
HO 

- -----

~r()l\10 XXV. l~"'\ ilri'B~ J I. 

RIO DE JANEIRO. 

TYPOGRAPHTA NACIONAL, 



INDICE 0.\ COLLECÇÃO DE LEIS 

DE 

TO~IO XXY. PARTE 11. 

l'AGS_. 
N. 2.876. - Decreto de 4- de Janeiro de 1862.- Abro 

ao l\Iinisterio da Agricultura, Commcrcio o 
Obras Publicas, um credito de 20:000~000 
para as despezas com a Exposição Nacional 
c com a Exposição Universal de Londres, no 
corrente anno ........ -......•......•..... 

N. 2.877.- Decreto de 4 de Janeiro de 1862.-Auto
ri.sa a i.ncorporJção da Sociedade Philantro-
pica Su1ssa ........•.••..........•....... 

N. 2.878. - Decreto de 11 de Janeiro de 1862.- Heu
ne os Termos de l\Iossoró, Campo Grande c 
Apody, na Provincia do lHo Grande do Norte. 

N. 2. 879. - Decreto de 23 de Janeiro de 1862.- Esta
belece regras sobre a suspeição dos Lentes das 
Fuculdades de Direito de :Medicina .•.•..•.. 

N. 2.880.- Decretode25deJaneirode1862.-Extin
guo o lugar de Juiz Municipal da 2." Vara do 
Termo de Porto Alegre, na Província de S. 
Pedro do Ilio Grande do Sul ......•........ 

N. 2.88t. - Decreto de 2i> de Janeiro de 1862.- Extin- 1 
gue o lugar de Juiz Municipal e de Orphãos 
do Tel'mo das Dôrcs, na Provincia dü S. Pedro 
do Hio Grande do Sul ................... . 

N. 2.88~. - Decrrto de 25 de Janeiro de 1862.-Cen
ccde ao Instituto Polyrnathico B1·asilciro auto
risnç-i'ío pnra que possa funccionnr, c approva 
os ~-~~us cstntuto:t,. .•........•...•.....•..• 

t 

2 



-4-

N. 2.882 A. - Decreto de 2D de Janeiro de 186~.
Altcra a Tahclla n." 1 anncxa ao Decreto n.o 

JlAGS. 

2.587 de 30 de Abril de 18GO ..• o .•.•. o .• o 10 
N. 20882 B. - J)ecrcto de 2D de Janeiro de 18G2.

Approva as instrucçõcs organisadas para o exa
me semestral ua conta dll receita- e dcspeza 
feita pela Dircctoria da Companhia da Eslrnda 
de Ferro de D. Peuro 11 ...•..• o .•. o • o •• o • . 11 

No 2. 883. - Decreto do 1. o de li'cvereiro de 1862.-
Altera os n~gulamcntos relatiTos liO curso da 
estudos do Jmpirial Collegio de Pedro 11.... 13 

N. 2 .88ft-. - Decreto do 1.0 de fevereiro de 1862.-
Addita novas proTidcncias às do Decreto 11. 41 

15~ de 7 do Maio de 18!1-2. o .•.•.•. o. o o o. . . 15 
N. 2.88:5. - Hecreto do 1. 0 de FcTerciro de 1862.

Allt~ra as disposições dos estatutos das Facul
dades de l\lcdicina c do regulamento comple
mentar'· dos 111esmos cstututos relativamente ás 
regras do concurso para o provimento dos lu-
gares de Lentes ........ o ..•.•..•••... o... 17 

.N. 2o886. - Decreto de 8 de Fevereiro do 1862.
Dctcrrnina que aos Consulcs pertença a quarta 
11arto do producto dos emolumentos recebidos 
nos Vice-Consulados ....•.........•. o o. • • • 18 

N. 2.887. - Dcel'cto do 8 de FeTerciro do 1862.
Eieva {t eategoria de Seeção de natal hão a Com
paniJii.l avulsa de lnfautaria do serviço acti\'O, 
orp.-a:!isada un Vil la de S. Leopoldo da Provin-
cia de S. Pedro do llio Grande do Sul.. o. o.. 19 

''i. 2.888. - Decreto do 8 de Fevereiro de 18620-
1\J ar eu o vcst uarin, q uc, nas solernnidades pu
blicns, devem usar os Deputados dos Tribuna os 
do Commercio do Jmperio. o ...•••.. o. o... » 

:'1- 2. 889. - Decreto de 8 de Ft~vcreiro de 1862.
Organisa a Guarda Nacional dos 1\funicipios 
(]~) _ P~t.r.ot:i_nio c Dagagcm, da Provinda de Mi· 
n,l:. tzll Jc:-. ' .••••••••••••••••• o ••••• o. • • 20 

~ :!..8tl0. -Vendo de 8 de Fel·creiro de 1862.
Cri"a urna Companhia de Aprendizes :Marinhei-
ros na Provincia do Espírito Santo ...• o •• o o t> 

~. 2.8~!.- J>eercto de 12 de Fevereiro de~18(;2.
J)ivido ('lll dous o com mando ·superior da 
Gui!nla ::\acionai dos 1\Junicipios de Campi
nas, Brngan1:a, Awparo, Atihaia, Nazarelh, 
CadlOPira, Jllndiúlly, Bcthlem, cConslituição 
~!u llroviwj1.1 fk .S. l'nulo.................. 2l 



-5-

N. 2.892. - Decreto de 12 de l"everciro de 186:1 ...... 
Deiliga do Corpo de Cavallaria numero tres, 
c do Batalhão de Infantaria numero dczascte, 
os Guardas qualificados nas Freguczias de San· 
ta Maria .M:~gdalcna, S. Francisco de Paula, 
c S. Sebastião da Pro,incia do lHo de Janeiro, 
c organisa com cllcs um Est1uadrão avulso, 
o um Batalhão de Infantaria do serviço 

PAGS. 

ncti \'O •••••••••••••••••••••• , •••••••••• : 2~ 
N. 2.893.- Decreto de 15 de FeTereiro de 1862.

Conccde á SociPdadc Franc.;eza de llenelkcncia 
autorisação para continuar a exercer as suas 
funcçõcs, c approTa o~ re.,pl'divos Estatutos .• 

N. 2.89!,.. - J>ecrdo de 15 de Fnvneiro de t8li2.
Concede á l111perial Associação Typographica 
1-'Juminensl~ uutorisnçi'ío para conliuuar a exer
cer us suas funcções, c a pprova os rcspecthos 
estatutos....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 25 

N. 2.895. - Decreto de 22 de Fl~n·rPiro de HW2.
Approva os estatutos da Companhia Vigilante, 
encarregada do seniço de reuoqnc por vapor 
de navios o alvarc•ngas dt>n t ro e fúra do porto 
da c<1pilal da Provi ::c ia dP P~~rnambuco...... 35 

N. 2. 89G. - Hecrelo de 26 de Fc\'t•n•íro de 1862.
Aull)rísa o credito supplPmt•ntar de 58:620::;1610 
Jlarn satisfa7.t•r ús dt•spt'Z<lS twt·essarias 110 cor
n~ntc oxereieio com o pe.~SDi.tl do corpo de sau-
de do Exercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~O 

.N. 2.897. - J)ecrdo d1~ 2G de Fen-reiro dt~ 1862.
Aitcra o de 20 de Feyrreiro de 18'J0, n.o 41, 
na parte relativa ao pagamento das diyidas de 
exerci cios findos. . . . . . . . . . • . . . • . . • • • . . . • 42 

N. 2.898. - Decreto de 12 de Março de JSG2.-- AltPra 
os Jkcrclos n. 0 3U dt' 15 do Janeiro de 1840, 
c n.o 2U5 de 17 de Maio de 18!a.3, c estabelece 
a maneira de se concederem aguas dos aque
ductos publieos do Município da Côrtc para 
n serventia. das casas c chacaras de particu-
lares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 44. 

N. 2.899. - Decreto de 15 de l\larço de 1862.-Altem 
algunws das disposições do Hegnlarncnto dos 
Telegruphos Elcctricos npprovadas pelo Decre-
to 11. 0 2.614 de21 deJulho de 1860......... 47 

N. 2.900. -Decreto de 15 de Março de 1862.- Ap-
prova. os Estatutos da Sociedade Allcmãa -
Concord ia • . . . . . . . . . . • • • . . . . • • • . • • • • . . • . 48 

N. 2.90J. - necrelo de t:i de Mareo de 18G2.--Con
ccuc uo .Ajudante do Proctil·ador fiscal, .Sub-



-G-
I-AGS. 

dit·cclorcs c Contadores do Thcsouro Nacional 
o uso de fardas. . . . . . • . . . . • . . . . . . • • • . . . • . 5:! 

N, 2. 90:1. - Decreto de 19 de 1\Iar·ço de 180:!.- Con
cede á Sociedade Belga de llencficencia autol'i
sação para continuar· a exm·cer as suas func
çõcs, c approva os respectivos Estatutos .•... 

N. 2. 903. - Decreto de 22 de Mar·ço de 1862.- Con
cede á Directoria do l\Ionte Pio de soccorros 
mutuos dos empregados e operarias da Estrada 
de Ferro de D. Pedro 11, autorisação para con
tinuar a exercer suas funcç<Jcs, e approva os 
respectivos estatutos do Monte Pio. . . . . . . . . 5;) 

N. 2. 90~. - Ut!crdo de 29 de l\Iarço de J862.- Con
cede a David Henriqucs l)ina privilegio por 
cinco annos para fabricm· c vender no lmperio 
torneiras de sua invenção................. G7 

N. 2. 90:5. - Decreto de 1G de Abril de 1862.- Pcr
mitte que a agencia da Companhia de Seguros 
Garantia, dn cidade de l)orto, estabelecida na 
praça da Bahia, continue a runccionar..... • » 

N. 2. 906. - nccrelo de 16 de Abril de t8G2.- Crêa 
urn Esqnadr~o avulso de Cavallaria da Guarda 
Nacional no 1\Jnnicipio de Januaria da Provín-
cia de Minas Gcraes.. . . . . • . . • . . . . . . . . . . • G8 

N. 2.908 (")- Decrctodc19dcAbrildc18G2.~Dem
ga o de n." 2.775 de 10 de Abril de 1861 que 
creou o lugar de lnspector das Obras da Casa 
de Correcçiio da Côrtt•, e restabeleceu o de 
Carcereiro da de Detenção................ » 

N. 2. 909. - Decreto de 19 de Abril de 1862.- Proroga 
por mais dons annos o prazo concedido ao 
Visconde de llarbaccna, no Decreto n.o 2.737 
dt) G de Fcver.,iro de 1861, para começar os 
trabalhos de exploração das minas de carvão 
de pedra do Passa-Dous, na Provincia de San-
ta Catharina... • . . • . . . . • . . . . . . • . • . • . . . 69 

N. 2. 910. - Decreto de 19 de Abr·if de 1~62.- Pcr
mitte a transferencia dos diroHos e obrigações 
da Companhia - .1\Iincração Maranhcnse-
para a Companhia Jngleza -Montes Aureos.. >) 

N. 2.911. -Decreto de 23 de Abril de 1862 .. -Abre 
ao 1\Jinislcrío da Agricultura, Commercio o 
Obras Publicas um credito supplemcntar de 
80:280~000 para a verba Secretaria de Eslado 
do actual excrcicio ......•....•..• , . • . • • . . 70 

(') Nã•J huuyc aelu ai;; um como u.o ~. Ou7, 



""' -A-
N. 2. 912. - Dccrrto de 23 de Abril de 1862.- Faz 

extensivas á Província de S. Jlcdro do lHo 
Grande do Sul as lnslrucções, que baixárão 

PAGS. 

com o Decreto n.o 2.600de2deJunhode t8GO 72 
N. 2.913. -Decreto de 23 dcAbril de 1862.-Amplia 

algumas das disposições do 1\egulamento tmra 
a fiscalisação da segurança, conservação e po
licia das estradas de ferro, approvado pelo 
Decreto n. 0 1.930 de 26 de Abril de 1857.... >i 

N. 2. 914.. - Decreto de 23 de Abril de 18G2.- Deter-
mina as habilitações c o numero dos addidos 
de segunda classe em cada LPgaçfío...... . . . 74 

N. 2. 915. - Decreto de 23 de Abril de 1862.- Auto
risa a construcçlío de um caminho de ferro 
provisorio em cima da serra desde Joaquim 
do Alto até ao Brandão............... . . . • 75 

N. 2. 916. - Dccrelo de 23 de Abril de 1852.- Anto
risa o credito supplementar de 125:929:tP329 
para occorrer ao deficit reconhecido em diver
sas rubricas do Ministcrio da Marinha do cxer-
cicio de 1861 a 1862................. .. .. . . 78 

N. ~. 917. - Decreto de 23 de Abril de t 862.- Con
cede á Sociedade do Theatro de Santa Isabel 
da Província de Santa Catharina autorisação 
para continuar a funcciona:r, c approva os es-
tatutos................................. 79 

N. 2.918.~- Decreto de 23 de Abril de 1862.- Abre 
h'ao 1\Jinisterio da Fazenda um credito supple

menlal' de 1.081:726~000 para o exercício de 
1861-1862.............................. 81 

N. 2. 919. - Decreto de 7 de 1\faio de 1862.- Approva 
as alterações que a Sociedade Franceza de soe-
corras mutuos fez em seus estatutos........ S2 

N. 2. 920. - Decreto de 7 de 1\faio de 1862.- Approva 
o novo contracto celebrado com o flarão de 
1\fauá, para a illuminação a gaz da cidade do 
Rio de J anciro. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

N. 2. 921. - Decreto de 7 de Maio de 1862.- Promul
ga o tratado celebrado peJo Brasil e varias 
potencias da Europa com o reino de lfanovcr 
para a abolição definitiva, por meio de resga-
te, do direito de Stade ou Brunshauscn .• : . . • 96 

N. 2.922. - Decreto de 10 de Maio de 1862.- Crêa 
um Corpo de Engenheiros civis ao serviço do 
Ministcrio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publi~as, e approva o respectivo regulamento. 102 



-8-
P.-HH~. 

N. 2.9.23. Occrclo de 14 de l\lnio de 18G2.- Revoga 
o art. 2ü do I>ecreto n. o 8()3 de t7 de Noycm-
hrodc 1851..... .. ... .. .••... .... . .. .. . 111 

N. 2.9.24.. - Decreto de 1ft. de Maio de 18G2.- Hcunc 
o Terrr.o do Príncipe ao de Coritibn, c o da 
Ponta Grossa ao de Castro na Província do 
Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 11:1 

N. 2.9.25. - Decreto de 1!,. de i\laio de t8Gz,,_ Approva 
o Hcgulamento para o serviço da inspccçuo das 
Obras lluhlicus do l\Iunicipio da Côrto . . . . . . » 

N. 2. 926. - Decreto de 14 de Maio de 18ti2.- Approra 
o Hegulnmcnto pt~ra as arrematações dos ser
viços a cargo do 1\linislcrio ua Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publicas............... 126 

N. 2.927. - Decreto de 21 de ~.laio de 1862.-Conccuo 
ao Conscl!Jciro Candido Hnplista de Oliveira o 
Luiz Plinio de Oliveira a rH•ccssarin permissão 
para transferirem ao narão de l\Jauá os privi
legias c· favon·s, que llH'S forno outorgados • 
pelo Decreto n.o 1.733 de 12 de ~larço de 1856. 132 

N. 2. 928. ,- Decreto de 21 de 1\laio de 1862.- Concede 
· á Assoeiaçlío do Gabinete Porlngurz de Leitu

ra da Provincia do 1\Jaranhfio autorisação pnra 
continuar a exercer suas funct:õcs, o approva 
os respectivos estatutos................... 133 

N. 2. 929. -- Decrdo uc 21 de~laio de 186~.- Approva 
algumas altPraçürs feitas nos Estatutos da 
Caixa 1\Iunicipal de Bcnl'nccncia desta Cidade. H.2 

N. 2.930. - Dccn·to ele 21 de Maio de 1862.- Crra 
o lugar de Juiz ~1 unicipnl c de Orphãos do 
Tm·rno de S.. Uonto. do Araraquara, na P'rovin-
cia de S. Paulo... • . • . • • • . . . . . . . . . . • • . • • • 1!1.6 

N. 2.931. - Decreto de 21 de Maio de 1S62.- Marca 
o ordenado annual de se~scnla mil réis no Car
cereiro da Cadêa da Yilla do Camisão na Pro-
vincia da nuhia.. . • • . . • . • • • . . . • • . . • • . . . . . )) 

N. 2.932. - Decreto de 10 de Junho de 1862.- Per
mitte que a Companhia Jnglcza The Saint John 
D'Ef-Hei Mining, com Agencia na Provincia 
d~ Minas Geraes, continue a funccionar. . . • • 141 

N. 2. 933. - Decreto de 11 de Junho de 1862.- Con
cede á Sociedade Rio Grandcnse Beneficente o 
Humanitaria, autorisação para continuar a 
exercer as ~mas funcções, e approva os respcc-
ti~o~ t'stn\utos.... • • . . . . . • . . . • . . . . . . . • . • » 

N. ~.rol. - Decreto de 14 de Junho de 186!.- Appro
va o Regulamento da Sociedade Rio Grandcnso 
Beneficente c Humanitaria ........... u •• , 16~ 



-- !) _,j·· 

PAG~; 
N. 2.935. - DrCI'do de 16 de Junho de 1862 ........ Ap· 

prova a reorgnnisaçfío da Companhia de nave· 
gaçi'ío por· vapor Dahiana. . . . . . . • . . . . • . . . . . 163 

N. 2.936. --- })ecreto de 16 de Junho de 1862.- !te-
gula o serviço da extracção das Lotcríns da 
Córte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

N. 2.937.- DerrPto de 20deJunho de 1862.-Con
ccde a Joiio Cnsanova d'Arraciani privilegio 
por tempo de oilo annos para rubricare vender 
no lmpuio a machina que inventou pam seo
car· café ern UO lloras, c igunlrnentc usar do 
combustivcl que descobria para conseguir este 
resullado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

N. 2. 938. - Decreto de 2G do Junho de 1862.- Con
cede á Companhia de St•guros, Providencia da 
I)r()vincia de S. Pedro do Sul, a nocessaría au
torisação para funccionar, c approva os respec-
tivos eslatutos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 2.939. - Decreto do 26 de Junho de t8ü2.- Con
cede á Companhia -ConHança ~1arunhcnse
autorisação para funccionar, c approva os res-
pectivos estatutos.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 209 

N. 2.940.- Decreto de 26 de Junho de 1862.- Pcr
miltc qur. as Agencias da Companhiu de Segu
ros Fidelidade, da Cid:1dc de Lisboa, estabele
cidas em diversas Provindas do Imperio, con-
tinuem a funcdonar •....•.... ~. . . . . . . . . . . 213 

N. 2. 9H. - Decreto de 27 de Junho de 1862.-l\Janda 
cxccutm· o Hegubrncnto para a arrcmafat;ão 
dos bens pertencentes ao extincto vinculo de 
Jagu<Íra, na Província do 1\Iínas Genws.... . 215 

N. 2. 942. - Decreto de 2 de Julho de 1862.- Concc~ 
de autorisação ao Comolho CJ'cado nesta Cida
de sob a Presidencia do ltevercndo Bispo Con
de. Capellão-Mór, mptcsentandó a associação 
estabelecida em Paris denominada -Obra da 
Pl'opagação da F6~, para promover c aceitar 
esmolas para a nwsma associação... • . . • . . . . 218 

N. 2.943.- Decreto dc2dcJulhodc1862.-Concedc 
llulorisa(.:üO ao 1\evcrcudo Bispo Conde Capel
Jão-Mór pura que na sua Diocese possa conti
nuar a promover c aceitar esmolas para â As
sociação estabelecida em l'rança sob a dcno· 
minação de -Obra da 8antél Infuncia..... . . )> 

~. 2.~H .. -Decreto de 2 de Julho de 1862.-Concede 
á Soficdadc de Jlcnefiécncia Pcrfci·ta Amizade 
üutorisaçâo p~ra cotHinuar a exercer as suas 
funrções, c approta os re~prctivN cstatutrs... 219 
1.'\'Jl!CE ! 1.\ PAP,TE li. 2 



'- iO-
PAGS. 

