 

para qué fôr eonvocado, em virtude de annuncio, • 
aviso ou circular do ~ .• Secretario. 

§ '5.• Participar por escripto ao~ .• Secretario Jogo 
que mude de rr-sidencia. 

CAPITLLO IY. 

Do di}·âto dos socios e sacias. 

Art. ~2. Todo o socio tem direito de votar e ser 
votado para os cargos administrativos da SociEldade. 

Exceptuão-se: ' 
§ ~ .• Os que estiverem percebendo a beneficencia 

ou pensão da Sociedade. . 
§ 2.• Os menores de ~6 annos .. 
§ 3. • Os que estiverem presos ou pt•onunciados. 
Art. ~ 3. Não poderüo votar, mas poderão ser vo-

tados todos os socios que, estando quites, não tenhão 
podido comparecer á sessão; bem como poderão 
votar, mas não poderão ser votados, os socios que 
não souberem ler, nem escrever. 

Art. H. Todo o associado tem direito de repre~ 
sentar por escripto á assembléa geral, quando esta 
se ache reunida extraordinaria ou ordinariamente, 
menos nos dias de posse do Conselho, contra qual
quer decisão ou excesso da administração ; isto 
quando entenda que ella faltou com a devida justiça 
a qualquer assocwdo, .PU que forüo infringidos os 
presentes Estatutos. 

Art. 15. Para não dar lugar a que mesquinhas 
odiosidades, questões de momento ou de pessoas 
sejão motivos de repetidas convocações da mesma 
assembléa geral, jámais esta podera ser convocadà 
sem ser por mei(l ele um requerimento, assignado 
por nuncn menos de 50 socios quites. Nesse reque
rimento, que deverá ser presente ao ConSflho para 
tomar delle conhecimento, deveráõ os requerentes 
expor os motivos que tem para essa convocação, que 
járnais poderá ser denegada. · 

·uns DE 1Rfii. P.tP.TF. H. ·23 
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CAPITlJtO V. 

nos Jlf'llOS f'íll {lf'1'ff7. 

Art. 1G. Os associados que faltarem no pagnmenlo 
ele s1ws mensalidades, ou que não tenbão tirado o 
seu indispensavc\ c!ip\oma, nüo terüo direito ás be
neficeneias que lhe garantem estes Estatutos. O as
sociado, uma vt:z flesligado desta Sociedade, não 
poderá mais em tempo algum ser proposto novn
mente ·para clla. 

Art. 17. Perdem o direito de socio, e júmais pode
rão pertencer em lempo nlgum ú Sociedade, ou delta 
rednm:1" c0usa alguma: 

§ 1. • Os que se entrcgarcr'n á pratica de má os 
costunH~s. ou deprimirem a Sociedade, e os que 
por motivo de vingança pessoal accusarem falsa
mente seus collegns, provadas que sejão essas fnl
sidades. 

§ 2. o Os que directa ou indirectnmcnte prohlOVf'
rem o dcscredito ou ruína da Sociedade, Ji\ qfastan
do-lhe os socios por meio de intrigas e dtíamaçõe,;, 
e .iá redicularisando ou dcsmoralisando intencional
mente sna administração. 

~ 3.• Os qne soffrerem sentença por crimes que 
altestem immoralidade, depravação ou degradação, 
ou outra qualquer índole reprovada, e os que 
desrespeitarem a qualquer senhora da fami\ia dos 
socios por mais inrligcnte que seja essa família, 
mórmente prevalecendo-se da Sociedade on de al
guma commissií.o della para tal fim. 

~ 4·." Os que exlraviarem qualquer quantia ou 
objecto da Sociedade, snlvo a esta o direito de o 
haver judicialmente. 

~ 5. o Os que por falsas informações tenbão sido 
admittidos para o gremio social. 

Art. ,18. O associado qne, não estando ausente, se 
deixar atrazar em mnis de seis mezes de suas men
salidades se reputará ter renunciado o direito de 
socio; mas, se por ventura qnizer saldar seu dc
hito o poderá fazer, se convencer a administração 
que foi forçado por motivos plausíveis, não tcnflo 
direito a bfmdicenr.ia senão do11s mczcs depois de 
pstar qnitC'. -
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Art. 19. Os assudaúos que furem desligaúus da 
Sociedade, ou della se ret1rarem cspontêlueamente, 
não poderão redamat· cousa alguma ou quantia 
com que pam ella lenhão entrado. 

C.\PllTLU ri. 

Da admiuisll'açüo social. 

Art. 20. A Sudcdade será aulllirlislraua por um 
.{~unselho tlc 21 membros, que deliberará em seu 
nome, os (juaes serão eleitos annualmcnte pela as
sembléa geral dos socius quites, c sempre que 
seja ueccssario completar esse numero por falta 
de supplentes. 

Art. 21. Ao Conselho compete: 
~ L• Eleger d'entr·e seus mem!Jros na sessão pre

paratoria, os membros da Mesa , e as rcspeellvas 
. comrnissões permanentes, t{UC deverúõ ser eleitas 

por maioria relativa. · 
· ~ 2,• Reunir-se todas as vezes que for comocado 
pelo I." Secretario em nome do Presidente, per
dendo o membro que faltar a quatt·o reuniões se
guidas, sem ser por wotivo de molestia, ou ausenda 
participada, o lugar de Conselheiro. 

§ 3." Executat· e fazer executar, cumpl'ir c fazct· 
cumprir os presentes cslu.tutos, p1·estam1o e fazendo 
prestar todos os soccoiTos por elles garantidos aos 
associados, wna vez que estejão quites e no estado 
de enfermidade. 

§ 4.• Ouvir as queixas dos a::1sociados c deferi-las 
como fôr de justiça. 
. § 5. • Autorisar todas as despezas sociaes por meio 
de um pedido do L• Secretario, o qual só será 
.pago ,na Thesouraria depois de despachado pelo 
Presidente. · 

§ 6. • Toma,r cont(ls ao Thesoureiro no fim de todos 
os trimestres , approva-Jas ou rejeita-las segundo 

,o parecer da Commissão de contas, ou em outra 
qualquer occasião que a administração julgar con
veniente. 
. § 7.• Suspender o Thesoureiro, bem como a qual
quer Conselheiro que nã.o cumpra com zelo e d1gni~ 
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dauc as attribuições do seu cargo; potleudo tmul.Jeru 
suspender c dcrnillir os meml.Jros da Directoria em 
casos identicos. · 

§ 8. • Accusar ao Thcsomeiro, e a todo. qualquer 
associado perante ás Justiças do paiz; quando de-
fraudem o cofre ou os bens sodaes. ' 

§ 9.• Convocar a assembléa geral extraordinaria
mente todas as vezes que tór requerido por 50 soéios 
quites , cºmo ordena o art. 15 ; assim como em 
toda e qualquer occasião que o bem social o exijá. 

§ 1 O. Tomar todas as medidas que julgar conve-
nientes á bem da boa marcha social. · 

~ H. Organisar, approvar e submetter a apprú;.; 
vação da assembléa geral um projecto de regimento 
interno, para regular as sessões do Conselho, e dá 
assembléa geral, bem como para discriminar os 
deveres da Mesa,· e das .respectivas Commissões. 

Art. 22. Serão supplentes do Conselho todos os 
immediatos em votos , uma vez que se acharem 
quites, os quaes serão chamados na ordem de sua 
votação para tomarem assento nos seguintes casos: 

~ 1.• Por falta de comparecimento do proprie
tario a quatro reuniões seguidas, não sendo moti-
vada· por moles tia. . 

§ 2." Por prisão ou pronuncia do proprietario, 
sendo aquella prolongada. 

§ 3. • Por despedida ou fallecimento. 
~ L" Por atrazo de munsalidades. 

CAPllTLO \'11. 

Da asscmúléa ucnd. 

Art. 23. A assembléa geral reune-se ordinaria
mente no segund() domingo do mez de Julho de· 
cada anno para ouvir a leitura do relatorio feita 
pelo Presidente, e do balancete geral que fará parte 
delle; e compete-lhe: 

§ 1. • Eleger uma com missão de tres membros 
para dar parecer sobre_ o balancete e relatorio apre
sentado pela .ad.ministraç~o, o qual será apresen
tado e discutido na segumte sessão da. assembléa 
geral. 
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. ~ ~-· Eleger novo Conselho, conjuudameutc com 
o Thesoureiro, devendo este ser eleito por maio
ria absoluta. 
· § 3.• Approvar ou rejeitar o relatorio ou parecer 
da commissão lavrado sobre elle, e bem assim as 
medidas tomadds ou propostas pela administracão . 

. § t..• Ouvir as querxas ou representações e "ap
pellações dos associdos, conjunctamcnw com <Js 
respostas do Conselho, discuti-las, e decidi-las de
finitivamente como fôr de justiça. 
, .. §. 5.• Conceder o titulo de soei o bcnernerito, ou 
bemfeitor aos associados que se tornarem dellc 
dignos c merecedores. 
··;Art. 24. A mesma ;Jsscmbléa geral deverá ser con~ 

voc?da . oito dias d_epois da ?Ua primeir·a sessão 
ordmana para ounr ler e drscuttr o pareeer da 
commissão de exame de contas, e para o dia da pos.se 
da nova administração, não podendo em nenhum 
caso funccionar a assembléa geral com menos de 
50 socios quites. . 

Art, 25. A assembléa gemi poderá ser convocada 
extraordinariamente sempre que o Conselho o en
tender conveniente, e bem assim fJUaudo lhe fôt· 
requerido por 50 socios quites ; não se podendo, 
tanto nesta como nas sessões extraordinarias do 
Conselho, tratar de outro assumpto que não seja 
aquelle para que forão ellas convocadas; salvo to
~avia as materias para que fôr requerida e votadn 
a urgencia. 

CAPITULO Yl!f. 

Das eleír:õcs. 

, Art. 26 .. Findos os trabalhos da primeira assem
bléa geral ordinaria de cada anno, o Presidente 
comrerterá a sessão em collegio eleitoral para a 
eleição do Conselho e do Thesoureiro, e mandará 
proceder á chamada dos socios quites pelo h • S.e.
cretario depois de nomear quatro escrutadores. 

Art. 27. Finda a chamada e recebidas as eedulas, 
pelos proprios votantes depositadas na urna, os 
quaes não as poderão deixar, nem enviar, o Presi
dente procederá a contugcm dellas, n fim do rou-
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feri-las cu111 o Iiuawt·o Lle vutaules que.acudirão a 
dwmuua , findo o que, se pror:eLlerá a apuração: 
caso porén1 uàu SL~ja possível <..:oudui-la no mesmo 
dia li.n-nu·-se-lm tlm tenno das que tiverem sido 
apuradas, assignado pela !\lesa, dedurando nelle o 
numero das que tkárão por apurar guardando-o 
ua uma conjunctamente com ellas. A urna além 
de fechada, será lacrada e rubricado seu rotulo 
corno é de est,rlo, distribuindo-se as chaves pelos 
esct·utadoees e Jlresidentc, a tim tlc continuar-se 
u aplll'a~ão no dia se::;·•,tinte, e da mesma fórma nos 
:-;ubsequenles. 

Art. :!8. Concluída a apura~:ão das cedulas, o 1. 0 

Se<:rctario procederá á leitlll'u do termo eleitoral, 
que ::-:erá lavmclo 110 t'D::-.peetivo livro com os pro
testos e coutmprotcstos, caso appare1;ão, cujo termo, 
depois tle lido, será assignado pela l\lcsa, c delle 
~;fí tomará conhecimento a assem!Jléa geral pro
:xiuta; a qu:J.l, julgando Yálida a elei~ão, o 1.• Se
cretario nnncltcrá a cada um dos eleitos um officio 
dedara:tdo o cargo para que foi eleito, com que nu
mero de Yotos, e bem assim o dia, a hora c lugar 
~~m que se dcn; reunir para com os outt·os cele
brarem a scssf10 pt·eparatoria do Conselho, cujo 
o!Hcio lhe scnirú llc diploma. 

C\Pill'LU lX; 

Dos nlCI/tUI'us du Jlesa. 

Mt. '.:!'J. O Prcsideule da Sodcd.aue é o fiel ub
:-.crvador e executor das disposi~.;ões contidas nestes 
Estatutos, c para a boa cxecUI.'àu dellas c inteit'<.t 
observancia delles cumpre-lhe·: 

§ ·t .• Presidir tanto á sessões do Conselho, como 
da assembléa geral, dirigindo a ordem dos traba
lhos, como lhe t'ôr prescripto pelo regimento interno. 

§ 2.• Manter a boa ordem entre os socios, e sus
pender as sessões quando ella se achar alterada ; 
podendo mandar retirar do recinto_ das sessões, 
tanto do Conselho, como da assemb~éa geral, a 
qualquer associado ou Conselheiro que manifesta
mente provocar e promover agitação e desordem 
na reunião, para que esta possa continuar regular
mente no dcscll1penho de seus trabalhos. 
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~ 3. n r.unft•u·ionat' e aprescnlill' ü assrm !Jlt'•a &'l'
ral ortlinaria um relatorio rircumstanciado de touos 
os trabalhos uo anno social, o qnal serú sujcit.o ao 
exame c parecee de urna commissilo da mesma as· 
scmbléa gP-rnl. 

§ ~-· Apresentar, logo que se dt::mitta ou seja de
mitlido, um rf'latorio ao seu successor, a fim de 
que este possa formular o annual, que deverú ser 
completo, fazendo uquelle parte integrante deste. 

§ 5. • Representar a Sociedntle conjunctamente com 
os membros da mesa crn todos os actos para qne 
fôr ella convidadn, sem quo deixe, em caso de im
possibilidnde da Direetoria, de nomear uma com
missão oti os membros que for·em ncccssarios para 
completar <HJUPlla. 

§ n." Assignar com a Direetol'ia todos os reque
rimentos ou representações que em nome cta So
ciedade tenhão de subir ú presença das nutoridades. 

§ 7.• Nomear, de comhmação com o Conselho, 
r..ommissões de senhoras para verem c syndicnrem 
ele alguma soeia que esteja enferma, ou para outro 
qualquer fim, que uma commissão de senhorns seja 
mais conveniente aos interesses socines. 

§ 8.• Rubricar todos os JiVl'os, tanto da Thesou
rarin, como da Secretaria, depois de rompetentf'
mente numerados e nhertos por um termo do ·1. 0 

Secretario : c hem assim todas ns guins pura pa
gamento. 

§ 9.• Despachar todos os requerimentos que não 
dependüo da deliberação do r.onsclho, propostns 
e todo o expctlienle social, segunrlo ns decisões 
que fôr tenclo; ·rubricnntlo todos os seus !kspnrhos, 
e datnnrlo-os. 

§ tO. Despachar, ordenar ~ fisraliznr sohrc to1los 
os casos de soccotTos soeiacs, rle modo que os as
sociados que requererem a beneficencia, cstnndo 
quites, não soll'rão demora na recepção delln. 

§ i 1. O Presidente, como qualquer outro r.onsc
lheiro, roderá lH'Opor medidas, projcetos OU reso
luções hem ( n Soci·~rla(lc, as quaes serão, como 
toda<; as Ollll'iiS, discutidas c votadas na fórma do 
regimento interno; não podendo ellc discuti-las ou 
sustenta-las sem que ceda a cadeira ao seu subsUtuto. 

§. 4 2. O Presidente nõo poderá oppôr-se a qw~ 
Sejão discntidos em Conselho tortos os requerimen
tos, indic(lc~õcs ou projcctos que forem ilirigirlns 
ao rnr·sntn ConsPlhn r·m nnnw rnllrcth·o. 
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;\t·L 30. O Pre::;iLlcnte não poderú convocar a as
sembléa geral extraordinaria sem autorisação do 
Couselho, seja ou não reqnel'ida, senão nos casos 
em que o mesmo Conselho se ache incapaz de con
tinuar, nflo só por haverem vagas, e não haverem 
supplenlcs quites c habilitados que os preenchão; 
eomo por se aclwr elle alrazado em suas mensa
lidatles, ou se não rcuna tres sessões seguidas de
Yidamenlc convocado. 

Art. :11. Ao Vice-Presidente compete substituir o 
Presidente em todos os seus impedimentos, ainda 
mesmo momentaneos; excepto nos casos de demis
são, ou fallecimento em que vague a cadeira, que 
deverá ser preenchida por nova eleição; assumindo 
durante o tempo que o substituit·, qualquer que ellc 
seja, todas as attnbuições e rcsponsui>ilidaâe. 

Art. 32. Ao i .• Secretario compete: 
§ L• Substituir ao Presidente, na falta do Vice

Presidente, assumindo todas as suas -attribuições e 
responsnbilirlade, nomeando quem substitua o 2.• 
Secretario, que passará á 1.• 

~ 2.• Annunciar pela imprensa, em nome do Pre
sidente, ou por meio de avisos, os dias, horas 
c lugares das sessões, tanto do Conselho, como da 
assembléa geral. 

§ 3. • Matncular os soei os sem distincção de se
xos, pela ordem chronologica de suas entradas, 
que lhe serão fornecidas pelo Thesoureiro mensal
mente, devendo constar do livro das matriculas 
com clareza c simplicidade o nome, idade, estado, 
naturalidade, occupação e residencia, e o nome do 
proponente. .· 

§ ~-· Registrar o nome dos socios que tenhã() re
~ucndo, e vão requerendo a beneficencia em um 
ltvro para esse fim destinado; declarando nelle a 
~~poca ,em que comecou c findou a mesma bene
ficencia, e qual a sómma a que ella montou. 

§ 5. 0 Registrar em um livro especial o nome dos 
socios que prescindirem da sua beneficencia quando 
enfermos, declarando nelle as quantias assim pou
padas. 

§ 6. • Proceder á leit!lra do cxpedi()nte tanto nas 
sessões do Conselho, como da assemhléa geral; 
proceder igualmente á chamada dos socios ou Con
selheiros, sempre que pelo Presidente lhe fôr or
denado. 

s 7.• Expedir rom a maior brevidade possivel, 
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por intennerlio dos ngentcs da Thesouraria, os of
Hcios, arisos, diplomas, circulares e mais papeis 
concernente.~ ú .Sociedade. ' 
· At'L ;{;L Ao 2.• Secretario compete: 

§ 1. 0 Hf'digir e proceJet• á leilur~l d;ts netas c 
termos cleitoraes, tanto nas sessões do Conselho, 
como da assemblt'~a geral, e registra-las no rcspeetívo 
livro, depois de npprovadas. 

§ 2.• Coadjmar e substituir ao 1.• Secretario em 
todas as suas attribuições. 
· Art. 34-. O TlJCsoureiro deverá comparecer á todas 
as sessões, tanto do Conselho, como da assembléa 
geral, c quer seja Conselheiro, lJUer não, compe
te-lhe : 

§.L" Arrecadar e fazer arrecadar, sob suai·espon
sabllitladc indi\'idual, tudo quanto pertencer á Socic
da:lc, fazendo um inventario dos bens sociacs, sendo 
responsavel por tudo quanto receber e despender. 

§ 2.• Apresentar á Administração no fim de cada 
trimestre, ou quando ella o julgar conveniente, um 
bnlanccte documentado da arrecadação; dispendio e 
àpplieacão dos dinheiros dá Sociedade, o qual será 
SUJeito âo exame e parecer da Commissão de contas. 

~ 3.• Ter um ou mais livros d'omle conste com 
clareza c simplieidaue, os nomes e as entradas 
dos assoeiados, suas joias, diplomas e uwnsalida
des; outro para o lançamento da receita e despeza 
da Sociedade, os quacs, bem como os do Seeretario, 
serão numerados c rubricados pelo Prêsidente. 

Art~ 35. O Thesoureiro nào poderú ter em seu po
der quantia maior de 200$000~ depositando todo o 
excedente em um ou iuais ·bancos de sua confiança, 
em nome da Sociedade. 

Art. 36. O Thesourdro não poderú pagar quantia 
alguma, sem que esteja previamente autorisada pelo 
Conselho, e rubricada a ordem pelo Presidente. 

Art. 37. O Thesoureiro poderá ter um óu mais 
agentes de sua conliança, e sob sua inteira respon
sabilidade, para fazerem a eobrança da Sociedade, 
aos quaes poderá pagar uma porcentagem, uunea 
maior de 10 •;. das mensalidades que receberem; 
1icando elles obrigados a entrega dos Ófficios c mais 
papeis da Soeiedade. 

Art. 38. Ao Procurador compete: 
§ 4 .• Desempenhar com zelo e dignidade todas as 

diligencias ou commissões de que fôr encarregado 
pelo Conselho. 

LEIS DE H!IH 1'.\RTE U. 2~ 
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~ 2. • Coadjunu· as commi:)sües em caso exlraor~ 
dinnrio, c empregar toda a sua influeneia em favor 
elos interesses socinrs. 

CAPITULO X. 

Das Commissõcs. 

Art. 39. Haverá tres Commissões permanentes 
compostas de tres membros cada uma, eleitos pelo 
Conselho, as quaes são a hospitaleira, syndicantc, 
c a de contas, e além rlestas tantas quantas espe
cialmente forem necessarias, clcil<ts pelo Conselho, 
ou nomeadas pelo Presidente. 
'Art. to. A' Commissão hospitaleira cumpre: 
§ 1.• Visitar aos associados flUe se acharem en

fermos, logo que para isso fôr autorisada; saber 
de suas necesstdades, c informar de tudo ao Pre
sidente, a fim de que elle providencie com urgencia. 

§ 2.• Continuar a visita-los de 8 em 8 dias, em
quanto estiverem doentes; informar de seu estado ao 
Conselho por meio de seus pareceres por escripto. 

§ 3." Informar do mesmo modo ao Conselho quan
do veja que algum associado já se acha em estado 
<te não precisar mais da benehccncia, e bem assim 
propor ao Conselho a suspensão dellas quando en
tenda flUO são mal applicadas. 

Art. 41. A' Commissão syndicantc compete: 
§ 1.• Syndicar co~prudencia e escrupulosa att..-n

çilo, os requisitos exigidos pelos arts. 2 e 3 destes 
Estatutos, sobre os candidatos ou candidatas pro
postos, dando o seu parecer por escripto, c men
cionando nclle o numero das propostas syndicadas. 

§ 2.• Informar ao Conselho soore o mao compor
tamento que tiverem os associados, logo que com 
certeza tão desagradavel occurrencia chegue ao seu 
conhecimento. 

§ 3.• Esforçar-se o mais possível por angariar o 
maior numero de associados que puder. 

Art. 42. A' Commissão de contas compete : 
§ 1. 0 Examinar e dar seu parecer minucioso obre, 

todas as contas c balancete aa Thesourarias devendo 
para isso rever toda a escripturação da Thesoumria 
social; bem como compulsar c' analysar todos os 
documentos a que se rl'l'erirt•m os balnn«~elrs. 
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~ 2." Propor no Conselho as medidas que IIJC'Sug
gcrir seu zelo, c nmor social, não só -para maior 
economia, como para augmcntar o fundo social. 

§ 3." Vigiar c impedir por meio de serias obser
vações, q'iw os dinheiros da Sociedade scjão gastos 
com profusão. 

CAPITULO XI. 

Dos fimdos da Sociedade. 

Art. ,jJ. Os fundos da Sociedade diviLlem -se em 
pt~rmancntcs e disponíveis. 
· § f . • São fundos permanentes as accumulações 
de joias de entradas e as mensalidades , todas as 
vezes que excederem a 1:000$000, e os donativos 
feitos á Sociedade áté perfazerem a quantia de dez 
t~ontos de réis (fO:OOOflOOO.) 

§ 2. o Serão fundos disi?oniveis as accumulações 
de mensalidades, joias, e aonativos até a quantia de 
um conto de réis (f: 000$000), isto emquanto não 
houver o fundo permanente de que acima se trata; 
e logo que elle esteja realizado passará todo o ren
<:)imento a ser fundo dispmüvel. 

Art. U. A Sociedade não poderú abrir as suas be
neficcncias sem que tenha realizado o fundo per
manente de dez contos de réis (f 0:000$000.) 

CAI'lTULO XII. 

Das bcneficencia5: 

Art. 4iJ. Os associados, tanto na Corte como nos 
seus limites, que por molestia ou avançada idade 
ficarem impossibilitados de tmbalhar, serão soe
corridos com uma mensalidade de 206000, pagn em 
qnatro prestações , devendo a mes~a mensalidade 
ser elevada a 25$000 logo que a SorJCdade teulta um 
fl«trimunicJ supcl'iur a 'iW: OOOHOOL). 
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Art. 40. Qwmrli) f(llillqucr associado, por molcstia 
ou av;mr·a1la ida ele, licar impossibilitado rle trabalhar 
por tocl<i' a üda, terú direito a uma pensüo de 15$000 
mensaes. 
· Art. 4i. Logo que qualquer associado adoecer, e 
qu izee pcrcell':~r a hen!:'flcencia, deverá refjll(~rê la 
}lOl' e:>r~ripto nu Presidente, juntando ao seu rcfJUf'
rimenlo o reeibo por onde mostre estar quite de 
suas mensalidades. 

Art. HL A todo o· associado que, em estado de 
enfermidade, justificar a absoluta necessidade t:.le pro
eurar restabeleeirnento nos suburbios do Hio de Ja
llciro, a ~~oci l~darlc adian~ará por inteiro a ucnd1ccncia 
ele um nwz, recc!wndo as mensalidades dos mczes 
suhsequentes, se por ,-entura continuar doente, pela 
frkmn determinada no art. i5, ou como a adminis
ir::r/lo jn 1.\!l r mni~; convcn.ientfl aos in~flr~sse? soeiae~. 

Arl. .'t~l. T;H\,) o t~ssocwdo tom dtretlo a qunnt1a 
de !iOiiOOO, p:H:\ a ajud<1. de custo do seu funeral, 
lop.;? quo p:;t:-~ :~nja requc!·ida \)or pesso~ c~e sua fa
mtna, Oil pnr algum amtgo (e reputaçao ltlonea, 1$ 
insuspeito ú nrlminisll'ação, sendo este requerimento 
ntJLt·egne ú direeloria antes do corpo ser sepultado, 
para evitar fJUal(jUOr especulação posterior. 

CAPITULO XIII. 

Art. 1i0. A Soeiedade não pocterú contrahir divida 
nlgumil, uen1 f"azerjuncc.ilo com nenhuma outra, sem 
ijll:~ n j,_,., :•:1::uiío dous"terr;os da totalidade rle seus 
SOf'ÍOS ljliÍLI'~. 

A ri. :11. Tndlls os associados fJlW se· quizerem re
mir dn snas nwnsalidades o poriNün faZt'r pngando, 
al(!m dr~ sna respt)eliva joia, n qunnlia de~ 60H(lOO, 
tnndo de 12 ;i :m annos de idade, e a tle 80,~000 tendo 
dP :lG ú ;10 nnnos. 

A r·t. 52. Os nssoeinrlos que durante quatro annos 
tivt)ren~ p3go, sem interrupção as suas mensalidades, 
c se qutzerem remir dellas, levar-sc-lhes-ha em conta 
metade das que tiverem pago durante esse tempo; 
caso nunca tenhão occupado a Sociedade. 

Art. !j3. A Sociedade reunida em assem blt~a geral 
poderá conferir, por proposta do Conselho, ou 
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qualquer membro, o titulo de socio hcnemerito, a 
todo e rpwlqucr associado que tenha prestado rele
vantes serviços á Sociedade. 

Art. 54. Será considerado socio bencmerito !orlo 
c qualquer :1ssocbdo que propuzer· 40 candidatos 
para o grcmio socia~. dep9is que todos clles tiYcrcm 
pago a sua respectiva JOia. 

Art. 55. O associado que por espaço de quatro 
nnnos servir no Conselho da Sscicdadc, compare
cendo pelo menos a dezoito sessões annuaes, será 
lambem considerado socio benemerito. 

Art. 56. Serão tambem considerados socios bene
meritos todos os medicos e boticarios, que se pres
tarem a soccorrer gratuitamente os socios enfermos 
desta sociedade por e!i!paço de um nnno. 

Art. 57. Serão considerados soei os bemfeitores 
todos aquelles que fizerem um donativo á Sociedade 
nunca menor de duzentos mil réis por uma só Vf'Z, 
ou por tantas quantas perfação aquella somma. 

Art. 58. Nenhum associado terá direito á benefi
cencia que lhe é garantida por estes Estatutos, senão 
tres mezes depois de ter pago a sua joia de entrada. 

Art. 59. Todo o associado que se retirar para fóra 
do Município Neutro, participarHlo-o a administra•:ão 
da.Sociedade,_ fiearú isento de pagar mensalidades 
emquanto r~sllver RUsente. 

Art. 60. Logo que estes Estatutos sejão approvados 
pelo' Go\'erno Imperial, se passarúô diplomas de 
s 1cios fundadores da Sociedade, aos tre!> dignos so
ei os que a fundárão. 

Art. 61. A Sociedade não poderú ser dissolvida, 
sem •JUe a isso nnnuão dous trlrços da totalidade 
rbs mrmhr·os que a compoem; de\'endo em tal caso 
ser todo o seu patrimonio dividido por todos os 
associados na razão proporcional das (jUantias com 
que tiverem entrado para o cofre social. 

Art. 62. Os presentes Estatutos não poderão ser 
reformados senão dous annos depois da sua appro
vação pelo Governo Imperial. 
· Rio de Janeiro em 49 de Junho de486i.-O Presi
dente, João Silveira Avila de Mello.-0 L 0 Se
cretario, Pantaleão José da Silva.-0 2. 0 Secretario, 
Antonio Maria Telles de Montenegro. 
· Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, 21 
de Outubro de 186-i.-Conforme.-0 Director Geral, 
Fmtsto Auf!usto de A,quíar. --
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DECRETO N. 3.319-de 2t de Outubro de t8Gi. 

Autorisa a incorporaç:lo e approva os Estatutos da Companhia 
-Flumiuensc-~ navegação por v~r. ·· · · ·-

Allen<lcndo no que Me representou a Directoria da 
Companhia -I<luminense- destinada á navegação 
por vapor entt·e o porto do Rio de Janeiro e os de 
Jnhnüma, da Pedra, Penha e Porto Velho, e de con~ 
f,)rmidade com o parecer da Secção dos Negocios 
<lo Imperio do Conselho de Estado; exarado em Con
sulta de 20 de Setembro ultimo : Hei por bem 
Autorisar a incorpor?ção da mesma Companhia e 
approvar os respectivos Estatutos que com esto 
ua1xão. 

Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de EstaM> dos Negocios 
da A&'ricultura, Commercio e Obras Publicas assim 
o tenna entendido e faça executar. Palacio do Rio 
t!e•Janeiro em vinte e um de Outubro de mil oito
centos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro du 
Independencia e do Imperio. 

Com a Ruhrica de Sua 1\'lagestade o Imp.:>rador. 

Jesuino Marcondes de Oliveira e Sâ. 

Estatutos da Companhia Fluminense, 

CAPITULO I. 

Bases da Companhia. 

Art. t.o A Companhia de navegação a vapor, dc
nominada-Flummense-, organisada nesta Côrte por 
Carlos Emílio Adet, Antonio Emílio Machado Reis e 
Antonio de Senna Soares, em iO de Julho de t 86t, 
tem por fim navegar diariamente entre esta Côrte, 
Jnhuúma, Porto da Pedra, Penha, Porto Velho, bem 
~:orno qunlqucr outro ponto que convcnlta aos seus 
lll\crcsscs. 



-191-

Arl. 2." A Companhia durará pelo espaço de 10 
onnos, a contar da rlata em que forem approvados 
seus Estatutos pelo Goremo Impcrinl. 

Art.. 3." Seu fundo é de quarenta contos ·de réis 
(4-0:000$000), ctivididos em quatrocentas aeçõcs de 
100$000 cada uma, as quaes serão realizadas por 
chamadas. A 1.• de 50 •;., e as mais como e nos 
prazos que entender o Conselho Director; este fundo 
poderá ser augmentado quando a conveniencia de· 
monstrar tal necessidade, e fôr ella approvada não 
s6 pela assembléa geral dos accionistas, como pelo 
GoTer~o Imperial. 
. Art. 4-,• A Companhia será administrJ.da pelo Con· 

selho Director, por meio de um Gerente. 

CAPITULO li. 

Da assembléa dos acéioni$tas ~ dq,. administrafâo 
da Oomparthza. · 

Art. 5." A assembléa dos accionistas compor-sc-ha 
dos socios que possuir0m acções averbadas nos 
livros das transfcrencias , um mcz antes de qual
quer reunião. 

Art. 6." Será constituída a assembléa dos accio
ni·stas logo que se achem representadas um terço 
das acções tomadas da Companhia, não se verifi
cando o numero prescripto se fará nova convocação, 
e no dia e hora marcada poder-se-ha delibJrar, 
qualquer que seja o numero dos accionistas. 

Art. 7 .• O Presidente do Conselho Director dirigirá 
os trabalhos da assembléa dos accionistas, e o Se
cretario, que será um dos Directores, lavrará as 
actàs, e as decisões serão tomadas pela maioria dos 
votos presentes. 

Art. 8. • A assembléa dos accionistas elegerá em 
uma s6 lista, em maioria de votos, um Conselho de 
Direcção, composto de tres dos seus membros, ·que 
serviráõ gratUitamente. 

Art. 9.• A ordem da votação será de um voto por 
cada acção, e todos os accwnistas poderão assistir, 
discutir c votar nas deliberações. Nunca, porém, 
terão mais de cinco votos qualquer que seja o 
liumeró dasncÇÕC'S que JlOSSUÍI't'lll, 
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Art. 1 O. Os Ires accionistas mais votados escolhe
ráõ entre si os lugares de 11 residente, Tbesoureiro e 
Secretario. 

Art. 1-t. O Cons~lho, com.o fiscal, tomará contas ao 
Gerente sempre que lhe aprouver. 

Art. 12. As funeções dos Directores dural'áõ tres 
annos, mas poderão ser reeleitos. . 

Art. ~ 3. O Conselho -se reunirá .quando julgar nc
cessario a bem dos interesses da Companhia, c todas 
as vezes que o Gerent1;1 carecer ouvir seu parecer. 

Art. u.. São attribuições do Conselho Q seguin!e: 
~ 1. o A administração de todos os negoci.os da Com

panhia com IJoderes para obrar como, melhor enten
lier em beneficio della, 

§ 2.° Convocar a reunião da assembléa geral. 
§ 3.0 Estipular os dividendos e o fundo de reserva 

semestralmente, conforme o art. 24. 
§ 4. o Determinar o numero dos empregados e 

marcar-lhes os vencimentos. 
§ 5. 0 .Fazer regulamentos adequados ã boa admi~ 

nistração e fiscalisnção da Companhia, e prover da 
melhor fórma po.ssivel os seus interesses. 

§ 6.• Apresentar á assembléa dos accionistas, na 
sessão ordinaria de cada anno, o balanço da receita 
e despeza fechado no fim do anno social anterior, 
Acompanhado de um relatorio sobre o estnJo da 
Companhia; sendo em tudo ouvido o Gerente. . 

Art. 15. No impedimento de qualquer dos mem
bros do ConscUto, em, oceasião de ser reunido para 
funccionar, será convocado para supprir a falta o 
immediato em votos. . . . 

Art .. 46. São aUribuições do Presidente: . 
§ 1. o Presidir as sessões, abrindo-as e techando-as. 
~ 2. o Convocar extraordinariamente a assembléa, 

e ueclarar em sessão a causa disso. 
Arl. 11. São attribuições.do Thesoureiro: 
§ 4. o Receber todo o dinheiro que o Gerente entre

gar e examinar a veracidade das contas. 
§ i.0 Passar recibos ao G€rento das quantias que 

lhe forem entregues. 
§ 3.0 Entregar ao. Gerente as quantias que lbe .('o

rem requisitaâas para pagamentos ordinariOB ou ex
traordinarios: fiscalisados estes pela. Dtrectoria. 

§ 4. 0 C<lllocar torlo o dinheiro em algum ;.banco, 
que lhe otfereça mellior garantia. 

Art. 18. São attrihuições:do Gerente: 
§ 1. o A gerencia, a atlrni~tbtrttçã.o, a escripturação 
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de todos os negocios e operações da Companhia de
baixo da fiscahsação do Consellw Director. 

~ 2. • Assistirá ás reuniões do Conselho de Direc
ção, todas as vezes que fôr convidado pela Directoria, 
prestando as informações que lhe forem pedidas. 

§ 3.• Poderá nomear á sua custa um njudante de 
sua confiança, servindo de guarda-livros, o qual será 
fiscalisado pela Directoria. · 
· · § 4. • lev!lr a effeito as deliberações ~o Conselho. 

§ 5.• Assignar a correspondencm, assnn como os 
contractos approvados previamente e autorisados pot· 
escripto pela Directoria. 

§ 6.• Propor a àdmissão e demissão de emprc
()'ados. 
~ § 7.• Poderá igualmente alugar um commodo, 
que sirva para escriptorio da Companhia, aonde 
terá tudo em boa ordem, não excedendo a despeza 
a 50$000 mensaes, sendo o lugar approvado pela 
.Directoria. 

··Art. 19. E' privativainente aUribuição da assembléa 
dos accionistas: · 

§ 1." Alter~r os estatutos, com approva~ão do Go-
verno Imperial. · 

~ 2.• Determinar o augmcnto do fundo da Compa
. nhia na fórma do art. 3.• 

§ 3.• Eleger nas épocas marcadas o Conselho de 
Direcção. · 

§ 4.• Tomar, quando hem lhe aprouver, conheci..., 
mento da admimstração da Companhia. 

§ 5.• Nomear commissões quando as julgar uteis: 
Art. 20. Haverá urna sessão ordinaria da assem

bléa dos accionistas, no decurso do mez de Janeiro 
de cada anno, e extraordinarias _quando forem con
vocadas, na conformidade do art. 16 § 2. •, ou a pedido 
dos accionistas que representarem um terço das ac
ções tomadas da Companhia. Nas sessões êxtraordi
narias só se tratará do objccto de sua convocação, 
sendo ellas annunciadas tres vezes nos jornacs mais 
lidos, e com anticipação de 10 a 15 dias. 

Art. 21. O Gerente servirá durante cinco annos , 
salvo má gerencia ou malversação, percebendo um 
ordenado i:le tres contos de réis (3: 000$000) annuaes, 
e mais a porcentagem de dez por cento sobre os lu-

. cros liquii:los da Companhia, sendo á sua custa a des.,. 
peza de Guarda l.i~ros , como diz o ar:t. 1 ~ § 3. o 

Art. 22. A mobilia e aluguel do e.scnptorto serão 
·á custa da Companhia sob a inspccçiío do Gerente. 

'.EU DE 186i. PARTE 11, 21í 



CAPITULO li!. 

Disposições geraes. 

Art. 23. A eleição do Conselho se fará de tres em 
Ires annos, contando-se a primeira época do dia 4. 0 

de Janeiro de 4 865. . . 
Art. 24-. Dos lucros líquidos que apresentarem os 

balanços semestraes, que serão fechados no fim dos 
mezes d~ Junho e De2:embro de cada anno , se de
i luzirá o dividendo que nunca será menos de um 
por cento dos mesmos lucros liquidos , segundo o 
~ 3. 0

; não excedendo porém de doze por cento do 
actual valor da Companhia, emquanto o fundo de 
reserva não fôr equivalente á oitav.a parte desse valor, 
que é de 5:000$000, ou da quarta que é de 4 O: OOOSOOO, 
e a porcentagem devida ao Gerente. . 

Art. 25. Pelo fallecimento de qual~uer aecionista 
11assará para os herdeiros não só o d1reito ás acções 
e lucros respectivos, como tambem o direito· de 
'o lar. 

Art. 26. Expressa condição : 
1." O fundo de reserva é exclusivamente destinado 

para fazer face ás perdas do capital social, ou para 
substitui-lo. 

2.• Não se poderá fazer distribuição de dividendos 
emquanto _o capit~l social, desfalcado em yirtude de 
perdas, na~ fó.r mtegralmente rest~beleC1do. 

3.~ Os accwmstas sao_ r-:sp~ms!lve1s pe\o. valor das 
acçoes que lhes forem d1str1bUidas. . ·· ' · . 

Àrt. 27. Em qualquer occasião que se'resolver a 
dissolução da Companhia , será ella effectuada ·se
rrundo as disposições do Codigo Commercial. · 

Art. 28. Estes Estatutos depois de approvados só 
poderão ser alterados por decisão da maioria abso
luta da assembléa geral. 

Art. 29. O primeiro cuidado do Conselho de Di
recção será solicitar a approvação do Governo Im
perial para estes Estatutos , que serão registrados 
110 Tribunal do Commercio. (Seguem as assigna
luras.)- Confere.- O Director, J. A. Moreira Gui
nwrlies. 



DECRETO i\'. 3.320-de 21 de Outubro de 186L 

Approva, com alteracõe~, .os novos Estatutos da{C()IDP!!!!hia .J!..e}s3:!!I~ 
1\~-Nova Permanente.-

Atlendendo ao que Me requereu a Companhia de 
Seguros Maritimos- Nova Permanente-legalmente 
representada, e de ·conformidade com o parecer da 
Secção dos Negocios ·cto Imperio do Conselho de Es
Uido, exarado em Consulta de 19 'de Agosto deste 
anno: Hei por bem Approvar os novos Estatutos da 
mesma Companhia, annexos a este, com as seguintes 
alterações : 

L • Ao art. 6. • accrescente-se - guardadas as dis
J!Osições dos §§ 8.• do art. 2. 0 da Lei n.• i .ú83 de 22 
i:fe Agosto de 1860, e i 5 do art. 5. o do Decreto n.• 2.7H 
d~ Ht de D~zembro do mesmo anno. 

j:a'No àrt. 7.• as palavras finaes_-ficando os lucro~ 
futuros obrigadO$· âo"'r;reencf.tiinénto ·desse l:l~sfal
qú'e ~·sejâ.ô .su'bsJituifJas. ,.:pe,Jas· seguintes .......... P~ê~o
chetuto-se o i\tiMo d'e· roesêrva pelo modo d1sposto 
n'ó ·af1. 5. o'' 

3.• Ao art. 8." aecrescente-se-salvas ;ts disposiQões 
do art. 295 do Codigo Commercial, · quanto a dissll-
lução das Companhtas. · · · 

·&;• Ao art. 27 accrescente-se-salvo o caso do§ n 
do art. 2. 0 da I.ei n. o 1. 083 supracitada. 
·Jesuíno Marcondes de OliveÍi'a e Sá, do Meu Con

selho, Ministro e Seeretario de Estado dos Negocios 
da Aurieultura, Commercio e Obras Publicas, assin1 
o ten1w. entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
Ja.neiro em vinte e um de Outubro de mil oitocentos 
sé'ssênta e quatro, quadragesiO)Q tercE;iro dalndc7 
pendencia e do Jmperio, 

C~m a HuLrica de Sua ~Iagc~tadc o Ittlpt~raolor. 

Jesui11.o Jfárcondes de 0/it·eira c Sri. 



- t9H-

Estatutos ''"' Com1,anbia de Seguros llatitimos 
-No,·a Permanente. 

CAPlTt:LO I. 

Da Compa)!hia, seu fim e dtwarão. 

Art. ·1." A Companhia anonymn;. estabelecida nesta 
Praça, denominaâa.-.....Nova Permanente-tem por lim 
segurar toJos os valores e objectos que se cxpo
wrem a riscos marítimos, guardadas as disposições 
do Capitulo 2.• do Codigo Commercial,-e com as ex
cepções nelle indicadas ; podendo para isso ter 
ngentes em quaesquer porto.s deste Imperio ou fóra 
tlclle. 

Art. 2.• A f.ompanhia funccionará por espaço de 
>.:intc annos contados do dia em que o Governo Im
perial approYar· os Estatutos; podendo esse praze
ser prorogado se a assembléa geral dos accionistas
ussim o delibera r c o -Governo o permitlir. 

CAI'lTCLO If. 

Du (wulcJ da CQmpan!t ia, luCi'OS e diúdendos. 

1\rt. 3. 0 O fündo nominal da Companhia é de oiln
c·.í~ntos contos de róis divididos em oitocenk'l::> aeçõe's 
de um conto rlc I'c'b cnda tmu•. 

Art. q.,o O fundo rc<~lizado é de duzentos contos de: 
l't'~is, ou 2:i ''/o do eapital nominal. Além dt-ste hanwú 
Hlll fundo d·~ l't>:->c·na que se clcvnní a tlu7.ent.gs 
c·onlos Jc n'i,.;, do qual existia realizado om 31 tl•· 
Dc·zcmhl'O tln HW:l c.:itwoenla c ll·es contos quinhentos 
qnarenta c qu}ltl'o mil quinhentos setcnla e ci111:o 
~'''is. ~a totalidade deste fundo incluir-se-ha o valoe 
do preclio crn que a Companhia funccionar •. 

A ri. 5. • Da ndn-se desfalque no fundo realizado 
f;1r-sc-ha chamaria tlc eapital suffieienle para quo 
PXisla sempre rli:.pnnin~l aquclla importancm de du
J.••nfos conlos df' r•~i::-, dP\'endo, pnt••'•ro, o annuiwio 
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piira qualquer dwmatla ser feito com trinta dias 
de _antecedcncia c publicado em folhas publicas de 
mawr curso. 

Art. 6.• Dos lucros verificados annualmcntc se 
deduziráõ dez por cento para o fundo de reserva , 
dividindo-se o que restar pelos accionistas como di
videndo. Emquanto, porém, o fundo de reserva não 
allingir a cem contos de. réis, poderá elevar-se a 
porcentagem estabelecida, conforme·· resolverem a 
Directoria e Commissão fiscal. · 
· . Art. 7.• Se em alguma época acontecer que, para 
pagamento dos prejuízos verificados, não baste a 
som ma dos lucros· então existentes, retirar-se-h a do 
fundo de rC;serva a que fôr necessaria, ficando os 
lucros futuros obrigados ao. preenchimento desse 
desfalque. 

Art. 8.• No caso de que os prejuízos nbsorviío 
dous terços do capital da Companhia e fundo de re
s.erva, entrará esta em liquidação. que será feita. 
pela fórma estabelecida no Codi~o Commer·eial. 

'Art. 9. • O accionista que não for pontual nas suus 
prestações incorrerá na mulla de 5 •t. sobre sua ilu
portancia; ficnndo-lhe salvo o direito de ell'ectuar o 
pag<\mento até quinze dias depois do pmzo mar
~~ado, c se lindos estes não realizar o devido paga
mento cahiráõ suas accõcs em comrnisso, venden
do-as a Compnnllia c levando seu pruduolo ao fmalo 
de reserva. Exccptuão-sc, porém, os casos em qut~ 
occorrercm circumstnncias cxtmonlinarins que serão 
apreciadas e attendidns pela Dircc~_;ão e Commissãu 
fiscal como fôr de direito c cquidade. 

Art. 1 O. Os fundos da Companhia sert'w clcposi
tados em Banco ou casa bancaria da confiança da 
j)irectoria e Commissão fiscal. 

CAI'l'fCLO lll. 

Dos accwnislas. 

·Art. 11. Si'in ncciunistas da C01upanllia os a<·.[IH\es 
pos:--uido1·cs ele acções em relaçüo ao capitalactual, 
aqnelles que de novo forem allmittidos c os que o~ 
Stlccederem legitimamente. 
··Art. 1:2. Pnra ser aecionbla é m istcr ser nca:oeia n !<~ 

de ·rcconhecitla~ gnr<mlin~, pmprit~lario ou' t<'[lita-
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lista, e ser previamente approvado pela Directoria 
P Commissão fiscal. 

Art. 43. Nenhum accionista poderá possuir mais 
de vinte aeções nem menos de iluas. - - --

Art. 4 i. Os accionistas podem vender e transferir 
suas acções, quando lhes convier, a quem esteja nas 
dr<'umstancias e~igidas no art. ~2. e que tome a si 
a responsabilidade do tr-ansferente. -. --

Art. 45. A -transferencia- das acções será feita por 
termo em livro especial, obrigando-se o cess~onario 
por toda a responsabilidade ôo accionista cedente, 
c o termo será assignado por' ambos, pelos direc
tores e pelo corretor que intervier no contracto. 

Art. f 6. Os accionistas não são responsaveis por 
quantia superior áquella que represcntão suas ac
~;ões, de conformidade com o art. 298 do Codigo 
Commercial. 

.Art. -17. Cessão os interesses de qualquer accio
ntsta: 1.• por morte; 2.• por fallcncin; 3.• por penia 
das fnculd"dcs intellcctuacs; q..• por inhabihtação 
provada judicialmente para reger seus bens; 5.• 
por falta de cumprimento do que lhe impoem estes 
Estatutos; 6. • Hnalmeute quando se ausenl.ar desta 
praça sem deixar queni o represente com todas as 
'jtwlidades exigidas no arl. 12, e que assigne termo 
' P responsaLilidade, salvo se o accionista ausente 
l~ver nesta prnçn casa commereial, em cuja firma 
f1gure seu nome ou valores que se prestem a ga_-
1'Hiltir· as ourigações a que está sejeito pelo art. v.u 

Art. 18. A Dirccf:ão, de accordo com a Commissão 
fi,;;ca.l ern qua lqnêr dos casos do artigo ant~rior, 
oflk1ará ao accionista, ou ao seu representante, com
prehcndiclos naquella disposição, sem prejui~o da do 
art. 9.•, marcando-lhe o praw de noventa d1as para 
dispo!' das ncções, findos os quaes, nilo o tendQ feito, 
se [li'O~cderú á n~mla dellas pelo estado do mercado, 
"o liquido ficará á disposiçào de quem direito liveç._ 

t:.-\l'lTlLO JV. 

Da assembléa -geJ•al . 

. \ri. Hl. ,\ nssembh;a geral é a reunião dos acrio.:. 
111stas, quando eonvocacta c cónstituida dP conformi-· 
d;•de l"om üs prcs<'niPs Esfnfufos. Os aedon\sl•1:o 
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ausentes poderão ser rf'prcsentados por seus pro
t·uradores. 

Art. 20 A convocação da assembléa geral será feita 
por annuncios nas folhas publicas de maior curso 
firmados pelo Presidente e Secretario da Commissãt~ 
fiscal. 

Art. 2f. Para se julgar constituída a assembléa 
geral, curnl?re que a Companhia esteja representada 
pela maiorta. absolut!l -d~s acçõ~~ ; se porém não 
acontecer assm1, na prtmetra reumao, convocar-se-ha 
segunda, que então se julgará constituída com a 
quarta parte, e caso não compareça ainda o numero 
marcado, em uma terceira reunião, se deliberará 
com o numero que estiver presente. · · 

Art. 22. A assembléa geral se reunirá ordinm·ia
ménte no mez de Janeiro ou de Fevereiro, e extraor
dinariamente sempre que a Directoria ou Commissào 
Fiscal julgar conveniente convoca-la. 

Art. 23. Na reunião da asaembléa geral, a Com
missão fiscal apresentará o seu .relator.io sobre o 
balanço e estado da Companhia, que será submettido 
á apreciação e approvação da mesma assembléa , 
podendo os accionistas exigir todas as informa
ções que julgarem precisas .. Para as votações vigora 
sempre a maioria absoluta dos votos presentes, con
tando-se cada um voto por duas acções; não podendo 
nenhum accionista ter mais de dez votos, qualquet· 
que seja o numero de acções que representar por si 
oti como procurador de outros accionistas. 

Art. 24. Nas reuniões extraordinarias da assem
bléa geral só se tratará do objecto que motivou a 
convocação, ficando sobre á me~a quàlquer proposta 
que se apresente para ser attendtda em outra .sessão 
expressamente convocada para isso. 

Art. 25. Nas reuniões ordinarias da assembléà ge
ral, em que se tratar da eleição da Directoria e Com;.. 
missão fiscal, depois de votado o parecer da mesma 
Commissão e de se d'3liberar sobre qualquer pró
posta apresentada, proceder-se-ha a eleição da 
Directoria por escrutínio secreto e á maioria abSo-' 
luta dos accionistas presentes. 

Concluída esta, se fará pela mesma fórrua a da
Commissão fiseal. Os Directores e membros da: Com
missão Fiscal podem ser reeleitos. 

Art. 26. Compete a assembléa geral : 
~. • Tomar conhecimento de todos os negoeios 
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da Companhia, dos quacs deYe ser informada pela 
Dircetol'ia e Commissão fiscal. 

2. 0 Eleger a Directoria e Com missão fiscal bicnnal
mente, e âeslituir qualquer dos respectivos membros. 

3. o Elevar os ordenados e gratificações á Direc-
toria. , 

4.• Resolver sobre qualquer proposta que lhe seja 
apresentada, dentro da esphera dos presentes Esta
tutos, inclusive a da sua reforma. 

Art. 27. Ao accionista que não puder comparecer 
t~ licito fazer-se representar em assembléa geral pot· 
outm accionista; bem como apresentar nella as pro
postas que julgar convenientes a bem da Companllia. 

CAPITULO \'. 

Da administrarão da Companhia. 

Arl. 28. A Companhin será administrada por uma 
direcção de tres accionistas, eleita pela fórma csln
beleclda no art. 25, e suas funcções duraráõ dous 
annos. 

Art. 29. Os membros da Directoria são obrigados 
a possuir oito acções desta Companhia, das quaes 
não poderão dispor emquanto occuparem os ditos 
cnrgos. 

Art. 30. Compele á Directoria. 
1. o Executar e fazer executar os presentes Esta...: 

lutos. 
2.• Representar a Companhia em Juizo efóra delle, 

por si, seus Agentes e Procuradores. 
3. • Nomear os Agentes da COmpanhia de g,ue trata 

o art. 1. 0
, de accordo com a Commissão hscal, c 

lambem demitti-los. · 
4. 0 Nomear e demittir os empregados da Compa

nhia, marcar-lhes os ordenados e gratificações. 
5. o Enviar á Com missão fiscal e accionistas, com 

<J precisa antecedencin, o balanço annual, acompa
nhado, de um relatorio circumstanciado das ope
rações da Companhia no anno que findar. 

6. • Deliberar com a Commissão fiscal sobre o di
videndo semestral quando os lucros o permittirem · 
prestando á mesma Commissão, ou a qualquer dé 
seus membros todos os esclarecimentos que lhe fo
rem pedidos. 



7.° Comquanlo dera estar no escriptorio da Com .. 
panhia pelo menos um Director, todavia são neces
sarios dons votus concordes para se effectuar os se
guros ; bem como para todos os mais negocios ·em 
que a Companhia tome responsabilidade. 

8.0 Depositar em conta corrente com juros, os 
fundos da Companhia em Banco ou casa bancaria 
de conformidade com o art. 10. . . . , .. 

9. 0 Exercer finalmente Uvr~ e geral administração, 
para o que lhe são outhorgados plenos poderes, 'nos 
quaes devem , sem reserva alguma, considerar-se 
comprehendidos todos, mesmo os poderes em causa 
propria. · 

Art. 31. A Directoria não póde segurar em um s6 
navio mercante , de vela, quantia supel'ior a cinco 
por c~nto d~ capital nominal da çompanhia, nem 
superwr a oito por cento em navtos de guerra ou 
paquetes á vela, ou a vapor. Nos casos de guerra 
presumida ou declarada a Directoria, de accordo com 
a Com missão fiscal, fixará o maximo da porcentagem. 

Não é permittido tomar seguros em embarcações 
cuja viagem por demorada; ou por temporaes quo 
tenha havido, cause suspeita. 

Art. 32. Os Directores vencerúõ cada um annual~ 
mente o ordenado de tres contos e seiscentos mil 
réis~ e mais seis por cento sobre o total dQs divi
dendos que se fizerem semestral ou annualmente,. 
repartindo entre si essa porcentagem . 

. Art. 33. Cessão as funcções dos Directores; em 
qualquer dos casos do art. 17 , por ausencia além 
de tres mczes, por abuso no exercício de seu cargo., 
do qual resulte prejuízo á Companhia , e por de
manâa-la. 

Em qualquer desses casos um dos membros da 
Direcção ~ommunicará o occorrido á Commissão 
fiscal, e esta convoeará a assembléa geral parare
solver n respeito. 

CAPITULO ri. 

Da Commissão fiscal. 

Art. 3i. A Commissão fiscal se comporá de tres 
accionistas, eleitos pela fórma estabelecida no art. 
25 , os quaes escoltieráõ d'entre si o Presidente 1 

une PB 113/.lt. rAI\TE n. 26 
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primeiro o segundo Secretat·ios , e funccionará lam
bem por dous annos , competindo ao primeiro Se
cretario laVl'ar as netas das sessões. 

No impedimento de qualquer delles será chamado 
o immediato em votos, e na falta o -accionista que 
o Presidente designar. 

Art. 35. Compete á Commissão fiscal, convocar 
ordinaria e extraordinariamente ,a assembléa geral 
pr~sidindo-a e dirigindo os seuS'trabalbos pelo seu 
Presidente e Secretarias. · . 

Art. 36. Além dos deveres que lhe impõe estes Es
tatutos é lambem da co111 petencia da mesma Com
missão fiscal , antes de convocada a reunião mi
nual, examinar os livros e ; <~ais documentos pnra 
t)rn vista de balanço informar por eseripto a assem
bléa geral. 

Disposições geraes. 

Art. 37. Qualquer moctificação ou innpvação nos 
.presentes Estatutos, não terá execuçã:o"sem prévia 
approvação do Governo Imperial. : 

Art. 38. Os accionistas desde já se obrigão por 
si, seus herdeiros e successores ao. inteiro e tiel 
cumprimento destes Estatutos, renunciando a qual
<iuer direito que possão ter para impedir a sua obser
vancia, concordando que qualquer contest.ação a res
peito dos interesses da Companhi#- , seja terminada 
-no Me~;itis&imo Tribunal do Commercio , como ar
bitro , na fórma estabelecida no Codigo Commer-
·cial. · 

Rio .de Janeiro em H de Julho de 1864 .. (Seguem-se 
11s asstgnaturas.) 

Direeloria Central da Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Comrnereio e Obras Publicas 
em 21 de Outubro de 1864.- Confere . .-O Director, 
J. A. Moreil'a Guimarães. 



-203-

DECRETO N. 3.321- de 21 de Outubro d·e 186$. 

Indultando os contravcntorrs do art. t.o ~ tO dn Lei n.0 t .08':1 dé '2! 
de Agosto de 1860, c remitLiodo as(revalida(Oes e multas dojregu
lamenlo do sello de 26 de Dezembro de 1860. -
Consillerando que as circumsw.nciàs das . c:asas 

bancarias- fallidas nesta Côrte, que emittirão illegal..., 
mente títulos ao portador, não comprehendidos na 
cxcepção do art. 1.0 § to da Lei n.o 1.083 de ~2 de 
1\gosto de 1860, tornão inc:xequivel o pa~amento da 
multa do quadruplo do valor, porquanto, se lhes 
fosse imposta, viria a absorver toda a importancia 
das massas fallidas, c por outro lado obrigaria os 
portadores, além da perda dos títulos, ao pagamcntq 
de outro quadruplo , com gravíssimo preJuízo de 
todos os interesses compromcllidos nas referidas 
casns bancarias e do commercio em gernl: 

Vista a 1\Iinha Imperial Resolução de 5 do cor
rente, proferida sobre consulta das Secções de .Fa~ 
zenda e Justka do Conselho de Estado: c Usando 
do 'Poder 1\lod'cmrlor nos termos do art. 1 OI § 9. 0 da 
Constituição do Impcrio: 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. L° Ficão indultados os contraventores do art. 

J.o § tO da Lei n.o i .083 de 22 de A~osto de f860, na 
parte em que prohibc a (emissão dc.ititulos -ª-.0~
!ador, ou com o nome deste em branco, sem 1iillo
risação do Poder Legislativo. 

~ unico. A disposição deste artigo rcfere·sc, quanto 
üs casas bancarias fa\lidas nesta Côrtc no mez pro
ximo passado, ás contravenções até a data da ees
saçiio de seus pagamentos deelarada pela Autoridade 
.Judicial; c quanto a outros indivíduos, sociedades 
c corporações, ás que tiverem tido lugar até o dia 1.t 
do dito mcz. 