N. 2.9ft.5. - Decreto de 7 de Julho de 1862.- Concede 
ú Companhia inglez The East D'El-1\ei Míning 
Company a neccssaria autorisação para crear 
uma Agencia na Provinda de 1\'linas Geraes.. 231 

!\'. 2. 946. - Decreto de 7 de Julho de 1862.- Per-
n.ittt' QIH' "A:zent.W d...., Conn:unbw dt~~nro-

, ;;;rorttía:. ~~ •~llaffl! oo Porto, t5~ee:oa :1.1 

CrJpital da Província do Pará, continúe a ruuc-
cionar.................................. 233 

N. 2. 94 7. - Decreto de 7 de J olho de 1862.- Concede 
ú Companhia Hydraulica Porto-Alegrense, cujo 
fim é abastecer de agua pota\'el a Capital da 
Província de S. Pedro do Sul, autorisação para 
funccionar, c <lpprova os respectivos estatutos. 234 

N. 2.948- Decreto de 7 de Julho de 1862.-l\Ianda 
desapropriar o domínio dircclo dos terrenos 
da Lagôa de Rodrigo de Freitas, c cumprir 
outras disposições legislativas concernentes aos 
mesmos terrenos. • . • . . • . . . • . . • • . • • . . . • • . . 240 

N. 2. 9~9 - Decreto de 9 de Julho de 1862.- Concede 
ú Sociedade denominada Gloria do Lavradio 
aulorisação para continuar a exercer as suas 
funcçõcs, c approva os respectivos estatutos... 2ª-2 

N. 2.950. - Decr~to de 10 de Julho de 1862.- Ap
prova o contracto celebrado com Robert Sharp 
& Filhos para accelerar o prazo da conclusão 
da via ferrca de S. Paulo................... 2'.6 

N. 2. U:H. - Decreto de 10 de Julho de 1862.- Faz 
extensivas á Agencia da Companhia de Seguros 
-Fidelidade- da Cidade de Lisboa, estabele
cida na Capital da Proviucia do Maranhão, as 
disposições do Decreto n.o 2.910 de26 do Ju-
nho do corrente anno ........ :. . . . . . . . . . . . 250 

N. 2. 952. - Decrelo do 12 de Julho de 1862.- Crêa 
uma cadeira de lnstrucção primari-ã do primei
ro grão para o sexo feminino, a qual deve ser 
estabelecida no centro dos bail'l'os denomina
dos llcrnfica c Pedregulho, da freguezia de S. 
Christovão ......•.............. :. • . • . . . . » 

N. 2.933.- Decretodo2ldeJulhodu 1862.-Conccde 
á Companhia de Seguros -G:1ranlia- estabe
lecida na Cidade do Porto, Reino de Portugal, 
a necessaria autorisação para crear uma agen-
cia na Capital da Província do Mat·anhão.. . . . 231 

N. 2 931.. - Decreto de 21 de Julho de 1862.- Proroga 
por mais um anno o praz:J concedido a Luiz 
d'Ordan p1ra organisar a Companhia por m~io 
d1 qu1l preteodq lavrar as minas de c~u'll!JJ 



-11-
PAGS. 

que dc•scnbrio na freguezia do lporanga, Pro-
víncia de S. Paulo....... . • . • . . . . . . • • . . . • 252 

~. 2.955. - Decreto do 2i de Julho de 1862.-l1ro
mulga a Convenção Consular celebrada em 26 
de Janeiro de 1861 entre o Brasil c a Conrcdc
ração Suissa, para regular os direitos, privilc
gios c immunidadcs reciprocas dos Consulcs, 
Vicc-Consulcs c Chanccllcres, bem como as 
funcções e obrigações a que ficão reciproca-
mente sujeitos nos dous paizes.............. u 

N. 2.Da6. - Decreto do 26 de Julho de 1862.- Con
cede á Impet·ial Sociedade de Bcneficencia 
llrotectora dos Guardas Nacionacs da Côrte 
c Província do lHo de Janeiro, autorisação 
para continuar a exercei' as suas funcções, c 
approva os respectivos estatutos............ 259 

N. 2, [};)7. - Deercto de 30 de Julho de 1862.- Con
cede á Sociedade Portugueza Primeiro de De
zembro autorisa,ão para exercer suas funcçõcs, 
e approva os respectivos estatutos......... . • 270 

N. 2.958.- Decreto de 4 de Agosto dc1862.-Ap
prova os novos estatutos por que de-ve reger-se 
a Compauhia de Seguros -Fidelidade-, ~sta-
belecida nesta Côrte. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 27 4 

N. 2.959.- Decreto de 6 de Agosto de 1862.-Dc
clara que a CommunidadQ Evangelica A 1-
lcmãa, existente nesta Côrte, póde contluar 
no exercício de suas funcçõcs sem prPjuizo 
das Leis do lmperio .. . • .. . .. .. . .. . . .. . . 281 

N. 2.960. -Decreto de 7 de Agosto de 1862.-Con
cede á Companhia lnglcza de mincn.u;ão-
1\Ionles Aureos- a neccssaria autorisação para 
funccionar no I mperio. . . . . . . . . . . . . • . . . . . ':2.82 

N. 2. D61. - Decreto de 16 de Agosto de 1862.- Dis
pansa a Companhia- Thc J<:ast D' El-Hei 
1\lining- de fazer o deposito de que trata o 
Decreto n. 2.945 de 7 de Junho ultimo.... 283 

N. 2. 962. - Decreto de 25 de Agosto de 1E62.- Con
cede a Manoel Jouquim de Oliveira Junior 
privilegio por cinco annos para preparar a 
tinta denominada- Violeta.. . . . . . . . . . . . . • )) 

N 2. D63. - Decreto de 25 de Agosto de 1862.- Pcr
mitte a suppressão da ultima parte do art. 
6. o dos novos Estatutos da Companhia de 
seguros- Fidelidade-, estabelecida nesta Ci-
dade....................... . . . . . . . . . . . . 28i 

N. 2. 96 Í. - Decreto de 25 de Agosto de 1862.- Hc
vng•l o llecret0 n." 2. 886 de 8 de Ft!vereiro 
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de f 331. c m.:tnda pür em l (.:.~1r \l <lrt. :2:.? 
do Hegimcnto Consular de H d~ Jun!w 
de J8!t-7................................ :!S~ 

I,. 2.P.(i5.- _UeGreto de 3 do Sdcml>ro do JH6~.
Conccllc a Carlog Luiz Cambronc, Diredor 
da Empreza para o scniço do esgoto das 
aguas servidas c asseio publico da Cidudc do 
Reeife da Província de Pernambuco, iscnçfio, 
por tempo de trinta annos, dos direitos de 
exportaçfio do extrume preparado pela refe-
rida Em preza. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

N. 2. 9GG. - Decreto de 3 de Selc•mbro de 1862.- De
clarn de primeira cntrancia as Comarcas de 
Palmares e do Cobrobó, erradas na ProYin-
ciJ. dn Pcrnamhur.o...................... )) 

N. 2. !JG7. - Decreto de 3 de SelenJb:·o de 1862.
lkciara de srgunda entrancia a Comarca de 
Olinda cr·~ndu na Província de Pernnmbuco.. 286 

N. 2. 968. - Decreto de O de Setembro de 1862.- Cou
cedc á Sociedade Allemãa- Germania- au
torisação pam cuntinuar a exercer suas func-
çõcs, c approva os respecth·os esta lutos. . . . » 

N. 2. !JG9. - necreto de 9 de Setembro de 1862.
Proroga po1· oito mczes o prazo marcado no 
Decreto n.o 2.87 4 de 31 de Dezembro de 1861. 2ü!J 

N. 2.970.- Decreto de9deSctembrode 1862.-Ap
prova o nccordo celebrado entre os Bancos 
do Brasil, Uural c Hypollwca•·io, c Com
mercial o Agrícola, sobre n desjs~oncia qu~ 

·estes fazem de seu direito de emissão refor
mando os estatutos daquelle primeiro lkn :o 
na parte relativa ao capital. .. :.......... :JOO 

N. 2971. - Decreto de 10 de Setembro de- 1862.
Conccdo a Trajano Augusto de Carvalho pri
\'Hcgio por 10 annos para, por si, ou por 
meio de uma Companhia, cstabclecér diques 
fluctuantes nos portos c rios do lmperio. . . 30:! 

N. 2.972. - Decreto de 10 de Setembro de 1862.-. 
Concede a :Manoel JJomingues Patrão privi
legio pot• 10 anno5 para empregar no mar 
c em terra o machinismo que diz ter inven-
tado para substituir o vapor....... . . . . . . *' 

N. 2.973 .. - Dcc•·cto de 13 do Setembro de 1862.
Approva os Estatutos da Sociedade Allcmiia 
de Jlencficencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 303 

N. 2.D7L --lkcrelo de JG deSctembrt'>dc1862.
Pcrmitte <Í Companllia de Nnvegnç·ão por 
\'apoi' no rio 1\.trni.dt~ba da Pro\ineia do 



l'iauhy, couliune a full<:l'.iollar, c! appro\a 
s1•11s E~lalulo~ • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . :W;I 

N. :!. H7i) --- ))c~cn•lo de 20 dn Sl'lnmhro do HW2. -
Colll~f~:k lÍ Soeicdado Italiana de Ht•nelier>neia 
antnrisação para continuar as snas fliiJcçõcs, 
c approva os respectiros Estatutos........ 311 

N. 2. U76. - Dcerrlo de 22 do Setembro de 1862.
Concede a Emilio João Gondcrlo privilegio 
pm· 10 annos para um no\'O systcma de dar 
corda aos rclogios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;118 

N. 2. 977. - Decreto de 25 de St'tcmbro <Th t 862.
A pprova o contra elo feito com a Companhia 
P('marnbucan::t de navc~a{·ão por vapor fa
zendo extcusiva a linha do Sal até A racajtí. 
e Julnrisa sci-8 \'ingcns annuacs á Ilha de 
Fernando de Noronha. . . . . . • . . . • . • . . . . . . 3J9 

N. 2. !H8. - Decreto de 2 de Outubro de 1862.
Hcvoga o Dec·rcto n. 0 70S de 5 de Outubro 
de 1830, e manda adoptar provisoriament.o 
pam a instrucção pratica dos Corpos <las 
tres Armas do Ex~rcito os Hcgnlamcnlos c 
Ordenanças aclualmentc seguido:; nos do 
Exercito Portuguez.. . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . 322 

N. 2. 9 79. - Decreto do 2 de Outubro de 1862. -
Permiltc a installaçi'ío, na Côrt~, da Com
panhia-London & llrasilian Hank -, de
baixo de certas condições .•.•....•....... 

N. 2. 9SO. - Decreto d~ 4 de Outnbro de 1862.
Concedc á Sociedade Allcmila de Gyrnnastica 
aulorisaçi'ío para continuar a exercer as suas 
funcções, c approva os respectivos Estatutos. ~l'tH 

N. 2. U8t. - Decreto de 6 de Outubro de 1862.
Confirma a concessão de tres loterias á I m
pmial Sociedade Auxiliadora das Arles l\Je-
cani!~as, l..ibcracs c lltmef1ccnte. • . . . . . . . . . 3Gl 

N. 2. 932. - lJ~crdo de 8 de ÜJlubro de 1862.
Pennitte que o fundo do 1\Ionte de Soccorro 
da Corte se pe1Ssa depositar nos bancos pu
h~icos ou no Thesouro Nacional, c ordena 
que o juro dos cmprestimos sobre penhore~ 
se cobre depois de vencido . . . • . . • . . . . . . . >> 

N. 2. !183. - 1bcreto de 8 de Outubro de 1862. -
Confirma a eoucessão de quatro loterias ti 
Bibliotheca Ii'Juminensc nesta Corte....... 3Li2 

N. 2.!JSL- Decreto de 8 do Outubro de 18()2.
Connrma a concessfío de uma loteria em 
henefieio da Santa Casa da l\liscricordia da 
CidcH.le de Sabará . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . J> 



- i!t--
PAG5. 

N. 2. 98:.>. - Dt.lcrclo de 8 de Outubro de 1862. -
Confirma a concessão de uma loteria em be
neficio da igreja matriz de Sete LtJgôas da 
Prm i ncia de l\1 i nas Gcracs . . . . . . . . . . . . . . 363 

N. 2.986. - Decreto de 14 de Outubro do 1862.
Concede a José Banch Benttigcnsis prhilc
gio por 15 annos para pôr em pratica no 
lrnpcrio ·o apparclho que descobrio pnra 
vencer grandes declives nas estradas de 
ferro.......................... . . . . . . . . . . 361-

N. 2. D87. - Decreto de J!J. de Outubro de 1862. -
Concede a Ferdinand Philippe Edouard Carrú 
privilegio exclush·o por 10 annos pat·a intro
duzir no lmperio um apparelho de sua inven-
ção destinado a obter gt.•lo. . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 2.U88. - Decreto de 14. de Outubro de 1B62.
Crêa mais um Corpo de Cavallaria da Guarda 
Nacional no 1\Htnicipio de Parnaguá, da 
Província do Piauhy... . • . . • . . . . . . . . . . • • . a65 

N. 2. 98D. - Decreto de u. de Outubro de 1862.
Crêa mnis um Batalhno de Infantaria da 
Guarda Nacional na Freguczia de Santa Phi-
lomena, da Provinda do Piauhy'.......... » 

N. 2.9~0. - Decreto de 14. de Outubro de 1862. -
Eleva á categoria de Batalhão a Companhia 
nvulsa da Guarda Nacional, crcada nas Fre· 
guezias da Yilla Bella da Imperatriz c An-
dirâ, na Província do Amazonas . . • . • . . • . 366 

N. 2.9nt. - Decreto de tr.. de Out~bt'Q de 1862. -
l\larca o ordcnàdo dos Promotores l,ublicos 
das Comarcas de Olinda, Cabrobó e Palma-
res, na Jlrovincia de l,eruamlmco:....... » 

N. 2. 992. - Decreto de 11- de Outubro <-I e 1862.
C.rêa no termo do S. Paulo de .\luriahé, da 
Jlrovincia uo l\linas Geracs, o lugar de 'Juiz 
l\Iunicipal c de Orphãos .............. ·. . . 3G7 

N. 2.993.- Decreto de tr, uc Outubro de 1S62.-..:... 
Crêa mais um Batalhão de lufanl;lria da 
Guarda Nacional do .!\lunidpio de Alalaut, 
da Provincia das Alagôas ................ · >l 

N. :1. 9UL - Decreto de 18 do Outubro de 18G2. - · 
Confirma a concessão de duas loterias <i Ir
mandade do Santissimo Sacramento da Fre-
guczia da Boa-Vista na Cidade do ltecife. 3ü8 

N. 2.9D:i.- Decreto de 20 do Outubro do J862. -· 
~Juda o uniforme das pnu;as do Batulhfio 
~ ll,\\1 • ' , • • • , • , • • , · • • r • • • • • , • , • • ·, , • , , o )) 
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N. 2. 996.- Decreto de 27 uc Outubro de 1862.- Con
firma a concessão de sete loterias á lnnan
uade do Santissimo Sacramento da antiga Sé 
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da Côrte. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 369 
N. 2.997.- Decreto de 27 de Outubro de 1862.- Con

firma a concessão de vinte duas loterias :í 
Opera Lyriea Nacional... . . . . . . . . • . . . . . . . >> 

N. 2. 998.- Decreto de 29 de Outubro de 1862.- Altera 
n organisação do na talhão de Infantaria n. o 35 
da tiuarda Nacional dn Provincia de S. Paulo, 
c crôd um Esquadrão avulso na Villa de lta-
pcva da mesma Provincia... . . . . . . . . . . . . . 370 

N. 2. 999.- Bccrcto <I e 8 de Novembro de 1862.- Con
cede o prolongamento da via rerrca da Ti
Juca, c al1<'ra o Decreto n. 0 1.7!..2ue29dc 
Mi.!rço de 1856.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 3.000.-Decrcto de12 deNovcmbrode1862.-Al
trra o Decreto n. 0 519 de 10 de Junho de 
181-7, t' crêa um lugar de Juiz Municipal c 
de Orphãos no Termo de Aum llreta da Co
marca de Palmares, na Provincia de Pernam-
buco .......•....•...•..••......... o.... 372 

N. 3. 001.- Decreto de 18 de Novembro de 1862.- Ap ... 
prova os Estatutos da Companhia de Carris 
de Ft.!rro do Jardim Dotanico............. >J 

N. 3.002.- Decreto de 21 de Novembro de 1862.- Con
firma a concessão de uma loteria á Irman
dade de S. Francisco de Assis da Cidade do 
Pitangui, na Provincia de Minas Gcraes.. . 376 

N . 3. 003.- Decreto de 21 de Novembro de 1862.- Con
firma a concessão de duas. loterias para a Casa 
de Caridade da Villa do Curvello, na Pro-
víncia de :Minas Geraes........ . . . . . . . . . • 377 

N. 3. 00 í.- Decreto de 21 de Novembro de 1862.- Es
tabelece condições para a execução das obras 
de qne trata o § 3. o da Condição 2. a do Con-
tracto de 25 de Abril de 1857..... . . . . . . • 378 

N. 3. 005.- Decreto de 21 de Novembro de 1862.--Pro
roga por cinco annos o prazo do privilegio 
concedido a Frederico Sauerbronn para usar 
da machina de sua invenção, destinada a 
pulverisar e refinar o assucar.. . • . . . . . . . . . 379 

N. 3.006.-Decreto de21 de Novembro de 1862.-Con
cede a Guilhet·me Van Vleck Lidgerwood c 
Roberto Portcr Walkcr privilegio por dez 
annos para fabricarem, usarem e venderem 
no Imperio, sob as condições abaixo decla
radas, machinas de descascar e limpar o 
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~aft'•, ~p~rfl'i~oadas sPgnmlo o proces.:;o que 
tuvcutarao............... . . . . . . . . . . . . . . . :~~-0 

N. :1.007.- Decreto de 2~. de Novembro de 18t:2.- De
signa o modo por que dPH'm ser cumpridas 
as senten~·ns condemnnndo réus militares a 
trabalhos de fortificação.................. 3~1 

N. 3. 008.-Dccrcto de 21. de Novembro de 1862.-Marea 
o ordenado do Carcereiro da Cadêa da Yilla 
de S. Jcrunimo na Pro\'incia do lHo Grande 
do Sul. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. :J.OO!l.-Jkcrctodc 24 de Novembrode1862.-Aulo
risa a incorporação da Companhia de lllu
minaç.ão a Gaz do Maranhão o approva os 
respectivos Estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3S~ 

N. 3.010.-Uecrcto de 2:) de Novembro de 186~.-AI
tcra a urganisação da Guarda Nacional dos 
municípios do Pctropolis c Estrclla da Pro-
víncia do ltio de Jauciro.. . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N ~ 3. O f 1.- Hecreto de 26 de Novembro de 1862.
ConcCLle á sociedade denominada -Trabalho, 
União e Moralidade- autorisa~·ão para con
firmar a exercer as suas funcções, e approva 
os respectivos esta lutos ................. ~. ~1~3 

N. 3.012.- Decreto de 28 de Norembro de 1862.
Approva os estatutos da Sociedade l)ropaga-
dora das Uellas Artes....... . . . . . . . . . . . • . 3SG 

N. 3.013.-Dccrcto de 28 de Nm·cmbro de 1862.
Concedt~ á Companhia do llebcribe a necrs
saria autorisação para continuar a funccionar, 
e a pprova os rcspccth'os estatutos. . . . . . • . . !, I O 

N. :.>.OH .. - ~ereto de 28 de Novembro de 1~62.
Concedo á Companhia de seguro marítimo e 
contra o fogo -Esperança- a nccessaria auto
risação para funccionar, e approm os re3-
pcctivos estatutos... • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • ~ J G 

N. 3.015. ·-Decreto de 28 de Novelllbro de 1862.
Confirma a concessão de trcs loterias ás Ma-
trizes do Piauhy......................... 42'., 

N. 3.016.-Decrcto de 28 de Novembro do 1862.
Confirma a concess~o de duas loterias ás Ma
trizes da Villa da Oliveira e da l,'reguezia 
uo Passatempo, na Provincia de 1\Iinas Gemes. la.25 

N. 3.017.-Decreto de 28 de Novembi'O de 1862.
Crêa no Termo da Villa Formosa, na l'ro
vincia de Minas Geracs, o lugar de Juiz Mu
nicipal, que aecumulará as func~õt>s de Juiz 
de Orphãos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '26 

N. 3.M8.- :Oecreto de 28 d~ Norrmbro de 1862.-
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Crêa uma Conservatoria do Commcr·eio na 
Cidade de Porto Alegre, da Província de S. 

P.\CS. 

Pedro do Ilio Grande do Sul.. . . . . . . . . . . . ft.:!li 
N. 3. OJ9.- Decreto de 5 de Dezembro de 1862- Con

cede autorisação á Associação de S. Vicentt• 
do Paulo estabelecida nesta Côrte para con
tinuar a exercer as suas funcções, e approva 
os respectivos Estatutos, com algumas alte-
rações.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1.,27 

N. 3.02J.- Decreto de 6 de Dezembro de 1862.- Con
firma a concessão de duas loterias á Asso-
ciação de S. Vicente de Paulo.. . . . . • . . . . . '•3D 

N. 3.02!.-Dccreto de ü de Dezembro de 1862.-Crêa 
um Commando Superior de Guardas Nacio
naes nos Municípios de Cavalcanti c Arraias 
da Província de Goyaz.... . . . . . . . . . . . . . . t,.',o 

N. 3.022.-Decreto de 9 de Dezembro de 1862.- Crea 
no Termo da Villa de ltajahy, n:1 Província 
de Santa Catharina, o lugar de Juiz Muni
cipal, que accumulará as funcções de Juiz 
rle Orphãos. . • . . . . . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . >J 

N. 3.023.- Dccrt•to de 9 de Dezembro de 1862.- Eleva 
á categoria de Batalhão a Secção de Bata
lhão de Infantaria de Guardas Nacionaes do 
serviço activo, creada no Município de Vo-
tuverava da Provincia do Paraná....... . . 4i 1 

N. 3.02',..-Decreto de 9 de Dezembro de 1862.- Des
liga do Commando Superior da Capital da 
Província do Paraná as Freguezias do Prin
cipe, Rio Negro e Palmeir.a, e crêa ncllas 
um novo Commando Superior, formado dos 
Corpos organisados nas mesmas F'reguezias.. >, 

N. 3'. 025.- Decreto de 9 de Dezembro de 1862.- Crêa 
um Batalhão de Guardas Nacionaes do ser
viço da reserva na Capital da Província do 
Paraná. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . • . . . 1-'t-2 

N. 3.026.- Decreto dt~ 9 de Dezembro de 1862.- Eleva 
á categoria de .Corpo o Esquadrão de Ca
vallaria avulso da Guarda Nacional, creado 
na Frcguezia de Ponta Grossa, da Provincia 
do Paraná.............. . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 3. 027.- Decreto de 9 de Dezembro de 1862.-1\farca 
o ordenado do Carcereiro da Cadêa de Gua-
ratuba na Província do Paraná... . . . . . . . . li:l 

N. 3.0:!8.-Decreto de 9 de Dezembro de 1862.-Crêa 
no Termo de Santa Maria Magdalena, na Pro-
víncia do Rio de Janeiro, o lugar de Juiz Muni-
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dpJl, quo accumulará as func~ões diJ Juiz de 
Orphãos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • !~ ].:J 

\ .. 1. 02~. - JJecrcto de 9 de Dez<•mbro de 1862.- Crêa 
um Batalhão de Infanlaria de Guardas N:.t
c:onacs do sPrviço da resf'n a, no l\Iunicipio 
da Capilal <b PI'Ovineia das Al;q:~t•as ..... . 

:1.0:]0.-Decrelo de 12 de J>ezcmbro de 181>2.-Ap-
proYa o cnntrarto fL•ito com a Companhia 
:Uarahó & Cu~t~pos, par·a a uavcgnt;.ão po1· 
vapor entre o porto do Hio de Janeiro c o 
de Caravellas, na lbhia, c para a navegação 
Huvial de S. Jost~ de Porto-AIPgre até Santa 
Ciarn .............•...•................. 

:'\. :L 0:11. - Dccrelo de 17 de Hezer11hro de 1862.
Concede á Sociedade denominada- Instituto 
Polytcchnico Brasileiro-autorisaçiio par·a excr-
cct' suas funcções, c approra os respectivos 
.Estatutos.... . . ....................•.... 

\. :3.032.- Decreto de 17 de Htlzemuro de 1862.
Abre ao l\Jinistcrio da Faz<>nda um credito 
snpplcrn<'ntar de 705:000:tP000 para o exPr
cicio de 1861-1862 ........•............. 

\. :J.OJ.3.-DcCl'cto de 17 de ])ezcrnbro de 1862.
Confirma a concessão de uma loteria á Asso
ciação de Caridade desta Côrtc ....•...... 

3.03'. .- D0creto de 17 de lkzembro ·de 18fi2.
Confirrna a concessão de tres lotr-rias á Igreja 
l\Jatriz de Nossa Senhora da Conceiçiio <la 
Cidade de Aracnjú, na Pro,·inc.ia de Sergipt>. 

~- 3.{)}:.i.-Decreto de 17 de Dezembro de 1862.
ümfirrna a concessão de uma loteria <i Irmlln~ 
dado do Sanlissimo Sacnunento ··da l'rcgul'
zia de l\'ossa Senhora da Gloria desta Côrte. 

\ . 3. 03G.- Decreto de 2c]. do Dezem hro de 1862.
Abre um crerlito snpplemNltar de 111 :700~ 
para occorrcr ás despezus f{•itas com soccor-
ros publicos dentro do exercício de 1861 -ü2. 

\. 3.0:17.-Deereto de 21 de Dezembro de 1862.-
Crêa cinco lugares de Correto'tes, trrs de 
mercadorias e dons <lc navios, para a rr~t~a 
do Commercio <la Côrte ................. . 

~. 3.038.-Dccreto de 29 de Ikzembro de 18ü2.
Concede ao Miuisterio da Agricultura, Lülll

mereio e Obras Publicas mais um crrdito dc 
:lO: OOO:trOOO para as dcspezas com a Expos:
çfio Nacional, pertencentes ao cxerckiJ de 
18Gt-18G2 ............................ . 
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~. 3. O:Jn.- })ecrelo Lle :lO do Deze1uhro de I t)li:!.
Designa a ordem scgundn a lJUal de\'PIII ~l'l' 

}'_\(i~. 

extra li idas as loterias no anuo <I e J8(i3. . . . ',;'):r 
" :L OW.- Decreto de 31 de Dezembro de J 8t)2.

Orça a Hcceita e fixa a despeza da 111."'·' Ca
mara Municipal pai' a u annn de mil oi fq-
cen tos srsscn ta e lrcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . í .'i í 

\. :LO'.O :\.-Decreto ue:lt dcDezcmbro d'' J8Ui.·
Autorisa o cn~dito complementar da quanti.t 

u .. d~ 150:ls.~-6~91!J. para as dcspNas d1) ~linis- · 
lt•rin <la Marinha no rxerririn ,J,, IHfil n 1~f11. :;c;t 



COLLECCÁO DE LEIS ., 

1862. 

n::CRETO N. 2.876- de 4 do Janeiro do 1862. 

Abre no Ministcrio da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, um credito 
de ~O:OOO'iOOO para as dcspezas com a Exposiç;lo Nacional e com a Ex
P"siçno UuiYersal de Londres, no corrente anuo. 

Tendo Ouvido o 1\fcu Conselho de Ministros; Hei por bem, 
nos termos do § 3.0 do art. 4.0 da Lei n. 0 589 de 9 de Se
tembro de 18:-.>0, abrir ao 1\finisterio da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas, outro credito cxtraordinario de vinte contos 
de réis, para occorrer ás despczas feitas c por fazer com a 
Exposição Nacional de productos naturacs e industriaes, c com 
a remessa de alguns dos ditos productos para a Exposição 
Universal de Londres, que deve ter lugar no corrente anno; 
visto que não foi sufficiente o credito cdraordinario de trinta 
contos de réis, aberto para o mesmo fim no Decreto n. 2.849 
de 16 de Novembro ultimo; devendo o referido credito de 
vinte contos de réis ser tambem incluído na Proposta, que tem 
de ser apresentada em tempo opportuno á Asscmbléa Geral 
Lrgislativa para definitiva approvação. 

Manoel Felizardo de Souza e Mello, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Nt>gocios 
da Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do 1\io de Janeiro em quatro de 
Janeiro de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo pri
meiro da lndepcndencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

JJianotl FelizardJ de Souza e Mello. 
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HECHRTO N. 2.877- de 4 de Janeiro de 1862. 

Autorisa a incorporaçllo da Sociedade Philnotropica Suissa. 

Alte11dcndo ao que Me representou o Presidente da nova 
Sociedade Philantropica Suissa estabelecida nesta Côrte: Hei 
por bem Aulorisar a incorporação da mesma Sociedade, que 
se n'gcrá pelos Estatutos já appr·ovados pelo Decreto n.o 2.770 
de 6 de Abril de 1861, com a obrigação porém de não ter·em 
pffeilo quaesquer alterações nos mesmos Estatutos sem prévia 
approvação do Governo Imperial, e devendo passar-se a com
petente Carta para servir de titulo á mesma Sociedade. 

José lldefonso de Souza Uamos, do Meu Conselho, Srnador 
do lmperio, Ministi'O e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido c faça cxeeutal'. Palacio do 
Hio de Janeiro em quatro de Janeiro de mil oitocentos sessenta 
c dons, quadragcsimo primeiro da lndependencia c do Im
prrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Impcrndor. 

José lldefonso de Souzà Ramos. 

DECilETO N. 2.878- de 11 de Janeiro de 1862. 

Henne os Tl'rmos de l\fossoró, Campo Grande e Apody, na Provincia dQ 
~ Hio Grande do Norte. 

Hei po1· bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Ficão reunidos os 1'ermos de Mossoró, Campo· 

Grande e Apody, que actualmente for·mão a Comarca de 1\fos
soró, na Província do Rio Grande do Norte, sob a jurisdicçào 
de um Juiz Municipal, que accumulará as funcçõcs de Juiz de 
Orphãos. 

Francisco de Paula de Negmiros Sayão Loba to, do Meu Con
selho, Ministm c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executai'. Palacio do JUo de 
Janeiro em onze rle Janeiro mil oitocentos S('sscnta c dous, 
quadrag('simo primeiro da Independencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Uagestade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayiio Lobato. 
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DECRETO N. 2.879.:.._de 23 do Janeiro de f8G2. 

E:~tabelece regras sobre a !!!~Pt:JsãoM~.Od~ .Lentea daa Faculdades de Direito 
de e acma. 

Convindo estabelecer regms pelas quaes se regulem melhor 
os casos de suspeição dos Lentes das Faculdades de Direito 
e de .Medicina ; e tendo ouvido o parecer da secção dos nego
cios do Impcrio do Conselho de Estado: Hei por bem quo 
se observe o seguinte, em quanto se não procede á revisão 
dos Estatutos das mesmas Faculdades. 

Art. f.o Fica extensiva a disposição do art. 63 do 1\c•gula
mento n.o 1.568 de 21,. de Fevereiro de 1855 a todos os casos 
em que se verificar, cntl'e os Lentes das Faculdades c os indiví
duos sobre os quacs tiverem estes de votar, o impedimento de 
parentesco nelle prescripto. 

Art. 2. 0 Nas questües de intm·esse particular não podem 
votar conjunctamcnte Lentes entre os quaes se dê o impodi
mento de parentesco até ao segundo gráo contado de confm·
midade com o direito canonico. 

Art. 3. o Quando entn~ dous ou mais Lentes se verificai' o 
impedimento de que trata o artigo antecedente, só será admi
tido a votar-o mais antigo de entre os Lentes impedidos. 

Josó lldefonso de Souza Hamos, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, 1\linistt·o e Secretario de Estado dos Negocios do 
Impm·io, o tenha assim entendido e faça exeeutm·. Palacio 
do lHo de Janeiro em vinte tres de Janeiro do mil oitocen
tos sessenta e dous, quadragesimo primeiro da lndepcndencia 
c do lmperio. 

Com o Hubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

J o.~é lldefonso de Sou: a Ramos. 

DECRETO N. 2.880- de 25 de Janeiro de 1862. 

Extingue o lugar de Juiz l\Iunicipal da 2.a Vara do Termo de Porto Alegre, 
na Pro\inciaoé- S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Hei por bem, Usando da attribuição que 1\'le confel'e o artigo 
cento e dous, paragrapho doze da Constituição do Imperio, 
c em conformidade da Lei numero duzentos sessenta e um 
de tres de Dezembro de mil oitocentos quarenta e um: Ex
tinguit· o lugar de Juiz Muuieipal da 2. a Vara do Termo de 
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Porto Aleg1·e, na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do 
.Sul, ficando revogado o Decreto numero dous mil setecentos 
c vinte oito de dczascis de Jancim de armo proximo passado. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do :Meu Con
selho, .Ministro e Secretario de Estado dos Neg~cios da 
Justiça, assim o tenha entendido e faça e:\.ecutar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte e cinco de Janeiro de mil oito
centos sessenta o dous, quadragesimo primeiro da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

DECRETO N. 2.881- de 25 de Janeiro de 1862. 