Art. 2.• Os títulos M portador apprchcndidos em 
conscqucncia das contravenções, de que trata o ar
ti~o precedente, serão restituidos aos que os tiverem 
apresentado ús Autoridades .Judiciarias ou Arlminis
trativas, assim Policiaes como Fiscacs, no acto da ap
prchensão, pondo-se perpetuo silencio em todos os 
processos que se fizcrão a respeito de taes contraven
ções, q•Jalr\uer que. seja o estado e,m fJ.~Ie se achem. 

Art. :J. 0 E eonecdJdo o prazo de .lO chas, contados 
da publicílção do presente Derreto, pílríl sellarcm-S() 
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independente de rcvalida~.,;ão e mulla, quaesquer h
tulos e papeis que, em contravenção ás Leis e Regu
lamentos sobre o sello, não tiverem sido sujeitos a 
esta formalidade. 

§ 1. o O favor deste artigo refere-se ás contraven
cões que tiverem tido lugar até a data da publicação 
deste Decreto. 
· § 2. • Exceptuão-se das ctisposiçõcs do mesmo artigo 
os títulos e papeis sem data, os quaes, quando apre
sentados ao scllo, serão revalidados na fórma do 
art. 53 do Regulamento n.o 2.713 de 26 de Dezembro 
de 1860, e art. 29 do Decreto n.o 3.179 de 13 de Agosto 
de 1863. 

Art. L o As disposições dos artigos antecedcnks 
não comprchemfem às decisões passadas em julgaJo 
a respeito das referidas contravenções. 

Art. 5.0 Os Presidentes de Provmcia ficão autori
sados para applicar o presente Decreto ás ditferentes 
praças do Imperio. 

Carlos Carneiro de Campos, do Meu Conselho, Se
nador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Fazenda c Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar Palacio do Rio de Janeiro em vinte e um d~ 
Outubro de mil oitocentos sessenta e quatro, quadra
gesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Gados Cal'neil·o de Cwnpos. 

DECRETO :\'. 3. 3.22-Lle 3.2 de Outubro de f 86L 

Estabelece algumas disposições complementares das disposições do 
Decreto n.• 3.309 de 20 de Setembro de 1864. 

Hei por bem, para completar as disposições do 
Decreto n. 3. 309 de 20 de Setembro de 1864. Decretar 
o srguinte: 
· Art. 1. 0 As adminislrarõcs das casas bancarias 
h1go qne thcrem Yerifica(lo ou feito os balunços res: 



peetivos classificaráõ os credores em quatro rela
ções distinctas cónt'orme o art. 8i:.J e seguintes do 
Codigo Commercial. 

Art. 2.• As sobreditas relações serão publicadas 
em todos os jornaes da Côrte por seis dias succes
sivos. 

Art. 3.• Contra a admissão ou exclusão de qual
quer credito, ou contra sua indevida classificação 
podem os interessados usar da reclamação judicwl, 
que lhes permitte o art. 860 do Cod. Com. pela fórma 
determinada no art. 5. • deste Decreto. 

Art. 4.• O Juiz das reclamações será o mesmo Juiz 
que tiver declarado a t'allencia. 

Art. 5.• A reclamação será intentada perante o 
Juizo Commercial por meio rle uma petição inicial 
instruída com o titulo e documentos convenientes, 
na qual o reclamante articulando o seu credito, ou 
impugnando o credito de outrem, pedirá que seja 
citada a administração ou o credor do titulo recla
mado para dentro de tres dias improrogaveis vir 
oppôr o que lhe convier: e, findo este termo, prose
gmrá a reclamação fixando o Juiz uma breve dilação 
para as provas e outra para as allegações finaes : 
o que sendo feito será proferida a sentença, a qual 
póde ser appellada. 

A dilação para as provas não excederá de 5 dias c 
para as razões finaes de 48 horas; e quer uma, quer 
outra serão imJ?rorogaveis. 

Art. 6.• Se toaavia parecer ao Juiz, ú vista da re
clamação ou contestacão, que a materia earece (k 
mais alta indagação, ··receberá a contestação e tor
nará o processo ordinar.io. 

Art. 1.• As custas da reclamaçiw serão imputadas 
pela fórma estabelecida no arl. 860 (in fine) do 
Cod. Com. 

Art. 8.• Alcançando o reclamante sentença a seu 
favor será ella mtimada á administração para cum
pri-la nas preferencias ou distribuições a quo devo 
proceder conforme o art. 880 e seguintes do citado 
Co digo. 

Art. 9.• Os credores reclamantes ou ausentes serão 
provisionalmente contemplados nas repartições pela 
fórma que determina os arts. 860, 86t e 888 do mesmo 
Codigo (e Ass. n. to do Trib. do Com. da Côrte de 
9 de Julho de 1857.) 
. Art. to. A porcentagem que eompete ás adminis
trações dus casas bancarias seró calculada pelo 



- :!IHi-

modo seguinte: um por cento ató que a arrecadaçi"1o 
~e eleve elfeetivamcnte ú quantia de quatro mil 
contos; mais meio por cento da quantia que exceda 
de quatro até oito mil contos, e mais um quarto por 
eento 1la que exceder de oito mil contos. 

Ellcctiva arrecadação se considera a quantia li
quida, flUC deve ser repartida entre os credores, 
ria qual dcclm:ir-sc-ha .precipuamente a sobredita 
porcentagem. 

A porecntagcm será dividida igualmente entre os 
Ires membros de cada uma administração. 

Art. 1 ·1. l'icão revogadas as disposições em con
fr<lrin. 

Os l\lcus Ministros c Secretarias de Estado dos 
Ncgoeios dns diversns repartições assim o tcnhão 
entendido c fação executar. Palacio do Rio de Ja
tWil'o em vinte dous de Outubro de mil oitocentos 
s.~sscnta c fllWLI'o, quadragcsimo terceiro da Inde-
IWtHicncia c do lmpcrio. · 

Com a nubrica de Sua 1\Jagcsladc o Imperador. 

F;·w1cisco .José Fw'iado. 
José Libcralo Barroso. 
Cados Cm'nCÍJ'O de Campos • 
.!orlo Pcd1'0 Dias Fieira. 
J!ew'ÜJUC de Beaurepaire Rohan. 
F;'ancisca Xavie1' }'into Lima . 
.lcs11ino Mm·condcs de Oliveira c Sá. 

----
n EC RETO N. 3.:323 -de 22 de Outubro de 1864. 

llcgula novamente a emiss_aQ. 1lr. hilhetcs e outros cscriptos 
ao portador. · 

C_on~idcrnnd.o rjuanto importa reprimir o abuso da, 
c tu tssao . dos1_HJ1t_Qs_~1o portador, não permiltidos 
pela Lcgtsla~ao em ngor: 

Yi.st~·a l\IiJtha Imperial nesolução tlc :J do corrente, 
prufe ntla sobre Consulta das Secçõc~ de Fazcndu c 
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Justiça do Conselho dü Estado; e Usando da attri
huição qu_e l\le confere o art. 102 § -12 da Constituição 
do Imperw: 

·Hei por uem Decretar o seguinte: 

Art. 1." A emissão de letras, notas promissorias, 
creditos, bilhetes, vales , ficas e quae~quer outros ti
tuJos, pape}s ou escriptos qq~ contiverem promessa 
ou obrigaç&o de valorrecetiii:to, ou de pagamento P,or 
q1,1alquer causa, com prazo ou sem elfe , a pessoa m
determinada ou ao portador, ou com o nome deste 
em branco , não·póde ter lugar sem autorisação do 
Poder Legislativo. (Lei n." ·I . 083 de 22 de Agosto de 
1860, art. 1." § 40.) 

Art. 2.• A emissão ou conservação em circulação 
de qualquer dos titulos, papeis ou escriptos men
cionados Iio artigo antecedente, sem autot·isação do 
Poder Legislativo, será punida com a pena de multa 
do quadruplo do valor de cada um, que fôr emittido, 
a ((Ual recuhh·á integmlmentc tanto · sobt·e o qun 
emlttir como sobre o port&dor. (Lei cit. art. cit.) 

§. unico. Exceptuão-se das disposições deste at·
tigo: 
· L" A emissão dos Bancos de circulação autori
sada pelos seus Estatutos a_pprovados J!Clo Podet· 
competPnte na fórma da Legtslação em vtgor. 

2." Os recibos e mandatos ao portador de quantia 
superior a 50$000 passados para serem pagos na 
mesma praça em vtrtude de contas correntes. (Lei 
cit. art. L" § 10, 2.• parte.) 
· Art. 3." Os títulos ao portador, a que se refere o 
n." 2 do § unico do artigo antecedente, permittidos 
pelo art. L" § 10, 2.• parte, da Lei de 22 de Agosto 
de 1860, deveráõ ser passados nos termos do mo
delo annexo ao presente Decreto , e apresentados ao 
Banqueiro pelo portador no prazo de tres dias con
tados das respectivas datas, sob pena de perder o 
p~rtador ~ direito regressivo contra o passador. (Lei 
Cit. art. c1t.) · 

Art. 4-." As Autoridades Judiciarias e Administra
tivas, assim Policiaes como Fiscaes , são obrigadas, 
sob as penas do art. 7." da Lei n." 1.083 de 22 de 
Agosto de -1860 , a participar ás Autoridades supe
riores, e estas ao Ministro da Fazenda e aos Presi
dentes de Províncias, o preparo e tentativa de emissão, 
a emissão ou a existencia -em circulação dos tilulos,. 
fHlpeis e escriptos 1 com prazo ou sern ellt:>, a pt~ssou 
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inuelerminada, ao portauor, ou com o nome deste 
em branco , não cornprehendidos na excepção do 
art. 2.• ~ unico do presente Decreto, e aapprehender 
ex-otficio os referidos títulos, papeis e eseriptos, 
lavrando de tudo auto, que será remettido com as 
competentes informações á respectiva Autoridade 
para a imposição da multa. · 

Arl. 5.• As multas, de que tratão os artigos ante
cedentes, serão ·administrativamente impostas pelo 
Delegado de Policia do Termo em que tiver lugar a 
tentativa, emissão ou circula~.ão, ou pelo competente 
Chefe de Polida, com recurso daquella Autoridade 
para esta, e desta para o Ministro da Fazenda na 
Côrte, rara os Presidentes nas Províncias, e final
mente dos Presidentes para o Ministro da Fazenda. 

§ 'L• Os recursos, de que trata este artigo, serao 
interpostos ex-otflcio, . quando a deeisão · fôr favo-
ravel á parte ; · · ·. · 

§ 2.• Na interposição dos recursos tanto necessa
rios ou ex-o(ficio, como voluntarios, obsetvar-se-hão 
as disposições dos arts. 767 a 772 do Regulamento 
de 49 de Setembro de 4860. 

Art. 6.• Estas multas serão cobradas executiva
mente pelo mesmo modo . por que se cobrar a Di
vida Activa da Fazenda Pulilica, e o seu producto, 
depois de recolhido em deposito no Thesouro e 
Thesourarias das Províncias , será applicado, por 
designação do Ministro da Fazenda, ao capital dos 
1\lontes de Soccorro, creados em ·virtude da dis
posição do art. 2.• § 49 da dita Lei, deduzida a 
parte, que, na fórma <la mesma Lei, compete ás -pes
soas ou emrregados. qué ~romoverem, a sua Im
posição, ou derem noticia aa respectiva infracção. 

Art. 7. • Os ti tu los a ·pessoa indeterminada, ao 
portador, ou eom o nome deste em branco, emit
tidos em contravenção do art. 4.• § L• da Lei n.• 
1 . 083 citada até a data de 4 &. de Setembro do cor
rente anno, não estando fallido o emissor, serão re
tira·dos da circula~ão no prazo de tres mezes con
tados da publicaçao do presente Decreto, ficando 
dahi em dtante os emissores e portadores sujeitos 
ás penas cominadas no art. 2.•, se os conservarem 
na circulação. 

§ uni co. A respeito dos ti tu los. a pessoa inde
terminada, ao portador ou com o nome deste em 
branco, emittidos contra as disposições legaes de
pois da referida data, as Autoridades Judiciaes o 
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Administrativas, assim Policiae$ como Fiscaes. sob 
as penas do art. 7. 0 da Lei n.o 1.083 de 12 de 
Agos~o de 4 860, procederáõ á apprehensão exNjfllçl!;, 
segumdo-se os ulteriores termos dó procel$' o.a 
fórma dos arts. l.n e seguintes .do presente Deoreto. 

Art. 8. 0 Os titulos a que se refere o art. 3." !J~·e 
Decreto podem ser emittidos simplesmente .c;m a 
clausula- ao portador- ou designando-se o DQÍUe 
da pessoa a favor .de quem se emittirem, e anne
xanâo-se a clausula- ou ao portador. 

Poderão tamhem ser passados a pessoa determina
da com a clausula-á ordem-ou sem ella; mas em 
tal caso nüo serão considerados títulos ao portador. 

Art. u.o A formula dos mencionados títulos po
derá ser· diversa da do modelo annexo; em todo o 
c::aso, porém, o que tiver a clausula:- ao por~dor
dcverá conter, sob as penas da lru o seguinte : 

1. 0 Declaração do-1usar onde é PllSsado o·fitulo, 
e data da emissão. 

2. 0 Designa~o do .. Bttne-o ou ba~qt,teiro do mesmo 
lugar a quem fôr diri~do para· o pagamento e com 
quem o passador tenna conta corrente. 

3.0 Declaração por extenso, no corpo do titulo, 
da quantia cujo pagamento se ordenar, a qual será 
superior a 50$000. 

~.o Assignatúra do passador. 
Art. 1 O. Fica revç,gado o Decreto n.o 2.69i de 4 7 

de Novembro de 18ti0 e qualquer outra disposição 
em contrariO. 

Carlos Carneiro de Campos , do Meu Conselho. 
Senador do lm{lerio, Minjstro e Secretario de. Es
t.ado dos Negomos da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, assim o tenha enten
-dido e faça executar. Palncio do Rio de Janeiro em 
vinte dous de Outubro de mil oitocentos sessenta e 
quatro, q~adragesimo terceiro da Inrlependencia e 
do Imperw. 

Com a Iluhriea de Sua }{agestarle o Imperador. 

Cnrlo.<; Carneiro de Compos. 

l.F.IS DF. 18tH. P.I.RTF. ll 21 
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IUodelet a «JUe ~e refer•e o at•i. a. o do Decreto n. 3.:4~3 til'~~ de Outubro de :ISG.t. 

N •. 

Pata 

Nome 

(quando fôr dl·sig;,;idn 110 ti lu lo, 
ou 

·\o portador 

• 
(I) Lugar onde (: {lassadv o titulo, {· data da cmiss.'io. 
(~) Nome do Banco ou Casa bancaria. 
(3) Vide o art. 8.0 do Decreto. 
(I) Por exten>u. 

N. 

de ............ de 186 c~) 

Ao Banco ....... . 
ou 

A' Casa bancaria de ......... (2) 
.... 

Pague ................ (i!) a quantia de .......... ('•! 

u~ . )\ 

:\ssignatma do passador. 
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DECRETO N. 3.321-de 23 de Outubro de 186L 

Approva as condiçoes para nova~llo do CQJttracto com a C~obia 
-Pernambucana. c-

lld por bem approvar as condições que, para 
cxecuçao da Lei n.o i . 232 de 1 O do rnez passado, c 
novaçao de contracto com a Companhia- Pcrnam
lmcana-de navegaÇão costeira por vapor, com este 
haixão, assignndas por Jesuíno Marcondes de Oli
veira e Sá, do Meu Conselho, Ministro "' Secretario 
de Estado dos Ncgodos da Agricultura, Commercio 
o Obras Publicas. Palacio do ltio de Janeiro em 
vinte e tres de Outuhro de mil oitocentos sessenta 
e quatro, quadragesimo teeceiro da Independencia 
e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua .l\lagestadc o Imperador. 

Jesuíno Marcondt'S de Otiveira e /•hi. 

Uondiçcies a f(UC se rel't"l'e o Decretou. o :J. 3~-1 de 23 de~ 
Outubro de t.S6.J. 

·1." 
.A Companhia-~ermn,nbucaua-de uavegação cos

teua a Yapor contmuara a tWrecber J}Ol' espaço de 
mais dez annos, contados Llo dia 3 e Setembro de 
1863, data da appr~vação c~os seus ultimos Estatutos, 
a mesma subvençao de oitenta c quatro contos de 
réis annuaes, que presentemente recebe do Estado, 
em virtude do contracto r.le 2:2 de l'i ovembro de 1851. 

Ao Governo Imperial tiea o direito de designar as 
escalas que deveráõ fazer os vapores da Companhia, 
dentro dos limites extremos de sua linha •le nave
gação. 

. .. 
'·' 

A Companhia contimía •mjeita a totlos os onu:o €. 
obrigações de,..: contractos vigentes. 

l'alacio do Hio d•: Janeiro em 23 tle Outuhr•j 
t\c !86i. 
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DECRETO N 3.:!:25-Je 29 Je UutuiJro Je 4~t>i. 

Transfere no Estado a propriedade ela esLratl~ de redaaem denominada 
-Unllil ~ rndüSlna. · 

l~ saudo da il\l..tot~ª"'.-·ã,Q .concedida pel'-. J..J.~i n. •. L2. ;H 
ue t{) de Seteml)r~ do eot.reute ann~, JI~~ .pQf bem 
apprQy~r as, co h. ~9_e_ s -:~_!lê ê _çom .• eSte ll~uxlo~. 3$sig
n<!das .por JoSé L ~l'qtQ'~~rroso ... d.Q..~u. c-o~l;d.gp, 
~:hoísfro. e SecretanQ de~tàQQ. do.s NêiuelQS .do 1m
perio,· e int_erin_ o- 'do~ ~a· Agricultura,. ~_lfmm~rÇio e 
õbtà$ 'liuplic~ ·~at:~-lflns~t~r ao t!:s .. u:dó a proP._rie
tlàde da estrada (\é rôifagem denonn.nada-Umao e 
Indus\ri3. 

Pálacio do Rio de Janeiro em vinte e nove de Ou
tubro de mil oito,ce~tos. ~essenta e. quatro~,quadra
gestmo teNeiro dà-~pendencia e âo ·lmperio. 

Com a Rubrica. ue Sua Magestade o Imperador. 

José Liberato Barroso. 

Condições a que se refere o Deereto n.• 3.3~G de~9 de 
Outubro de i 884. 

A Com~anhià - Un.ião e Industria - faz c6$são 
ao ~~6 ln:merial da estra~ de ro.gagern que 
oonstrU.~ ~o. ~~e de Petropolis ao f1utz ~o Fóra, 
na Pt'O'Vmcta de Mtnàs., ·oom·~s p.,ntes o mats ()bras 
da tnesma estradfl, ramaes em constmcçãQ. easas 
tle barreiras e pertenças da arrecadação de taxa. 

E cede igualmente. os juros garantidos pelos Go
ver'tl'OS geraes e prorinciaes de M.inas ·e do Rio de 
Jàá~iro, n contar, mratuo nos dous primeiros, do dia 
'Cl'll que n ·com:panhia deixou de os receber, e quanto 
ao ultimo, da data deste contracto. 

A Companhia obriga-se: 
~ 1 . • A conS(lrvar por espaço de quinze annos, a 

estrada, os ramaes existentes e os que construir, 
de modo a darem bom transito para a viação de 
carros em todas as estações 6D anno, sujeitando-se 
(I fisealisac;:.iio do Governo. 
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s ~.o A wntiuuar ua direcção da Colouia )) . Pe
Jro li, mantendo a expensas suas, e renunciimf.o 
qualquer auxilio do Governo g~r.al, as escola$ ac
tuaes, e o culto catholico e protestante emquanto 
não fôr a mesma colonia emancip~da. 

§ 3." A liquidar su&s co.Q~S com Q~_-· coJQll~s. 
dent~o do prazo de quatrq ~~es,.<J ~em;~ ... 
neficw_ de_ lles tap~o q.· il~n_,kt~.l. · tp ·~~'! ®~ fJ ffior 
das t-er~-as. medtçao e !';affllll . ··'cototuaás nao Im-
portem mais de. de~ 'réis pol' . raça quadrada f e a 
entregar-lhes dentro daquelle prazo, os titulos defi
nitivos de suas propriedades, podendo a Companhia 
garantir-se pelo saldo das referidas contas com hy
potheca das mesmas terras e bemfeitorias. 

§ 4. o A estabelecer dentro do prazo de dous a 1m os, 
c em conliguidade á colonia D. Pedro II, cincoenta 
familias de colonos nacionaes, com propriedade 
livre e nas mesmas- condições do contracto feito 
com os -colonos alle~.i>. v4!1Dd~CiMbes. ~s. J)Or 
preço que não exceda o seu custo, mclusm~ as des
pezas relativas a caminhos coloniaes, medição dos 
lotes e arranchamentos provisorios; e bem assim 
a fundar e manter uma escola pratica de agricul
tura onde se ensinem gratuitamente os methodos 
aperfeiçoados de lavoura e de criação de animaes 
domest1cos. 

~ 5, 0 A concluir, sem dlspendio do Estado, o 
r~ui)a~ que da e$ta{_"l ~o da t)errarla .se Qirig~ á Cidade 
do }{ar de H~lJa. . . . 

§ 6. o A conduztr as malas do CorreiO para a Pro
víncia de Minas, quando findar o respectivo con
tracto, e em quanto tiver a Companhia a seu cargo 
a conservação da estx:ada , por {lreço nunca exce
dente ao que presentem®te re~ebe do -emprezaFlo 
daquelle serv1ço. · 

3.• 

Subsistem em vigor as obrigações e direitos que 
tem a Companhia em relação ás aUigencias e outros 
vehiculos de transporte. 

4.• 

O Governo Imperial recebe da Companhia-União 
e Industria- a estrada e mais objectos de que trata 
11 condic;ão primeira deste contracto no valor de 



9. ~ 6i : SOi ~68:t, que lhe serão pagos pela seguinte 
fórma: 

§ 4 ,o Com a exoneração da responsabilidade da 
t~ompanhia pelo capital levantado em Londres na 
importancia ae 6.000:000gooo. 

§ ~-o Com a quitação do que de-te a Companhia 
á massa fallida· c:le A. 1. A. Souto & Comp , na im-
portancia de ~.oo~:oo~sooo. , . _: , · -., .. ,. ' .. 

~ a. o Com a qmtaç.ao do que de~e a CQlnpanlna 
a Bahia & Irmãos, na importancia de tt66:31.21J660. 

§ "·o Em apolices da divida publica e entregues 
á companhia na importancia de 895: t-598022. 

"" " ... 
Para fazer face ao pagamento de gue trata a con

t1ição antecedente o Gove1'ilo emitttrá a1)o1ices da 
divida publica pelo valor nominal de 4 :000$000 
cada uma, vencendo juros de'6 °/o ao anno a contar 
da data deste contracto, sendo as f'rncções de conlo 
1l() réis pagas em dinheiro. -

O Goveruo uesisle em favor da Companhia do 
direito de receber a quantia de ~OO:OOOHOOO que lhe 
h_avia concedido _por emprestimo para:o es~abele
ctmento da Coloma D~ Pedro I(, e- bem ~sun dos 
juros do emprestimo de Londres '\"eU.~dos' até hoje. 

O Governo cede á Companhia o produeto uas 
taxas itinerarias e barreiras existentes, durante o 
prazo de quinze annos, ficando á cargo da Com
panpia a sua arrecadação, usufruindo ella pata este 
fim as casas de barreiras e suas pertenças. 

Fica, porém, ~ntendido que o saldo que resultar 
tlesta verba de receita, depois de paga a despeza 
da conservação da estrada, pertencerá à Companhia, 
e não será o Governo responsavel por qualquer de
lieit que por ventura se possa dahi originar. 

_et.• 

A Companhíà nãO.' p6tlérã. reClamar ·do Governo 
int!emnisa(;ão algüma sobre qualqúer pretexto , e 



com os seus lJm·eres garantirá o fiel cumprimento 
das condições acima estipuladas, e de quaesquer 
reclamações de terceiro. 

·e.• 

Fi cão em. vigor os cQntractos .ens~enles' na pRi'tc 
em que nã.o forão altérados pelo pr.e&ffff{j. · 

Palacio do Rio. de Ianeit'O~ ·em i9 de OtttQbró de 
~s&.~.-Josd Liberato ]1a'rrozo. 

DECRETO N. 3.326-dc 30 de Outubro. de ·186.~. 

Dealiga do Comman~o. Superior,rdo& .~o~•:lft~'Rt. e Ulrra 
ela Corda, da Ptonac,~a do M•Fan)Ao, ~ · •~aew ~qfeme 
ao districto do Riacblo, incorpot.nd~· .o·~onunaíl )iérlor dos 
Municípios de Carolina e Imperatri1., da m~sma Província. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província 
do Maranhão, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica desligado do Commando Su
perior da Chapada e Barra dâ Corda, da Província do 
Maranhão, e incorporado ao Commando Supm·ior doto. 
:\lunicipios de Carolina e Imperatriz, da mesma Pro
víncia, a Guarda Nacional perten~nte ao districto 
do Riachão, ficando revogados nesta parte os De
eretos n.•• 1.259 de 'i!J de Outubro de 1853 c 2.·199 de 
:26 de Junho de 18:18. 

Francisco José Furtado, do 1\Ieu Conselho, Presi
dente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Outubro de mil oitocentos sessenta e 
quatro, quadragesimo terceiro da Independenciu e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco José Furtado. 



DECRETO N. 3.327-de 30 de Outubro de 486í-. 

Crêa um BatalhAo de lofaataria da G~J..Nfçt()oal do seuioo aetin, 
e uma St>cç11o de Companhia da reserva no .Mlioicipio da Barra da 
Corda, da Província do :Maranbllo. 

Attenden_4o .á P.fOP<>$tà. <:).o PresideDJe.~rl~ .rr.~vincia 
do MaranhaQ,. Hel·po,r PetJr·:Oe.cr~~ruO-o~.te.: .. 

Artigo uaico. F~~ cr•$ ao·ll~ip)Q.iil.l.B#ra 
da Corda, da Pro-vthCta do . .,_,aJlbJ.O·;··~.súll~l).j.ijos 
ao Commando Superior da Guardá Naclonal"dos Mu
nicípios da Chapada e annexos, da mesma Província, 
um Batalhão de Infantaria, com quatro Companhias, 
e a designaç~o de %.3 do serviço activo, e uma Secção 
de Companhia da reserYa. . 

Estes corpos terão as suas paradas nos lugares 
q~w _lhes forem IJla~dos pelo Presidente qa Pro
·•mma, na fórmtt da le1: · 

Francisco José Furtado, do Meu Consel)lo, Presi
dente do Co.~~l1 .... Min~stro~; M,inis.~~iS,é~eyuio 
de Estado di)s ,Nê . · . s ·da J'~J.Ça/'ii~~ ':d\tenha 
entendido e faça exefJiitar. Palamo do l\1o de Janeiro 
em trinta de Outubro de mil oitocentos sessenta e 
quatro, q~1adrageíiimo. toroéiro da bidependancia e 
do Impeno. 

Com a Rl\hrica ~· ·~a ){agestaQe ô Jnlper~r. 

Frlmciseo José F.~~r.tadó. 

DECRETO N. 3.3~8- de 30 de Outu~ro M jS64. 

Crêa uma COrntJAQW. ~Ala reserva ne~llQicipio .ta Cl!apada, 
· · · fl(~tóvinda do MaraGbllo. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província 
do Maranhão, Hei por bem Decretar .o·;~guinte : 

Artigo unico. Fica creada no Município da Cha
pada, da Província do Maranhão, e subordinada 
ao Commando Superior da Guarda Nacional do 
mPsmo Município, umn r.omp.anhía de-Infantaria 
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do · scni~:o da rcscna, a qual le1·:'t a sua pnrwla 
no lug-ar· que lhe fô1· marcado pelo Jlrcside!lte da 
Proviiicia, ua fórma d.a lei. 

Francisco José Furtado. do Meu Conselho, Prc· 
siJent.e do Conselho de Ministros, Ministro e Se· 
crctario de Estado dos ~Bgocios dn Justiça, assim 
(I tenha entendido e faça executar. Palacio .do Rir.) 
(!e Janeiro em trinta de Outubro de mil oilocentm; 
sessenta c quatro, quadragesimo terceiro da Indn
pcndencia c d.o lmperio. 

Com a Rubrica de Sua !\fngcstauc o ImpPrad{.lr. 

Francisco José F<Ji'fado. 

BECRETO l';. 3_:1:2!>-df' 30 de Outuhro dr> 18Gl. 
' 

ElcHI a oito {;ompanhins o llalalltão de Infantaria n. 0 30 da Gnar.lt< 
Nacional da Pw1-iucia do :llaranhãu. 

AUcndendo á proposta do Presidente da Província. 
do Maranhão, Hei por bem Decretar o seguinte : 

. Artigo unieo. Fica elevado a oito Companhias o 
natalhão de Infantaria n. o 30 da Guarda Nacional 
da Provincia do 1\Iaranhão, c revogado o Decreto 
n. 1.259 de 21 de Outuln'o de ~853, na parte em que 
c1·eou aquelle Batalhão com quatro Companhias. 

Francisco José Furtado, do 1\Icu Conselho, Pre
sidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenlla entendido c f.aça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em .trinta de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendenda e do Imperio. 

(:om a nuhric.a de Sua Mngcstade o Imperador. 

Francisco Jost3 Fl!í'fadn 

••••• 
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DECRETO N. 3.330- de 31 de Outubro de 1864. 

r.rca um Datalhno de Infantaria da Guarda Nac:ional na Freguezia 
de Nova Lage , da Provinda da- Babi:l. 

Atlendendo á proposta do Presidente da Provincia 
da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na Freguezia de Nova 
Lage, da Província da Bahia, e subordinado ao Com
mando Superior da Guarda Nacional do Municipio 
de Nazareth , da mesma Província, um Batalhão de 
Infantaria, com seis Companhias, e a designação de 
'1 09 do serviço activo, o qual terá a sua parada no 
lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Pro
víncia, na fórma da lei. 

Francisco José Furtado, do Meu Conselho, Pre
sidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palac10 do Rio de 
Janeiro em trinta e um de Outubr" de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da fnde
pcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Fmncisco José Furtado. 

DECRETO N. 3. 331 - de 31 de Outubro de 186i. 

Crca mais duas Clmpanhias no 1.• Batalb!lo de Infantaria do ser
viço da reserva da G~~ Nacional da Proviucia de S. Paulo. 

Atlcndendo ao que l\Ie representou o Presidente da 
Pr9vincia de S. Paulo , He1 por bem Decretar o se
gumle: 

Artigo unico. Fícão creadas mais duas Companhias 
no 1.• Batalhão da reserva da Guarda Nacional da 
Província de S. Paulo, e revogado o Decreto n.• 1. 203 
de 28 de Junho de 1853, na parte em que creou aquelle 
Batalhão com o numero de quatro Companhias. 
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Francisco José Furtado, do Meu C:onselho, Presi
dente do Conselho de Ministros, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em trinta e um de Outubro de mil oilocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

F1'ancisco José Furtado. 

DECRETO N. 3.332-de 2 de Novembro de 186i. 

Marca ao C.«rrerriro da cadêa da Villa de S. Jo~o. na Provincia da 
f'aralí)ba, o ordcnndo annual de cem mil réis. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
ArtiRo unit~o. Fica marcado ao C:Jrcerciro da cadêa 

da Vitla de S. João, na Província da Parahyba, o 
ordenado annual de cem mil réis. 

Francisco José Furtado, do Meu Conselho, Pre
sidente do Conselho- de Ministros, ~linistro e Secre
tario de Estado dos Negocias da JustiG:J, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
1aneiro em dous de Novembro de mil oitocentos 
sessenta c quatro, quadragesimo terceiro da Inde
pendcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstaLlc o Imperador. 

Fl·wwisco .José Furtado . 

... ,.. 
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lJECHETO :'\ .. 1.:n:1-dc 2 de :'iovcmbro de l86i. 

:n~rra ao Car('rrril·o da raMa rla "Villa de S. fr:mrisro das Chara!!< 
''" CmT11m l1filnrle: na Pro,incia de l\liuas Geracs, o onleuado anuua~ 
liP cen!o c üutc mil r\'is. 

Hei por bem Dccrelar o scguinrc: 
A ri igo uni co. Fica mareado no Cnreerciro da cmléa 

!la Yitla ~c E?· Fnmcisco dns Clwgas do f:ainpo Grnndc, 
na Provmcw. de l\Jinas Geracs, o ordenado nmmaf 
1lc• cento c vinte mil réis. 

Ft·nndsco José Furtado, do l\TcÍJ f:onsclho, Pn~sí
denlc do r.onsclho de M~nis(ros, l\linistro c Rccrcli1rio 
de Eslildo dos N0godos da Jusliça, nssim o lenha 
~~nlcnclido c faca l'Xc-eufar. Palacío do lfio de Janeim 
l'lll dous de NÔwmúro de mil oitoc1~nlos sessenta e 
•ptalrn, flltadr.~gcsimo terceiro Lln lllllepclHkncia c 
dn lliiJH'l'ÍLl. · 

c;,llll ;1 HuL~rica rk Sua ~Tagesladc o Imperador. 

--
rn;;umro .'\. 3.3'J\.-tlc 3 de .'\wcmiJro lfll lffiíL 

,1; Jnrrtlr an 11adlarrl .\ntoni\1 Gtmç11hrs ''" .lu~la Aranjfl p{i)ih:~;io 
pnr tlet annos para fabricar c \ClluC'r(marhin&~ de pifarjé<~fc. 

\lfcndcmfo [(O !fUC l\Ic reíj\lCl'CU o flaclttlrcl ~\n
J.,,IIin (;mHjnh·cs da Justa Anwjo, c de conl'orlllídadt~ 
,.n111 o p;u·c'l:cr 1lo Proe.uradur· dn Corôn, Sohernnia 
r· F<1zenda Xaeionnf, JIPi por hem Conceder-lhl~ pri
Yil•·gio por dr.z annus (l<H'a l'nliricnr e nmdcr no 
llll[ll'rio nHu.:hinaf', que L cdnrou ler inYen1mlo, p;na 
l'ilt~r !:af',; . 

. Jn,;t': Lihcrnlo fl<I1TL17.0, do :\Teu Con5cllto, 'Tfnbfrro 
" St•tTI'Iflrin dt: E,;lado do~ :'it:g",H'Ío,; dq ltnpcrio. 
,. intcvin<llllente du,; d<.t .\grieullur<.1, Cumnu~rTio '·~ 
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Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exc~ 
cutar. -Palacio do Rio de Janeiro em tres de No
vembro de mil oitocentos sessenta e quatro, qua
dmgcsimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

José Liberato Barrozo. 

--
DECRETO N. 3.33:.i-de í- de Novembro de 18Gi. 

Crêa um Cornmand'l Snrrrior de Guardas Narionar~ no 1\hmieipio 
- da VargNn Graude, da Proriucia do Maraiíhão. 

Allenden1lo ú p1·oposta do ·Pt·esidentc da Pmvinria 
do ~Taranl!ão, Hei pot· lwm Decretar o seguitttt': 

Arl. 1." Fica crc:J.do no 1\Iunicipio da Yargrm 
llt·andP, da Província do Maranhào, um l.ommaudn 
Stt\Jerior de nuardas Nncionacs, formado dos Jla-. 
l<.ll 1ôes de Infantaria IJ. 0

' 20 e 21 do seniço activo, 
(' da companhia avulsa da reserva n." 7, jú orga
It·i~ndos Jwtptclle 1\Iunicipio. 

A!'f. 2.° Ftca derogado o Decreto JL" 1.2HI de 20 
de Agosto de 1853, na parte em que amwxou o 
Município da Vargem Gmnde no Commando Supc
~·ior da <~uarda Naeional de Itapicurú-miritu e i\rw
.Jnfuba, da mesma Província. 

Francisco José Furtao o, do l\Ieu Conselho, Prc
sidf)lllc do Conselho de 1\Iinistros, 1\Jinistro c Secre
f;trio dP Estado dos l\'cgoeios da Justiça, assim o 
k11hn enl!~ll!lido c faca executar. Palacio do Hio d1) 
.Janeiro e111 quatro lfe Novembro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, qu<ulmgesituo terceiro da Inde
pendetH·.ia c do Itupcrio. 

Cum a Hnbriea de Sua !\IJ3'C~;tnde o Imperador. 

Fnwcisr·o José Furla'lo. 



DECRETO N. 3.336- ele 9 de i\ovemhro de 1861. 

1\larcn o ordenado do Promotor Publico da Comarca de Aquiraz, 
creada úil Provfocia do Crará. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo uni co. O Promotor Publico da Comnrca de 

Aquiraz, creada ultimamente na Província do Cearú, 
vencerá o ordenado annual de seiscentos mil réis. 

Francisco José Furtarlo, do l\Jcu Conselho, Presi
dente do Conselho de Ministros, Ministro e Secrc
tnrio de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
t~mha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeit·o em nove de Novembro de mil oitocentos 
sessenta o quatro, quadragesimo terceiro da Inde-
pendencia e do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Francisco José Fudado. 

DECRETO N. 3.337- de H rlc Novembro de 18GL 

Transfere a Jeronimo José de l\lrsqnita e Rohrrto Jorge Had<luk 
Lobo o contracto feito coro hahy & Braga em 4 de l\laio de 1864. 

A ttendendo ao que Mt~ representárão J eronimo 
Josr~ de illesquitn e Bohcrto Jorcre Haddok Lobo: 
Hei por hem Trnnsferir-llws ns obrignções e privi
legias especificados no contracto feito com Ivnhy 
& !lraga npprovado pelo Decreto n:" 3.089 de 4- dn 
1\law de 18G:J pam manter uma linha regular de 
vnpores entre o porto do Hio de Janeiro c o de 
Santos, na Provineia de S. Paulo. 

José liberato narrozo, tio l\Icu Conselho, Ministr·o 
c Secretario de Estado dos !'íegocios do Imperio, 
e interino dos da Agricultura, Commercio c OLras 
l'uhlicas, nssim o tenha entendido c f<u;,1 cxeculnr. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro 
de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestatle o Imperador. 
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DECRETO N. 3.339 (')-de H de Novembro de t8M. 

Dá prorirle.nrias sobre os tlinh~iros que o DJ~nco tlo Brasil recebe em 
conta corrente, e sobre a repartiçao dos seus dividendos. 

Considerando a necessidade de {)rovidenciar sobre 
os dinheiros que o Banco do Brasil recebe em conta 
corrente simples e a juros, bem como a respeito 
do quantitativo do dividendo que poderá repartir 
pelos seus accionistas, Hei por bem aeterminar que, 
ernquanlo não se abrir de novo o troco dos seus 
bilhetes por ouro se observe o seguinte: 

Art. 1.• As sommas que o Banco do Brasil rece
ber em conta corrente simples serão consideradas 
como parte integrante da emissão em circulação; e 
daquel1as que receber em conta corrente a juros 
só poderá empre~ar o equivalente a tres quartos. 

Art. 2.• Os diviaendos que se repartirem d'ora 
em diante pelos accionistas do Banco, não excederáõ 
a 12 •;. ao anno, c os lucros que restarem, serão 
applicados a augmentar o fundo de reserva. 

Carlos Carneiro de Campos, do Meu Conselho, Se
nador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazendà e Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em qua
torze de Novembro de mil oitocentos sessenta e 
quatro, q~adragesimo terceiro da Imlependencia o 
do Imperw. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Carlos Ca1·neiro de Campos. 

•••a-

(•) CJm ~. 3,338 nl!o hourr achl algum. 
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DECRETO N. 3.3W-de 1:> de Novem!Jro de 1864. 

Crêa no Termo de l'tfuaná da Pro,·iucia do Pará _um lugar de :(l}iL 
Municipal, que accumulará as funcções de Ju1z de OrpMos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado no Ternl? de ~u.aná, 

da Provincia do Pará, um lugar de Imz Mumc1pal, 
que accumulará as funcções de Juiz de Orphãos: 
revogadas as disposições em contrario. 

Francisco José Furtado, do Meu Conselho, Pre
sidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de E3tado dos Negocios da Justiça, assim o 
te11ha entendido e faça executar. Palucio do Rio 
de Janeiro em quinze de Novembro de mil oito
eentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da 
I11depcndencia e do Impeno. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Francisco José Fw·tado. 

DECRETO N. 3.3U- de 15 de Novembro de 186L 

Crêa mais um Batalhllo de Infantaria elo &cni~o acti\'o da Guardot 
Niicion.al ua Freguexia de Ociras, da :>t·o,iucia do Piauliy • 

. Attcndcndo a proposta do Presidente da Provin
<'Hl do Piauhy, Hei por bem Decretar o seguinte: 

J\rtigo. ur~ico. Fi~a creado na Freguezia de Oeiras, 
da Provmcta do Ptauhy, e subordinado ao Com
mando Superior da Guarda Nacional dos Municípios 
de Oeiras c Picos, da mesma Provinda, mais um 
Batl;l-lhão _de Infa~taria, com seis r.ompanhias, c a 
destgnaçao de vmtc e nove do serviço activo, o 
fJual terá a sua parada no lugar que lhe fór mar
t:v.do pelo Presid.ente da Provinciu

1 
nu fórmt\ \IV. ki. 
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FraJH:i:;<·u .IP:il·, Fllrladn, do ~~~~11 Cnn:-;dltu, Jlrn
sidentc do Conselho de Ministros, l\linistro c Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Ilio 
de Janeiro -em quinze de Novembro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragcsimo terceiro da Imle
pcndcucia e do Impcrio. 

Com a HulJrica de Sua l\lagc,;tadl' o Imperador. 

DECBETO \. :J.:l'd-dt• J:! de \on•mltro de 18tiL 

1\Iarca o orurnaue ammal de cento c ~iutc mil n;'is ao Carcereiro da 
cadra da Villa de Araruama, ua Proyincia do llio de Janeiro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. I<ica marcado o ordenado annual de 

eento c vinte mil réis ao Carcereiro da cadêa da Villa 
de Araruama, na Província do Rio de Janeiro. 

Francisco José Furtado, do l\leu Conselho, Presi
dente do Conselho de Ministros, .Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido c faça executar. Pala ciO do Rio de Ja
neiro em quinze de Novembro de mil oitocentos 
sessenta c quatro, quadragcsimo terceiro ela Inrle
pcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica ele Stw ~Iitgcstatlc o ImpcraLlor. 

Francisco Jose: Furtrrdn. 

--
l.EIS ll,. !Ri\'1. P.IIITI' 11. 2!1 
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DECRETO~- 3.3t.3:-tle 18 de l'\owuün·o de 18GL 

Cn'a mais um Batalhão de Iufaotaria da Guarda Nacional no Mu
nicípio da Uniiío, da Pro~iucia do l'iauhy. 

Attendendo a proposta do Presidente da Provín
cia do Piauhy, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado no Município da União, 
da Província do Piauhy, e subordinado ao Com
mando Superior d<t Guarda Nacional dos Municípios 
de Campo l\laior e União, da mesm:1 Província, um 
Batalhão de Infantaria, com seis Companhias, e a 
designação de trinta do servi~o nctivo, o qual terú 
a sua parada no lugar que lhe fl\r mnreallo pt·lo 
Presidente da Província, IW fórma da lei. 

Francisco José Furtado, do Meu Conselho, Presi
dente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negoeios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio uo Hio de Janeiro 
Pm dezoito de Novembro de mil oitoecntos sessenta 
e quatro, cpwdragesimo terceiro da Independencia 
e do Impenu. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

F'ranciscn José Fw·tado . 

..... 
DECRETO N. 3.3H·-lle Hl de NQYernhro rlc 1861. 

Declara satisfactorio o resultado do ensaio do novo Sistema de lim
peza das casas e esgoto das aguas pluviaes, feito no primeiro dis
tricto das obras da(Companhia- Rio de Jai:lcir~~ty Improvemeots. 

Para execução do que dispõe o § 2.• da condição 
20.• do conlraclo approvado flelo Decreto n.• 1.929 
de 26 de Abril de 1857, modihÇP.da pelo de n.• 2.835 
de 12 de Outubro de 1861: Hei por bem Declarar 
satisfactorio o resultado do ensa1o do novo syste
rp~ de limp~za ~as C?-sa~ e esaoto das aguas pluviaes, 
1mto no prnnmro d1stncto das obras da Companhia 
-Rio de Janeiro City Jmprovements.-
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José LiiJeralo narr·ozo, do )I~tu Conselho, Minis
tro e Sceretario de Estado dos Negor.ios do Impe
rio, c interino dos da Agricultun1, ,u, :" · ,, 
Obras Publieas, assim o tenha ente11didt~ c LH.:<J
exccutar. Palacio do Hio de Janeiro em deLiltt:ne 
de Novem!H'O de mp oitocentos scssen~a e quatro, 
quadrugesuno terceiro da Independencta e do Im
perio. 

Cem a Hubrica de Sua :Jiagcstadc o Imperador. 

J os r} Libc'l'at o flon·ozo. 

LJECGETO .N. :J .. 31:>-de '21 de NovcmlJJ'O tle 1.'31)1 .. 

Concede á Sociella!le denomiuacla- t;uião lleuellcentc, Com
Jil!'t'cio e ,ütPs -- :mtol"isaçãu para fuucdonar, c appron os 
seus Est:ttulos . 

. Allcmlcndo ao qua repn~senlou u Socictladt~ 
denominada - União Beneíiccntc, Commercio e 
Artes-, c de conformidade com a l\Iinha imme
diata Resolução de G de Outubro proximo passado, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negocias do 
Impcrio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de Yinlc c seis de Agosto ultimo: Hei por 
bem come(lcr á mesma Soc:icdadc uutorisação pura 
funt:cionar c approyar os seus Estatutos eom as 
seguintes allcra~:ões: 

Scd :;upprimido o§ G. 0 do art. ·lO. 
O§ 7!. 0 do art. i.i. 0

, c os arts. 3!·, 1·3, ')l, :i:), :ifj n 
G7 serão assim redi'gidos: 

~ 2. 0 do art. i:i. 0 Os maiores de ;j() annos, salro 
entrando remidos com ajoia de '.2;)0SOOIJ. NeiJltuma 
pcnsuo, porém, se dará dentro do primeiro anno 
aos que lün•lJl maiores de GO illliiO". 
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Art. :31·. Fonnar~e-hn uma caixa especial para a 
compra de um cdificio, onde se estabeleça o ar
ehivo social. As quantias reunidas para este fim 
iicaráõ sujeitas á regra geral do deposilo em Banco 
publico, estabelecida no§ 2. 0 do art. 31. 

Art. .i-3. O socio qne reincidir na pratica de cri
mes será expulso da Sociedade. 

Art. 51. Quanuo qualquer socio se retirar desta 
Côrte ou da Cidade de Niclheroy, o participará ao 
1.0 Secretario, por cscripto, a lim de ser dispen
sauo de pagar mensalidades durante sua ausencia, 
1lcando entendido que, durante esta, não terá di
reito a soccorro algum. 

Art. 53. Os quatro socios fumladore6 terão voto 
tleliberativo no Conselho, emquanto a assembléa 
geral não deliberar o contrario. 
- Arl. tiG. A Sociedade poderá ser dissolvida por 
tleliberacão da asscmbléa geral, s01~do para isso 
neccssaría a approvação de dous terços dos socios 
f'm geral, c lambem quando se vcritlcar que clla 
não póde mais preencher os seus fins. 

Art. G7. Verificada a dissolucão da Sociedade 
serão os seus fundos rcpartidÓs segundo o que 
f(h' deliberado pela maioria da assQmbléa get>al. 

Quaesquer outras allerações que se fizerem nos 
mesmos Estatutos terão de ser sujeitas a approva
•:ão do Governo Imperial, devendo passar-so a 
competente carta que scnirá de titulo. 

José Libcrato Barrozo, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, 
assim o tenha entendido c fara executar. l)alacio 
tlo Rio de Janeiro em vinte ê um de Novembro 
de mil oitocentos sessenta c quatro, quadragesimo 
lcrcciro da Indcpendcncia c do Irnperio. 

Com <l Huhrica de ~ua Magesladc o Imperador. 

Jusô LiiJcmto Barru::u. 
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Estatutos da Sociedade-União Beneficente, Commcrcio 
e Artes.- (t) 

CAPITULO I. 

Drt Sociedade c seus fins. 

Art. 1 . o A Sociedade denomina-se-Cnião Be
neficente, Commcrcio c Artes. 

Art. 2. o A Sociedade compõe-se de illimilado 
numero de socios contribuintes. 

Art. 3. o Seus fins são: exercer a hcncficencia 
soccorrendo seus membros em caso de rnolcslia. 

CAPITULO li. 

Da admissão dos sacias. 

ArL 4-. • Qualquer cidadão nacional ou estran
geiro poderá pertencer á Sociedade, menos de 
côr preta, com tanto que não esteja envolvido em 
processo, c que seja de reconhecida moralidade. 

Art. 5." Não poderão pertencer á Sociedade: 
§ 1. o Os menores de 15 annos de idade. 
§ 2. • Os maiores de 50 annos, sal v o entrando 

remidos com a joia de 2301~000. 
§ 3. • Os turbulentos c os de múo com porta

mcnto. 
Art. 6. • Para ser admillido soei o, prcccdcrú 

proposta assignada pelo socio proponente, dc
elarando o nome, idade, nacionalidade, estado; 
profis~ao c residenda do proposto. 

1' 0.<. arfi;.:<>S tle't''' E ,falufos rru~ r iYI'lTIII ;,q,'l'i"'t' ~''·''ao 
'llh,filllirlr.IS !"'·'"' 'fllt' "' kr'lll li<.> f't>rjt" <Ir• Pr•r'l'f'lfl 



Art. 7. o A proposta será dirigida ao ·I • • Se
cretario, que a apresentará na primeira sessão 
do Conselho, para ser discutida depois de ouvida 
a respectiva commissão. 

§ ·I. • Approvada a proposta, o 1.0 Secretario o 
communicará por escripto ao candidato. 

Art. 8. • O proposto, logo que receber a com
municaçüo de que foi approvado socio, entrara 
para o cofre da Sociedade com a quantia de 
30$000 se tiver de 15 á 39 annos de idade, ou 
com a de ü0$000 se tiver de 40 á 50 annos. 

Art. 9. o Poderá remir suas mensalidades o pro
posto que tiver de •I :5 á 39 annos de idade, en
trando para esse fim com a quantia de 100$000" 
c a respectiva joia de 30$000; assim como o de 
~-o. ú 50 annos com a quantia de •I 50$000 c a. 
JOta de :.;o~~ooo. 

CAPITULO III. 

Dacrcs dos socius . 

. \rt. I O. E' dever de todo o soei o: s ~1. o Observar estes Estatutos. 
§ 2." Aceitar c exercer com zelo qualquer cargo 

para que fõt· eleito ou nomeado, salyo rccleÍI~i-lO 
ou molestiu. · 

9 3.o Contribuir com a mensalidade de ·1#000, 
pagos sempre em trimestres adiantados. 

§ 4-. • Comparecer nas asscmbléas gcracs c elei
toraes c entregar sua cedula. 

§ 1). • Conduzir-se com digniuade e respeito 
quando se achar nas reuniões da Sociedade. 

§ G. o Em geral todo o soei o póde propôr ao 
Conselho medidas em beneficio da Sociedade, c 
lerü assento nas sessões em que se discutir sua 
proposta, tomando parte na discussão; porém não 
terá Yoto, dcrenclo retirar-se logo que se fôr pro
ceder a Yotação, que será feita por escrutínio 
secreto. 
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Art. I I. Quando qualquer socio julgar que o 
Conselho tem ultrapassado os limites que a lei 
da Sociedade lhe prescreve, ou tem infringido 
os artigos dos Estatutos, achando-se quite com o 
cofre da Sociedade, e apoiado por 50 assignaturas 
de socios tambem quites, tem direito de repre
sentnr contra o Conselho, e pedir a reunião da 
assembléa geral. 

C.I.PITULO 1 Y. 

Dos direitos dos sacias. 

Art. 12. Todo o socio tem direito de votar e 
"ser votado, exceptuando-se: 

§ 1 . o Os que não se acharem quites em suas 
contribuicões. 

§ 2. o Os que não tiverem meios decentes de 
suhsistencia. 

§ 3. o Os que estiverem envolvidos em processo 
ou presos. 

§ 4. o Os que estiverem recebendo beneficencia. 
Art. 13. O socio que por espaço de 10 annos 

de pagamento de mensalidades, não tiver recebido 
.lJehcficeneia da Sociedade, gozará do titulo de be
nemerito. 

C.\PITULO V: 

JJas penas dos sacias. 

Art. H. Perdem o direito de socios : 
§ 1. o Os que se entregarem á pratica de máos 

costumes e que não se corrigirem depois de 
prevenidos. 

§ 2. o Os que tentarem directamente, ou por 
factos provados, destruir a Sociedade, ou lançar 
mã0 de meios pelos quaes possa vir o descredito 
ou anniquilamento della. 



§ 3. o Os que derem extravio a tliuhciros, n~o
vcis ou qualquer objecto que pertença á Socte
dade, sendo além disso obrigado a restitui-los 
judicialmente. 

§ .1-. o Os que por falsas informações tiverem 
sido approvados sem os quesito~ marcados no 
ai"t. 4. 0

, por espaco de seis mezcs, entregando-se
lhes as quantias com que tiverem entrado pura o 
cofre da Sociedade. 

n rrnsr.n n. 

Art. 10. Os socios reunem-se em assemlJléa 
geral ordinuria na primeira dominga do mez de 
Janeiro de cada anuo, e extraordinaria quando 
as circumstancias o exigir, precedendo annuncios 
pelos jornacs, c serão considerados em maioria 
quando se achem reunidos cincoenta socios pelo 
menos. 

Art. ·16. Compete a asscmhléa geral ordinaria. 
§ 1. • Ouvir a leitura da acta da ultima sessão,. 

approva-la ou reprova-la. 
§ 2. o Ouvir ler o rclatorio apresentado pelo 

Presidente, dando um resumo claro dos trabalhos 
administrati;vos, e fazendo ver o estado da So
ciedade. 

§ 3. o Offerccer propostas ou resolucões de inte
resse, para a Sociedade as approvár, sendo re
conhecida sua utilidade, o que só terá cabimento 
na segunda sessão ordinaria. 

§ 4·. o Eleger o Conselho administrativo , que 
será de 21 membros, c funccionará por esptH~o 
.de um anuo. 

§ 5.0 Eleger a Commissiio de finanças que serà 
~nmposta de trrs membros. 



~ ti." :b~i,;lir a po~~c do Con::>elho, oilo dias de
pois de l'lti lo. (I) 

Art. 17. A assemhl('•a geral, convocacln exlraor
d i na rianwnle, só trata do ohjccto da sua convo
<·.nção, com tanto que não se araste de modo algum 
uos prineipios i'uudamentacs da Socieuade. 

Art. ·I~. Se a assemlJléa geral , em qualquer 
dos casos não coneluir os seus trabalhos uo uia 
da sua reulliiio, podcrú ser adiadiJ para quando 
o ConscllJO j nl;.;-;tr opporltiiJO, nu o podendo po
n'•m, C\('edcr a quinze dias. 

Arl. 1\l. l'ara a elci~üo de qtw tralão os ~~ 1. 0 c 
G." do <trt. l(j sü scriio rcccbiJas as et•dulas dos 
socios prcsenks. 

t .. U'ITGL'J \li. 

Art. ~o. tn~o que a asseml,Jéa geral se coa
VPrta em Collcgio Elc.iloral, se procederá ao rece
bimento das eed11lns }HJ.ra os fins cspeciüe.ados 
nos §§ L o e Li." do art. '' G, devendo na mesma 
cedula ser llislinctllmente cseriptos os nomes para 
membros da Commissüo de contas. 

Art. 21. No Collegio d(·itoral scrvirúõ de Secre
(arios <la l\lesn, e de Escrutadorcs quem o Pre
sideule nomear; c installudo o Collcgio e lei tora! a 
Mesa funceionarú, sem embargo de retirar-se al
gllrn socio. 

Art. ~:2. Tt>rmiwHlo o recebimento das ccdulas, 
serão estas confrontadas com o Humcro dos vo
l.anles, e proceder-se-lia ú apuraçito dos voto:.;, 
Jindo o qt1e, o l'resi<lenle proelumarú os eleitos 
pela IH<lioria relativa da apuruçüo. 

Art. 2:3. Scrüo supplcntes os immediatos em 
votos, (lU C serão cltamatlos nos segui ulPs casos: 

\f, E>~(t' p:ll';li'l":ljdto loi ;;;tppi'Ítlli•lO pt•lo !l<'t'l•'lu. 

I 1·.1 :-: !J !·' I~~!) J. I U~ i! I. Jl :~~J 
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§ ·i.' O Jl,-to rumparet:inwnto por qnatroses~;(íps 
st·guidas, Oll UIJserH.:i:t não participada. 

~ :2. o l'or dt~spedida ou fullecimcnlo. 
Art. ::2L E' da altrillllieão da Mesa eleitoral o 

deddir a validade da elei\:ão, lltHmdo encontre 
pequena dilfcrença no recebimento das cedulas, 
BtlO excedendo a cinto. 

Art. ::2ii. Concluído lodo o processo eleitoral, o 
I . o Secretario lavrarú a ada, que serú assignada 
pela Mesa, deelarmulo o resullntlo da elei<:üo, e 
rcmeltemlo ú cada um dos eleitos um olfieio com 
(l\~damçiio do nunwro devotos que tiver obtido, o 
r1ua1 lhe servín't ele diploma. 

C.U'ITULO Y!l[. 

Art. ]li. ,\. atlministm\;iío da Sociedade e repre
st:ntada por um Conselho eleito conforme o § !•.o 
do art. lli e t.:ompelc-lhe: 

§ I . o Eleger d' entre seus membros uma Direc
toria composta do um }>residente, vice-l'residenlc, 
'I. o e ::2. o Secretarios, Thesoureiro, e Syudico. s :2. o Julgar das acções benernoritas dos soei os 
fazendo inscrever seus nomes em um livro para 
isso destinado, c passar-lhes os competentes di
plo!llil~. 

§ 3. 0 Nomear as commissões para o bom des
empenho elos fins da Sociedade, hem como os em
pregados lJUC julgar precisos, e marcar-lhos os 
respectivos vem;imentos. 

9 .i. o Tomar todas as medídns que julgar con
venientes ao engrandecimento da Sociedade. 

§ r;:) Examinar o estádo do cofre da Sociedade 
quando julgar neccssario. 

~ G. 0 Suspender qualquer empregado quando 
elle S!) opvonha aos princípios e interesses dct 
'1ociedJ.de 



~ I." f:nn roca r a as:-:cmhléa grr•tl romo dekr
mina o nrt. n. 

~ ~." Suspender qualriucr llcneficeneia, quamlo 
conhe1;a ter ella sido concedida inrlevidnrucnlt'. 

§ v.o Jccusar perante as autoridades do pniz 
nos soeio~ e empregados, f{UC defraudarem di
nlwiro, ou f{!lillt{IIer objeclu, pertencente a So
ciedade. 

§ lO. Entregar aos socios cm~ctivos os diplo
nns, que serüo assiguados pelo l'resitlentP, ,I .0 

Secretario c Thcsoureiro, rcce!Jcudo esíc •l tJIHllllia 
de l HOOD de cada um. 

§ ;11. l'rovicleuciar todos os casos qn1~ occor
rcn~t~, c 1111e u;lo cslf'Fw espccilicados nestes es
taluros. 

§ H. Nilo serú consiucr;Hla sessiío sem que rs
tejüo presentes li membros, senrlo suas deeisr>cs 
tornar]as pela mnioria dos presentes. 

~ I :L Discutir e npprovar orelatol'io que o I'rc
sidenlc apresentar I i) dias antes 1le ser conYIH:afla 
a assernlll<'a geral ordinaria. 

§ I L Observar ,__; fazer ohsPrvar o:; presenfl's 
cstalulos em tudo e por hulo. 

Art. 27. Süo attribuieõcs elo !'residente: 
§ .1." llur audamcntu'', na thtta de rcurJi(ies do 

C:onscllw, a todos os negocios que forem urgentes 
para a lJoa ordem da Sonicdade, dando de tudo 
ao Conselho conta na primeira sessüo. 

§ 3." Ordenar ao Tlwsourciro a entrega das be
neliccncias logo que tenha parlicipa~ilo de algum 
socio com direito a recebe-la. 