Extingue o lugnr de Juiz l\hmiciplll c de Orphllos do Termo das Dôres, na 
Proyincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Tendo a Assembléa Legislativa Provincial da Província do 
llio Grande do Sul, pela Lei de quatro de Dezembro do anno 
passado, extinguido o Termo da Villa das Dôres de Camacuam, 
incorporando as duas Fregu~zias, que o formavão, ao Termo 
da Capital da mencionada Província; Hei por bem, Usando 
da altribuição que 1\Ie confere o artigo cento e dons, paragrapho 
doze da Constituição do Imperio, e em conformidade da Lei 
numero duzentos sessenta e um de tres de Dezembro de mil 
oitocentos quarenta e um, Dar tambem por extincto o lugar 
de Juiz .Municipal e de Orphãos do referido Te1·mo, ficandG 
assim revogado o Decreto numero dous mil trezentos sessen la 
e trcs de vinte e seis de Fevereiro de mil oitocentos cin
cocnta e nove. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do l\fcn Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego cios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo 
de Jancim em vinte e cinco de Janeiro de mil oitoccnt os 
sessenta c dous, quadragesimo primeiro da Indcpendencia e 
do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Ft·ancisco de Paula de Negreiras Sayão Lohato. 
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DECRETO N. 2.882 - de 25 de Janeiro de 18G2. 

Concede ao Instituto Polymathico Brasileiro autorisac/lo para que poss11 
funccionar, e approva os seus Estatutos. 

Altcndendo ao que representou a Directoria do Instituto 
Polymathico Drasilciro estabelecido nesta Côrte, {' de confor
midade com a minha lmmediata HesoJução de 2 de Novem
bro do anuo passado, tomado sobro parecer da Secção dos 
Negocios do lrnperio do Conselho do E'itado, exarado em 
Consulta de 10 de Outubro do mesmo anno. Hei por bem 
Conceder ao dito Instituto autoiisação para que possa funccio
nar, e approvar os seus Estatutos, ficando as alterações quo 
nelles se fizerem sujeitas á approTaçlío do Governo Imperial, 
do quo se lhe passará a compctentu carta para servir-lhe do 
titulo. 

Jcsé lldefonso de Souza Ramos, do 1\Icu Conselho, Senador 
do lrnperio, Ministro c Secreta•·io de Estado dos Negocios 
do lmperio, assim o tenha er.tendido e faca ex<'cutar. Pala
cio do Hio de Janeiro em vinte e cinco· de Janeiro de mil 
oitocentos sessenta e dous, quadragesimo primeiro da In
depcndencia c do I m perio. 

Com a Unbrica de Sua Uagestade o Imperador. 

Jos~ lldi!(onso de Sou.za Ramos. 

Estatutos tio Instituto Polyrnatltico Hrasllcit•o. 

CAPITULO I. 

D.\ SOCIEDADE E SEUS Fl~S. 

Art. 1. o A Sociedade denominar-se- ha Instituto Polyma
thico Brasileiro. 

Art. 2.° Compôr-sc-ha de cidadãos brasileiros e de· boa 
conducta que scjão Doutores, Licenciados ou nacharcis for
mados em qualquer das Faculdades Scicntificas conhecidas, 
ou que se dediquem ao curso d'ellas, do commercio, das 
letras c bellas artes. 

Art. 3. o Seus fins são : 
§ 1. o O desenvolvimento das sciencias, dos conhecimentos 

do commcrcio, bcllas artes c letras, c instruir tanto nrstas, 
como naqucllas os Socios, c collocu-los ao par das novas des
cobertas. 
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~ :1. 0 Prestar todos os soccorTos áqucllcs dos Socios que delle:; 
necessitarem ; para que continuem no terocinio de seus estudos. 

§ 3. Q Festejar o grande dia 7 de Setembro tan_to por se~ o 
annivcrsario do em que se proclamou a lndependenclil do Bnlsrl ; 
como por !'er o da inauguração do prescrtte Instituto. 

Art. 4. 0 Para realização do disposto no§ t.o do art. 3. 0
• 

§ f. o A Sociedade subdividir-se-ha em Secções de Direito, 
Direito Canoniro, l\Iathcmaticas, ~Iedicina, Scicncias physicas, 
naturaes, Commercio e lndustria, Litteratura e bPIIas artes. 

§ 2. o Designar-se-hão pontos, sobre os quaes tenha de dis-
correr-se. 

§ 3.n Procurar-sc-ha correspondcnda com as Sociedades 
scientificas de todos os paizes cultos. 
~ 4. o Assignar-sc- hão aquelles periodicos nacionncs c cs

trangciros, que so tornem nteis c nPccssarios á Sociedade. 
~ 5.° Crear-sc-ha uma bibliotltcca logo qne ltnjüo fundos 

sullicicnlcs. 
§ 6. o Cada S{'eção tcd uma com missão de rcdacçfío com-

posta de tres indivíduos, nomeados por seus nwmbros c es
crutínio sccrdo, c scni o relator dessa commissão o Prcsi
dcntn da respectiva secção. 
~ 7. o Os Presidentes das secções aprcscntaráõ os pontos 

que dcrcrúü fazer o objecto da discussão, c bem assim os no
Jilrs dos membros que se inscreverão para rsse fim ; ao Pre
sidentt• da Sociedadt•, qnc scri.l quem dcsign;lriÍ a scssfi o da 
as:->emb!éa g('ral, em que dt'Te ter luftar a discussão do tra
balho exilibido, no caso que algum membro da respeeliva 
secçfío o confe.-;te. 
~ 8. 0 Depoi5 de sali~feito o disposto nos pan1graphos ante

cedentes snbmetter-se-ha o tJ'abalho á consulta (em sessi'io 
secreta) do todJs as commissõcs de redacção, que terá por 
Jlrcsidcntc o da Sociedade e com o parecer que tiver sido 
proferido será publicado c ~rchivado. 

§ 9. 0 Niio ú do necessidJdc para qtn possa ser aquilatado o 
merecimento do trabalho, que haja quem o conteste em as
sernbléa geral. 

Art. 5.o Para cumprimento do disposto nos §§ 2.0 c 3. 0 

do art. 3. 0 a Sociedade lançará mão dos meios que lhe fran
quêa o § 1.0 do art. 9. 0

• 

CAPITULO 11. 

DOS SOCIOS E SUAS OBRIGAÇÕES. 

Art. 6 ." Haverão soei os cffectivos, lwnorarios, hencmcrilos 
t~ ~.:orrespondcnles. 



-7-

Aa't. 7. 0 0::; socios etfcctivos se dividiráõ: 
~ t. o Em fundado•·cs e não fundadores. 
§ 2.0 Os fundadores serão aquellcs que crcárão c inslaurá

rão a presente Sociedade. 
§ 3. o Os não fundadores serão os que forem admittidos de

pois da inauguração. 
Art. 8. o Só podenífi ser socios eiTectivo:i oquclles que apte

scntarem um trabalho sobre qualquer ramo dos conhecimentos 
humanos: excepluiío-se: 
~ 1.0 Os socios fundadores. 
~ 2. o Os Jlachareis e Doutores formados por qualquer das 

Faculdades do Imperio, ou Estrangeiras. 
Art. !). 0 Os socios ctfcdi\'OS são obrigados: 
~ 1. o A contribuir com a joia de 6~000 c mensalidade de 

1~000. 
§ 2. 0 A partilharem os trabalhos scicntificos do I~lifuto. 
Art. 1 O. Serão d<'sligados da Sociedade : 
§ 1.0 Os socios que faltarem a seis sessões cons~cutivas, o 

que sendo chamados para se justificarem perante a asscm
bl{·a gemi, o não fizerem. 

§ 2. o Os soei os que deixarem de pa~ar 3 mczes consecutivos. 
§ 3. o Os que se retirarem para fóra da Côrle sem parli

cipar á Sociedade. 
§ ft-. 0 Os que por seu máo comportamento se tornarem in

dignos de pertencer á Sociedade. 
Art. 11. Os socios riTeclivos sã0 obrigados a aceitar os cargos 

para que forem nomeados, saho se apresentarem algum mo
tiro que mova a Sociedade a attendê-los. 

Art. 12. Serão socios honorarios aquelles a quem o Instituto 
houver por bem conferir essa distincçlío de honra, em aítençl'ío 
ao seu elevado talento e subida illustração reconlwcida entro 
os sabios por sna notoriedade. Não serão elles pon··m ohri
g1dos a con!ribuição c a trabalhos alguns do Instituto, po
dendo no entanto fuzê-lo se b<'tn lhe aprnuv<'r. 

Art. 13. Socios brncmcritos serão aquelles, aos qww~ o Ins
tituto se dignar conferir tão altu llonra, em alten\·ão nos re
levantes serviços ·por ellcs prestados para o cngrand(_•cimcnlo 
moral c material do mesmo Instituto. 

Art. 1ft .. Serão socios correspondentes: 
§ 1. o Os residentes em lugares dist:mtcs do em que func

rionar o Instituto, que com elle se quizercm relacionar e qne 
o mPsmo Instituto reconhecei' que pelo roncmso de suas luzes 
c pelas descobertas que houverem feito no macra1~osmo 
scicntifico, industrial c artístico merecem essa honra. 

§ 2.0 Quacsquer sociedades scientificas e artísticas nacionacs 
() estrangeiras. 

Art. t:.>. 0.; socios efft~ctivos serão sempre b•·asilciros, porém 
os !las t.t·cs ultimas clnsses podPm S!'l' Psi.J·nnlo!f'ÍJ'()S. 
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C:\ PITULO 111. 

DO GOVERNO D.\ SOCIED.\DL:. 

Art. 16. O Instituto será dirigido : 
§ L o Por um Presidente. 
§ 2.0 Por dous Vicc-Presidcmtrs, um Secretario gcrnl, um 

Archivista, dons Adjuntos, c um Thcsoureiro. 
Art. 17. Ao Presidente compete: 
§ L o Presidir a toda" as sessões, dirigir :ts discussões, decidir 

as votaçõei em caso de empale e manlPr a ordem. 
§ 2. o 1\larcar os dias das sessões, assignar todos os livros, 

diplomas, oficios c exercer todos os mais actos de que lhe in
curnbe•o instituto. 

§ 3." l'azer observar os estatutos. c o regulamento interno, 
suspender as sessões s"ndo necessano. 

Art. 18. Os Vice- Presidentes substituiráõ o Presidente em 
suas faltas. 

Art. 19. Ao Secrrtnrio geral compete : 
~ t.o Assignar todos os papeis, como actas, diplomas avi

sos, & c. 
§ 2. o Ter um livro no qual estarão inscriptos todos os soei os 

com suas classificações, declarações de seus nomes, idades, na-· 
tumlidades, profissões, moradias e data de sua admissão ao gremio 
da Sociedade. 

§ 3. o Proceder a leitura de todo o expediente, c fazer toda 
a correspondencia da Sociedade. 

Art. 20. Ao Secretario Archivista compete: 
§ t.o Archivar todos os trabalhos, livros e objectos da So-

ciedade. 
§ 2. 0 Ter uma lista de tudo quo fôr archivado. 
Art. 21. Ao t.o Scct·ctario adjunto compete: 
~ 1.° Fazer ns netas. 
~ 2. 0 Ajudar ao Secretario geral na escr~ptut·ação da So-

ciedade. 
Art. 22. Ao 2. 0 adjunto compete: 
§ 1. o Substituir ao L o adjunto. 
~ 2. o Ajudar a qualquer membro da Direcloria, em traba

lho do Instituto. 
Art. 23 . .Ao Thcsourciro compete : 
§ 1. o Hectbcr pot· si, ou por pessoas de sua confian~a, to

dos os dinheiros da Sociedade, podendo deposita-los em alguma 
casa bancaria, ficando porém por tudo rcsponsavel. 

§ 2. 0 Mandar fazer as impressõas nccessarias á Sociedade 
c pagar as dividas da mesma, sendo para isso autorisado pela 
Diredoria. 
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CAPITULO IV. 

D.'- ASSEMDLÉA GER.A..L. 

Art. 21.. A' asscmbléa geral compete: 
§. 1. o Deliberar sobre todos os acontecimentos não prcvc· 

nidos nestes estatutos. 
§ 2. e Nomear as com missões prccisns, quo não estiverem 

aqui designadas. 
Art. 25. Eleger em 4 de Setembro de cada anno, a fim de 

tomar posse c começar a servir desde o dia 7 do referido mcz: 
§ 1. o A Direcloria. • 
§ 2. o O oradot· da Sociedade. 
Art. 26. A asscrnbléa geral reunir-se-ha com qualquer nu

mero de socios duns vezes por mez, em dia c hora marcados 
pelo Presidente, para cump:·imcnto do disposto no~ 1.0 do art. 3.0 

Art. 27. Achar-se-Ita para cumprimento dos §~ 2.0 c 3.0 do 
art. 3. 0 constituída a asscr.nbéa geral, todas as vezes que so 
reunirem pelo menos um terço dos socios. 

CAPITULO V. 
DISPOSIÇÕES GEU.AES. 

Art. 23. Terá lugar a assembléa geral cxtraordinaria quan
do h:1jão casos urgentes que a cxijão, ou quando um terço 
dos socios o pedirem por esc ri plo. 

Art. 29. O Instituto passará a todos os soeios os cor.npctcn
tes diplomas, cuja formula será determinada por uma Com
missão pnra esse fim nomeada. 

Art. :JO. A Conunissiio de propostas ó só formada dos Pre
sidentes das see~ões seientificas. 

Art. 31. U Inslitnto logo qnc tenha fundos publicará os 
trabalhos de seus mt~mbros, que se acharem urehivndos. 

Art. 32. Os membros da Din·cloria e os Presidentes das 
secções não sfio obrigados a trabalhos alguns, mas o podcráõ 
fazct· ad hbitum. 

Art. 33. No mcz de Outubro, no din qtw o Presidente mar· 
car, a Dirccloria transada prestnd contas :i nssembléa geral. 

Art. 3'~-. l~slcs estatutos só potlt~rúõ ser rel<wnwdos por deli
beração da assembléa ~~~ral, e por Decrdo do fiort~rno lmperinl. 

Sala das sessõus do Instituto Polunal hieo Br;1si!l'iro em 
29 de A~oslo de 18GO.- Dr. José ilwma:. d'J7uino, Presi
dente.- Dr. João Vicente Torres llomcm, L" Yice-Presidcn
tc.- Dr. Tlwodoro Antonio de Ofircú·a, ~-" Yicc-Pr<'='idenle, 
Orador - .loi'io Carlos Pinto Pereira, Scc:-el:nio geral.- José 
Joaquim Pereira de Su1l'::.rt Fi/ ho, A rcldYisla.-Dr. J oi7o Pcrci1'a 
Lopes, Tht'Sillli'eiro.- Eduardo llanicl Vil/as Boa.~, ~ecrdnrio 
adjunto.-Bacharel José li I a~zocl (;areia, ~:·crrdario adjunto. 

Confere.- José Boni[acio !Ç asccntcs <l'. 1.-::aml•uj(L 

PAIUT li. 1 tl(.'::. 
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DECRETO N. 2.882 A-de 29 de Janriro de 18G2, 

Altera a TnlJella u.o 1 auuexa no Decreto n.o 2. f181 de 30 tlc Abril de 1860. 

Hei por bem Approvnr, o. 1\landar que se obsrrvrm d'ora 
em diante as tabdlas ele duração c valor de cada uma das 
fH'ças de fan]auwnto ~~ t•qHiparncnlo, quP forrrn distrihuidas ás 
praçus do Corpo de Hotnhl'iros, Pm substituição <i C(IH' S(~ acha 
;mncxa ao.Jkcrdo 11. 0 2.r)H7 do ~lO de Abril do 1860; ns 
quacs com Psto hai xfio, assignndas pm· l\lanod Felizardo dn 
Souza e l\lello, Consl'lheiro de J.:-;tadn, c Ministro e Scerdilrio 
de Est:tdo dos Nt•gocios da Agricultura, Com111ereio n Obra~ 
Publicas, que assim o tenha entt>ndido, c fi1ça exeeutar. l'a
lacio do llio de Janeiro em vinte nove de Janeiro de mil 
oitocentos sessenta c dous, quadragcsimo primeiro da lndc
pcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcslade o Imperador, 

~[anoel Felizardo de Souza e lJiello. 

I _______ T_._'"_n_E_?L_L_1'-_A_. ------~ 
•:----P-eç~s-tlc-fa-rtl_a_m_ci-It,_o. ___ .l._ -T-em-po de dui'Orão.,\'alorde"dapeça.l 

Um anno... . . 12~000 j 

Idem . . • . • . . • 4~500 i 
Fardcta de panno nzul ..... . 
Dita de brim ......••...... 

Idem • . . . . . . • H~OOO I 
Idem......... :3~500 I 
ldcrn . . • . . . . . 1 :j~:?fO I 

Quatro mr.zes. 2~800 I 

Calça de panno azul ....... . 
Dita de brim .........•.... 
Camisa de algodão ........ . 
Par de sapatos .......•..... 
Ronct ..•...•••.••.••..••.. Urn armo..... 3::-500 ·· 
t;ravata de couro cnvernisado. ldrm . . . . . . . . 800 i 

I Cu pote ................ , .. . (juatro annos. 12~'l00 i 

Pnlacio do llio de Janeiro em 29 de Janeiro de 1862.
ftfanoel Felizardo de Sow::a e IUello. 
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-- ---- ·- -
'1,"\.CI~LL/i-B. 

I 

I 
J>c;as de m·mamc:llo c eqnipamclllo. Tempo de du1·a~~o. falo1· de cada peça.! 

------I 

Capncclc .....•......•. . . . Quatro annos . 8:tP000 
Par du platinas •.•....••... Idem ........ 3~000 

I Cinto gyn111astico .••......•. Sl'iS aBnos ..•. 3:tP500 
I J~spada .....•.............. Idem ......... 3~000 

Pistola ..•••......•..••..• Idem ...•...•. 8~000 
Cinturilo com carl uchcira c 

porta pistola ............. Idem ..•...... 3~000 

--- ~- --·-- --- - - - -- ~ ----- ----- --~--

Palacio do Hio do Janeiro em 29 da Janeiro de 1562.
~Ianoet Felizardo de Souza e Jlello. 

DECRETO N. 2.882 D-de 29 do Janeiro de 18G:!. 

Approva as instrucç11ri organi~ntlas Jl"l'll o exame stnHistral da conta lia re
ceita c despcza feita pela Directoria da Companhia da Etitrada de Feno 
de D. Ped1·o 11. 

Convindo estabelecer a regra prla qual devem ser feitos os 
exames a que o (;overno tern direito na fúrma do art. 21 do 
contracto assignado para construcçiio, uso e costeio da Estrada 
de };'erro de D. Pedro H, com data de 10 de 1\laio de 1855, a 
fim de que se po~a realizar a ich'a de ordem, economia e fis
calisação, expressa uo mesmo artigo: Hei por b"rn determinar 
<IUC sejão fielrnenlc executadas as instrucçücs que com este 
baixí'ío, assignadas por Manoel Felizardo de Souza c Mello, do 
1\feu Conselho, Senador do Impcrio, 1\lfnistro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Pu
blicas, que assim o lenha entendido e faça executar. l 1alacio do 
Ilio de Janeiro em vinte nove de Janeiro de mil oitocentos 
sessenta c dous, quadragcsimo primeiro da Indcpendcncia e 
do Impcrio. 

1:om a 1\uhrica de Sua Mag-esludc. o Jm pera dor. 
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Inslrucçõcs }lara o exame semestral da conta da receita e 
despeza feita pela Directoria da Estrada de Ferro de D. 
Pedro 11. 

Art. 1. o Nos uHimo5 dias dos mczcs de Junho c Dezembro 
do cada armo será nontP::H1n, pelo Ministro da Agricultura, Com
mercio e Obrns Pnbl icas, uma Commissilo para o exame da 
conta da receita c despcza da Estrada de Ferro de D. }>edro 
li, composta do Engenlteiro fi~cal rcspcctiro, de urn Oilleial 
do Corpo de Ent:;enlwiros habilitado para este gcncro de ser
viço, c (}(~ um Er:lpregado do Thcsouro nomeado pelo Sr. 1\li
nislro da Fn;:cnda. 

Art. 2. 0 A Commissiio fpm por fim conhecer: 1.", se as 
<lc~~pezas feilas v·la Cnmp:tnhh 110 SClllf'Slf!~ <Í qnc (I conta 
pertPrH'l'r (~q::.o tl(~vid:un~·n!e Ianr:adas a car~o do cnpit<ll, ou 
dcduzid;1s d:1 renda, na f('ll'IIH1 <lo nrt. 18 do con!raclo de 10 do 
Maio de 1H33: e lH'Ill nssirn se na reeeila csUio eonlemplndos 
todos os artigos d!' renda <ln Comp::mllia. 

2. o Se a Companhia tem, na fúrrna do nrt. f t do mesmo 
contraelo, conta clararnnnte cseripturad:J, da qnnl se conheça a 
importancia dos direitos da Alfnndega sobre ohjeclos despachados 
pnra seu uso de fJUC actualmentc ho isenta, mas cuja indcrn
nisação deverá fazer nos casos referidos no mencionado contracto. 

3. o ~c tem construido ramificações ou emprehendido alguma 
das obr;:~s de que trata o art. 7. ", o se neste caso ns dcspezas 
co!ll ellas tem sido l<l11C:tdas em eontas inteiramente distinctas 
das da J~slrada do Ferr(), Yisto ·nfio terem garantia do juros. 

4. o Se tem conta especial nbcrta em seus livros, onde com 
clareza figurem as concessões gratuitas que o 'Governo lhe tenha 
feito de terras devolutas, do outras incluídas em sesmarias e 
posses, c bem assim do uso dns madeiras e outros matcriacs 
existentes nas terras publicas, de que t'lla tenha precisJdo para 
a construcçilo da Estrada de Ferro. 

5.o Se as chamadas que d'ora em diante se fizerem para a 
entrada de fundos, sobre as quacs fôr devida a garantia do juros, 
são cxigidns pela necessidade de fazer face ao pagamento dos 
trabalhos da Estrada, depois do provada perante o Governo. 

6. o Se a Companhia incorreu, por falta de execuc;ão do con
tracto de 10 de Março do 1855, em multa ou perda do privilegio 
qnc lhe dcvão ser impostas. 

Art. 3. () Todas as Pspccics mencionadas no artigo antecedente 
serão tratadas no rolatorio da Cornrnissfio com o necessario des
cnvolvirn~nto, especialmente a que diz rc~speito á dcspeza que 
tiver sido feita por conta do capiti.!l ou da renda. 

Art. '"-o Se do rclatorio da Cornrnissfi.o o Governo entender 
que a conta apresentada pela Companhia dCVG ser reformada, o 
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Ministro da Agricnltnra, Commercio c Obras Publicas a rccn
vianí. pnra ·esse fim á respectiva Diredoria, lH'ompanhada dtl dito 
relatorio, para quo esta ou reforme a conta, ou apresento as 
razões por que o nüo púdc fazer . 
. Art. 5. o Se as razões da Directorin nr~anflo-sc á reforma da 

conta não forem adrnittidas pelo (~on~rnc-l, terá lugar a dccisiio 
por arbitros, de que trata o art. !)!t. do con!raclo, para o que será 
a Directoria avisnda na fôrma das di~posiçiks nt•llt~ exaradas. 

Art. 6. o Se a Commissiio ni10 encontrar duvida alguma na 
conta da receita c dcspeza, on no ca~o de as encontrar, ellas 
forem satisfeit:.1s pela Din~ctorin, o Ministro da Agricultura, 
Commcrcio c Obra~ Publieas iinJIII'clialamc~nl:n expndiní A viso 
ao Thcsouro para o pagamento do saldo rcrtencrnlc ú garantia 
dos 5 "/o· 

Art. '"i •0 Sr, em In~ar de snldo a pa;:ar, prlo r-onlrario tiver o 
Tlwsouro de enlrnr na partilha dos lueros, o BH·smo l\linistro 
lhe fará a necPssaria commnnicaçfio, c ordl'narú q rw a Companhia 
realize nos eol"n's do TIIPSOll!"n o importe da SOJIIJII:l liquidada. 

Art. 8. 0 A eonta sPnwslral da Colllpanhia da Estrada de 
Ferro será entregue á Commissfio até o dia 5 dos JIH'Zcs do 
Janeiro e Julho, li1~ando a t'sta mareado a prazo de 15 dias para 
os exames c nprescntaçiío do rclatorio. 

Palaeio do Hio de .Janeiro em 2!J de Janeiro de 18G2.
Manoet Felizardo de Sntza e JJ[cl/o. 

DECHETO N. 2.883-do t.o de Fevereiro de 18G2. 

AILera os regulamentos rcl:ttiYos ao rur~o de estudos do Imperial 
Collegio tlc Pedro li. 

Tendo a cxpcricncia demonstrado que algumas materias 
do curso do Imperial Collcgio de PNlro 11 carecem de ser 
ensinadas com maior desenvolvimento, ao passo que o es
tudo de outras póde, sem inconveniente. ficar mais reduzido, 
ou deixar de ser obrigatorio para os alumnos, Hei por bem 
que os regulnmcntos vigentes relativos ao rcrcrido collcgio 
scjão observados com as seguintes alterações: 

Art. 1. o O curso de estudos continuará a ser do sete annos, 
e constará das materias seguintes: portugucz, latim, grego, 
franccz, inglcz, historia sagl'ada, antiga, romana, média, mo
doma c do Brasil, geographia) chorographia do nrasil o 
cosmographia, grammatica philosophica, rhctoriea, poetica, 
littcratura nacional, philosophia, malhcmalicas, noções gcracs 
de physica, chimica c hlstoria natural. 
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Art. 2. o Harcr.í alt.'~m disto aul(,)s de allemão e italiano 
para os alurmws qu;~ voluntariamente quizercrn estudar estas 
materias, além do desenho, musica, gymnaslica c dausa, 
<rproveitando-sc para estt~s estudos c exercícios os dias fe
riados ou (IS horas de reerf'io, conforme o disposto no art. 
13 do Hrgulamento n. 2.006 de 2'1. de Outubro de 18~7. ·; 

Art. 3. o Alórn dos Capellüf's qtw serão obrigados ao serviço 
J'Pii~ioso, e cxplicaçiio do Evangdho c doutrina cllristã nos .. ; 
domingos e dias santo!'i, e a regcr(~rn as cadt~iras de grarn· 
malieu porlugut·za e grammaliea lalimt, n de llistori.1 sagrada 
JIO primeiro anuo, havcr<i mais os ~rguinles profesaores: 3 
tlc latim, que seguiriÍü lentlo altanadamente e dt~ modo 
que os <Jlumnos coarecern c nc rbcrn com o mrsrno profc•ssor 
<l s c a d t ·i r as do 2 . o e 3. o, !,. • o e 5 • o, 6 . o c 7 • o a r tn os ; t 
ue gn•go, 1 de rrancez, 1 de inglol, 1 de historia antiga (} 
modt·rna, J de hisloria romana e du idade média, 1 do 
lri.,tol'ia e dwro,:uaphia do Brasil, 1 de gco~rahia e cosrno
graplri<~, 1 dt• grum:rwlica philosophica, rhetorica, poetiea, a 
lílterillura naeional, 1 dn phibsophia, 1 de mathematicas, 
que acompanlrará m alumnos dPsdo o 2.• até o 5. 0 aHno, 
acrommodando em cada anno, conforme as drcumst<ml'ias, o 
c11sioo da aritl!lndica, algebra. gt•onwlria plana, stcrcornelrim 
c lri.:.u)!Jonwtria recti!inea; 1 de noções gt•rac>J de physica o 
rllin!icc1, 1 de not;iies ~u~racs de histo,·ia natural, 1 de al
lt•rlJ:io, 1 de ilaliano, 1 de mu.siea, 1 de desenho, 1 do 
g: rnn;;stirJ, e 1 dt• d:-~n~<l. 

.\rt. :,._o Fira supprirnido o rur:-oo especial de cinco annos, 
ele qtw trai<! o art. 6. o do Decreto n. ~.006 de !~ de 
Olltll !Jro rir> 18:)7. 

~\ rt. 5. o 03 exames do 7. • anno serão feito5, como os 
dos outrus annos, Slírucnle sobre as matcrias estudadas no 
Jllt•smo anno, na fr)r;na que ddcrrnina o art. :J9 do De
neto n. 2. 006 dL' .2~ de Oti{ubro de 1857: porém o exame 
de f·ada rll;dt·ria, no ultílllo anno em que fór c.5tudada, será 
fl'iln por prnra esrripfa e or~l. 

Jo:>,; Jld.•fonso dr• ~nu1.a llarnos, do lfeu Conselho, Sc
nad(lr do lnlpl'rio, ~Jinbtro e Srcrctario de Estado dos J'lc
f:oeios do lmperio, a.,:iÍfiJ O tenha entendido C f,Jça elt'fU
tar. Pabrio do Hio de Janeiro em o primeiro de Fcrcrdro 
de mil oitorr>nlus se:-scnla c dous, quadragesimo primeiro da 
Jndependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagcstade o Imperador. 

José lldefonso de Souza Ramo$. 
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DECRETO N. 2.884 -do L o de Fevereiro de 1862. 

•Addila novas provitlcncias ás tio Decreto n. 0 HJ8 de i de Maio de 18'.:'. 

Convindo adtlit:1r novas providencias ás que regulão o cxer
;cido da faculdade que tmn os Presidt'ntcs das provineias para 
01 casos de d11spczas urgentes c cxtrnordinarias, de conformi
dade com a doutrina do art. 70 do Decreto n. o 736 de 20 
de Novembro de 1H50 c do J)(~crcto n.o 158 do 7 de 1\f.tio de 
1842, mas por modo que mais dllcnzmenlc St~ provPja assim 
ú neccssidadi'S da publica administração, como ú economia, 
'ordem c fiscalisaçir<n, que tanto irnportão aos interesses da Fa
. senda Nacional, Hd por bem Decretar: 

Art. 1. 11 As ordrns de despPzas expedidas annnalnwnle ;ís 
Tbesourarias de Fawndn, conforme o J)ecreto n.<- 178 de 30 
de .\laio de f8í2, nrto podeníü ser excedidas senão na~ hypo
theses iel!uinles: 

t.• Havendo detrrminação expressa do Minislrrin rcspcctiro, 
que assim o autorise, transmittida pdo interrnP<lio do ThPSotHo, 
romo prescreve o art.. 53 do Decreto n. o 870 de 2~ do No
Yembro de 18;)(. 

2.• Jlderminando-o o Presidente da Província nos trrrnos do 
presente lJecrcto, c do de 7 <.I c l\Jnio <.I c 18'd n. o J!iS. 

Art. 2. o Hcconhrcrndo-sc qua o credito dislribuido pelas 
sobrnclitas ordt"ns, para ns despezas das provindas em cada 
exercício, não I ~e su !Jic.icnte para Sillisfazcr -se algum ou alguns 
dos serviços lt'galmcntc crcndos e antorisados, os inspedores 
das Thcsonr<Hias de Fazenda rcprescntarúõ com a ncccss;uia 
antcccdcneia no :\linisterio a qw~ pcrtPncer a dc3pcza excedente 
demonstrando a insu!Ticiencia do credito aberto, o qnantum c 
a neeessidacln do nugnwnto. 

Art. 3. 0 Quando aeonteccr que, nas referidas ordens de dis~ 
tribuição annual dos erPditos votados pelo Porlrr Lt,gislativo, 
deixe de ser cunt(~rnplatlo o pngnmenlo de servi~os qw~ estejão 
nas condições uo mti;.\O antecedenLP, os inspeelorcs, apenas as 
receberem, deverão n·rn·rsentar ao l\linisterio competente pe!a 
mfisrna fúnnn prescripta no cilar~o artigo; c no entanto soli
citaráõ aos Presidt•ntes das Provinrins que fa<:ão adiar a exe
cuçi'io de taes scniçoi, ou sobrestar nclles, s1~ já tiverem sido 
começados, ni'io l'fll~duando o paf.{amcnto da despeza, sal v o se 
mr da natun~za das (j!W os llWSUIOS Pl'csidl•nles podt•m auto
risar sob sua rcspons:tbilidadl•, c ellcs assim o rt·solvcrem. 

Art. /.._o Nos casos dos arts. 2. 0 e :l." dcstt~ l>l'crdo, brrn 
como nos dos art-;. 3. o c 4. 0 do Decreto de 7 de ~I aio de 1842, 
deverão os Inspcclores dar conllccimcnto do facto r1o ::\Iinisterio 
da Fazenda, ainda que a dcspcza pertença a outro .l\1 inisterio, 
decl:lrando, port~m, unicamente a importancia do credito pe
dido pnrn r a da rn rno de Sf'rviço a que f<\ r (lf>sti nado. 
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Arl. 5.0 Além das nutorisaç.ões expressas no art. 1.0 do De· 
ereto n.o 158 de 7 de 1\laiQ de HH.2, quando nilo seja possível 
recor·rer previamente ao Governo, podeníõ os Presidentes das 
Províncias, sob sua rcsponsabilidndc, c na fórma prescripla tauto 
nostc como naquellc Decreto, ordenar despezas pertencentes a 
verbas já esgotadas, ou mejmo não cornprchcndidas na distri
buição do credito annual, nos seguintes casos, que serão tam
bcm considerados ur~cntes c cxtraordinarios. 

§ 1. o Se houver necessidade de prornpto soccorro a qual
quer parte da população da província, por· molivo de inccn
dio, inundac:!o, fome, epidemia, ou outra calamidade seme
lhante. 

§ 2.0 Se fôr urgente e de manifesta necessidade tomar·-se 
alguma medida preventiva, ou cmprchendcr-se algum melho
rJrnento sanitHrio, no intuito de evitar qualquer dos males 
acima mencionados, ou impedir o seu descnvoh·imcnlo. 
~ 3. o Se fôr urgente pagar despezas feitas com o serviço 

da colouisaç.ão, previstas c uutorisadas em ordens do Governo. 
~ 4.0 Se fôr indispensavcl para completar os conlingflnlcs 

de recrutados c voluntarios que a província deva fo.rncccr 
annualmentc ao J~xercito c á Armada, segundo as exigencias 
dos respectivos l\linistcrios. 
~ 5. o Se alguma despcza secreta fôr necessaria a bem da 

policia c scgu rança publica, nos casos designados pelo respec
tivo l\linisterio. 
~ 6. 0 Se houver falta de credito para pagamento de ajudas 

rle custo uos Deputados á Assemblóa Geral, que preferirem 
recebe-las nas províncias, c aos mugislrados, uos termos da 
legislaçfío em vigor. 
~ 7. 0 Se der-se a hypollwsc do paragrapho antecedente a 

respeito dos vcndrnenlo3 dos militares, empregados civis c 
ccclesiasticos, activos c innctivos, c dos p<'nsionistas do Eslado, 
que já tenhflo assentamento c cstcjão incluiJos em folha. . 

§ 8. o Se rôr absolularncntc indispcns:1Vel fazer reparos em 
proprio nacional pnra cYilur ruína immincnte, com tanto quo 
preceda orçamento c a despeza não exceda de 2:000~000. 