§ :3." Huhricar todos os livros da Sociedade. 
§ q.,• Nomear a Cornmissiio que tiver de assistir 

ao f11ncral do socio rpw falleccr, c fawr pariP 
delta se lhe f1'tr possircl. 

§ G." Presidir as sessües do f.onselho c ús da 
nsscmbléa geral, tendo para isso o voto de qua
lidade no caso de empate. 

Art. 28. O Yiee-l'rcsiucnte substituo o Presi
dente em seus illlpcililllentos. 

Art. ::Z!l. Siio dL'YI~rcs do l." Sr'crdario: 
~ I." ]'rol'í'dl'i' a )í•ill!t';! 1L1:-; ;Idas I' lnd1• :.l 1'\!'f'-



dlcnk, 0 as:->l,!~n.tr (orh a COL'J'(':-lllll!ldi~lli'Í<l da So
t'i~dadP. 

s '!.." Conscrvil.r em hoa ordem o iH'thivo, c Ler 
sempre em din a cscriptm·ar.:üo a seu eargn. 

§ :J.° Fazer o pedido dos livros e de lttdo qtunlo 
rn·pcisar para o expediente. 

§ 1.0 Expedir o mais breve que poss;t os ofli
tios e orderrs chLlas pelo Cons<~l h o. 

§ :l. 0 l'residir as sc:;sõcs na falta do l'rosideiÜe 
e Viec-rresidentc. 

Art. 30. O 2." Secretario tem a seu ear~o: 

§ 1.0 A redac~ão das aclas c registros gcr<tL'S. 
§ '!.." Coadjuvar o 1. 0 Sc•cretario quandcJ fr)r prc-

r·iso, c su!Jstilui-lo em s<~tls impedimentos, mcnrr-; 
nas funcções de l'residcnte c V ice-l'resi1 lente. 

Ar!. 31. f'fí.o ohrigaÇ,ões do Thesomeiro: 
§ l.o Ser responsavrd pr~los lilulos de valor c 

dinheiro que fazem o capilill da Sot~icdadc. 
§ :2" Hecolher a um Ban.co puhlit·.o todo o di

Jtlwiro que tiver a Socicda<lt) acima de ;)008001l 
l'Pis, c emprega-lo em apoliecs geraes lh lliYirLl 
puhlicn, quando JUra isso cht•g.tr, C!r.b eompr.t 
snú s<~tnprc feita em nome Lla f'n1jndadc, c t;w..; 
<tpoliccs n;\o pm!Prüo ser lrnnsferidns sem a dcli
lH:ra~:iio da assemhlen geral, a qual scrú nnnun
ciada ·1 :) dias eonscculiyos antes nos jormlcs uwis 
Jlllhl icos. 

§ :J.o l)ror)Or, sob sua responsahilitlatlc, cohra
tlorrs preferindo os socios. 

~ 1l." Oar a hcru·licent:ia qrw marca n art. :Hi 
logo lllle lenha <·ommtmit:ar.:ao dD l'n"'itlcnle. 

~ :; • o Apresentar trimeslralml'nle ao Conselho 
um balancete do estado da Socieda1lP. 

§ G. o Dar verhal ou por c•st:ri plo todas as in
lormat;úl's qun o Conselho e\.i;;ir suln·e a~; linan;~as 
da Soci!'dade. 

~ 7. o Hemel!cr crn tempo lotla:;; as conlas do
c~umculad;ts e liHos ú Cornmissüo de tontas, ~~ 
minislrnr-lltPs os est·!Ltrecinwnlos qnu ella exi[;ir 
p;ll'il fH'lll f'lll'lHlllill' O SCil JliH'I'I'I'I'. 

~ :'." T,·r ""lllJ'~'" r'nt :-:,.,, lHJ:\ ,r ·;u·l<OI)'í (li-;l''' 



nm·i:; p.il'il rpLll:fW~l' hf'llt·lii~CJLf>,Í,I 011 J'iJIICT tf l[llt' 
st',j<t auturi:-:ado a iilzer. 

~ u.o Apresentar ao Conselho, J.'i dias antes tk 
findar o a11no social, um balancete dt) loth a re
ec•ita e despeza da Sociu(hdL~, Jlll'<t :it'l' pn~:.;en!l~ 
ú assemhléa gt·ral. 

§ I O. Assignar os recibos elas joias c mcns~tli
dades dos socios. 

Art. :1.:>. Ao Syndico e<Ímpelc: . 
§ 1." Zt~lar do" inl.t:resses da Sol'icrliuh•, rlili

gt~ll('iar qu:utlo lhe r~·,r possiycl u augtm•nlo e 
prosperi d<l< L: dt·llit. 

~ .:L" Tralar do lü!teral <lo so(·io qtt<' fallt·ct•r, 
e llliiJular n:lt•hrar a missa 11a fúrma dos Eslaln!o;;. 

~ :L o HPprcsen!nr a Sm·ietlade etn j11izo pnt· 
meio <1<: pruclli'<tr;·.-to assignada pPia nuiuri<l d11 
ConselJJO. 

§ i·. o Ter em sttn guanla lodos os moYci;; e mais 
ohjtTlos tllll' a Sociedade possuir. 

fio cupilal da Sociedade. 

Arl. :tL As jnias de ()nlratlas t1os socios, nwn
salidades n donativos q11c houverem, fúrm:w n 
capital da Soci<•<la<le_ 

.. A !'I. :~L Formar-sc-ha uma eaixa especial, 
cn~adn para a compra rlc um cdificio onde se 
cslahclc\:a o nr('hiro social, r nclla scrú depositada 
qunlqtH'r quantia q11c se possa haver Jlill'·t <'SS<~ 
fim, n fJflill sú dewrú fazer parte do capitalllll<lfHlo 
se eJli.:d11ar lal nequisl\:uo. 

Art.. :n. A caixa de q11<~ lrala o arligo an le
eerlenlc scrú nca<lalogo <}tH~ a Sociedade comete 
a íüzer b.cncficenr:ia. 



1/it.<; út•ncFrcncia8. 

Art. 3G. O socio que a;loeccr tem direito ú hc
neHeeneia de :JOHOOO mensacs, 11aga em trcs prcs
taçües com interstício de lO dias, devendo, porem, 
mandar parlici paçiio acompanha~la do recibo ou 
dueumenlo <rue prove estar qu1le com o cofre 
~uciill. 

Art. :n. As hcneflt:encias só serão levadas pelos 
membros da Comrnissfw ou Adminisl.raçüo aos 
l'ocios enfermos, ate S. Christovão, Andarahy, l3o
t.lf'ogo ~ i\icthcroy. 

Art. :Jf). Os socios que se acharem longe dos 
J ugares mcnciowulos llO artigo ailtecellcntc, niío 
pádcm ns lwnefir:encias a que tem direito, com 
tanto que, alt'~m do que exige o § ~Lo Llo art. Hl, 
JH'oYem a cnft~rmillade com attcstado de seu Medico 
assistente, rubricado pela autoridade do lugar. 

Art. :3D. Ao soei o que fallcccr se fará o fune
ral de 3." classe, constando de caix1w,·oç.a, quatro 
tocheiros, carro, cova, cncommendação rezada, e 
missa do 'i. o dia do sou passamento, sendo para 
esse fim convidados todos os socios pelos jornaes. 

Art. 4-0. Gozurúdeumapcnsão mensal de 20fi000 
o socio, que por sua incapacidade physica, não 
possa <Hiquirir meios de subsislencia, c sem pre
juízo de quacsquer outros soccorros, não terá 
direi to ao que dispõe o art. 3G. 

Art. /1. I . O soei o que por seu má o estado de 
saude houver de se retirar do· Imperio ou da 
r.apital será soccorrido com uma quanlia que o 
Conselho julgar sufficiente para o seu transporte, 
niio excedendo porém de 120$000, e durante sua 
a11sencia nüo terú. direito aos soccorros da Socie
dade, nem pagará mensalidades. rara salisfacão 
deste artigo, ó vreciso que o socio apresente prcvh
meHl<· dons a(l(•stados de mcdit;os provando a 



necessidade de ausentar-se para o restabelecimento 
Uü Sllü Sli!Hl(~. 

Art. ,u. O soei o fJUe fôr preso, recelwrú t~ma 
pensão mensal, nunca superior ú quantia dD 
:m,~ouo, cessando ella c todas a3 nLlis quantias 
q uc lhe confere estes Esta tu tos logo que for condem
uado por quai(JUCr tribunal por crime infitmante, 
c ftcarú dispensado do pagamento de mensalidades 
cmquanto so!frer a pena que lhe for imposta. 

"' Art. 4:3. Se o crime fõr verificado pela n~in-· 
cidencia no mesmo ou outro qHalquer por nwis 
de duas vezes no armo , c se couhccer que o 
socio costuma perpetra-lo por hahi lo ou espírito 
de maldade, a Sociedade nüo tomará parte al
guma 110 seu li vramcnto , c flcarú incurso IW 
art. 4.!). 

Art. ~H. NJo sen't conccllida bcncflceneia ai· 
gumu ao soei o que não esteja quite com a Sociedade. 

C\PITULO XI. 

Art. J..:j. As sessües do Conselho serüo puhlieas 
para os socios, com tanto que se conservem como 
simples expectadores. 

;\rt. HL O proposto para socio, sen1lo rejeitado, 
não poderú novamente ser apresentado no mesmo 
Conselho. 

Art. 47. O socio que se desligar ou fOr dcsli
gauo da Sociedade, perde todo c qualquer di
reito a imlcmnisação, salvo alguma quantia ou 
ohjecto que á mesma tenha emprestado ou de
positado. 

Art. 48. O soeio rrue deixar de pagar suas men
saliuadcs por espaço de trcs mczes, c que sendo 
avisado por otllcio do I .0 Secretario, não se puzce 
quite no prazo de oito dias depois do aviso, scrú 
considerado desligado, c só poclerú ser rcadmiltido 
rcmimlo suas mcwsalidades. 
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.\t·l. ID. S1'J'Ú sti:'JH~Jbn, e sl'm direilo ú be
lldilTtwin, pelo lt'lllllO qne o Cullsclho julgar eon
vcnicnlc, o socio que na~.; rcuniúcs da Sociedade 
túllar ao respeito e provocar desordens. 

Art. :io. O:> socius que existirem nlé u npprora
r,fto destes Estatutos. vodenio remir snas men
salidades mediante as quantias estnhcleeillas uo 
art. \J. 0

, ]eyamlo-se porém rm co11ta para esse 
fim aq uellas q nanl ias q1tc jú houverem en trallo 
para o cofre da Socicdaclc como mcusalidades. 

'~- Art. i) I. Qunmlo <1ualquer so<'io se retirar para 
f1'n·a do Impcrio ou da Capital, partieiparú por 
(•snip!o ao ·1. 0 ~eerctario, e tornará a faze-lo 
q I til ndo regressar, semln d ispcnsado de pagar 
m<·nsalitladcs durante sua misrncia, e n:\o go
zar{t düs succorros da Soei('t,Íade enHllliiBlo au
st·Jlle. 

Art. :;]. Qu;llqnrr soeio pu1lÚú (ksligar-se d t 

:.-:oeicdadu, mandando parlicipaç:flo 110r cseripto 
ilO 1." Rcerctario para fnzrr constar ao Conselho. 

Art. :;:l. Scrüo soeius hencmeritos: 
§ I .0 Os q natro soei os qHc ti verüo a idéa de 

t"llndar esta Sociedade. 
§ ~. 0 Os que scrvirrm com assiduidade por cs

p<H:o de lres annos no Conselho. 
§ 3.0 Os que prestarem ou li verem preslatlo 

scrvi<,:os relevantes ú ~ociedadc, como sejão, 
donatiyos peruninrios, moveis, etc., cujos valores 
srjüo t~slimados em muis de 4·00#000. 

~ 4-. 0 Os que sobre proposta sua atlmittircm ou 
tivtTrm admittido .J<)O socios. 

Art. iiL O Conselho fica anlorisado a confec
l'ionar c approvar um regimento interno que 
estabeleça o modo da discussüo, sua policia in
terna, c deveres das Commissões. 

'~- Art. !iii. Os quatro socios fundadores c a pri
meira Dirccloria interina lerfio sempre assento 
deliberativo no Conselho, c este artigo nunca 
poLlerú ser reformado emquanto clles forem vivos 
e pertencerem a ~ocicdudc. 

"~- Art. 5G. A Sociedade sü podcr(t ser dissolvida 
por delibl'raçiín da asst·mllll·a 2;l'l'a 1, sendo para 
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isso net·t~~snrio a approvação de dons lercos elos 
socios Pnt geral, hem como para transferencias 
de apoliccs. 

,. Art. 57. Verificada a dissolução dn SocicdadP; 
serão seus fundos repílrtidos em partes iguaes 
pelos pensionistas da Sociedade, os quaes pas
saráô quitação que será archivada em juizo compe
tente, ou da fórma que a assembléa geral deliberar. 

Art. tJ8. Estes Estatutos, logo depois de appro
vados pelos Poderes do Estado, · principiarúõ a 
ter vigor, e poderão ser reformados quando as 
circumstancias o exigirem. 

Approvados em assembléa geral cxlraordinaria 
de 7 de Ago~to de 1864-.-;l/anoel Pc1·eim de Oli
rcira, Prcsiuentc.- Eduardo Iui:: Cordeiro, 1.0 

·secretario.- José Leite de JJlagalhãc.~. 2." Secro
tario. (St•gncm as mais ussigm~tnrus.) 

_., ..... 
IJECRETO :\". :L:líG-dc :21 do !'lovcmhro de 1RGí. 

Concede priYilrgio, pelo prazo de dez annos, a Luiz Franeisco De
louche pà;rà fabriear e vender (machinas, de sua invenção, para 
dc.slJOlpar /~afé. · · 

Attendcndo ao cluc Me requereu Luiz Francisco 
Delouchc, c Con 'ormando-me eom o pareecr do 
Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda e So
berania Nacional, Hei por hem Conceder-lhe pri
vilegio por dez annos para fabricar e vender Iua
cltinas, de sua imcnção, para dcspolpar café. 

José Liberato narrozo, do l\Ieu Conselho, Ministro 
o Secretario de Estado dos Negocios do Imperio c 
interinamente dos da Agricultura, Commcrcio e 
Obras Publicas , assim o tenha entendido c faca 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte um (1e 
Novembro de mil oitocentos sessenta e quatro, qua
dragesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador • 

.José Libcra.to Bm'ro:.o. 



DECRETO N. 3.3\.1-llc 2G de NovcmiJm de 18Gl. 

Cr~a uma Companhia de Aprendizes Marinheiros na Província do 
Ceará, e outra na do Paraná .• 

Hei por hem, usando da autorisnç;ão dada no § G.o 
da Let n.o 1.20\, de 13 de Maio do corrente anno, 
·crear duas Companhias de Aprendizes Marinheiros, 
urna na Província do Ceará c outra na do Pamnú, 
-conforme o Regulamento, í]UC baixou com o Decreto 
n. • 1. 517, de 4 de Janeiro tlc 1855. 

Francisco Xavier Pinto Uma, do Meu Conselho, 
1\linislro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Marinha, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em vinte seis de Novem
bro de mil oitocentos sessenta c quatro, quadra
gesimo terceiro da Indcpendcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Xavic;· Pi11fo Lima. 

--
DECRETO N. 3.348-de 28 de Novembro de 1864-. 

Organisa a Guarda Nacional dos Municípios de Ipú e Tamboril, da 
Prõvincia do Ceará. 

Altendendo á proposta do Pt·csidcntc da Província 
do Ceará, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica creado no l\lunicipio de Ipú, da Pro
víncia do Ceará, mais um Batalhão de Infantaria com 
oito Companhias, e a. designação de 38 do serviço 
activo, e uma secção de Batalhão de tres Compa
nhias, com a. designação de 11 do serviço da reserva. 

Art. 2. o Fica igualmente crcado no Município ele 
Tamboril , da mesma Província, um Batalhão de 
Infantaria r:om sei~ Companhias, c a dc~ignação do 
:l9 do scrvt\:o achvo, c uma f:ompunhH\ uvulsa da 
l'f'SC\'Vn .• 



Estes Cor\1os e o Balalhiio de Infantaria n.o 261 

j;í organisaL o no pt·imciro daquclles Municípios. 
formw·úõ um Commando Superior, c lerão as suas 
pamdas nos lugares que lhes forem marcados pelo 
Presidente da Província, na fórma ela lei. 

Francisco .José Furtado, do l\Ieu Conselho, Pre
sidente do r.ouselho de Ministros, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte oilo de Novembro de mil 
oiloccntos sessenta c quatro, quadragesimo terceiro 
da ItHicpendcucia c do Imperio. 

Com a Rubrien de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

F?·ancisco José Fw·tado. 

DECRETO N. 3. 3Hl- de 28 de N ovemiJro de 186L 

Crea lnais um B.1111lh;1o rle Tnf;mtaria ela Guarrla Nneional na !'aro
chia de Sauta Hila, da Prul'iucia· da Parahylta. 

Allcndendo a proposta do Pt·csidünle da Província 
da rarahyba, llei por hem Dceretar o seguinlc: 

Artigo unko. Fica creado na Paroehia de Santa 
Hila, da Província da Parahyha, e suiJordinado ao 
Commando Superior da Guarda Nacional dos Mu
nicípios da C:apital c Alhandra, da mesma Provín
cia, mais um Batalhão de Infantaria com seis Com
pi.ltthias, c a desip;mH·ão de 2,5 do scrvieo activo, 
o qual lerei a sua pat:ada no lugHr que lhe fór mar
('ado pelo Pt·esidente da Província, na fórma da lei. 

Francisco José Furtado, rlo Meu r.onselho, Presi
dente do Conselho dt•.l\linistros, Ministro e Seerelario 
de Estado dos Negoeios da .Justiça, assim o lenha 
entendido P faça executar. Palaeio do Rio de .Ja
neiro Plll vinte oito de Novembro ele mil oitocentos 
sessenta c quatro, quadragesimo terceiro da Incl!c:
pendencia c do Imperio. 

Com a Rtlbrica rl~' S11a l\Jagcstadc o Imperador. 

---t~'i-·-



Altera a organisnçi1o •lo llnt~lhfoo •lc Infantari11 numrro treze da 
Uuanla Nacional da l'rolincia do Pará. 

AtlcnJendo a proposta do rrcsidenle da rrovincia 
do Pará, Hei por bem Decretar o scgniute: 

Artigo unico. Fica reduzido a seis Companhias o 
natallião de Infantaria n.• 13 da Guarda Nacional, 
er~ado no l\lunicipio de Bragança com oito Comp~
nlnas, c rcvog;Hlo nesta parte o Decreto n." 982 de 
8 de l\laio de 1832. 

Fnmeisco José Furtado, do l\Ieu f:onsclho, Presi
dPnte do Conselho de Ministros. ·Ministro c Secre
tario do Estndo dos Ncgocios da Juslica, nssim o 
tenha entendido c fnça cxeenlar. Pa\;\do do Hio 
(\0 Jnnciro em vinte nove de Non~mhro de mil oito
cpntos scsseula e qualm, qua!lragesimo terceiro da 
Jndepcndcllcin c do Irnpcrio. 

Com il Huhrita de Sua. Magcsl<Hle o Imperador. 

F1·ancisco Josâ Ful'lado. 

--
HECRETO N. 3.3:il-dc 29 de Novembro de ISGL 

'-rt'a mni> um n:t!alhiío •IP Infantaria no Município de Bragança da 
l'royincia do l'urá. 

Altr:ndPntlo ú proposta do Prrsidenle da Província 
do Pará, lki po1· hem Deerelar o seguinte: 

Artigo unico. I~'ieil crendo no :\lunkipio dr nra
p:mH:il, da Província do Pará, c subordinado ao Com
nt<lntlo ~npcrior _da ~Uafsta Nacion~l dos l\hmicipios 
dt• Hragallt~a, f:mlrfl, ()urem e Ytseu, da mesma 
l'I'H\'Íileia, lll<lÍ:'> 1Jill naralhão cJp, Infantaria, Clllll seis 
Üllllpi!llhia.s. r" <1 rksignaç:.i'ío de :l8 do Sl~l'\'Í(U ae!ÍYO, 
o tpwl lt'l'il a ~\til p;~rada no lug;u· que flir llWIT<ldo 

["'lo l'rt':·icknk tL~ l't'ilYÍll\'Ía 11<1. f•'lJ'lllc\ da h' i. 



Franeis<'.o .Josó furtado, do 1\Jcu Conscllw, I'n'sÍ
denle do Conselho de Ministros, 1\linislro e S<·en~
lario de Esta<.lo dos 1'\cgoeius da Juslí~:a, assim. o 
tenha cntcndtdo c faca cxcrntar. Pal<H:io do Jlw 
de Janeiro em Yinte w)Ye de Novembro de mil oítn
t'.l'ntos sessenta c quíltro, CJUadr:1gcsimo terceiro da 
luuepcnucneia c do llllpcl"io. 

Com a Ru!Jrica tlc Sua l\Iagcstadc o Imperador: 

Francisco Jos,! Furtwlo. 

-~-

DECHETO ~. 3.3:J2- de 30 de Nowm)Jro lk 18GL 

Approya as alleraçürs propostas pela(Companhin -Rio de .Tanriro) 
Cily Irnproycmcuts-uo plano das ob~as do districto 11. 0 2. ·· 

Aftcnrlcndo ao que l\Ie representou íl Colllpanllia 
- Hio de .fnJlt'i r·o Ctly Improv!'llWllls -, II<'i por lwtll 
J\pprovar as ;dlenu,:t"íes por ella propostns na •!i
rcc•;üo que tem de dar aos canos de esgoto do dts
lrido n." 2, indicadas na planta qtw apresr,lltou, 
lieando obrigada a mcsnw Companhia ú cullul'ill' 
nas embocadüras dos canos que despejareut 110 CHil<t l 
do mangue da Cidade NoYa, tnnques para n'celw
rcm o sedimento produzido pelo movimento d;1s 
llguas encanadas, na conformidade da condição 12." 
do contrarto approvad o pelo Decreto 11. o 1. u:29 d<) 
2G ele ALril de 1857. 

Josó Libcrato llatTozo, do l\Tcu Conselho, l\linistro 
t' Secretario de Estado dos Negocios do Jmpcrio, 
n interino dos da Agricultura, Cornmcrcio c Ohras 
Pnhlieas, ;1ssim o tenlw entenditlo c faça cxecnf;1r. 
I'alacio do Hio de Janeiro em trinta de 1\ovcmlno 
de rn_il oilocnntos scssen~a c quntro, qt~aclragcsinw 
lcrectro dn l1Hicpcwlew·w c do Impcno. 

Com a RuiJrica de Sua l\lagcstade o Impr~rador . 

.TosrJ Lihcrafo Ean·n:o. 
_...., __ 
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TlliCIIETO i\. J.:.l:.J:J-de 3 de Dezeull,ro de 18GL 

Ht·nnc o Termo de Jcalú ao do Rosario, ambos da Prol incia do 
1\larunhão. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Art. 1. 0 O Termo de IcatlÍ, da Província do l\Ja

ranhão, fica reunido ao do Hosario da mesma Pro
vinda. 

Art. 2.° Fica reYogado o Decreto numero dous mil 
ePnlo nove11ta c cinco de deznuove de Junho de mil 
oilocemos cincoenta c oito. 

J<rm1cisco José Furtado, do l\lcu r.onsclho, Presi
dente do Conselho de l\linislros, J\Jinislm c Sccre
lar·io de Estado dos NC'goeios da Jusliç.a, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio 
de Janeiro em Ires de Dezembro de mil oitocentos 
sPsscnta e CJUalro, cpwrlragesimo terceiro Ja Inde
peudcucia c do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua .Magcslalle o Imperador. 

Fnmâsco José Ful'lado . 

... -

DECRETO N. :J,:l!il-de :JdeDczcrulnode 186L 

Rcnuc o Termo do Riachão .1o da Carolina, na Província do Maranhão. 

Jlei por hem De1Tclar o srguiute : 
Artigo nnico. O Termo do Hiachüo, da Província 

do l\Iaranhüo, lirn reunido ao da Carolina; re,·ogada:~ 
<~s disposiçf1es em contrario. 

Francisco Jnsf Furtado, rio !\!Pu r.nnsr.lho, rrc-· 
sirlcJJfc do Conselho rlt~ l\Jínistros, Ministro P Scnfõ
l;nio de Eslildo (\(ls Nq~orios d;1 .lu~;ti(:a. assim r• 
tr:nlw Ctl!cndid•) c f<H~a e:\l:•·ulc1r. ]\ll.l•:io d•J H.t•J 
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dt~ Janeiro Clll fi'•'S de Dezembro de 111il oitncent11s 
scss('ufa ~~ quatro, qtwdr·agesimo terceiro da llldP
!ll'lldellc:,ia c do Imperio. 

Co111 a Hubrira de Sua Mngestade o Imperador. 

F1·ancisco José Pw·tado. 

DECBETO N. 3.3:j:)- de G de Dezembro tb~ 18GL 

AIH'c ~o Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça 11111 
credito extraordinario da IJU.tntia de 30:000SOOO, para orcorrer lltl 

exercício de 18üí-IS65 :ís despezas com a Commissão revisora do 
Projccto do Codigo Chil. 

Pendendo da approvação do Corpo Legislativo a 
concessão c!G fundos para pagamento das despezas 
com a Commissão nomeada para rever o l'rojecto 
do Codigo Civil formulado pelo Bacharel Augusto 
Teixeira de Freitas ; c tendo a mesma Commissào 
de d.ar começo aos trabalhos, que lhe forã? com
methdos, percebendo desde logo ns gratificações 
arbitradas: Hei por hem, Tendo ouvido o Conselho 
de Ministros, na conformidade do paragrapho ter
ceiro do artigo quarto da Lei numero qumhentos 
oitenta· e nove de nove dt:! Setembro de mil oito
centos e cincocnta, Autorisar o Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, para despender, 
no corrente exercício, com a mencionadaCommissão, 
a quantia de trinta contos de réis de que dará conta 
it Asscmbléa Geral Legislativa. na sua proxima reu
nião. 

FranCisco José Furtado, do l\Icu Conselho, Pre~ 
sidentc do Conselho de .Ministros, 1\linistro c Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacw do Hio 
de Janeiro em seis de Dezembro de mil oitocPnlos 
sessenta c quatro, quadragcsimo terceiro da Indc
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Francisco .Jnsr! Fw·twlo. 



·ralrl'll:t elas tlt•. ]!1'7.as qn~ "'c t~n• tlc fazN• tlt~ ,Janrlro a 
.Junho •••~ t Sll:O t•o•n a Conllnb;sào t·c• isot·a do l'•·oje"lo 
tlü t:otli~;o t:i•·il. 

EXEI\CIC:IO TlE 1SGí-18t~~ •. 

1 Presi•lentr, gr::Jtilkru;iío mensnl 000$ .. 
7 ~Iemhros, ditn a t.:ada um GOOfl .•..... 

,\jn•las ür. cu_sto aos <lUe residem 
lHIS 1'1'0\'lll(;lilS .••.•••.•• • · •..••..• 

De;-;pezas do scni<_:o c cxpedicule .... 

3:000~000 
21: Oü0$000 

3:000$000 
:J:000$000 

n~·· is. . . . :Jo: 000$000 

Sr•nr~t;n·ia 1l1~ Estado rlns Ncgn1·ios da .TU!'>ti• .. :n I'Ill 
G du Dt·zetllhl'lt rk ·IH<H.--l•',·tuwiseo Josl; Fui'/wlu. 

DE<:HETU N. :u:)G -lle 7 llc Dczcntllro de ·18GL 

Anlorisa ao l\linislro c SrcTrtario de Estado dos Nrgocios da Justi(a 
ú ~pplirar ás <.lt•stwzas das verbas -Senetaria de Estado e Tribu
naes <.lo C<Hnmc rrio- uo Pxcrcir.io de 181!3 á 1861 a quantia de 
4 :S94B823 tirada das sobras da \crba- Justiça de 1.• lustancia <.lü 
m~smo exert:iciu. 

Ni'10 scn•lo snflicientc ns quantias votadas nos 
T>nragraplws prim('it·o c quarto do artigo terceiro ela 
Lei rnil cento c setenta e sete de nove de Setembro 
de mil oitocentos sessenta c uous, para as despc
zas com a Secretaria Llc Estado e Tribunaes do Com
mercio no exercício de mil. oitocentos sessenta e 
trcs ú mil oitocentos sessenta e quatro, Tendo Ouvido 
o Conselho de 1\linistros, Hei por bem na confot·
midade do artigo treze da Lei numero mil cento 
setPnla e sete de nove de Setembro de mil oitocen
tos sessenta c dous, Autorisar ao Ministro c Secrc
ttwio de l~stado dos Negocios da Justiç~ ú appliear 
ao pagamento daqucllas despczas a qunnlta de quatro 
contos oitocentos novt•nta e quatro mil oitoePutus e 
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vinl!~ lrt:-; rt'•i-; lit'fltla dt1s sobt·as rla verl.Ja-.Tusliças <lc 
prinwira Instaneia- do mesmo exe1·cicio, na fórma 
da dcmonstraei"ío junta, dando conta ao Corpo Le
gb;lativo na sua iJroxima futum reunião para ser 
definitiramcnte approvado. 

Francisco José Furtado, do Meu· Conselho, Presi
flt•ntc do Conselho de Ministros, l\Iinistro e Secrc
tal'io de Estado dos Negocios da Justiça. assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacw do Rio de 
Jmwiro em sete de Dezembro de mil oitocentos ses
sPnta " qnillt'o, quadmgesimo tercPiro da lndepeu
denda _e do ltnperio. 

Ctlllt a H11hrica (_k Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Fr{lneisco .Josd Fw·f{ldo. 

Qna•lro oll'monsh•atho da di.stri~uil,":lo •la quota tirada 
das liObra>ii da nwba- Jnsth:a., •I e ·1 .a lustan('i:t - d•» 
exerf'ieio de t !>iG:l :i t SG4, ttara as <ht Secretaria do 
Est:uto (~ Tribunaes •lo {:ommt>r('io do tnl'smo ext•rei('io 
·n:t fiit·ma olo art. ·13 ''" l.ri u." l.t 77 de!) de Sotl:'mbro 
d(' ·li'Hl2. 