Art. G.o Vcrincada a hypotiJCse do § 7. 0 do artigo antece
dente, os inspcctores pcdirüõ autorisa«:ão aos Presidentes das 
l1rovincias para o pagamento de que se tratar, instr-uindo o 
pedido com parecer do Procurador Fiscal, c copia dos oficios c 
das demonstraçücs que dirigirem ou tiverem dirigido ao Governo 
sobre a ne(·cssidadc do supplemento de credito. 

03 Presidentes das Províncias, Sl' concederem o credito reela
mado, dcvel'<Íõ abri-lo para cada rubrica da lei de orçamento 
em que occorrcr u ddicicncia, c sempre de quantia definida. 

Art. 7. o A' exccp~~iio das d1~spczas mencionarlas no prescnto 
Decreto c no de 7 de 1\Jaio de 18!1-2, nenhuma outra será 
autorisada pelas Tltrsourarias de Fa:wnda sem credito legal-
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mrntr. alwrLo 1 ineorr<'tHlo os Insprclores, se o eon1r;;..;,, ;;r.:t:~ 
carem, rws ponas elo art. :3. 0 do segundo dos citado:; :~ 'l'.l'l'los. 

Art. H.o Ficão dispensadas as formalidades exigidas tu art. 
2.0 do Decreto d<) 7 d1) .Maio ele 181.2 pJra J autoris,J~:fto das 
despezas comprehPrHlidus nos §§ 1, 2, :J, 4. 5, G e 10 do 
art. 1. o <Ll d 1l o Hccn•lo, c dos §§ 1, 2 c .'> do art. 5. o deste, 
ttma vez q uc nas ordens venha expressa a responsabilidade 
tomadn pPios Prcsident<•s. 

Art. n.o Fi cão revogndas as disposições em contrario. 
José l\Jaria da Silva Panwhns, do l\lcu Conselho, Ministro 

c Secretario do Estado dos Negoeios da F<m·nda e Presideule do 
Tribunal do ThPso11ro Nacional, assim o tenha cntcndiuo c faça 
executar. Palat:io <lo IUo de Janeiro, em o primeiro de Fevereiro 
de mil oitoceulos sessenta c dous, quadrngcsimo primeiro da 
Indepcudcnc!a c do l111pcrio. 

Com a Itubrica de Sua :\f agesladc o Imperador. 

Jusé JJlaria da Sill'a Pm·anhos. 

l>I~CHETO N. 2.885- do 1. f) de Fevereiro de 1)62. 

Altcr:t as lliSJlO~icües dos cslatutos tias Facnldadrs de l\Jcdicina c do regulamento 
complcmPut;H: dos llH'smos rslntutns rPlnth'amentc ás n•gras do concurso 
para o Jll'u\ iuH•utu dos lugares úe l.culci'. 

Achando-se cxtincta a classe dos Lcnlf's substitutos na Filrul
dade de l\lcdicina da Bahia, de conformidade com a aulorbação 
concedida pelo art. 6. o dos n~srcclivos estatutos; c tornando~sc 
pot· isso iudist.Pnsavcl a modificaçilo do que se acha disposto nos 
mesmos estatutos c no n•gulamenlo complerncutar a respeito 
dos concursos para o provimento das eadeiras que vagarem : 
Hei por hem decretar o seguinte. 

Art. J .0 Os pontos, de que tr·t~tfío os arts. G!l do Decreto 
n.o 1.387 de 28 de Abril de 1854., !)9 c 115 do de 11. 0 1.7G4. de 
14 de Maio de 1H5G, scrJo organisados pelos Lentes catlu~dra
ticos sobre o objccto das respectivas cadeiras, apresentando 
catla ur11 doze pontos pelo mct1os. 

Art. 2. 0 A rornlllissilo, a que se refl'ro o art. 101 do surra
citado Decreto 11." 1.7()',., scrú composta de cinco Len'.cs calhe
tira ti em. 

Art. ;J. o Vnr_-;;aníõ exclu:-;ivameute sobre o objcclo lla cadl'ira 
em conrurso os pontos para a prova oral dt~ que lnttilo os 
nrl s. 12',. a t~H do llll'srno ()pc.J't'lo, f' para n prova pratira a 

r•.tlll E li. 1 Stô''. :1. 
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fJ!l'' se rcfL'rcm os arts. 12J a 134, quando o concurso tircr 
lugar para as ~eicncias eirur~iras ou acccssorias. 

~\rt. 4. 0 Serão exercidas pl'lo5 L('nfcs cathe:Jratirns toda' as 
funcçõrs que pPlo DL•crcto supracitado competião aos substit11tos 
relativamente üos concursos para pro\·imcnto das cadeiras 
lDgas. 

Art. 5 . ., As disposiç<1cs do presente Decreto serão applic<tdas 
á Faculdade de Medicina da Curte, quando nclla ficar tarnbcm 
extincta a classe do.s Lentes substitutos. 

José Jldcfonso de Souza Hamos, do 1\Jeu Conselho, Senador· 
do Impcrio, Ministro e Sccl'etario de Estado dos NPgocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
llio de Janeiro, em o prirnoil'O de Fevereiro de mil oitocentos 
sessenta c dous, quadragcsirno primeiro da lndepcndencia e 
do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o lmperadvr. 

José lldefan8o d~ S:;z.%a Ramos. 

DECRETO N. 2 886- de 8 de Fevereiro de 1862. 

Determina que aos Consules pertença a quarta parte do pr.:>ducto dosemo
lumeu tos recebidos nos Vice-Consulados. 

Ilci por bem determinar que aos Cnnsulrs pertença sómcn
te a quarta parte do producto dos emolumentos arreci.lda
dos nos Vice-Consulados do seu distrieto, ficando nesta parte 
revogada a disposição do art. 22 do Hl•gularncnto n.o 520 
de 11 de Junho de 18'17. 

Denvenuto Augusto de ~fagalhücs Taques, do l\Jeu Conselho, 
.Ministro c Secretario de Estado dos Negocio., Estrangeiros, 
assim o tenha entendido c faça executar. Jlalacio do Hio de 
.laneiro em oito de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e 
dous, quadrage.iimf) primeiro da lndPpendcncia e do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Renvcnuto Augusto de Jtlag,rlhiles Taque.~. 
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DECHETO N. 2.88'1--de 8 de Feverl'iro de 1862. 

Elem a categoria de Secçllo de Batalhão a Companhia avulsa de Infan
taria do scniço activo, organisada na Villa de S. Leopoldo da Provín
cia de S. Pedro do Hio Grande do Sul. 

Attcndcndo á proposta do Presidente da Província de S. 
Pedro do Hio Grande do Sul, Hei po1· bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica elevada á categoria de Secção de Batalhão, 
de duas Companhias, com a designação de quarta do servi
ço activo, a -Companhia avulsa de Infantaria, organisada na 
Villa de S. Leopoldo da Província de S. Pedro do Rio Gran· 
ge do Sul. 

Art. 2.° Fica derogado o Decreto n. 0 2.170 do 1.0 de 1\Iaio 
de 1858. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do 1\fru Con· 
s~>llw, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Jus· 
tiça, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Uio de JanPiro em oito de rcvcrciro de mil oitocentos sessenta 
e dous, quadragesimo primeiro da IndepcndenciJ c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Ingcstade o Imperador. 

Francisco d:J Paula d·f Nl'!Jrciro.;; Sayão Lobato . 

.DECHETO N. 2.888- de 8 de Fevereiro de 1862. 

Marra o vestuario, que, nas solemnidadcs pnhlicas, dcYem usar os Deputa:Jos 
dos Tribunacs do Commcrcw do lmperio. 

Att{mdcnrlo ao que Ue reprcscnlârfío os Deputados do Tri
bunal do Comrncrcio do Itio de Janeiro, Hei por bem, na 
conformidade do arli;.w cento c dous, parngrapho decimo pri
meiro da Constituiçfio do Irnpcrio, llf'cretar que os Deputados 
dos Tribunacs do Commercin, nas solemuidadcs publicas, usem 
do vestuario dcscripto no desenho annexo. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão I..obato, do Meu 
Conselho, l\Jinistro e Secretario de Estado dos ~cgocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c faça exec;utar. Jlalacio do 
Rio de Janeiro, aos oito de Fevereiro de mil oitocentos sessenta 
c dous, quadragcsimo primeiro da Indcpcndcncia e do lmpcrio. 

Com n Uubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 
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BECBETO N. 2.889-de 8 de Fnereiro de f H(i2. 

Or;:anisa a <;uarda l\ariou:1l uos :\luuiripil!s do Pi!lroriuio !' Jlag:~~f'lll, 
tia Pro\ incia de i1liuas Ueraes. 

A Uemlcndo á proposta <!o PrPsidentc da Provi11ciJ de ~li nas 
(leraes; Hei por bem decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica crcatlo nos municípios do Patmcinio e Baga
g<'m, da Província de Minas t~e1·aes, um Commando Superior 
de liuardas Nacionacs, formado d1~ um, Esqnadriio de Cavalla
ria com a designaçfío de quinze; quatro Batalhões de lul'an
taria, de sci.:i Companhias c:1da um com ns designa<;Cie:; de 
oitenta c sete, oitenta c oito, oitenta c nove c novt•nta do' 
s'~rviço nctivo, c duas Sccçües de Datalhiio de duas Co111pa
nhias cada uma, com as dcsignaçües de \in te c seis, <~ vinte 
sete do serviço da Hcscrva. 

Arl. 2. 0 O Escptadrfío de Cavallariu, os BalilllHit'S de ln
fantnria numero oitenta e sete c oitenta e oito, c a Seec;flo 
de Batalh;io nnm<'ro vinte seis, scriio organisados no Muni· 
cipio do Patroeiuio, c os outros Corpos no da Bilgagclll, e 
terão as suas pnradiJS nos lugares que lhes forem marcados pelo 
I>n·sic.lcnle da Província na fôrma da Lei. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayrto Lobato, do l\[(•u 
Cons(')ho, Ministro c St•crctario de Estado dos Negocias da 
.I usti~:a, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Hio de Juneíro, em oito de Fevereiro de mil oitocentos ses
senta c dons, quadragesimo primeiro da Indcpcndeucia c <lo 
lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

FranciscfJ dJ Paula de Negreiros Sayão Lubato. 

DECRETO N. 2.890- de 8 de Fevereiro de 186~. 

Cnta mwt Companhia de Aprendizes Marinheiros na ProYincia do Espirito 
· Santo. 

Jlci por bem, Usando da antorisaçüo dJda no paragrapho 
})l'inwiro do artigo sexto da Lei numero mil c cem, de de
zoito de Sden1bro de mil oitocentos c sessenta, Crear uma 
Companhia de Aprendizes 1\Iarinhciros na Província do Espírito 
Santo, conforme o H<•gulamcnto, que baixou com o I>ecrdo 
IHinlflro mil quinhentos c dezasdt>, de t}ttntro de Janeiro tlo 
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rui! oi!ort'lllo~ rinnwnla c ('Ínco, parJ o11lra igual Companllia 
na l'ro\incia do l):!I'<Í. 

() Cltefn d~~ Esrpwdrn, Jonquim .ToFr'~ lgnneio, do Meu Con
selho, ~linhlro e S<·crdario dt~ Estado dos Negocios da Ma
rinha, o knha assjm entendido, c filÇil execut;u·. Palacio do 
Uio de .la neiro e:n oito dr~ Frwerciro de ruil oitoc:enl.os sessenta 
c dou.;, quatlra~e:d!IIO primeiro da lndepcnt!Pncia c do lmpcrio. 

Co111 a lluhrica de Sua l\Iagestadc o llll[H'rador . 

.fo(qllim .José lgnacio. 

DECltETO :\. 2.i:HH -de 12 de Fcve1·eiru tlc tRG2. 

Di' idP t'lll dous o commatulo Superior tia Guarda] ~acionai dos l\lunieipios 
ti!' C;mJpina~. Braganç11, Antparo, "\tihaia, l':..Zardh, Cachoeira, .Juudiahy, 
Bclltlcw, e Comlilui~iio da Prorinda de t). Paulo. 

Altt•ndenclo il propmla do Presidente da Província de S. 
Paulo; Hd por lw111 Decretar o seguinte : 

Art. J.o FiLa dividido c•m dous o comr11ando Superior da 
(~uarda Nacionnl do:; l\Iunicipios cJe Campinas, Bra3ança, Am
paro, "\Libaia, Nazarelll, Cachoeira, Jundiahy, Belhlem, c Cons
tituil;ào da Provineia de S. Paulo; cornprchcndcnuo o prillleiro, 
os l\1unieipio3 de Campinas, Uragança, Aruparo e Constituiçfto, 
c o seguntlo l:lS de Juudiallr, lklhleru, Alil.wia, Nazarelh, o 
Caelweira. · 

ArL. 2.° Fica dcrtlg<lclo o l),~crcto nnnwro mil duzentos c 
trinta e quatro de liute oito de SetcmLro de mil oitocentos 
cincocntu e Ires. 

Francisco de Paula de ~egrciros Sayão I~obato, do l\Jc'U Con
selho, Ministro c Seert'tario de Estado dos Nt•gocios da Justiça, 
assim o ten!1a entendido e faça executar. Palaeio do llio de 
Ja1wiro, 0111 doze de Fevereiro de mil oitocentos sc~senla c dous, 
qhiH.lragesimo primeiro da Intlcpcndcndu c do lrnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Ma~cstadc o !mprrador. 

Francisco de Paula de l'fegrciros Say{{o Lobato. 
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DECHETO N. 2.892- de 12 de Fevereiro de 186~. 

Desliga do Corpo de Cavallaria nnmrro trcs, e do Datalhilo de Infantaria 
nllnJero df'zas<'t<', os Guardas qualificados nas Fr<'gtti'Ziils de Santa Maria 
~iu;.;d;il<~aa, S. Franeiseo de Paula, <' S. Sebastião da Proyiuria do Rio de 
Janeiro, c organisa com elles um Esquadrão arulso, c um Batalhao de 
Infantaria do serviço actiro. 

AltPndcndo á proposta do Presidente da Pmvincia do Rio 
de Janeiro, Hd por bem D,·crdaJ' ü S<'~uinle: 

Art. t.o Fi di o desligados do Corpo de Cavallaria numero 
trPs, e do Butal!tão de Intantaria numcm dczascte, os (;uardas 
Nacionacs qualificado..; nas Freguczias de Santa l\Jaria Magda-. 
)(~na, S. Francisco de Paula, e S. Sebastião da Província do 
IUo de Janeiro. 

Art. 2. o Fi cão errados nns frcgnczias de Santa l\Iaria 1\lagda-l 
)('llil, S. Franeisco de Puula, c S. St~bastifio da Provincia do· 
Hio de Janeiro, e subordinados ao Commando SuJwrior dos 
J\lunicinios de Cantagallo c Nora Friburgo da mesma Província, 
um E~1uudrão anJ!so eom a numeraç·ão de r.ore, c un1 Ba
• ·~- ~'· ! ... :·: · •:_--;; ':JtJ ~· '=~··:.-·:t~~-'!r:~. :·.:-·~~ 2 =~~::=-~~:·:·ão 

•. .1-: 

F:·!:·>···-' d·~ 1';·..:: r i·.> .\··: .. :T !i'~ ~.no L -b.;t'. d•J JI-'l'>n
~ ·:~1 1 '. -'1 ni:-tr~) e ~~:crd;lf'iiJ ~·? E~~Jdo- é·JS .\t>::ocios da Ju:-tir:1. 
;~~sim o t ·~1h~1 entendido c Ltça executar. PJiacio do Hio de 
Jatwiro e:u doze de Fevereiro de mil oitocentos sessenta c dous, 
fJUadrag(~simo primeiro da lndL•pcndencia c do Jmperío. 

Com a HubricJ d~ Sua :\lagcstadc o Imperador. 

Francisco de Puu!a de NeJreiros Snyão Loba to. 

DECRETO :S. 2.893-dc 15 de l;'cvcreiro de 1862. 

C:Jar<'de it ~ori{'rfadr FrancPtn de llrn<'firf'ncia ~nlnrisn·ão p:tra conti
nuar a l'H'rn•r :ts suas fuucçües, c nppro\a os re.5pccti\·os Estatutos. 

Attendendo no que me reprcsPntou a Sociednde FrancPZil 
de BPnc!lecncia, c de conformidade com a minha Irnmc
fliata Hcsolnção de doze de Outubro do anno proximo findo, 
tornada sobre pJrcccr da Secção dos Negocias do Irnperío do 
Conselho de J~stado exarado em Consulta de vinte c oito do 
Self'cnhro do mrsm'J anuo: Hd por bem rnnc~:drr-IIH' iHtto-



:risação para continua•· a exercer as suas funcc;õ<'s, c Approva1· 
·os rt~speclivos Estatutos, neando as altcraçOrs qtttl nrllt'S se 
~.llerem sujeitas :i approvaçiio do (iorcrno l•nperial c devendo 
~ .. mr-se a competente Carta tnra servir d,~ titulo lÍ mesma 
·Sociedade. 
(·:/ José lldefumo de Sauza Ramos, do 'Jcu Conselho, Senador 
~do lmperio, Ministro c Stlcretario de Estado dus Negocios do 
:l•pcrio, assim o tenha entt~ndido c faça executar. Palacio 
(do Rin de Janeiro em quinze de Fcvereii'O de mil oitocrnlos 
~nta c dons, quadragesirno primriro da lndepen<lencia c do 
~rio. 

Com a Hubrica de Sua 1\lagestade o Irnperador. 

Jusé llde,funso de Souza Ramos. 

E.tatuto~ tia Socie1Uade l.,t•t.uu~eza de llenefi
~encia fnnthada no Ri·a de .Janeh•o ena 

21' dt"J lllaio de t.S3U. 

Art. 1.0 A Sociedade compõe-s:1 de subscriplores voiunta~ 
rios, c tem por lim soecorrcr aos Franrezes que se aehiio em 
circurnstancias desgraçnclas, c comprehendc tudo quanto pôde 
ser util c honni)SO para :'!lla nação, com tnnto que sPja a titulo 
de bcncficencia. Todos os Frnnc1•zcs são convidados espe
cialmentn pat'.t fJZer pi!rte da Associação. 

Art. 2. o Ser<l twtueado p:~los subscrip!orf's um Conselho 
de administração, o qual se encarregará da cobrança dns 
subscrip~,"ües, do emprego destas, e de tudo o que 1(\r con
cernente á gPrencin, ns stws funcçücs srrão gratuitDs. O di to 
Conselho sei'<Í clt>tto todos o:; annos pelos Sub.;l:riptor,·s .rcn~ 
nidos em a.;sembléa geral, as ccdulas de Yotação p;1ra terem 
valor, dcvcníü ser nominacs. 

Art. 3. o O mesmo Conselho compôr-se-ha de sete membros 
que nomearâõ d'entre si um Presidente, um Secrelado c nm 
Thesourl'iro. A primeira reunião será presidida pelo Chanceller 
da Legação de França, o membro mais moço servirá de 
Secretario. 

Art. 4.• O Chefe da Legação de França, é de direito Pre
sidente honot·ario da Sociedade, o Chancellcr da Lcg-a1,.·ão sení 
admittido nas rcunWcs do Conselho, a fim de dar todos os 
esclarecimentos e informaçücs que delle fôr nl'ccssario alcançar, 
mas em caso nenhum terá voto deliberativo. 

Art. 5. o Quando qualquer dos membros do Conselho, es
tiver i mpCJJido por doença, demissl'io ou auscncia, sr~r-1 he-ha 
d:l'lo u·n s~tb:-;titl.llo f~~rolhi(IO d'entt·c o.; SPit' snhsC'I'ipton's 
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111ais rol;_ul•.>s t•ru st•;;uida <Í aqut~IIPs qut• l'azt'lll parle do dito 
Const'llw. 

Art. 6." O Consnlllo pnra sua organisnc:ii'' intt•rior c din~cçã() 
elos in!crPSSt~s ela Soeiedadn JH'OCPdcrá como nwllwr ('nlend,~r, 
no intuito de pret'rH~lH·r· o fir11 ôe sua instituiçilo. Aprt•st•n
tará as su'ls contas ú assc:nl>léa gt~ral d s SllbscriptoJ't•s por in!cr- _ 
mediu de um dos st•us rneillbros, t'scolhido p 1ra sc11wlltanle fi:n. 

As eonlas devPníü spr· ~~xanlin<HLts pM oull'<l Co:nmissão. 
composta de tn·s mt~tnbros no11watlo3 ptda asscn1 hlt;;l geral.: 

Art. 7." Os r.omrnissarios nomPadüs pan I'Xuminar· as_: 
contas do Consdho dt~ adminislraç<-,o deverüü apresentar o self
pareccr, no mcz que se sr·guir ao de sua nornl'açfio. O Con-~: 
sell10 que d<'iXaJ' de furH'cionar d~>\'t•rá :tpn•st'll~ar us artas· 
d;:' sr·_..;,fw_.;; d'1 i_lllllO f' o, rln''UIJJI'IIIll.~ justj:;.·;lÍ;\1•~ ;l'll!'<!t~ 

\i-:. ~- ,\.'-'l'IIlUi•'J :.:-~·r:il t!t'\ -::1 i"('i!llif-~•· pt'l•l :llt'i': ·~ 

llllla n·z durante o anno, c nn prindpio do m:•z dt~ Ju:J!w, 
para rwmPal' o Conselho de admiuistri;~:tiu •e u ~:umr11issüo de 
l'Xanw de contas, e igualmente para discutir us propostas que 
podedõ Sl'l' nprcsentadas plllos subscriptor·es. 0 dito Cnn
selllo, no c:1so de circ.u:mtancias gra,·es c imprcristus pockr•í 
conmcar os srrhscri;:ron·s qu:mdo ju!~ar eonrPnirntc . 

. \rt. ~!.'' .\ lis!a d:1s subscripç;l'S fL:1r<Í Si':llpre alJ::rt 1 
para s' accrt•s,·rn! 1r o.' nOIIh'.~ tl'JS n IHlS ~~~:,.·i·ipt •!'•'-' cn:n os 
re:-;p~·ctirt1S ':d"rt'5 por don,ttiro'. k:;:1dos. L\ c., L\ c. O tu tal 
d<~~ suL·'l'li~ç<;,._..; s:•r:í pa~o adia:Jta:!u <'111 rad.1 lrirnestrP . 

. \rt. JO. \"o r;tso de fic·arL'III t'lll C:ti\:a fundos St'fll l'll1-

P"''-'I) irlllllt'diato, o üm:;.•lh:J podc'iiÍ e~np:·e::::a-Jos rrn l'!rlldns 
puulicu,, ou de o:..~tra rrLIIl"ira ~t·_:;ui·a L' qtll' att!nj:t ilOS fi!l:-' 

da ~oeit•dade . 
. \rt. 1 l. _-\ a""''llllJl•'·:t gc:-,11 n.JS ~:.LI:' n·rmili •s n~n P'Hlt•r'iÍ 

dl'lilJr'rar se nJo !Jorrr:•r ao 111c•nos \ i11fe c 11111 lllt'lllbm.; pr~·
sr·nl!·s, (J:i quaPs sr) lt·riio o dirt·ito d:~ rotur, entrei<Jilto qrH~ 
pilra a asst'lllblt:·a annunl do Cunsdl10, ns cedulas dcs suhs
rriptort•s que IJ<io poderem assistir ás n~unifirs, s~~rao rt'et'hidas, 
eolll tanto port'~ru que sr•ja ohsl'rvad:J a condit;iio de lancfarer11 
os sr~us nomes na carta dr~ convoea~·iio que ICJ'á o sdlo da 
Soeiedadc c o nome do volante. 

Art. 12. o . ., presenlt's E:;ialulos podt~rcíõ ser· allt'rados no 
futuro, S1\ a ('Xpr·rit•neia assi111 o aeunst·llwr. N(•nllurua inne
Yil<;<lo lPní P!Teito sem prévia apJ,rovaçfío do f;overno. 

Hio dí) .Tan(~iro em 15 de Abril dt~ l~<H. -O Presidente, 
Juhm Usmar. -O St·cretario, Aduljdte Bonlte. 



- 2o-
DECRETO N. 2.894- de 15 de Fevereiro de 1862. 

~e á Imperial As~orin~<lo Typographica Flumin~nse antorisnçfío para 
::continuar a exercer as suas func~õcs, c approva os respccthos Es-
!oi'Ulos. 

~!~ndendo ao que l\le representou a Imperial Associação 
f!Jpographica Fluminense, c de conformidade com a l\liuha 

cdiata Hesolução de doze de Outubro do armo proximo 
, tomada sobre parecer da Secção dos l\cgocios do Im-

o do Conselho de Estado exarado em Consulta de vinlc 
o de Selem bro do mesmo anno: Hei por bPm Conceder-lhe 

. risação para continua~· a exercer as suas funcçõPs, c Appruvur 
Gl respectivos Estatutos, ncando as alteraçües que nellrs se fi
zerem sujeitas á approvação do Goyerno Imperial. r. devendo 
passar-se a competente Carta para servir de titulo á mesma 
Associação. 

José Ildcfonso de Souza Ramos, do 1\Icu Conselho, Senador 
do lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, assim o tenha entendido c fuça cxrentar. Palado do 
ltio de Janeiro em quinze de li'evereiro de mil oitocentos 
sessenta c dous, quadragcsimo primeiro da ludcpcnl.kncia c do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

José Ilde(onso de Souza Ramos. 

Estatuto tia ltnJU~J·Ial Associacão T~]log•·aplaica 
I?hnninense: 

-riTULO I. 

DA ORGANISAÇÃO DA ~OCIEDADE E SEUS l'INS. 

Art. t,o A Imperial Associação Typographica Fluminense, da 
qual é Augusto Vrotector Sua 1\Jagcstadc o Imperador, compõe-se 
do artistas nacionaes c estrangeiros, que se sujeitem ou eslPjão 
nas condições cxarudas no presente J~statutn. 

Art. 2. o A Associação constará de illimitado numero de as
sociados, divididos ~m effcctivos, honorarios e correspondentes. 

Art. 3.0 Os fins da Associação são: 
1. o Soccorrer os seus membros quando enfcrmnr<>m ou se 

acharem em circumstancias taes que só um nnxilio promplo c 
irnmcrliato da Associação os possa rcmcdiur~ c tamlJcm ás SU;;tS 
famílias por fallecimcnto destes. 

r.\1\TE JT, 1XI):J. '<. 
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2. o Contribuir para o descnvolvimen(o c progresso da arte 

typographica, quanto estiver ao seu alcance, sem rrcjuizo dos 
soccorros garantidos neste Estatuto, e na instrucção artística 
dos que em geral se dedicarem á arte. 

Para este fim o Conselho envidará os seus esforços para 
augmentar a sua bibliotheca. 

3. o F'undar um asylo para os membros que se impossibilitarem 
de trabalhar. 

TITULO 11. 

DA ADl\IISSÃO DOS ASSOCIADOS. 

Art. !,..o Para poder ser membro da Associação requer-se : 
1. o Estar no gozo de seus direitos políticos. 
2. 0 Exercer, ou ter exercido por espaço de um anno a arte 

typographica em qualquer de seus ramos, ou a de cncader
nador. 

Art. 5. 0 Ninguem poderá ser membro da Associação srm 
])févia approvação de proposta, indií~ando seu nome, idade, 
estado, uaturalidade, rcsidcncia c emprl'go. 

Art ().o As propostas serão feitas e assignadas por qualque1· 
associado, c enviadas ao 1. o Secretario. 

Art. 7. 0 Lida a proposta em Conselho, o Presidente a mandará 
syndicar por trcs ou mais socios da moralidade do proposto. 

Art. 8. 0 Os socios que receberem qualquer proposta para 
syndicar lançarriõ em uma urna as syndicancias que houverem 
feito, c não serão- assi~narlas. Se duas das syndicancias forem 
a favor da proposta, será submettida á approvaçào por escrutínio 
secreto. 

Art. 9. 0 Approvado o candidato, 'fi t.o Secretario lhe fará 
scicnte de sua approvação e o convidará para no prazo de 30 
dias SiJlisfazcr a sua joia do inscrip\'ão, na turma do artigo 
seguinte. 

Art. 10. O proposto pagará, eomo joia de inscripção a quantia 
de 20~000, que poderá ser reduzida <Í 10~000 se preferir perceber 
a bencficencia, de quo trata o art. 20, seis mezes depois de 
sua entrada. 

Art. 11. Poderá ser socio honornrio todo o cidadão nacio
nal ou cstr::tng-ciro quo pn·star valiosos c importantes servi
ços á Associnçfío, á patria, á humanidade, e á Jitleratura. 

Ellc não é obr!gado ao disposlo nos arts. 10 c 13 ~ 2. o c 
~-. 0 do presente h.-.;l;ttulo. 

Art. 12. Serão considerados socios correspondentes todos os 
proprietarios de typographins, rcsidcntrs fôra do Município da 
Côrtc ; ussim como os uutorr:~ c escriptorcs de mcrito, quo 



-27-

qucir·ão entreter relações com o Censelho. Ellcs nt.ío são igual
mente sujeitos ao disposto no art. 10 c~§ 2. o 3. o c!,., o do art. 13. 

TITULO lll. 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS. 

Ar·t. 13. E' do dcyct· de todo o socio: 
1.° Cumprir religiosamente o presente Estatuto. 
2.° Contribuir mensalmente com a qunnlia de mil róis, po

dendo reunir as suas mensalidades dando por uma só vez a 
quantia de 100::;1000. 

3. 0 Aceitar c exercer com zelo os cmpn'gos para que fôr 
nomeado, podendo recusa-los no caso de impossibilidade, ou 
de reeleiçilo. 

4.° Co111par<'C<'I' ;ís reuniões da asscmbléa geral. 
5. 0 rropôr rnrrlitlas á bem dos interesses da Associação ten

dentes aos seus fins. 

TITULO IV. 

nos DIREITOS DOS ASSOCI:\DOS. 

Art. 14. Todos os socios tccm direito a votar para os em
pregos administrativos da Assôciação. 

Art. 15. Todo o socio púdc reclamar perante o Conselho 
a obscrvancia do presente Estatuto, ou outras leis regulamen
tares da Associação ; e cxpender sua opinião a respeito das 
matcrias em discussão, mas não terá voto. 

Art. 16. Quando qualquer associado entender que o Con
selho ll1e falta a justiça, ou que infringe o I~slntu\o c mais 
rcsoluçües da Assoeiaçfio, recorrerá <Í assembl{•a geral (que 
deverá ser convocada cxtraordinarwrr.ente, sob requerimento 
de 20 associados ao Conselho, fundamentando a injustiça), 
cujas decisões serão terminantes. 

Art. 17. Todo o associado tem direito a propôr· em Conse
lho medidas á hem da Associação, c na discussão d(~ sua pro
posta terá assento entre os Conselheiros, devendo retirar-se 
do circulo destes. na occasião da votação. 

Art. 18. Todo o membro elfectivo tem direito a ser benefi
ciado pela Associaç.ão, urna vez que esteja quite com os pa
gamentos do suas mensalidades, que serão ndianlmlas. 

Art. 1!J. Todos os membros da Assoeinçfio podem <lemiUir
se dell.:1, fazendo porém entrega de tudo quanto tenlliio em 
seu poder pertencente á mesma. 
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Art. 20 . .A Associação garante á seus membro~ quando cn
fcrmarem, a Lc[;:eficcncia mensal de 30~000, c no caso de 
fallecirncnto o mandará sepultar, dcspcudcndo a quantia de 
100~000. 

Art. 21. A Associação garante á familia de seus membros 
fallecidos uma pensão mensal de 10~000, ficando o Conselho 
autorisado a amplia-la quando os fundos sociaes assim· o per-: 
mittJo. 

Art. 22. E' considerada como f~milia do socio, uma só das 
classes aqui especificadas: 

1. o Vi uva ou filhos. 
2. o .1'\lJi, c na falta desta, pai, se se achar impossibilitado 

de trabalhar. 
3. o I rutf.íos menores e irmãns solteiras. 
Extinctu a clnssc aqui designada, cessa o direito á bcni

ficencia. 
Art. 23. Toclas as bcnificencias promettidas pc1a Associa

ção Sürão religiosamente cumpridas : 
1. o Em quanto durar as precisões dos beneficiados. 
2. o :Em quanto as riu v as ti Terem um comportamento regu

lar c se nJo casarem. 
3. o Em q tlil nto os filhos ou irmãos forem menores de 18 

annos, c as filhas c irmJas se não casarêm c se fizerem dignas 
por sua conducla cxern piar. 

Art. 2'"· A Associação soccorrcrá os socios presos, empro
g:mdo os meios wmpati\·eis com as suas forças, dei:<<HHlo de 
D f',::·'::- ~·':: • •1':.' ~'"a aH.i~•} r·~~~ll!'~·J 51c'l! o ~cd•J t:CJ:.1~:J.!lado 
I<,r c~~~ c.-:: s lrlitrr.~-~ :1tcs. 

TITULO V. 

DAS PENAS. 

Art. 2). O associado que não estiver quite com o cofre 
d:~ :\~5tleiaç:\o n:io terú din'ito a ser soccorrido por clla, e a 
't!L1r t' ~l'l" YnLHb para t)~ t'mprt'f:OS da mrsma . 

. \ rt. :2\l. O ü:O~oeiado que se atrazar em trcs mezes perderá 
o t d lllo ll<' ~ocio. · 

~t' pn•.'lll rr•J\ <H twrante o Con:'elho que cireumstancias im
prc•, h la:• ti isso derüo causa, este lhe poderá conceder uma 
espera dn mais tres mews. 

Art. 27. A má applic<~ção dos dinheiros da Associação é 
fnlta irnperdoavel, c o que nclla incorrer ficará responsavel 
por seus lwns, a todos prejuizos perante a justiça do paiz, e 
seril demittitlo du Associação. 
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Art. 23. Perdem o titulo de membro da Associ;H;ão ~ 
t. • 03 que abandonarem os meios de vida co111 os qnaes 

·~• inscrevêrão na Associação, c não se derem a uma occupa
i CIO honesta . 
.,.. 2. • Os que forem inscriptos com falsas informnçt1es. 

3. o Os que forem condcmaados em ultima instuncin por 
crimes infamantes. 

· 4. o Os que tPnlarcm directarncnte, por fac! os provados, 
destruir a Associação, ou dpsconcdi ua-la na opiuirlo, publica. 

Art. 2!>. Os que forcm desligados da associação nfto podcníõ 
rrclamar qualquel' quantia com (jlle tiverem entrudo para 

·ella. 
Art 30. Os qnc prrdPrcm o litnlo de membro da Associação 

em conl'ormidad(~ dos arts. 27 e 2,'-j %.~ ~.o, 3. o c !c. o, n;io po
deráõ S<~•· jamais ndtnittidos; e os que o perd<'rcm Plll virt11de 
do ~ t.o do mesmo art. 28, poderúõ st~r rcadmitlitlos sujei
tando·SO a pagarem nova joia do inscripção. 

TITULO VI. 

D.\. AD~IINISTRAÇÃO DA ASSO:::IAÇÃO. 

Art. 31. A nssocinçfío será adminbtrnda por um Conselho 
• composto de 12 membros, el1~itos annualrnente pela assembléa 
'geral dos Associados, em coiiPgio cleito1 ai. 

Art. 32. Compete ao Conselho. 
1.0 Observar e fazer observar o presente Estatuto, c mais 

resoluçôes em vigor. 
2. 0 Nomear d'entrc os seus membros os qne devem formar 

a mesa, que será composta de um Presidente, um Vice-Pre
sidente, um t,o c 2. 0 Secretarias. 

3. f) Nomear d'cntrc os socios um para bibliolhecario da 
Associação. 