Jm/)OJ'Ian!'ia lit·;ula .das sobras 
<a YCI'l1a - .Ju:-;ltcas ri L' 1." 
Instancia ........ :. . . . . . . . . . l:89i$82:l 

nt STI\IIll'l<,;,\0. 

A' vcrhn do ~ 1. 0 -Seeretnria de Estado. 2:9fi$:i:JG 
A' dita <lO ~L" -TrihUI1iH'S do Cüiii!U<'t'-

l~io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ·I :977$281 

Ht'•is .. '~:89'~$R2:l 

Palacio du Hio (lt~ Jnnciro f'tn 7 dn Dczétnbro de' 
18lií-.-Fnntcisr·o José Ftlí'fado. 

····-
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O·nrrdo• á. Companhi;l Tngle~a}- Anglo-llrasilian Gold Compauy, li
mit!'ol, -a ueressaria autonsação para fuurrionar no huperio. 

AtleiHlt•IHlo ao qtw ~re l'N[Uereu a Companhia In
gltoza -Anglo-Brasilian Golu compnny, limilell-, 
tkvi_damPnle re[!resentada, ~ de COI~formidade com 
a Mmha ImmeL wta Resoluçao de cmeo de NoYem
IJI'o proximo passado, tomada sobre o parecer da 
Scc:<;,:i'io dos Nt•gocios do Imperio rlo Conselho de 
Está.do, exnrndo em Consulta de Yinte c sete de 
.Setembt·o do presente anno, Hei por Lem Conceder
llte a Itcccssaria autorisação para funccionar no Im
pt:rio, sob as seguintes condições: 

As aliNa~:<,cs que forem fPilns nos HPglllamenlos 
da Cuntpanltia c•m Yirtudc du artigo cincoenta e um 
deV!.'Ilt deixar salvas as disposições dos Estatutos. 

~-· 

As :lltern~;i'íes que forem feitas em virtude do ar
tigo cincoeuta e 5CÍ~ ~tüo sNüo postas em cxecw;üo 
sPnt ;tpprova~:ilo prena do GoYL'l'llil Imperial. 

:J.a 

Os aetos pmticados dentro elo Impcrio pela Di
rectorin , ou veios seus prepostos. delegados ou 
ngentes deveraõ ser conformes com as leis do paiz. 

Jesuíno Marcondes de Oliveit·a e Sá, do Meu Con
sullto, l\linistro e Secretario de Estado dos Negoeios 
da Agl'icultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palneio do Hio 
de Janeiro em nove de Dezembro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terctiro da Inde-
pendeueia e do Imperio. · 

Cotu a Huhrica de Sua Mngestade o Imperador. 

Jcsui,w 1liarC'ondl!s de Olirch·a e Sâ. 
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DECI\ETO .'{. 3.358-dc 10 de Dezembro de 18üL 

Crt'·a no Termo do Exú, na Provinda de Pernambuco, nm lugar de 
Juiz Municipal, que accumulará as funr~:õcs de Juiz de Orphaos .• 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica crt'atlo no Termo do ExlÍ, na 

Província de Pemambuco, um luga1· de Juiz l\lu
IJicipal, que accumulará as funq;ões de Juiz de Or
pllãos; revogadas as disposições em contrario. 

Francisco José Furtado, do Meu Conselho, Presi
dente do Conselho de Ministros, Ministro e Secreta· 
rio de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dez tle Dezembro de mil oitocentos ses
senta e quatro, r1uadragesimo terceiro da lllllcpcn~ 
dencia do Imperw. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

P'J'ailcisco José Fw·raJio. 

DECRETO N. 3.359-dc 10 de Dezembro de 1864. 

Altera o sP~lltHio uniforme dos Corpos da Gu:t,qla Nacional da 
Cidádc da Parnabyha, da Província ifo '.Piaúhy: .... · 

Al.tcndenrio ao que 'Me representou a Officialidade 
da Guarda Nacional da Cidade da Parnahyba, da 
Província do Piauhy, e Conformando-me com ::1 iH
formação do Presidente da mesma l'roviuda; Hei 
por hem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. A r.uarda Nacion::~I da Cidade da Par
na~yha, da ProYincia ~o l'iat!hy, nsa1·ú em segundo 
umforme dos bonels a Cava1gnac, com os mesmo;.; 
frisos ·concedidos aos Corpos do Municipio da Cdrlr-l 
pelos Decretos de I z de :uart;:o de 18!j9 (' 1 G de ,\.)ní I 
do mesmo anno. 
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Franeiscu .lost~ furtado, do 'ku Conselho, PrP~i
denre do Cunselho de J\Iinistros, Ministro c Sene
tario de Estado dos l\iegocios da Justiça, assim o 
lPHIJa entendido e fa~,;a exceutar. l'alaeio do Rio 
de Janeiro em dez de Dezembro de mil oitocentos 
M'sscnta c r1uatro, quadragesimo terceiro tia Indc
pendencia c do Impcrio. 

Com a Hubriea de Sua :\Ingcstadc o Impcratlor. 

Francisco .José Fw·tado. 

--
VECHETO ~. 3.:360-rlc 12 de Dczelllbro dt) 11161. 

Tlrscindc o cnnt.rado reilo rm 2~ de Junho de 18&8 com a Compa
nhia de nayegaçàu por r apor do Alto l'araguay. 

Atlenclcndo ao que Me representou a Companhia 
de Navega(:ão por vapo1· do Alto Paragnay ; Hei por 
lwm Declarar que ficará rescindido o conlracto ap
provado pelo Decreto 11. 0 2.196 de 2:3 de Jlmlw i:lt~ 
18ii8, logo que se tenha realizado a oita\'a viagem 
redonda do quinto armo, ú que se refere a condição 
f>." do referido contracto. 

Jesuíno Marcondes de Oliveira c Sil, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da AJ7ficullura, Commerrio c Obras Publicas, assim 
o fenna entenrlido c faça executar. Pnlacio do Rio 
do Janeiro em doze de Dezembro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da· Inde
pcndencia c do lmperio. 

Com a Ilnbrica c!P Sua ~IagPstade o Imrwrador. 

Jcsui;to J[((rcondes de OtiL·ciJ'a e Sd. 
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DECRETO~ . .J.3GI.- de ·12 de DezemlJro de ISGL 

Autnri>a o trnmporte da som ma de rs. 206 :833SG39 de umas para outras 
rubricas de dcspcza du ~liubteriu li;, .Mariuba uu exercido de 1863 
a 186 í. 

Sendo insullicicnto o credito concedido pelas teis 
nunwro mil cento e setenta c sete, de nove de Se
tembro de mil oitocentos sessenta e dous, c numero 
mil duzentos e sete, de vinte c cinco de Maio de mil 
oitocentos sessenta c quatt·o, para as dcspczas das 
rubricas-~I ;1terial- c-Extraonlinarias- do l\Iinis
terio da i\larinha no cxcrcicio de mil oitocentos ses
senta c Ires a mil oitocentos sessenta e quatro; Hei 
por hem, na eonforrnidade do artigo treze da pt·i
nwim das citadas Leis, c Tendo Ouvido o l\lcu Cuu
snlho de l\1inistt·os, Autorisar o transporte pam ns 
rlitas rnLricus da somma de duzentos noventa e sris 
contos oitocentos trinta e Ires mil seiscentos oitenta 
c nove réis, que deverá sahir dos parngraphos men
eion<:Hlos tlll tabella annexa c ser distri!Juitla pelo 
modo nella indicado. 

Fmneis1·o Xavier Pinto Lirnn, do :\leu Conselho • 
:Ministro c Seerelat·io de Estado dos Negocias da 1\Ja
rinha, assim o tenha entendido e faç.a executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em doze de Dezembro de 
mil oitocentos sessenta e quatt·o, qtwdragcsimo ter
eeiro tia Indcpendcncia e do Imperio. 

Com a Itubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

F1·ancisco Xavie1· Pillfo Lima. 
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1'\'ofa tl:t<; qnanfias, qnc devem ser transferi<las das verbas 
:tbaixo decla•·:ulas, para fazer desapparo1cer o deOcit 
I'c{,onltecido nas J•nbricas -lUateria 1- e - Despezas ex• 
traordinarias e eveutuaes - no exercicio de t.S83 a 
1S6·J. 

PARA A YERDA - ~IA'fERU.I .. 

Do § 7:' Corpo da Armada e classes 
annc.X:ls................... 40:22Hl67 

" ~ 8. 0 !la talhão Naval............. 10:000$000 

" § !1.° Corpo de; Imperiacs J\lari-
nheiros ... :................ iíO: 000$000 

" ~ 12. Arsenaes................... 110:000$000 

" § 18. Escola de ;\lariuha.......... JO:OOOSOOO 

,, ~ 22. Obras...................... 30:000SOOO 
---- 21i0:221HHl7 

PARA ,\ YERDA- EYE1Hl'AES. 

Do§ 11. Intendcncia c acccssorios... iO:OOOSOOO 

,, § 13. Capitanias rtc Portos_........ :Hi:612$ã22 

" ~ 16. llospitacs................... 30:000SOOO 
õ6:612S1S22 

200:833$68\J 

l'alario do f\io rlc .Taneiro em 12 de Dezembro ,de J86'i. 

Francisco Xm•irr Pinto Lima. 

-= ...... 



DECHETO N. 3 .. %2-de 13 de Dezembro tle 18GL 

Desanncxa o 1'crn10 d@_ Ara.ru ama .do de Saquarcma, na Província 
do Hio de Janeiro. 

Hei por hem Decretai' o seguinte: 
O Termo de Araruama fica desannexado do de Sa

quarema, na Província do Hio de Janeiro, e sob a 
jur~dicçfio dt um Juiz Municipal, qne accumularú 
as funcções de Juiz de Orphãos; revogadas as dis
posif;ões em contwrio. 

:Francisco José ·Furtado, do 1\Ieu Conselho, Presi
dente do Conselho de l\Iiuistros, Ministro e Secre
tario de Estado tios Negocios da Justiça, assim o 
tenha entcntlido c faça executar. Palacio do Hio 
ele Janeiro em treze ele DezPmbro de mil oilocentos 
sessenta e quatro, quadrngesimo terceiro da lllue
pendeucia e do lmperio. 

Com a RulJrica de Sua Magcstnd~ o Imperador. 

F1'ailcisco José Furtado. 

DECHETO N. 3.363-dc 13 de Dczcmhr·o de 186l. 

Promulga a Co111en R celebrada em seis de Sctcm.!Jro de mil oito
centos st•ssén a c tres, c-lJ.!:rc o _Brasil c o Rei110 da I\,!IJi~ pura re
gular a troca da eorrcsponâcncJa ehtre os dous paizcs. 

Hnvcndo-se concluído e ~ssignado nesta Ctlrle, no 
dia seis de Setembro de mil oitocentos sessenta e 
tn~s. uma Comcnção entre o Brasil c a Italia para 
o 1im de faci!itnr c regular pela maneira a mais 
vantajosa a troca dn correspondencia entre os r-lous 
paizes; e tendo sido esses aclos mutuamente rali
Jieados e trocadas as ratifieaç.õcs rwsla Côrtc nos 
sPis dias elo corrente mez: Hei por bem l\Iandnr 
que a dila Convenção seja obsen·ada e cumprida 
intPiramentc como nella se conthn. -

João P(~dro Dins Vieira, tlo l\Ieu Conselho, Sf'nadol' 
do Impcrio, l\linis_tro c Scrrf'tal'io _dt• F-;ladn dos 
Negocws E'ill'1tllg"t'll'OS, o tenlJa as•;Jm L'lllt•JH!ulo e 



filca c·xt•rutar r~qwdindtl os dPspadtos ncecssnrios. 
Pa'lac.io do Hio de Janeiro, aos treze dias de Dezcm
bt·o de mil oitocentos sessenta c quatro, quadrage
situo terceiro da Indcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :uagestade o Imperador. 

João Pedro Dias Yicira.' 

Nós D. Pedro 11, Imperador Constitucional c De
fensor Pm·petuo rlo Brasil , etc. Fazemos saber a 
todos os que a presente Carl<l de confirmação, ap
prO\·nçiio P rntitka\~iío virem, que aos seis dias do 
ntez de Setembro de mil oitocentos sessenta e tt·es, 
concluio-se e assignou-se nesta Côrte Jo Hio de Ja
llf'iro, Pnlre Nós c Sua l\Iagestade o Rei da llalin, 
JW!os rcspPt:liros Plenipotenciarios, que se aehavão 
munidos dos competentes plenos podt~res, uma Ccm
'.l'll\:üo postal do teor segumte: 

Con,·cnt:ão postal t"Dtrc o Brasil c a ltalia. 

Sua Magcstadc o Imperador do flrasil e Sua l\Ta
grstade o Rei da Italia, animados do desejo de es
treitar as relações de amizade que felizmente unem 
os seus respectivos Estados, factlitando e regulando 
pela maneira a mais vantajosa a troca da corres
pondencia entre os dous paizcs, resolvêrão chegar 
a este rcsullado por meio de uma Convenção, e para 
este fim nomeárõo seus Plcnipolenciarios. a saber: 

Sua l\Ingestadc o Imperador do Brasil, S. Ex. o 
Sr. Pedro de Alcantara Belleganle, do Seu Conse
lho, Veador de Sua :Magestade a Imperatriz, 1\Jarcchal 
de Campo do Exercito, Commendador rla Ordem de 
S. Tlc'nto de A Yiz, el!~. etc., Seu Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Pu!Jlicas. 

Sua l\Iagestnde o Rei da llalia, S. Ex. o Sr. Conde 
Alt~xmHlre I<{~ de Ostiani, Grande Dignit<1rio da IHI
pnrial OrdPm dn Hosa, etc. Pie., SPll ErtcarTP'rado 
dt' l'ít•gocios. "' 



0~ quat'S, dt'püÍS de havArem trocado tilS respec
tivos plenos poderes, que forào julgados em boa 
e devida fórrna, convierão nos seguintes artigos. 

Entre as administrações postacs do Impcrio do 
llra~il c do H.eino da llalia ltaver·ú troca de cartas, 
auwsl.ras, paeote~ de mereadorias e impt·essos de 
qualttll'"' es!H~eie, a qual troca se effpcluará em 
malas ft~t·ltat as por meio dos Paquetes da Heal Com
panhia de Soullwmptou, ou quaesquer outros da 
Inglaterra ou de outra nação de que ambas ou 
qttalquer das partes contractantes obtenhão St'mc
lltantc fncuhlatlc. 

Tanto o Correio do BrasiL como o da Italia po
det·ão do mesmo modo utilisar-sP pnm transmissão 
da eorrcspondt~ucia em malas fedwdas, Jos navios 
do commereio, quer de uma f{Ut~r. de outra na~;ào, 
q 11e nav:&'lrt~lll, !'lllrc, os re~pccllvos por·tos. Pot· 
t~ste nww, pore tu, so podera ser cnnada aquc\la 
eorrespontlenci~, cuja transmissão fôr autorisada uo 
subreseripto. 

·As mnlas feehadas, nssim cxpedidns, serão cu
tregues 110 porto da. chegada aos primeiros cm
prc~gados que se npr·csentarem a IJOrrlo, sejüo do 
Correio, da ,\\fmH\Pgn, da Snudr, ou outros par·a 
isso lt~lllilitatlo~. 

!J.o 

As dcspczns de transito c transporte mm·itirno 
da col'l'espontlcncia trocada em malas fechadas 
cntr·c o Bm:>il e a Italia por meio dos PaiJUCtes da 
Hea\ Companhia de Southamptou, !leão intctramcntt; 
a cargo ~do Concio Italiano. 

4.0 

As despczas de transporte da eorrespondencia, 
por meio de navios de commercio, 1icào a cargo 
da Administra~ií.t) que a receber, sn em virtude da 
legis\a~::in de qualquer dos dous paizcs .-cnwlhanle 
transporte truuxt~t· alguma despPza. 

J::[l,; DE 1S8L PHlTf 11. :n 



Se ou o Govemo Brasileiro ou o Italiano vierem 
a estabelecer servit;o regular de Paquetes entre os 
portos das duas nações ou seja por meio de va
pores fretados ou subsidiados, as condi~,;ões deste 
~ervi~{o serão reguladas pelas Admiuistraçõcs pos
lacs dos dous puizes de commum accôrdo. 

A correspomlencia expedida do Brasil para a 
Italia 0u vrce-versa poderá ser franqueada até o 
seu destino ou ficar o porte a cargo do destinatario. 

6.• 

O porte das cartas ordinarias, isto é, não seguras 
que forem expedidas de um para outro paiz por 
via dos Paquetes da Real Companhia rle Southampton 
é fixado no Brasil em 4·30 réis para cada duas 
oitavas ou fraccão de duas oitavas, e na Italia em 
liras 1,20 para o" mesmo peso. (Sete c meia grarnmas 
ou frucção de sete e meia grammas.) 

O por:te das cartas que forem cxpechdas por meio 
dos navios de cornmercio é fixado no Brasil em 
2f0 réis para carla 4 oitavas ou rracção de 4 oitavas, 
e na Italia em 60 cents para o mesmo peso. (Quinze 
grammas ou fraet,;üo de IJUinze grammas.) 

A Aclministraçilo do Correio do Brasil poderá trans
miltir cartas seguras com destino á ltalin, assim 
eouw a Admiuistraçáo do Correio da Italia poder·á 
transmillir c<utas seguras com destino ao Imperio 
do Bmsil ou áquellcs paizes a que o Correio Italiano 
servir de intenuediario. 

O porte das cartas seguras enviadas quér do Brasil 
para a Italia, qnér da Italia para o llrasil, será o 
mesmo das earlas ordinar'ias com o accrescimo de 
urna quantia lixa, a qual scrà de 210 réis uo Brasil 
e de()(} cenls na Italia. 

Estas fjtwntias deveráõ ser pngas sempre adian
tadas c a do sr~gut"O será sempre cru proveito da 
Administnu:üo expedidora. 

Pot· navios de cuuuncrcio Hiw é penuiUida are
messa de tllrl<•s seguras. 



s.• 

As amostras ou pacotes de mercadorias, ainda 
mesmo sob cruzetas, serão considerados COillO cor
respondcncia e sujeitos ao mesmo porte. 

9.o 

Os jornaes e impressos de qualquer especie en
viados do Brasil para a Italia, ou vice-versa, ser:ão 
franqueados até o seu destino. 

O seu porte será de 52 réis para cuda onze oi
tavas ou fl'acção de onze oitavas no Brasil, e de 
15 cents para o mesmo peso (qum·enta grammas 
ou fracção de quarenta grammas) na Italia. 

Por impressos se entende não sómente toda c 
~ualqucr especle de obms periodicas, opusculos, 
livros-mesmo encadernados-, avisos, CI!'culares, 
prospectos, catalogos, mas tambem gravuras, litho~ 
graphias, photographias e outros semellwn.tes. 

tO. 

Os jornacs e impressos, a que se refere o artigo 
antcccdPnte, deverúõ ser envoltos sob cruzetas (~ 
nccornmodaflos de maneira (tUe facilmente possão 
ser verificados, c não deveráo conter qualquer es
cripto á mão, além da respectiva direcção. 

Exceptuão-se os avisos e circulares em que se 
podcn\ lançar á mào a data e firma. 

Os livros não pode-rão con.ter qualq.ucr guarnição 
ou ornato- de valor. 

Os jornaes c impressos, em que nã-o sejão· obser
vadas as rt~gras acima, bem como aqucl[cs de que 
niío fôr pago previamente o porte serào retidos, o 
nào seguiráõ os seus destinos. 

tt. 

Os jornacs c impressas sob cruzetas poderüo ser 
scgums, mediante o porte prévio que tem a ]l[lg'<lr 
e mais urna f[Uautia fixa que será· de 21(}· réis no 
Brasil c qe 60 ccnts na Halia. 

t2. 

Os portes de que !ratão os artigos 6.", 7.", 8.". !L" 
e 11 serào pagos por meio de sellos posfaes du:
paizcs rcspectiros. 



(.l11ando o Yalor dos selins pn-;los Plll qualqllPr 
ol)jeelo cnyiado peh? f:orrcio J'ôr inferior ~o, q11c 
Pstá mill·cado nos artrgos.anlcecdcnlcs devera u clc~s
tinatario, para que .o possa receber, púgar a diíl'e
rença. 

t3. 

l A' _lu_lmini~lt'(H,:i'io .do c!)I'I'Pio. Rr-a!'lilciro pag;trit a 
.. clmuustrac;w do Correw -Italiano. 

Por toda 'it car·ta simnlcs originaria do Hrino dn 
Ilalin, franqueada até ô seu d"slino no Brnsil, c por 
toda a carta simpiPs, nüo franqueadn, orig-irwria do 
Hrasil com destino <l Ilalia a somrna cle 5':!. réis (1:; 
cents). 

Por sua parte a Administração do Correio Hrnsi
Ieiro pagará á Ariministração do CoJTcio Italiano por 
locta a carta simples originaria do Ilrasil fmnqueada 
com destino ú Italia ou por· todn :1 carla sllnples 
não francJucada originaria da llalia com rlcslino ao 
Brasil, n somma de francos 1,08. 

O porte de GO cents a que Jicão sujeitas as cartas 
f'IWiadas pelos navios de conJmcreiu' serú rc•partido 
em partes igunes entre as duas AdwinislracJír~s. de
duzida a quota devida ao Capitão que a ther trans
portado. 

Os jornaes c impressos elo nrasil Jla I!;dia c YÍCI'
vcrsn não cnl.raráõ na contnhilidade lllllllra cbs duas 
Aclministrn~;õcs, sónrente a ,\dministraçiio do Correio 
Brasileiro inrlcmnisará a Italinna do prc~ço de trans
porte marítimo c direitos de transito, que esta tin'r 
pngo <Ís Administraf~ües dos Correios dos Estados in-
lenncdiarios. • 

J .J. 

As Aclministr;H'c'Jes do Correio Brasileiro c Haliilno 
fix<~ráõ ele comni\an aecorclo, C'lll eonf!irmidadc com 
'' presente ConverH:ão, ns c:onclir:õcs ronr que possa 
n•rilirar-sc• a tr·oca da corresporiclf'neia orig-ir~aria o11 
~·orn cfpslino a outros J<~stados ú que o Correio ll;t
liano sirva de inlc~rmicliario. 

Fiea entendido que lar~s condic:ür•s, lllllil vez f'~;· 
f;1hder:idas, podrriio SPI' modifir·;~das de culll!ll'lllt 
;HTOI'do, Sf' fr}r ,ÍIIff_!rtd(l C'('tl-\"('llli'llll'. 
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As tluns A1lministrn\:õcs-sc ohrigiío n não sohre
ca!Tt•gar com oulro ;dgum porte, nem por qual
quer pt·etexto, as cnrtas ou Impressos que chega
rem , cís suas csta~ücs !'mnqu1~adas nll'> st~U desliuo. 
em conformidade da presente Couvcnt,;üo. 

t6. 

O r!llllCII ente ri e um:-~ t·arla sóg-11 r a p1Hlerú t'\lgll' 
que por meio de 11111 l'l'l'il)() do destinatario se Jlw 
f;wa n•rla a f~llt.l't~ga da Jllesma !'arta. 

i•or f~sla exig·elw:Íil dercril pagar uma laxn rln 70 rs. 
nn 20 CCilts. f!IIC Sl'l'Ú totla Clll [1\'0\CÍ!o da Atl111Í-
11Íslrat~il0 expndidorn. 

O extraYio da carla srgura flú direito ao I'PmetiPilk\ 
a uma i11demnisat_:üo de rris 17$'iOO ou 1ln liras 1>0, 
que serú paga pela Arlminislra\;ilO Plll eujo terri
lorio se verificar o extravio e que dcvprú ser pedida 
no prazo de seis rnczcs a eontar da data em <pie 
a carta dcreria ter chegado a seu destino. 

J7 . 

. As cnrlas mal dirigid:t-; sPriín restituídas fl'l'ipro · 
camentn sem demora, e.n~ditando-se u Yalor por qnt' 
houverem sido rlcllitadas. 

As cartas cujos destinatarios IIOII\Cl'Cifl mudado 
cte rcsirkncia c por essa razão fon•m d.~rnlridas, 110 

caso em que não possüo ser-lhes enll'('glli'S, o po
dcrflo ser nos rernetlcntes, IJLiando snjiw eonh<'l:idns, 
sem que sejão abertas, paganclo elles sómente o 
porte que deveria pagar o destilli.ltario. 

·I S. 

As •·.;ulas orclinarias ou segm'as, ns jnrnaes c Im
pressos ll"Ocados entre ns Adlninistrnc_;i•Ps posliiP.s dr} 
Brasil e dn Ilalia, que por qualquer 1110lÍ\u IIÜO pn
den•m snt· enii'Cg"llPS a seus dcstmatarios, snrào mu
tuamente devolvidrts, creditando-se ft Adlninisi1'1H:fw 
flesl_illnfaria l'f'IO pn'~:o f' peso }•or IJIIC' hourn sitio 
ddHtada, 
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tD. 

As Atlminis!r(ICÕCS do Correio nrasileiro c Italiano 
designaráõ de c:ummum ncconlo as cstaçôes pos
tacs por cujo inlenncdio se deve!'á vprificar a troca 
da rcspecl iva correspomlf'ncia, c ajustaráô tudo 
qnnnto fôr relativo á fórma das contas, sua liqui
darão, satisfacfto, mnneira de preencher quaesqucr 
pohcs insutnêientcs e quacsquer outras disposiçôes 
regulamentares ou de detallle que convieram para 
a execuçüo da pl'esente Convenção. 

l•'ica cnt8ntlido que as disposiçües indicadas neste 
artigo pode!'ão ser modificadas pelas referidas duas 
Administra\;ôcs, ~em~re que fôr reconhecida a ne· 
eessidadc de assun razcr. 

20. 

A presente Convcnç.iw começará em cxecuçfto 
fjuando pdas duas Arlministra\(Ôes. fôr accor·dado c 
c urará por CS[HH'o de um muro, ficando, porém, 
culcnd itlo que côn tinnará semprP, em quanto por 
nma das 1\ltits Partes conlractanles não fôr denun
ciado o seu Jíru com anteccdcncia pelo menos de seis 
J/ICZCS. 

2·1. 

A presente Convenção serú ralillcarla, c as r<tti
fica\;ões trocadas no Hio de Janeiro no prazo mais 
breve que fôr possível. 

Em fé do que os Plenipolcncinrios respectivos as
signárão a presente Convew~ão c appozerão o sello 
de suas ar·mas. 

Feita em duplicata c assignacla no Hio de .Janeiro 
aos seis dias do nwz rle Setembro do anno d8 Nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Clrristo lle mil oito
centos sessenta c tres. 

(L. S.) 

(L. S.) 

Ped1·o de Alcantm·a Bcllcr;arde. 

Fé d'Ostiani. 

E sendo-Nos presente a mesma f:onvençiío, cujo 
teor fjca acima inserido e hem visto, considerado 
e examinado por Nós tudo o que nella se conl(~m. 
a Approvamos, Raliflcamos e Confirmamos assim no 
fOL!o como em cada um de seus artigo:-. e cstipu-
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!ações, c pela present6 a Damos por firme c valiosa 
para produzir o seu devido efl'eito, promettendo em 
fé e palavra Imperial cumpri-la inviolavelmente e 
faze-la cumprir e observar por qualquer modo que 
possa ser. 

Em testemunho e firmeza do que Fizemos passar 
a presente Carta por Nós assignada e passada com 
o Scllo Grande das Armas do Imperio, e referendada 
pelo Nosso Ministro e SecretariO de Estado aLaixo 
assignado. Dada no Palacio do H.io de Janeiro aos 
vinte e dous dias do mez de NóvemLro do anno do 
Nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
oitocentos scsstmta c quatro. 

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

João Pedro Dias Yieim. 

-
DECRETO N. 3.36!,.- de 17 de Dezembro de 18G4. 

l'roroga as disposições do art. 486 1\i 2.0 o.• 5 do flegulamcnto das 
AJfaodcgas do Jmperio. 

·Usando da autorisação do art. 23 da Lei n.• 1.177 
de 9 de SctemLro de 1862, e visto o art. 02 do 
Regulamento de 19 de Setembro de 18GO; Hei por 
bem pro rogar até o ultimo dia do anno de 1865 
ns disposicões do art. 486 § 2.• n.• 5, do Hcgula
mento das Alt'andegas do Imperio. 

Carlos Carneiro de Campos, do l\Ieu Conselho, 
S.enador do Imperio, Ministro e Sect·etario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasete 
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e quatro, 
quadragesimo terceiro da Independencia e do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

Carlos Carneiro de Campos. 

--
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IJECHETO N. :L :JG:) -de ~O de IJczemiJro de 18GL 

Elera a oito Comp;1nhins o Batalhão de Infantaria h• 5 do serviço 
a di v o da Uuanla :\acionai da Provmca das Alagôas. 

Atlf'ntlendo n proposta do Pt·esidente da Província 
tias Alagôas, Hei por bem Decretar· o seguinte: 

Ar'tigo unico. Fka elenldo a oito Companhias o 
Balalhüo de Infantaria 11." 5 do serviPo activo da 
liunrda Nacioual dn Província das Alagoas, orga
nisado no Município do Pilar·, da mesma Provincta , 
~~ revogado o Decreto n." 988 de 1 l de Junho de 18[;2, 
na pnrlt) em ctue crt)OU atJUCllc Batalhão com seis 
f :outpanlli:ls. 

Ft·audsco Jns{) flll'fado, do Men Consdho, Pt·esi
d ente do Conscllto de 1\1 iu istros, l\1 inislro e Secretario 
dt~ Estado tios Negodos da Justiça, assim o tenha 
t~ntendido e faca PXecutm·. l'nlacio do Hio de Janeiro 
t'lll vinte de Dêzembro de mil oitocentos sessenta e 
•jllatt·o, f!!Iadt·agesimo tereciro da Indepeut.lencia e 
t () lt11p1'1'10. 

Com a·Hubtka tk Sua :\Iagest<tde o Impc~rador. 

FJ'{()Icisco Jusé Furltido. 

DECRETO N. 3.:166- de :H de Dezembro de 186.1.. 

Cn'a um natalhão de Infantaria da Guard:J Nacion.al na Fn•guczia 
de S. Uouçalo de Pedro ll, da Proyiucia de Mato Grosso. 

Aflendendo á proposta do Presidente da Provineia. 
de Mato Grosso, Het pot· bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica 1:reado na Freguczia de S. Gon
çalo de Pedro II, da Provineia fie ]\falo Grosso, UIU 
Batalhão de Iufaularia da Guarda Nacional, com 
qu~tro Compauhias, e a designação de 8.• do serviço 
act1ro, o qual terá a sua parada 110 lugar qwCJ llte 
fi)r nwJ'cado pelo Presidente da Provinda na fúrrua 
da lt'Í. 



Fr·mwisro .Tos(~ Furtado, do i\Ieu Conselho, Presi
dente do Conselho de Ministl'Os, Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
f'm Yintc e qniltro de Dezembro de mil oitocentos 
~a~sscnta f' quatro, quadragesinw terceiro da Inde
pemlf'rH·ia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Impr>rador. 

Francisco .José Fm·tado . 

.... --

DEC:RETO N. 3.367- de24 de Dezembro de ~81H. 

Eleya a oito Companhias o 3. 0 Batalhão rle Infantaria rla flnarda 
"'arional da Província de :\lato Grosso. 

AllmHlendo ú proposta do Presidente (la Provinda 
d1• ~rato Geosso, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica elevado a oito Companhias o 
Bntnllrr10 de Infantaria n.o 3, org-anisado com seis 
compnnllias no ~lunieipio de Cmabú, da Província 
de !\Tato Grosso, c revogado nesta parte o Decreto 
11. 0 9'>6 de 10 de Ahril de 1852. 

Francisco Jost'~ Furtado, do l\Jm1 Con!'.ellw, Presi
dPnte elo CtmsPiho de Ministros, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
cnlcndido f' faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
Pm vinte e qu"att·o rle Dezembro de mil oitocentos 
sessenta e quatro, quadragesirno ter~eiro dn Inde
pendcncia e do Imperio. 

f:nrn a Rubrica de Sua l\Jngestade o Imperador. 

Francisco José Furtarln . 

. , .. _ 
l.F.IS DE IR/li. l'IRTF. H. :l'l 
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DECRETO ~. :1. :lfi8- dt~ 28 de lkZ('Jithm dt• 1 HliL 

Autorisa o tran~porte da quantia de 1.180: 482SOOO de umas (Iara 
outras verbus de despeza do 1\linisterio da Fazenda no exercício 
de 1863-1864. 

Não sendo sufficiente o credito votado pela Lei 
n.• 1.07 de 9 de Setembro de 1862 para as verbas 
do Ministerio da Fazenda, constantes da tabeJJa an
nexa, no exercício de 1863-1864: Hei por bem, IHl 
eonformidade do art. f 3 da referida lei, tendo ouvido 
o !\leu Conselho de .Ministros, A utorisar o trans
porte para as mesmas verbas da importancia de 
'1.180:M12$000, tirada das se~uinles:-Ditferença entt'(' 
o cambio par de 27 e o meoio de 21> 5 / 8 , - Adminis
tração de estamparia e impressüo do Thesouro Na
cional, - Typographia Nacional,- Curadoria de Afr·i
canos livres, -Medição, de terrenos de marinhas,
Despezaem Londres com o emprestimo de 1858,-" 
- DifferNtça de cnmhio nas remessas paro Londres, 
t'lll que Sf~ \'Briticát·ão sobras; fazendo-se a distribui
eão de aecordo eom a mesma tabella, e devendo 
;:sta medida ser levada opporlunamente ao •~onhe
dmenlo da Assemhlt>a Geral Legislativa. 

Carlos Cameiro de Campos, do l\leu Conselho, 
Senador do Imperio, :Ministro ~ Sect·etario de Es
tado dos Negocios da ~Fazenda c·Presidente do Tri
lmnal do Thesouro Nacional, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
únte oito de Dezembro de mil oitocentos sessenta 
e quatro, q':ladragesimo terc~iro da Independeneia 
e do ImpcriO. 

Com a Hubrica de Sua 1\lagrstade o Imperador. 

Carlos Cm·nei1·o de Campos. 
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'J'abellas das quantias que, por Decreto desta data, se 
transportào de umas para outras verbas do art 1',• da 
Lei n.• t .t1'7 de 9 de Setembro de t882, nos tel'nióli do 
art. t 3 da mesma lei, para oceorrer á deOeleHela tiéeo
nheeida nas referidas verbas no exercicio de t 883-84. 

E' transportada para a verba § :J.• rla dividiJ in
lel'na fundada a importancia de 393:4-82$000. 

Tirada das seguintes : 
~ 2. • Di1lerença entl'e o 

eamhio pa1· de 
27 c o medio ele 
25 5/s.......... 1:2.':l:613S·II2 

.~ 12 .• \ tlrninis Lraçiio 
da Estamparia e 
Impressão do 
Thesouro Nacio-
nal............ 29:000$000 

Typographia Na-
cional......... 60:000$000 

~ f :l. 

Curadol'ia de A fri-
canos livres... •I :900$000 

~ 16. 

M eelieüo de terre-
uos '(I e marinhas 3: 000$000 

l\ 17. ::3 

~ 27. Despezas em Lon-
dres com o em-
pl·cstimo de f 85R -175: 968$888 393: 4828000 

E' ll'tlWiportada a rJuau
liadc6.\7:000HOOO pa
ra Hs verbas: 

~ \1." .Juizo dos feitos 
da Fazenda.... ::l0:000$000 

~ I o. Estnt,:õcs de ane-
eadaçüo. . . . • . . 2:20: 0000000 

~ J:.i. Ajudas de euslo 
r~ gntiJieaçóes. 30:000~000 

~ 18. l'remios. descou
los de bilhetes 
ela Alfandega , 
etc............ 197:000$000 

~ 19 . .Jul'os do empres-
tiwo do cofre 
dos Orplliws... 170:000~000 



Timda da ru!Jrica ~ 27 
Despezas em Londres 

eom o emprestimo de 
1858 ......•....•.... 

E' trausporlada vara a 
verba * 28 Adianta
mento em Londres da 
garantia do 2 °/o pro
vineiaes das estradas 
de ferro da Bahia e 
Pernam!Juco a im
porlancia de 140:000$. 

Tirada do § 27 Despezas 
em Londres com o 
emprestimo de ·1858. 

Do ~ 30. Di!l'erença de 
cambio nas remessas, 
ele ................ . 

2lil-t-

6'17: 000$000 

fiO: 000$000 

80:000$000 1\.0:0008000 
-------- ---------

,, . ,180: 482$000 

Palacio do Hio de Janeiro em 28 de Dezembro 
de 186L-Car'los Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 3.36!J -de 28 de Dezembro de 186í. 

Designa a orúem segundo a qual devem ser extrabidas as lo~eti<ls 
no auno de 1865. · 

Hei por ·bem, em conformidade do art. 2.0 da Lei 
n.o L099 de ·18 de Setemb1·o de 1860, que a respeito 
das loterias, cuja extracção d~ve ter lugar duranlé 
o (Jroximo anno de 1865, se observe a ordem mar
eaâa na tabella que com este baixa, assignada por 
Carlos Carneiro ile Campos, do 1\Ieu Conselho, Se
nmlor do Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda c Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, que assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
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oito de DezemlJI'O de mil oitocentos sessenta e qua
tro, quadr·agesimo terceiro da Independencia e do 
lrnperio. 

com a JluiJrica rte Sua ~lagesladl' o Imperatlur. 

Carlos Cm'JleiJ·o de Caiii}JOS. 

'l':thell:t das lotct•ias, que, ua t•oufoJ•midadc do Dcet•eto 
desta daht, tem de set• cxtrabidas durante o anuo d•• 
·J 86:>. . 

f.a A :J." u favor do Moule Pio dosSenidorcs doEs
lado.-Decreto 11. 0 i .226 de 2:l tle ,\gosto 
de 1864. 

'2. • _\ :l:J." a favor da Academia de l\'Tusie<t c Opera 
NacionaL-Decreto ll. 0 979 de10 de Se
tembro (le 1858. 

:J. • :\ .1." a favor do Monte Pio dos Servidores llo Es
tado.- Decreto n.o 1.226 de 22 de Agosto 
de 1861-. 

L" A I . • pam as Obras da Matriz da Hoa-Vista . 
na Cidade do Hecife.-Decreto n.o 908 de 
12 de Agosto de 1857. 

:; . • .\ :ti." para as Obras do novo Hospital da Santa 
Casa da Misericordia da Côrle.- De~.:reto 
n." 1.009 de 2!i de Setembro de 1858. 

ti." A i.i." a favor elo Monte Pio dos Senidoi·cs do 
Estado.-Decreto n.o L226 de 22 de .\gosto 
de 1861. 

7. • ,\ :H." a favor da Academia de Musica e Opera 
Nacional.- Decreto n." 979 de I 0 de Se
tembro de I S58. 

8.• A 1:i!." para o mdho1·anwnto do estado sanilarin. 
Decrl·lo u.o l)98 de 11· tlc SetemLro de t8üO. 

9. a A 83. a cujo !JcueHcio deve SCl' repartido pela 
Santa Ca:o:a da Miserieordia, Exvostos, Ile
eolhiweuto dos Orphãas, Collegio de Pe
dro li e Seminaf'io de S. José.-Deereto rle 
'23 de :Ml.lio de 18.t,l. 

-10. A 35.• a favor da Academia de Musien e Opem 
NHcionai.-Deen!lo n.o 07!) de 15 de SC'INrt
hro de 1858. 
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·11 .. \ G." a !'avo r do Monte Pio dos Servidores do 
Estodo.-Decreto 0. 0 1.226 de 22 de Agosto 
Je 186tL 

1·1 .\ :Hí." a favo!' da .\eadelllia de Musiea e Opera 
Nadonal. - Dec!'eto n. • 979 de 15 de Sn
te m IH' o de 1 Ri.í8. 

J:! .. \ 1:1.• pnra o melhoramento do estado sanit;uio. 
DPereto n.o ti98 de 1 ~-de Seternlll'o de ·18:if). 

11. .\ :>:i." pal'a as ob!'as do novo Hospital tia Sauln 
Casa da i\lise1·ieordia da l.ôl'te. -Decreto 
11." 1.009 dn '25 de Selem h !'O de 1858. 

I:;. :\ i." a favor do l\loute Pio dos Servidores do 
Estndo.-Deereto n.• •1.2't6 de 22 de :\gosto 
de 186L 

Hi .. \ l\.." p<u·n o mcllwr<mlt~llto Jo estado sauitario. 
Decreto n.• 5\l8 de 14 de Setembro de l!~ijO. 

17. A i.• para patrimonio do Hospkio de Pedro II. 
Deereto n.• 871) de 10 de Setembro de 1850. 

I~- .\ H í." cujo beneficio de\·e ser repartido pela 
Santa Casa da Miserieordia, Expostos, Rc
eollümento das Orphãas, r.ollegio de Pe
dro Il c Seminario de S. José.- Decreto 
de 2::J de l\Jaio de 1821. 

1~1 .. \ 60." parn as obras da Casa de Cort'ecçüo.
Dcereto ele 29 de Outubro de •1835. 

to .. \ 8." a lilYOt' do Monte Pio dos Servidoros do 
Estado.-Decreto n.o 1.226 de 22 de Agosto 
de 1864. 

:!l . . \ ~ti." n favor do Hospital da Sauta Casa da .\Ji
serieordin dn Corte.-Dcereto de 25 de Ou
tubi'O de '1839. 

'tt . . \ !1." n favor do Monte Pio elos Servidores do 
Estado.-- Decreto n." 1.2:26 de 22 de .\gosto 
dP 1HIJ'I. 

':.':!. .\ l:i.' pttr;• u llldhuratiJetJlu do Psladu sanituriu. 
Decreto 11." :>98 de H de Setembro de ,IS[i(J. 

:?.í. A J:í." <1 f'ttvor do Hospício de Pedro II.-Decref.u 
11.'' i'>G6 de ·10 de Julho de 1850. 

·;.>:). A%." para as obras do novo Hospital da Si!Ufil 
Casa da Misericonlia da Córte-Deerelo 11." 
1.009 de 25 de Setembro de 1858. 

:.>h. A 10." a favor do Monte Pio dos Servidores do 
Estado.-Decreto n.o 1.226 de 2'~ de Ago:o,to 
de 186L 

':!7. \ I.' parn fundaçi'w de uma e as~ de caridade 
11a Villa de Curvello, em Mmas.-DeerPf.n 
11." H:·,·~ •k 7 de .Julho de 181iH. 
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~R. :\ R" pam pall'ÍillOlliu do Jluspido de l't·dl'll 11. 
Deert>to n.o 87!) de 10 de SetemiJI'o de 18:Jfi. 

29. A ·1." para as obras do Hospital da l\lisericordia 
de Jaearel1y, na Província de S. Paulo.
Dt>crcto n." 1.015 de 6 de Julho de HWI9. 

:Jo. A 1 ·1.• a favor do 1\lontc Pio dos Servidores do 
Estado.-Dcereto n.o 1.226 de 22 de Agosto 
de 18ü4. 

:11, A 27." para as obras do novo Hospital da Santn 
Casa da l\Iiserieordia da f.orle.-Deercto 
11." 1.009 de 25 de Setembro de 1858. 

n. \ 2." para o Hospital da caridade da Cidade de 
.\Iaceió.-DPcreto n. o 986 de 22 de Setembro 
de ·18ti8. 

:1:-1. A 1." n unica pam eouclusüo da Igreja de S. 
Frnncisco dn Cidade de PitangUI, em .i\Ii
JHls.-Decretn 11. 0 %'l dr 7 df' Julho dr• 
1858. 

:vL A S!.i." eujrl beneficio deve ser repartido pela Santa 
ca'sa da Miserirordia da Côt·te, Expostos, 
necolhimento das Orpltf'ms, Col!Pgio de Pf'
dro H e Seminario de S . .Tos{·.- Decr·f't o 
<fl, :2:1 de ~Iaio tle 1821. 

:J!i. A 11." a famr do Monte Pio dos SPI'vidores do 
Estado.-Decn~to 11.0 1 .22fi de 22 lk Agosto 
de 186!L 

:Jfi. A Gl." para as oiH'as da Casa tle r.on·ec<_:úo.-Dc
creto de 29 de Outubro de 1830. 

:n. A 4G.' para o melhoramento do estndo sanita
rio.-Decreto n.o 598 de I i de Setembro 
de 18!i0. 

:JR. A t:l.• a favor do Monte Pio dos Snrvidores do 
Estado.-Decrelo n.• 1.226 de 22 de Agosto 
de H!G1.. 

~Hl. •\ 28." parn as obras do novo Hospital da Santa 
Casa da ;\lisericordia da Côrte.--Deereto 11.• 
·f .009 de 2!:i de Setembro de 1858. 

!lO. A 11-." a favor do Monte Pio dos Servidores do 
f:stado.- DePrf'to 11. 0 1 . 226 de 22 de Agosto 
de IH6L 

í I . ,\ I. • pam n eons.trucção .da Igreja 1\Iat!·iz Llt> 
Santo Anlomo, da Cidade Dtamantma.
Deeretn n." 954. de 7 de Julho de ·18i)8. 
a favo•· do "Jontc Pio dos Sm·vidorcs do 
Estado.- DepJ·pto ll." 1 . UH de 22 d1· \g1 ),; 11) 

dr• PWI. 
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'&:1. ,\ 1." pMa n l'aro1'11ia da:-; Sete Lagôas, em:\lin:b. 
- Dc1:rP!o /1. 0 9:;~. ri<' 7 de Julho dn 1R!íR. 

H. \ 2." para as obras das Igrejas l\Ialrizes da Villa 
de Oliveira c Freguezta do Passa Tempo, 
em Minas.- Decreto n.• l.o:H de :w dP 
Agosto de 1859. .. . 

Mi. :\ 'i>. • para ns obras da IgrPjh de Nossa Scuhom 
da Conceição da Cidade de Arncnjü, da 
Provinda de Sergi1w:- Decreto n.o 99:1 
de 22 de Setembro de 18!i8. 

'di. A 7." para as obras da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da antiga Sé.- Deeret.o n.• 9Gii 

I • 
I·;. 

de f. de ,~gosto de 1858. 
I." n favor 1l;1 ,\ssoeia\:flo Typogrnphira Flu

lliÍIH~IlsP .-llt•nrto 11." 90S df' 12 d1· Agosto 
df' 18:i7. 

t,R. A '•·' n favor 1la Imperial Soeictlndc Auxilindor;l 
das A rlrs Mcennicas, Liberaes ~~ Benefi
~~ente.- Decreto 11." 91G de 2G de ,\gosto 
dP 18!i7. 

1~1 .. \ 9" pnra pntrimonio do Hospício de Pedro Jl. 
Deerct.o 11." 857 de 1 o de Setcmhl'o de 18ali. 

:;o. .\ :L" para ns obras das Matrizes da Proviucin do 
Piauhv .- Deert,to n.• \laG de 7 dL• Julho 
de 185'8. 

:;1. \ t." pam as obras tlas 1Tatl'izes da Yilla l\'orn 
de l'acntuha e Porto da Folhn, na Provin
l'ia de Sergipe.-Df'creto n.o \J.I7 d() 2G dP 
Agosto de 1857. 

:;<t. A ft .. " <1 favor do Hospital da Miserieordia da Ci
dade de S. Joftr.l d'El·Hei.-Derrf'to 11. 0 !)\1~ 
de 22 de Setembro de ,1858. 

:;:1. \ 2." pm·a as obras das Matrizes de llbntubn, 
1w Provinda de S. Pnulo. -Decreto 11." 
\1\)7 dt~ 22 de Setembro de ,J8;i8. 

:; í. .\ I.'' para as obras das Matrizes de Nossa Se
nhora da liloria 0 de Santa Thercza do i\lu
nir~ipio de Yalcnça, na Provinia do Bin 
de Janeiro.- Decrrtu n.• '1.02:j de 27 df' 
.Julho de 18:)9 . 

. ,.,. .\ I." pam as obras das l\Jati'Ízes de Nossa Se
nlwra do Uvramento de Bananeiras , d;1 
Pr·•Hineia da Parahyha do Norte.- DeerPtn 
11. o 1 . 029 de 22 de Agosto de 185\l. 

:;1i .. \ 2.• par·a as oiJras e outros nhjeclos de que 
neecssitarcm as Matrizes das Paroehias de 
:\lontf's Clnros, Conlf'ndas f' S. R omito, .la-



- ~i3-

nuaria, Barra do Rio das Velhas, Grão 
l\Iogol e Curvello, da Provinda de Minas. 
Decreto n.• 1.030 de 22 de Agosto de 1859. 

1l7. A 1. • a favor da Bibliotheca Flummense.- De
creto n.• 988 de 22 de Setr~mbro de 1858. 

!í8. A 1.a e unica para a conclusão das obras da Ma
triz do Espírito Santo do Mar de Hespanha, 
na Província de Minas.-Decretu n.• 1.05t 
de 9 de Julho de 1860. 

!>9. A 1.• para as obras da Matriz do Pilar, na Pa
rahyba do Norte.-Decreto n °. 1.052 de 
9 de Julho de 1860. 

60. A 1.• e unica para conclusão das obras da Ma
triz da Villa Leopoldina da ProTincia de 
Minas.- Decreto n.• 1. 052 rlr 9 de .Julho 
de 1860. 

Rio de Janeiro em 28 de Dezembro de 18fH .. - Ca,~
los Cm··neiro de Campos. 

LEIS DE 1864. PARTE 11, :la 
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DECRETO N. 3.350 A. -de 2~ tle Novembro de 186.i 

Marca os prazos, dentro dos quaes os concessiooarios de minas deve111. 
começar a lan·a-las e recoUleçar os trabalhos illtcrrutupidos. 

Attendendo á necessidade de dar maior desenvo}
vimento á industria de miner~ão, regulando a cttw 
cessão das minas, e sendo neoessario para este üru 
estabelecer prazos, dentro dos quaes devão começar 
os trabalhos da lavra e continuar os que forão inter .. 
r~mpidqs com grave prejuízo ra!-'a o tim dll con~es
sao, Hei por bem, c[e conformidade com .3 M:inba 
immediala Resolução de vinte nove do mcz fjndo, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negocias· do 
Imperio do Conselho de Estado, de dé:Lesete do dHo 
mez, Decretm· o seguinte ê . 
. Art.. 1. • Fica marcado o prazo. de dQUS annos para 

lfs actuaf.s concessionarios de minas começm~em os 
trabalhos da lavra das mesmas minas, sob pena de 
caducidade da concessão. 

Art. 2,• Uma vez comecndos os trabalhos da mi
neração, não poderão, debaixo da mesma pena do 
artrgo antecedente, ser suspensas por mais de trin•a 
dias durante cada anno civd, sem que os con~ssio
narios provem perante os Presidentes das Provindas, 
onde e·stiverem situadas as minas, ou pemnte o Mi-. 
nisterio da Agricultura, Commercio e Onras Publicas, 
que a interrupcão dos trabalhos é occasionada por 
qua!quer' caso cfe força maior, devendo em tal hypo
these submetter-se ao prazo que lhes será marcado 
para rec-omeçarem os mesmos trabalhos. 

Art. 3.• As disposições dos m·tigos anteriores vi
goraráõ tambem para os futuros concessional'ios de 
minas, em cujos actos de concessão se não marca
rem prazos para o começo e interrup1,;ào dos tra
balhos. 

At·t. t.• Os trabalhos preparatorios da mediçào e 
demarcaçüo do terreno mineral de lo das as conces
sões feitas até o presente, ou que para o futuro fo
rem feitas, deveráõ sercomeçados e terminados, na 
primeira hypothese, dentro do prazo de um anno, 
contado da data deste Decreto, e na segunda hypo
these, dentro do mesmo prazo, contado da data da 
co~cessão : salva a disposição em contrario nclla 
expressa. 
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Art. r.. • No caso de caducidade da caucessão decre
tada em virtude das disposições do artigo segundo, 
o concessionario perderá todas as bemfeit0r1as que 
tiver feito nas minas, cuja concessão fôr annullaaa, 
sem direito a qualquer mdemnieação, podendo en
tretanto retirar todas as cousas moveis e semoventes, 
que alli existirem e que lhe pertencerem. 

Art. 6. 0 Aos a.ctuaes concessionarios de minas, àos 
quaes forão estabelecidos prazos ~ara começo dos 
repectivos trabalhos e para a medi~ e. demarcação 
das datas concedidas, mas que nao tiverem preen:..:. 
chido as clausulas. da.s suas concessões, fica marcadó 
o prazo de mais um anno, contado da data deste 
Decreto., tanto para medirem e demarcarem as ~M
mas datas, como para darem começo aos trabalhos 
da mineração, se presentemente fôr menor o resoo 
de prazo que llies tlver sido conc~dido para este fim. 
Findo este prazo, que por nenhum motiv(} poderá 
ser prorogado, a concessão eaducará, na. fórma de
terminada no artigo antecedente. 

Art. 7." Ficão revogadas as disposições em con .. 
trario. . 

José Liberato Barroso, do M·eu Consetbõ, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Irnperip e 
interinamente dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em ''inte 
c nove de Novembro de mil oitocentos sessenta e 
quatro, quadragesimo. terceiro da Independencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mag·estade o Impera doc. 

,.,. ...... , 
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D.ECRETO. N. 3.351 A:._de 29 d~ Novem-bro de·18ti4. 

1\~hece o direito dos herdeiros 'do Visconde de Mar.asuape. i coo
. ttSIIIo .feita pelo Decreto o. o 887 de 18 ~e Dezembro de t$51; e 
approva as ciJusula.s para o cootr!fcto. a q"'e allude o m~smo-De-
crcto.. --·--

Attendendo ao que Me representou Gúilherme Fran
cisco Jone~. por si e camo procurador dos ouiros 
herdeiros do fallecido Conselheiro de Estado Vis
coil(ie de· MarangUap.e ·: Hei por bem Deelai'ar que o 
dlreUo. flo.Peferido. Vtsconde à exPJoração das mma5; 
mencionadas no Decreto numero oitocentos. 9itenta 
fil sete de. desoito de Dezembro de mil oitocent98 em .. 
cMi!M. e. um, compeMl actualmet~te a seus herdeiros~ 
e bem, assim Approvar· as ~lausulas para o contracto 
doe. q_ue fa.!la o mesmo Decr.eto, as quaes com este 
batxao ass1gnadas pôr José L1berato Barrozo, do 1\leu 
Conselho, M~istro e Secretario de Estado dos Nogo
cios do Imperio. e inflerinamente dos da Agricultura, 
Commercio e Obras Publi.cas, que assim o tenha en
'endido e taça execut.ar. Palacio. do Rio de Janeiro 
em vinte. nove. de. Novembro de mil oitocentos · ses~ 
senta e quatro, quadTagesilllD terceiro da tndepen-. 
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J.osé Liberato Barrozo • 

. ~latlfliulau; a- que se refere o Beereto o.0 3.31;1 ,\ 
desta data. 

I ,a. 

A Companhia, que tem de trabalhar as minas, de 
que falia o Decreto n.• 887 de 18 de Dezembro rle 
485t, deverá estar organisada dentro do prazo im
prorogavel de um anno, a contar desta data. 

!:.•· 

l.ogo gue fór incorpo1·ada, deverá. proceder ás 
~xploraçoes, que julgar convenientes em ordem a 
poder designar o lugar ou· os. lugares, que tiver de 
J.a"rar, com tanto, porém, que em taes explorações 
não gaste mais de trinta m.ezes contados desta data, 
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A faculdade de fazer as explorações con~enjerlle$ 
nos lugares mencionados no citado Decreto de 485i 
não paderá ser exercida emquanto a Companhia sa 
mio obrigar pm·:mte o Presidente da P1·ovincia a 
indemnisar todos. os prejuízos, .}lerdas· e damntls, 
que causar ás propriedadt's particulares, onde forem 
feitos os serviços de exploração, 

3,• 

Escolhido o lugar para a mineração, a Companhia 
deverá requerer licença para nelle fazer medir e: 
demarcar, á suas expensas, ate t50 datas mineraes 
fie UL7il0 braças quadradas, em cuja posse porém 
uão entrará senão á mediuu que provar que tem 
empt·egado elfcclivamente quantia correspondente· 
n cada uma data ua fórma, por que tmus abaixo 
se diní. · 

Esla medição deverã estar terminada, e os tra
balhos da minemção corncçaráõ dt~ntro do praz-o 
de tres annos contados desta data. · 

f:om o auto de medição e demarcação do terreno 
mineral, a Companhia apresentará ao tJo\'erno Jm ... 
perial uma planta topographica e geologica :do lu~ 
ga1·, c uma descripcão Circumslunciada das núnas 
que tiver nclle encoÍltrado, com deelam.,;ão de. sua 
11a1ureza, possança ou riqueza, dire'eção, distar.1:ia 
Pm que fica dos povoados mais proximos, meios 
de transporte entre ellas e os mesmos povoados, 
dos nomes dos indivíduos, a que pertencerem ô's 
terrenos miueraes, das edificações e b.emfc-itorias 
nelles existentes, valor provavel destas, e q\Ja~cr · 
outras especificações que seri'>ii·em- rara faier co
nhecer todas as circumstancias c relacões dellas. 

Acompanharáõ tambern amostras de todos os rni
ncracs descobertos. 

4."-

A Companhia não poderá tomar ()<'lsse d<tS datas 
que lhe· são outorgaâas se niio á meultla que fm):' 
"ar que tem empregado .nos trabalhos da tavra as 
sommas proporcwnaes a cada uma data. . 

Esta proporção será dé 5:000$0()0 por data· minerat 
para a mineração do ouro c prata, e de 2:00<t$00(}o 
para a extraq.;ão de quaesquer outros minerae:;. 

A prova do emprego effeetivo da sommn c.orres-; 
pvnden!e a cada uma data será dada du confgrmi; 
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dade com a.,; regras eslabelecidas no Decreto n.• 
a.236 de 21 dr !\larço deste ann_o. . . 
· Para- começar os trabalhos a r:ompnnhia entrará. 

na posse de dez datas mineraes independente 'da· 
prova prévia do emprego etTectivo do eapital ébr-'
respondente. 

. se os terrenos escolhidos pela Companhia forem 
de-propriedade particular, e ella os não puder obter 
por· :meios a:tnigavei$, representará ao Governei Im
peri~l, por inter~edio do Presidente da Proviricia. 
par~ ·que seja decretada a sttú desapropriaeão." 

() ·Pre~!ident-e da Provincia, ouvidos os pi·oprie..,. 
tarios que niío quizerem ceder seus terrenos para 
os trabalhos da Companhia, enviará. ao Governo a 
representação com sua -informação motivada. 

Se, porém, os terrenos forem devolutos a Com
panhia os haverá do Estado p~lo preçO minimo da 
tt·i n.• 601 de ~8 de setembro:oo 4850.-

a. a 

Por conta da r.ompanhia correráõ as despezas tanto 
!la demal'caçiio e medição d<?s ~errenos, como do 
processo para sua desapropr~açao. 

7.• 

Fica elevado a noventa annos o prazo de trinta 
concedido na condição 1.• do Decreto n.o 887 de ~8 
de Dezembro de ~85t. Este pra~o começará a correr 
d~ data em que principiarem os trabalfios da lavrA, 
na conformidade do disposto na clausula 3.• 

8.• 

, A Companhia pagará, além do imposto de 2~000 
tl()r dara mineral, ae que trata o art. 34 da J .. e1 n.o 
M l . .de 28 de Outubro de ~ 8j8, dous e meio por cento 
elo. producto liquido da extracção dos metaes precio
sos; e um por cento do producto liquido de qualquer 
outro mineral, .ficando assim· revogado o Decreto n.o 
1.31;9 .de 3f de Janeiro cte .1854- . 

••• 
1 t\ Companhia não poderá empregar Ms trahalhos 
oa miria indivirluos pativos. 
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tO.• 

N-ão poderá tambem interromper os mesmos .tra
balhos por mais de trinta dias em cada anno civil, 
salvo os casos, de força maior provados perante o 
Presidente da Prffirincia. · 

...... • 
Não poderá outrosim p~ssar esta ~o{ltessãó _á 9'u

trem, por qualquer dos m6His eonhec1dos em drrruto, 
para transferir a _propriedade, ou dividir a. mina., 
sem prévio consentimento do Governo Imperial, que 
não o concederá, se o subrogando em seus direitos 
e obrigações não tiver as faculdades necessarias 
para lavra-Ia, 

~~-· 

A Companhia nãg poderá fazer obras nos rios que 
correrem pelos terrenos que lhe forem concedidos 
senão mediante consentimento J>révio do Governo 
Imperial, que lhe não será conferido, emquanto não 
fôr por ella apresentada a planta das obras que pre
tender executar. 
· Esta planta será em duplicata, e assignada pelr Ge

rente ou Director da Companhia, e depois de ap~ro
vada, ser-lhe-ha devolvido um exemplar rubncado 
pelo Director da Directoria Central do Ministerio da 
Agricultura. Por nenhuma circumstancia poderá a 
planta ser alterada, devendo, na hypotbese de ser 
aconselhada qualquer alteração., submette-la d,e novo 
á approvação do Governo. com as mesmas t'orma~ 
lidaoes. 

A Companhia gozará por cineo annos da isençao 
dos direitos de consumo para as machinas, peças 
do machlnismo, utensilios, instrumentos e. quaes
quer outros objectos especialmente destinados á nü-
neração, que Importar. - · · 

Para este effeito deverá apresentar todos os annos 
no mez . de. Janeiro· uma relação d0s objectos, que 
lhe convwr Importar para o consumo do· anno, ao 
Tribunal do Tnesouro, que poderá alterar as par
cenas dos objectos pedidos, ou elimina-las mi;!SJli«J1 conforme entender conveniente, · 
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·1·1.• 

Fica concedida tnmbcm a bcnc;ão do recl'Uiamento 
e do servif{O ncfivo da Guarda Nacional aos nacionaes 
que foreni _empn~garlns pela Companhia no scrvir::n 
da mmcraçao. 

O Director dos trabalhos deverú remelfer pam estt~ 
fim todos os annos uma relação de taes empreO'ados. 
com declaração de seus nomes por extenso, idades, 
naturalidades, profissões, estado civil, e Ínformar do 
procedimento de cada um ao .Presidente da Pro
víncia, que farú expedir pela Policia as competentes 
guias de ist-nçiw. qnP só valerúri por m11 mmo. 

A 1:ompanhia. por inl.oruH·dit• do PrP,.;idcnte da 
Província, darú sPmesl.J'alnwnlP conta I'Jll J'elatorio 
dos trabalhos executados no senwsiJ'c• lindo, do pro
dueto Iwuto e liquido que tiver oLtido, das rnachmas 
que houv•~r f•mpregado no s,el'vic;o, sua força, seus 
motores. seus autores, proecssos adnptados para a 
extracção dos mincracs; o bnm assim a estatística 
dos frnhalltndorPs l'fllll l.odns as suns t'S[H•riliea(;ões. 

·IG.a 

Fica a Compnnhi;l sujeita a todos os Hegulamentos 
que se expedirem para a polirjn rlns minas, c a 
tJúaesquer onlcns quo ncste sentido lho forem inti
mndas twln PrPsirlcnte da Prnrinria. 

17." 

Fiea igualmcult> obrigada a prestar <los Engcnhei
I'OS que o Governo Geral ou Provincial commissionar 
para examinar os trabalhos, todas as informaçõf~s 
que por ellcs llw fo1·cm exigidns, c a l'acilitar-lhcs o 
'ingrf'sso cm suas officinas o lug:m~s do lrnhal11n. 

tS.a 

Oulrosim devet'<Í eollocar iJ testa do serviço da mi
neração um engenheiro dç minas, habilitado com 
,titulo scientifkn c• prm·as dP fH':lfif'a dP trabalhos 
.. desta natliJ'PZ:l. 

:19.• 

· · ·os prejuízos que forem cnusados a terceiros em 
consequencia dP culpa 011 dP!eixo nn dirf'f·c:iio P PH~-· 

.\DDTT\Uf:'iTOS P.IRTF 11. 
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euçüo dos trabalhos, coneráõ por •'onta da Compa
llhin, a qual t1ca obrigada a prestar aos trabalhadores, 
que por esse motivo ficarem impossibilitados do 
serviço, ou ás suas famílias, quando aqnelles venhão 
a falfeeer, os meios dP suhsistencia quP anterior
mPnle ganhavão. 

20.• 

Todas as contestações que se suscitarem po.r occa
sião destas clausulas serão decididas peremptoria P 
1lennHivameute pelo Governo Imperial ou paio l>Te
sidcnte da ·Província. 

Das decisões desta rahc recurso para o Governo 
rmperial. 

2t .• 

A Companhia tlcn sujeita ás seguintes penas : 
·1. • De multa de 100$000 pela primeira transgressiio 

das clausulas 2.•, 10.•. 15.• e 17.•. 
2:.• De multa de 500$000 pela primeira lt'ansgrcssão 

das clausulas 18.•, e 19.•. 
3.• de multa de 500$000 na rcincidencia das multas 

de 1 oogooo, e na de I: 000$000 na reincidenria das dt' 
;,oogooo. 

4.a :Pe annulla<;:ão desta concessão no caso d1~ 
inexecuçã.o das clau.sulas 8.", 9.• e 12.•. 

o pagamento das multas não liberta a Companhia 
do cumprimento das disposições das clausulas, cuja 
infracção der lugar á sua imposição. 

As multas seriío impostas admimstrativamente pelo 
Presidente da Provinda, cabendo ri. r.ompanhia re
~~urso para o Governo Imperial. 

No caso de infrac1;ão rla clausula 1·2.• correráô 
por conta da Companhin. ainda depois de decre
tada a caducidade da concessão, as despezas que 
forem necessarias para remediar os inconvenientes 
produzidos pelas obras feitas nos rios, devendo ellas 
sahir dos bens moveis existentes na mina, quf' firiio 
Psp~>rüllmentr hypotherados para este fim. 

~a hypothese dr ser annullada a pre~eutc coJt
~~essão, a Companhia não terá dit•eito a nenhuma 
indemnisação pelas ohras que houver ff'i!o; poderú 
porém retirar todos os objectos moYeis, sa!Yo se 
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estes ficarem hypothecados ás despezas que se hou
Yerem de fazer com alguma ob1·a, cuja execução 
compita á mesma Companhia. 

A Companhia é responsavel pelo damno que causar 
ás bemfeitorias feitas na mina, depois de decla.tacla 
a annullação desta concessão. 

23.a 

Ficão dependent.~s da approvação da Assembléa 
Geral Legislativa as concessões feitas nas clausulas 
;i.•, 13." e H.•. 

Palacio do Ilio de J11neiro em 29 de Novembro de 
1864.-José Libc1·ato Ban·ozo. 

-···-
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1\ECHETU .\. :J.:!:i:! \.-de :w de \u\t'lllhro dr ll'\.iL · 

(.omrde a Thufll;ll ller111y ::-argeut faculdade pelo prazo de uoTenlil 
;mnos para, por si ou por meio de uma Companhia, extrahir turra , 
p~troleo e outros miurracs nas Cumarras ds Camamú c Ilhtlo~, rJ;t 
l'rol'incia da Bahia. . 

\ tteHtlendo ao que ~Je representou. Tlw1_naz DC~Ill.\ 
Sargenl, o de confortmdade com a Mmha tmmedwtil 
Hesolueão do Yinte nove do mez Hndo, tomada so
bre pai:eccr da Scer;ão dos Ncgocios do Imperio du 
Consellto de Estado, exarado em Consulta ôe doze
sete do dito mcz, Hei por bem Conceder-lhe facul
d<Hk, pelo prazo de noventa annos, para por si ou 
pu r· meio de uma Companhia, ex_trahir turfa, pett·olco 
e outros mineracs nas Comnrens de Cammnú ellhéos. 
da ProYineia da Ballia, sob as clausulns que con1 
t•sle lwi.üío, assignadas por José Liherato Barrozo, 
do Meu Couselho, Ministro e Secretario de Fstado 
dos Negocios do Impcrio, e interinamente dos da 
.\,r.(Tieultura, Commer·cio e Obras Publicas, que as
~itrl o tenha entendido e fac,:a executar. 

l'alacio do Rio dfl Janeiro em tr·inla de Novembro 
de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimu 
t•·rcf'iro ela Independeneia e do Irnperw. 

Colll '' Hubrica dr• Sua ~htgeslade u lmpeYador. 

José J,ilJo·atu /f(I!'I'U::o. 

r·r;ut,.ulõts a •tu•· '<f' ••t•l't~•·•· t1 ON•rt'fn n." :J.3:;~ .\ 
.testa data. 

·).·1 

Ficll !'OJJ!'cdidu a Tlwuwz Denuy Sargeul faculdade 
pelo prazo de nuveuta annos para lavrar, por si , 
ou por meio de uma Companhia que organisar, den
tro ou fóra do Imperio, nas Comarcas de Camamú 
·~ Ilheos, da Província da Bahia , e nos lugares que 
forem designados, medidos c demarcados, turfa, 
{Jetroleo , feno , cobre e, ú excepção dos diaman-· 
tes , qua~squer outros mineracs que deseubrir , para 
o que lbc é concedida lice!1f:a por um anno, con
tado desta data , a fim de que' possa fazer as neces
; arias explon:H.:ões. por meio de sondagem, abertura 
dc Ji''';n!" r• ~n\toriil~ Psnn·a•;ÕFS. nu fJI11llfjtH~I' ou!ro 
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trabalho identico, com tanto, porém , lJUC previa
mente se obl'igue a indemnisar os proprietarios do 
solo dos prejuízos, perdas e damnos, que lhes possão 
rPsultar destes trabalhos. 

Esta cuueessâo confm·e ao eoncessionario todos 
os effeitos da propriedade da mina , em virtude dos 
quaes poderá elle vendê-la, troca-la, doa-la, ou fazer 
qualquer transacção tendente a transmittir a sua 
propriedade, com tanto, porém, que obtenha do Go
verno Imperial permissão prévia, que só lhe poderá 
ser negada, se o subroganao nos seus direitos não 
provar que possue as faculdades para cumprir as 
obrigações do concessionario. 

Tambem não poderá. a mina ser dividida sem per
missão especial do Governo Imperial. 

3.• 

O coueessionariu poderá desapro1,riar os terrenos 
particulares que forem precisos aos trabalhos da 
mina, desde que provar que empregou debalde todos 
os meios amicraveis de obter a sua propriedade. Os 
terrenos devolutos lhe serão vendidos pelo preço 
minimo datei 11.• 601 de 18 de SetemlJro de ·1850 . 

.•.. 
Fica euucediJo ao cuucessionario: 
I. • A isC'n~;ão por cinco annos contados da data em 

que começarem os trabalhos da mineração , dos di
reitos de consumo para todas as maehinas , peças 
de machinas, ferramentas, utensílios de serventia 
especial do serviço da lavra. 

Até o fim do mez de Janeiro de cada anuo deste 
prazo , uma relação dos objectos que ~Jrcm suffi
cientes para o serviço de um anuo será rrrrf~scntada 
ao Tribunal do Thesouro Nacional, o qua ou appro
vará ou alterará, diminuindo o que entender con
veniente em cada parcella , ou amda supprimindo 
aquellas que se não destinarem exclusiva e dirccta
mentc aos trabalhos da mincraeão. 

2.~ A isençào dos direitos de ·expnrtaç.ào para a 
túrfa . e petrolco durt~nl" o tempo rtest<• conces~n,, 
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As embarcações que importarem us olJjectos , ou 
exportarem os productos de que falla a clausula an
tecedente, poderão carregar ou descarregar no porto 
mais prox1mo ao lugar da mineração , guardados 
os Regulamentos fiscaes existentes e que vierem a 
estabelecer-se ou forem expedidos especialmente 
para este fim. 

o.• 

Os trabalhadores nacionaes que forem empregados 
11os trabalhos da mineração serão isentos do re
crutamento e do serviço activo da Guarda Nacional. 

Para este fim o conccssionario npresentará ao Pre
sidente da Provincin , no mez de .lauciro, uma rela
ção dos mesmos tralJalhadores com a dcsignaçiío df• 
seus nomes' idades' naturalidades' estado c~ivil I' 

profissão, c informará o comportanwnto de cada 
um delles. A' vista dest<l rclaçiio o Presidente da Pro
víncia fará expedir pelo Chefe rlP Policia as com
petentes guias de isençüo aos qw· cslin'J"Pill lla:< 
eircumstancias de a gozarem. 

1'.• 

O concessionario não puderú ·~H Ira r 110 g·uzo desta · 
concessão emquanto não provar pt·raute o Presi
dente da Província que cessárüo os elfcitos da so
ciedade que para esta empreza havia celebrado com 
.Joh~ Smi~h Gu.illrner, _que, conforme dPtlara o con
eesswnarw, c fallec1do. 

S.• 

Dcntl"O do prazo irnprorog<nel de 1101 e mezes. r ou-" 
ta do desta data, o concessionario deverá designar 
o lugar ou lugares, onde tiver de minerar. Nelles 
lhe serão concedidas até 30 datas mineraes de~ 4.1.750 
braças qu~Q.radas cada uma, na fórma da condição 
7.• do Dcc~,Jto n.• L993 de 2 de Outubro de 1857, 
na proporçJo dos capltaes que effectivamente forem 
empregados na mineração , de modo que cada data 
corresponda ao emprego de trcs contos cie r(•is. 

9.• 

Deutro Je igual pn.tzo, tawbe1u i111prorugand. 
contado cto di<•. P/ll q11C tcrnlinar o da clausula ante-
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cedente, o concessionario fará medir e Jemarcar o 
lerreno que lhe competir por esta concessão, mas 
uão padet·á entrar na posse de mais de diez dalas 
minemes, emquanto não provar, de collformid'ade 
com o que está estabeleciá9 no Decreto n.• 3.236 de 
21 de l\larço deste anno, que effectivamente foi em
pregado o capital correspl}ndente ao total das datas 
a que tivPr tilreito. 

tO. 

Os trabalhos da lavra deveráõ .começar dentro do 
prazo improrogavel de dous annos, contado desta 
data, G depois de principiados não poderão ser 
interrompidos senão pot· casos de força maior rlevi
damente provados. 

tt. 

O concessionario pagará o imposto de ~~00, por 
11111a só vez, por cada data minel'al, c~forw.e dispõe 
o art. 54 da Le1 n. • 5U de 28·de Outubro de 18~8, e 
mais um imposto proporcional ao, rendimento li
quido da lavra, a saber: de 1 •f. da turfa:, petroleo, 
t't~ITO ou qualquer outro mineral, e 5 •;. dos metaes 
prPr.iusns. P rlo f'ohre e chumbo. 

12. 

-As despezas, tanto da medição e demat·cação do 
terreno concedido, como do processo da desapro
pri::~ção, corl'er;)i) pot' f'nnta do concessionario. 

13. 

O concessionario nào poderá lavrar qualquer· 
outro mineral, além da, tu.rta e petroleo que des~o
brir dentro dos limites da sua concessão, emquanto 
não apresentar a planta do lugar onde estiver si
tuad_!l a nova mina, com uma d~scripção. circums
tanClada da sua possança, quahdade, d1reeção e 
quaesquer esclarecimentos que possão servir para 
dar uma idéa perfeita da mina, juntando n isto 
nmostr·as difl'Prentf's do minernl descoberto . 

. O -concessionado lic:.t obrigado a eollocar rra di
reeção dos trabalhos d;t Pxlrnrf'iío rios minPrM•s um 
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Engenheiro de mimh cum habilita~ões l?rovadas por 
títulos scientiticos e allestados dP prallea de traba-
1 h os desta natureza. 

Fica responsavel pelos dcsastt·es que occorrerem 
nos trabalhos das minas, provenientes da inobser
vancia das cautelas e medidas que a sciencia e a 
pratica aconselhão para os prevenir. 

Os trabalhadores que ficarem impossibilitados de 
trabalhar, ou suas famílias, no caso delles falle
cerem, em razão de qualquer acontecimento cau
sado por imperícia ou descuido na direcção e exe
cução dos trabalhos, terão direit9 de haverem do 
concessionario os meios de subs1stencia que antc
riormr·nte ganhaviio. 

1:;. 

O concessionario se sujeitará aos regulamclllos dP 
policia das minas que se estabelecerem, c cmquanto 
não forem promulgados, a qualquet· medida quf' 
neste sentido fôl' tomatla pelo Governo Imperial 011 

Provincial. 
Antes de começarem os trabalhos da cxtrncção dn 

turfa c do petroleo serão cxpcrtidas instrucçõcs cs
peciaes de policia sanitaria ~110. o conces: ,onarit• 
obscrvaril fielmente, sendo alem disso ohrigndo " 
eumprir todas as ordens que lhe forem dirigicl;Js 
pelo Presidente da Província, no intuito de preveni!' 
ou remediar qualquer damno causado pelos ll'nha-
lhos ;í saluhridadP dos lug-ar0s eirrnmviz.mhos. . 

16. 

Em nenhuma circumstancia potlerú o conccssio
nario fazer obrns nos rios que correm pelos lugares. 
nos quacs tem de ser feita a rnineraç.ào, sem hcença 
do Governo geral, a qual não lhe poderá ser conce
dida senão ú vista da planta das oliras que o conces
sionario tiver de executar, c mediante parecer dr' 
uma commissão de Engenheiros. Obtida a licença, 
n conccssionario não poderit dP SPll motu-propi·in 
altPrflr n plnno dns ohrfls. 

17. 

Aos EngcuheiJ·os que o Govenw nomear para 
r>xam in ar os tl'abalhos ela la na, o concessionario 
ministrará todas as informações, e lhes franqueará o 
ingTPsso nas offirinas c nns l:wrns. 
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t8. 

O concessionario remetterá semestralmente ao 
Governo Imperial, por intermedio do Presid.ente da 
Província, um relatorio circumstal'lciado dos itra
balhos feitos durante o semestre, dos processos e 
machinas empregados na extrac~ão dos mineraes, 
l'om especificação do autor e quahdade da machina, 
sua força e seus motores i e bem assim a estatística 
dos empregados e trabalhadores com a declaração 
da idade, naturalidade, estado civil e profissão df' 
cada um. 

19. 

Fica expr·essamcnle prohibido ao concessionario 
empregar escra,·os nos trabalhos da lavra. 

~0. 

Se os trabalhos da· mineração forem feitos pelo 
concessionario, por elle será apresentado ao Go
verno Imperial um balanço annual das operações da 
em preza; se, porém, forem· feitos por uma compa
nhia, o balanço será remettido nas ~pocas marcàClas 
nos seus Estatutos ou na legislação em vigor. 

~·-· 
Todas as coutestações que se suscitarem por 

occastao destas clausulas serão decididas peremp
tor·ia e definitivamente pelo Governo Imperial. 

~~-

Pela inobsei'Vaucia ou transgressão destas clausu
las o concessionario fica su·leito ás seguintes penas: 

1 . a De multa de cem mÍ réis pela transgressão 
rias clausulas primeira e decima setima.. 

2. a De multa de quinhentos mil réis pela trans
gressão das clausulas decima quarta, dectma quinta, 
decima sexta, decima oitava e vigesima. 

Na reincidencia estas multas serão elevadas, as 
de cem mil réis a quinhentos mil réis, e as de 
t]Uinhentos mil réis ao dobro, salvo se outra pena 
fôr especialmente estabelecida. 

3. ~ De annullação desta concessão pela inobser
vanCla das clausulas segunda, setima, oitava, nona, 
decima, undecima, decima terceira, e no caso dP 
serem pela segunda vez infringidas as clausulas 
decima oitava e vigesima, e no de continuar a inexe-

.\DDITAMENTos. P.~RTE 11 :;J 
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cução daquellas cuja infracção dá lugar á impo
sição de nmHa. 

O .pa«amento das multas: ·não liberta o' ooooessio
natio: da obriga~& de cumprir. as obriga4ões ·das 
clausttlas .cuja inobservancia tiver dado lugar á sua 
imposiÇão. 

As mu!tlis serao :tmposM.s administrativamente 
pe.l<G PJ.'esu!ente da PMvmcia, cabend.~ ··ao' cunoes-. 
sionario recur.so para. o Gâterno Imoerial da decisão 
do mes.ino Presidente~ 

Na hypothese da annullação desta conc~&são1 em 
virtude da transgressão. da clausula sBgunda, as 
d.espezas qu~ forem .. n~cessarias, ~ara melf!.orar ,?s 
etrcumstanetas s!lmtartas do lugar da mmeraçao 
1:orreráõ por conta db concessionario; ficando bà:ta 
isso especialmente hypQthecados todos os bens 
moveis existentes na mmà na occasiiío em que fôt· 
decretada a annullação. 

~3. 

No caso de ser declarada sem effeito :a J>resenle 
eoncessão,. o concessic1narw ,poderá rétir{lr â.a. Ih i na 
todos os ohje~tos movets, ma:s não· terá dirJito a 
nenhuma indemnisação pelos trabalhos e obras 
que houver feito, e nern os poderá destruir ou inu
tilisar, sob pena de ficar responsavel pelos damnos 
que causar. . ... 

Esta concessão não pederá prejudicar as conces
sões anteriore.s,Jeitas pelos, Decretos n..os .2.~6.6 e 
:2.267 de 2 de Outubro de 4858, se os concessionarios 
destas tiverem dado começo á execução dos respec
tivos trabalhos. 

Na. hypqthese ~ontraria será dada, ~.p.refWJencia, 
na escqlha dos lugar~ para a min6r&çw e ~x.t@Çção 
da turfa e petroleo, M.uellé dos tres con.ce.ssiQnarws 
que primetro tlzer a designação dos lugares perante 
o Presidente da Província. · 

~'· 
Ficão dependéntes da a.pproYação d;ti .1\s~embléa 

t'Teral Legislativa as clausulas terceua, quarta e seita. 
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 

1864.- José Liberato Barrozo. 
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DECRETO ~-" 3.368 A-de 28 de Dezembro dttiSU. 

Orça a Receita e fixa a Despeza da Illustrissima Camara •nJ.1WDI( rJ;·'r-''"-<'"' 
para o anuo de 186&. ' 

Hei por bem, de conformidade com o art;• 23 da 
Lei n.o 108 de 26 de lúio de -4840;• Approvar, e 
Mandar que se .execute ::peJ..a. máoo;ira abaixo de
clarada, o orçamento qa:rllh1strissima·camara Muni
dpat para o anno de. 1865. 

Rrceita. 

Ar·L. 1." E' orçada a receita da Camara do Muni
cipio da Côrte para o anno, ·a que se refere o pre
sente Decreto, nà quantia ·.de seiscentos ·e:oitenta e 
cinco contos 'Oitoc'entoSJe·:nove mil Téis: ·'685: 80!)$000 

§ f • o Laudemios de terrenos da Ca-
mara~.; ..................... . 

§ 2. o Ditos de te tTenos de marinhas e 
1nangues .................... . 

~ 3. o Fóros de terrenos da Cama r a ... . 
j 4. • Ditos de terrenos de mat'inhas e 

mangues.; ................... . 
~· 5." Rendimento dos talhos de fóm 

da Cidade ................... . 
§ ti. o Dito de Matadouro .............. . * 7. o Dito de áteriÇões, inclusive ca

rimbos de 'éarroças, ~arros, bo-
tes, ·etc.·.· .................... . 

§ 8. o Dito da PraQa do mercado ....... . * 9. o Multas por mfracção de posturas. 
§ f O. Ditas policiaes ....... , ......... . 
§ f f. Imposto de policia ............. . 
§ f2. Dito dé patente pelo consumo de 

aguardente .................. . 
§ ~ 3. Dito sobre vinhos, licôres, e mais 

bebidas espirituosas ......... . 
§ 1 i. Ind~thnisação pór medição de ter-

r'el'los de marinhas~ : · ......... . 
~ f 5. Premios de depositos ........... . 
§ t6. Fói'os de armazens ............. . 
~ f7. )')i tos de tavernas .............. . 

30:000$000 

2:ooogooo 
2:500!000 

f:000$000 

50$000 
66:0008000 

21:025$000 
80:800$000 
40:000$000 
5:000$000 

22:000$000 

40:000$000 

80:000$000 

20$000 
600$000 

2:400$000 
f:i00$000 
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~ rs'. Ditos de quitandas. . . . . . . . . . . . . . ~0$000 
§ 19. Ditos de carros.... . . . . . . . . . . . . H0$000 
~ 20. Ditos de carroças. . . . . . . . . . . . . . . 2:200$000 
§ 2j. Novo imposto de seges, carros e 

,. carroças . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . t to: 000$000 
~ 22. Emolument<!s de alvarás de casas · 
· de negociO, etc .. ~. . . . . . . . . . . . 65: 000$000 

§ 23. T:-~xa sobre a venda de peixe pela 
cidade .......... · ............. . 

~ 24. Dita sobre naturalisações ....... . 
§ 25. Licenças para festividades ...... . 
§ 26. Ditas a mascates ................ . 
§ 27. Ditas a despachantes ............ . 
§ 28. Rendimento ~e calçadas., ...... . 
§ 29. Alugueis de proprios mumcipaes. 
§ 30. Locação de terrenos para toldos 

volantes nas praças e Matadouro. 
§ 31. Arrendamento de terrenos de ma-

rinhas ...........•............ 
.§ 32. Investiduras de terrenos ganhos 
· para arruamentos ........... . 
§ 33. Arruações ............•......... 
§ 3-i-. Restituições e reposições ....... . 
§ 35. Cobrança da divida activa ....... . 
§ 36. Donativos, e auxilio do Governo. 
§ 37. Juros de apolices ............ . 
§ 38. Ditos da quantia pertencente ao 

500$000 
t00$000 
100$000 

18:000$000 
600$000 

5:000$000 
850$000 

·I O: 000$000 

8:000$000 

2~'0$000 
I :&00$000 

500$000 
3:000$00(1 

60:000$000 
804$000 

cofre de deposito~, pago's pelo 
. Banco Angl_o-Braslletro.. . . . . . . 4:000$000 

~ 39. Dttos da quantia pertencente ao 
cofre da Camara, pagos pelo 
mesmo Banco................ I :000$000 

Despeza. 

Art. 2." E' fixada a d~speza da Camara do Muni
eipio da Côrte para o referido anno na quantia 
de seiscentos e oitenta e cinco contos oitocentos e 
nove mil réis ........................ 685:809$000 

§ i . • Com a Secretaria. . . . . . . . . . . . . . . . t7: 600$000 
§ 2. • Com a Contadoria. . . . . . . . . . . . . . . f 3: 600$(}00 
.§ 3. • Com o Thcsoureiro: Escrivão, Ad-

vogado e Procurador.......... I f.: 393$801 
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~ L • Com os Fiscaes·.e Guardas das 
freguezias dàltl'dáde: ........ . 

§ 5.• Com a Directoria -das obras ... ; .. 
§ 6. • Com o custeio do Matadouro ..... . 

. § 7 .• Com fóros de terrenos occupados 
pela Camara .• t·H•r ;t: .•• ; '· ••••• 

~ s. • com differenws 6bM 1(sendo 'com 
o calçamento 'pot pâ'tallelipípe-
dos e sua conseT'vB:Ção 72:2648: 
-com o calçamento ordinario 
24:000$ ;-com aterros e -des-
aterros 40:0008;- comtpontes e, 
pontilhões f6:0008 .~com mura-
lhas 45:0008-; com plantio de 
praças e a balaustrada da da 
Constituição 24: 000$ ...._; ·com · a 
conservação de estradas maca-
damisadas 27:()80$ ;-P- com os 

3&:-16a! 
8:0i0 . 
7:828 000 

40~00 

reparos dos proprios munici-
paes 1 :500$) ................. 183:8U$600 

§ 9.• Com o pagamento da divida {las-
si v a .. .. . . • . . • .. • • . • .. . • . • • .. • 1 83 ~ 623$337 

~ W. Com os juros do 2.• emprestimo. · 810$000 
§ I f. Com a amortização do 2.• empres

timo.......................... 25:·ooogooo 
~ 12. 

~ 13. 

§ u. 
§ 15. 
§ '6. 

§ 17. 
§ t8. 

Com amortização e juros do em
prestimo contrahido com o 
Banco Rural e Hypothecario, 
segundo o art. 12 da Lei n.• 884 
do t.• de Outubro de f 856, P 
hoje com o Banco London and 
Brasilian, conforme a Resolu
ção da Illustrissima Camara de 
12 de Dezembro de uma, appro
vada por Portaria do Ministerio 
do Imperio de f 9 ~o mesmo 
mez ......................... . 

Com custas a que está sujeito o 
cofre municipal ......•....... 

Com despezas judiciaes ........ . 
Com restituições e reposições .. . 
Com impressão de actas, orça-

mentos, etc .........•........ 
Com levantamento de plantas. 
Com o tombamento·das terras da 

Camara e marinhas .......... . 

s:>: ooogooo 

.i:000$000 
3:000$000 
2:000$000 

3:800$000 
500$000 

:J00$000 



-22-

~ ~9s< Cow o ex(Jedieute, papel, livros, 
,,./ etc ... · ........ · ......... , ..••...•. •·.. -2:000/JOOO 

§ 20. Com a limpeza da Ci~_aqe e irri-
.:. ·:·• ''·gação ....••.•. : ....• _, ....... ~ ..• ; .. ; 96:000$000 
§ 21. Cofll desp~zas eventuaes. . . . . . • . 3.: i69$~62 

Art. 3.° Ficãd em vigor, COfllO, pêrmanentes, ·quaes
quer disposições .dos .Decretos ~dosOrgamentos an
terio.res, qus,11~o .ll(ersarftfll, :s.obra· -0 .. -pfÇI\Blellto ·da 
receiia e fixa~; d~t, ~pezi), 'e. que:. ~ao tenbão 
sido express~m~hte rewg~das. 

José Liberàw,~arrosd,:'llo· Meu Conselho, Minis
lro e Secretario U&''Estado' dos Negociós do Irn
perio, assim o\!Ô 1 teqha 10ntendldo ·e :fo:ça :executar. 
Palacio do Rio ·de 1Rneiro etn ·'tlnte oitó ·de Dezem
bro de mil ·oitooentQse· sessenta•!:e quatro, quadra
gesimo terceiron!cia~>!lnmependencia eo::dO' i Jrnperio. 

Com a Rubrita de ~lí;MBgestade o Imperador. 

José Liberato Barro:, o. 
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