4. o Prestar c fncr prestar os soccorros aos nssociados. 
5. o Ouvir as queixas dos nssociados, e deferir-lhe com jus

, tiça. 
6. o Nonw::~r com missões pura o bom desempenho dos fins 

:dá: Associação, quer d'enlre o seu seio, quer d'cntre os asso
ciados f'rn ~crul. 

7. 0 Tomnr contas ao cuixa uma vez por mcz,couvirsobro 
ellas o pan•cpr da commissüo permanente de contas. 

8. o A pprovar ou rejeitar as contas apresentadas pelo caixa 
{segundo o Jlarcccr da com missão permanente de contas) sus
pendê-lo, ou demitti-lo quando haja motivo para isso; con
Yocando immcdiatumente a assembléa geral para rcsohcr sobre 
sua definitiva dcmissõo, · 
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!) . o .\ceu~a-lo, hem como a qualqu~t· individuo, perante as 
autoridades publicas, quando defraudem a Associ;:u;ao. 

10. Apresr.ntar iÍ assr~mblóa g-eral um rclatorio circumstan
ciaclo do eslado da Associação, compre!Jcudendo o balanço geral 
da recc i ta c dPspPza. 

11. Hemeltcr no Governo Imperial um exemplar do rclalorio, 
bem como do parecer da commissuo da assembléa geral quo 
o ti ver ex;HJI i n;Hlo. 

12. Corr,~spondcr-sc com todas as pessoas c sociedades que 
possão auxiliar os fins da Associaçfío. 

1:J. Convocar a assemblé;l geral ordinaria, e cxlraordinaria
mcnlc, quando julgar conveniente. 

1'~-. Formar todas as leis internas qnc a cxpcriencia julgar 
conveniente para a boa execu~üo deste Estatuto. 

15. Hesolvcr em todos os casos ni"'io previstos no prcs~ntc 
Estatuto. 

Art. 33. O Conselho nilo podrrá fazer contraclo, vender o:1 
alienar os bens ou quacsquPr outros objcctos perlencen les iÍ 
Associação sem aulorisação da asscmbléa gernJ. A cxePpçfío 
da ·~orn pra do apolices para a Associação, ou de bcnifteeneia 
aos socios, o Conselho não poderá ordenar dcspczas superiores 
a 200 ;:p 000. 

Art. :lt, .. Os Conscll.ciros quo violan~m as disposições do artigo 
nnteccdentn, scriio rcsponsavcís á Associaçuo pelos prcjuizos que 
lhe cansarem. 

Art. 35. Suo supplcntcs de Conselheiros os immcdinlos em 
votos, os quacs serão chamados na ordem rcspccliYa dos mes
mos votos nos seguintes casos : 

1. 0 De não comparecerem os Conselheiros ú quatro reuniões 
seguidas. 

2. 0 De auscncia participada. 
3. o De despedida. 
4. 0 De fallecimenlo. 
Art. 3ô. Para haver sessão é mister que cstrja reunida a 

maioria do Consclllo. 
Art. 37. Os supplentcs depois de tomarem assento no Conselho 

não se rctiraráõ do mesmo, salvo estando reunido o num·~ro com
pleto dos Conselheiros, devendo, neste caso, retirar-se o sup
plcnle menos votado. 

Art. 38. Todos os negocias do Conselho scrilo resolvidos por 
maioria relativa dos membros presentes; cxcrpluão-se os que 
vcrsurPm sobre contrartos, ou vendas de bens e objectos per
tencentes á Associaçuo que só o serão pelo volo de dous terços 
do numf'l'O total dos Conselheiros. 

Art. 39. nesolvida a proposição na fórma do artigo ante
cedente, será ella assignada por todos os Conselheiros com a 
declaração de seu voto, e será convocada a usscmbléa geral 
para lhe ser apresentada a proposta. 
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Art. !,.O. O Conselho organisará um regimento interno em 
o qual regule a sua polida, modo de discussão, dependendo 
da approvação da assembléa~geral a_partc que lhe fUr relativa. 

TITULO YII. 

nA ASSElUOLÉA GERAL. 

Art. 41. Os socios reuncm-se em asscmbléa geral ordinaria 
na 2.a dominga do llH'Z de Dezembro de todos os annos, a fim 
de lhe ser presente o relatorio dos trabitlhos do Conselho, a 
conta geral do anno, e nomeação da Cornrnissão do exame do 
rel<1torio; e nu 3.a dominga para discuss1io dos pareceres 
das Comrnissões do exame do rclatorio c das contas, seguindo-se 
logo a eleição da nova administração, do caixa, c da comrnissão 
permanente de contas a qual deverá examinar não só ;;t conta 
geral no nm do anno, çomo mensalmente os balancetes que 
o Conselho lhe enviar, dando immcdiatamcntc o seu parecer. 

Art. 42. lleunern-se os socios em assernbléa geral extraor
dinaria, semp10 que fOr convocada pelo Conselho ou pelo 
J>residentP, em caso urgente. 

Art. !,.3. No dia c horas marcadas para a reunião da assem
blra gel'êll, os socios qun não comparecerem são considemdos 
louvarem-se nos presentes, os quaes podem deliberar valida
mente, uma vez que estejão reunidos :25 mcmLros. 

Art. !,.!,.. Compete IÍ assernbléa geral: 
1. o Ouvir a leitura tlo rclatorio dos trabalhos do Conselho, 

bem como a conta geral do anno, apresentada pelo caixn, c 
á vista do parecer das Commissões respectivas npprovar ou 
rejeitar os mesmos. 

2. o Nomear as Com missões de que trata o paragrapho ante
cedente; 

3. 0 Approvar ou rejeitar as pi'Oposições feitas pelo Conselho 
em conformidade do art. 39; · 

4. 0 Hesolvcr sobre as accusações de infracção deste Estatuto, 
commcttida ou consentida peJo Conselho; 

5. o Hcsolvcr em gráo de recurso sobre a illiminação da 
qualquer membro da Assüciação; 

6. o A pprovar ou rejeitar a reforma do Estatuto proposta 
pelo Conselho. 

Art. !,.5. Nas cxtraordinarins só se tratará do objccto para 
que tiver· sido convocada, c não se poderá formar leis internas; 
mas, caso a cxpcriencía aconselhe a nect>ssidade dellas, remet
ter-se-ha ao Conselho o projecto ou indicação para o tomar 
na devida consideração. 
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A.-t. !1-G. E' da rcstricta obrignçfio da asscmblt•a geral res
pnnsitbilisar o ConsPlllo qnc 'io!ar o presente Esfat uto, prin· 
cipalllll'lllC OS arts. 3:J, a',. C 3g. 

Art. 1,.7. l1reside á nsscmblt5a geral a mesa do Conselho. 

TITULO VIII. 

DO CAIXA. 

Art. 48. Compete ao Caixa: 
1. o "' rrccadar todos os dinheiros pertencentes á Associação 

c pnr dlPs rrsponder ti nH·srnn. 
2. o Cumprir as ordens do Consrlho ou do Presidnn!c, ten- · 

dentes tlOS wccorros elos assncii1dos. 
:Lo .\pr·csrntar ao Const)IIJO, llll'llsalmrnlc, urna dcrnonstr·nção 

do <•stado da caix<l, c no 1. 0 domingo do mez de Dezembro 
a conta geral da n·ct>ita c dPsp1•za da Associaçiio. 

t, ." Ter á seu cargo os livros de rccl'ita c dPsprza c dos 
au\iliarcs q1w julgar convenienb·s, os quaes solicilariÍ do Con
selho, não faZI'rHlo nPiles o nH·nor· assento, sem que sl'jão 
abertos, nurnerados, rubricados c encerrados pelo Presidcute 
da 1\ssoeiacilo . 

• \rt. !,!). ·l\iio serão 1omnd<1s f'm consideração dcspezas su
periores ;i 1 ;'jJOOO réis sem que apresente a ordem do Conselho, 
nssignada pela Commissiio da mesa. 

Art. 50. O Caixa poderá aceumular as funcçücs de Con~ 
selh<'iro, c só neste caso terá voto na decisão das questões 
que sn tnllar, no caso contrario só terá assento no Conselho. 

Art. 51. O Caixa, se julgar conveniente, poderá ter um 
livro de recibos, nãn podendo porém tet· validade sem que o 
mesmo seja aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo 
I' residente. 

TITULO IX. 

DOS FUNDOS DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. !S2. Os fundos do Associação constaráõ das joias c 
mensalidades dos sueios, dos donativos que lhe forem feitos, 
c de quacsqucr quantius c objcctos de valor que se possão 
obter pelos meios que o Conselho julgar convenientes, sem 
onus dos associados. 

Art. 5:1. Dos fundos da Associação tirar-se-hão todas as 
quantias precisas para as dcspezas que se houverem de fazer, 
nilo sú com os auxílios aos socios c suas familias, mas ainda 
com aquellns indispensuvcis c utcis á Associnçilo. 
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Art. 5t.. Os fundos iOciaes serão realizados, ou em apo
llces da divida publica, ou em acções de Bancos que otfereção 
tii'IDtias. 
~ Art. 55. O prodncto das loterias concedidas pelo Decreto 
ta.• 908 de 12 de Agosto de 1857, só poderá ser empregado 
~• fundação do asylo de que tmta o § 3. o do art. 3.8 e nos 
llaccorros aos soei os en formos. >!: .. 

TITULO X. 

DAS ELEIÇÕES. 

Art. 56. No dia designado no art. 4.1, depois de con
duidos os tJ·abalhos da assembléa geral, o Presidente fará 
e1trahh' da urna os nomes de dous socios, que estiverem pre
sentes, para servirem de escrutadores. 

Art. 57. Em seguida o 1.0 Secretario fará o chamada de 
todos os socios que so acharem quites com o cofre da Asso
dação, até o t.o DJrningo do mez de Dezembro c á proporção 
que forem sendo chamados os socios, cada um irá deposi
bndo na urna a sua cedula, podendo retirar-se logo que o 
tenha feito. 

Art. 58. Concluida a chamada, se não houver tempo para 
serem apuradas as listas, o Presidente mandará por um dos 
escrutadorcs proceder a contagem dellas, designando depois a 
hora em que no dia ~~guinte se installará o collegio para pro
ceder a apuração. 

Art. 59. Durante o processo da npuração, serão admittidas 
todas as reclamüçõcs c protestos dos socios que estiverem no 
gozo de seus direitos sociacs, votando nestas questões os mem
bros da mesa, e os escrutadorcs. 

TITULO XI. 

DISPOSIÇÕES DITEI\SAS. 

Art. 60. A Associação não poderá ser dissolvida sem a 
~tnnuoncia de tres quartos da totalidade dos socios existentes, 
resolvida em trcs sessões conseculivns da assernbléa geral, 
precedendo discussão, e annuncios nas folhas publicas, salvos 
os casos do art. 55 do regulamento n. 0 2.711 de 19 de 
Dezembro de 1860. 

Art. 61. Os fundos que então houverem drpois de pagas 
todas as despczas, serão enlrcQ"ucs á uma Assoritlção de hcncfi~ 

P.\RTE U. 18G?. ~. 
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ceneia ficando esta com a obrigação de prestar os soccorros {ls 
pessoas que nessa época a receberem. 

Art. 62. A administração funccionará até a posse do novo 
Conselho, que será no ultimo domingo do mez 'de Dezembro, 
e caso não possa te1· lugar n('sse dia, ficará para a 1. a ou 
2.a dominga de Janeiro, c nessa occasião os novos empos
sados brindaráõ a Sociedade com urna obra manuscripta ou 
impressa pam a bibliotheca social. 

Art. 63. Quando fôt· possivel, a Associação celebrará no 
dia 31 de Julho uma sessão magna, para commemora•·-se a 
protecção c o titulo imperial, com que Sua l\lagestade o Im
perador se dignou de honrar a tm'sma associação. 

l~sta sessão será presidida por um socio honorario, sPrvindo 
do Secretarias o Presidente c o Vice-Presidente em exercício. 

As dcspezas para esta sol~mnidade serão feitas por quoti
sação voluntaria dos socios. 

Art. 6'1-. A acta da ultima scssuo ordinaria seni approvada 
na mesma occasião, antes de constituído o collegio eleitoral, 
e as das e~traordinarias o serão antes de .le"antar-se a sobre
dita sessão. 

Art. 65. A cada socio dará o conselho um diploma, que 
justifique as suas qualidades em qualquer tetnpo, salvo quando 
tenha perdido por despedir-se, ou ser demittido da Associação. 

O sucio que pPrder o seu diploma poderá exigit' outro 
mediante a joia de 2~000 rL•is. 

Art. GG. O ultimo recibo de sna mensalidade será apre
sentado ao Conselho, toda a vez que o socio pedir soccorros 
ú Associa~·ão. 

Art. 67. A Associação só reconhece os contractos feitos em 
conformidade deste E~tatulo. 

Art. 68. Nas sessões solemncs commemorar-se-hão os socios 
honorarios fallecidos. 

Art. 69. Quando aconteça falleccr algum sodo, c o cofre 
não possa irnmeuiulnmrutc dar a quanlin designada no art. 20, 
o Caixa poderá adianta-la ou contrahir um cmprcslimo por 
parte da Assocíaçiío. 

Art. 70. O sociu cffrctivo que prestar relevantes serviços 
passará á honorario, mas pela asscmbléa gPral, sem prejuízo 
do direito dos beneficios anteriormente concedidos. 

Art. 7 J. Os soei os honorarios e correspondentes que cahirem 
em desgraça terão direito ao asylo de caridade. 

Art. 72. A Associação terá tantas commissõcs quantas o 
rrgiml'nto interno determinar, podendo srr tiradas d'entre os 
soei os honorarios, correspondentes e eiTcctivos. 

Art. 73. O presente Estatuto, depois de approvado pelo 
Governo Imperial, só poderá ser reformado no lim de dous 
anno~, submettendo á approvação do mesmo Governo qual· 

quer alteração que para o futuro se houver de fazer. 
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Art. 7l. FicJ revo,:pdo o Estatuto do t. o de Novembro 
de 183~, e mais resoluções poshuiorcs em contrario. 

Sala das st!ssões da Imperial Associação Typographica 
Flumin~nse em 23 de J)ezembro de 1860.- Domingos Luiz 
dos Santos, Presidente. -Luiz José de Carvalho Chat~y, 1. • 
Secretat·io.- Antonio José Ferreira Leite, servindo de 2. o 

Secretario. 

DECRETO N. 2.895- de 22 de Fevereiro de 1862. 

Appro\"a os estatutos da Companhia Yigilante, cncarrrgada do serviço de 
reboque pot· Yapor de tHnios c nlrarcugas dcutro c fúra do porto da ca· 
pita! da ProYiuda de Pernambuco. 

Attendendo ao que me requereu a Dircctoria da Campanhia 
Vigilante, encarregada do serviço de reboque por vapor do 
navios c alvarengas dentro e fóra do porto da Capital da Pro
víncia de Pernambuco, e de conformidade com a minha irn
mediata 1\esolução de 21 do mez de Dezembro do anno pas
sado, proferida sobre o parecer da Se<"çiio dos Negocios do 
Jinperio do Conselho de J~stado, exarado em consulta de 29 
de Novembro do rrwsmo mmo, Hei por bem approvar os es
tatutos por que se deve reger a referida Companhia, e que 
com este hnixüo, assignados por Manoel Felizardo de Souza 
e :Mello, ConsPlhei ro de Estudo, Scnadot· do lmpcrio, e 1\li
nislro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Comrnercio e Ohras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em; vinte dons de 
Fevereiro de mil oilocentos sessenta e dons, quadragcsimo pri
meiro da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Manoel Felizardo de Souza e lJfello. 

Estatutos da f:~on•t•anltia Vigilante de 
reboques. 

CAPITULO I. 
. 
DA COMPANHIA E SEUS FINS. 

Art. f. o A Companhia se denominará, como até aqui, Com
panhia Vigilante de Ueboques c terá a sua dirccção nll. Cidade 
do Recife de Pernambuco. 
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Art. 2. o O objecto c fim principal da Companhia é o S('r· 
Yiço do porto do Recife de Pemambuco, ou qualquer outró 
circumvizinho, a rebocagcm e salvação de quaesqtwr embar-' 
cações, o transporte dos passageiros fóra da barra c para terra:. 
a bordo de todos os navios a Yapor e á vela, a carga c dcs-\ 
carga dos navios nos ancoradouros, e o transporte de todos 
os abastecimentos á bordo dos navios de paisagem ou outros~· 
finalmente tudo quanto fôr rebocagem fóra c dentro do porto 
de pontes abaixo. 

Art. 3. o Jlara preencher estes fins terá a Companhia um ou 
mais barcos ele vapor de tonelagem e força convenientes pura 
o objecto proposto. 

CAPITULO 11. 

DO C.\l'IT.\L DA COl1l'A~UIA. 

Art. li. o O capital da Companhia é de 100:000~000, re
presentado por mil acções de 100~000 cada uma, que poderá 
set· elevado a 200:000~000, se as necessidades do serviço assir.n 
o demandarem , por decisão da assemblêa geral de accio
nistas. 

Art. !S. o Pódc ser accionista qualquer pessoa, corporação, 
associação ou entidade, com tanto que a tmnsferencia de uns 
para outros seja effectuada no esc•·iptorio da Companhia, em 
livro proprio e em presença das partrs ou seus procUJ adores, 
que assignaráõ o respectivo termo de transfcrencia, de con
formidade com o Decreto n. o 1.083 de 22 de Agosto de 1860 
art. 2. o ~ 24. 

Art. 6. u Os Accionistas só respondem pelo valer das suas 
acções ( Codigo Commercial art. 298 ), que podem s1~r doadas, 
vendidas, hypothecadas, legadas, ou por qualquer fôrma trans
feridas, na conformidade do artigo antecedente. 

CAPITULO 111. 

DA .\DJUI~ISTRAÇÃO DA COliPANIIIA. 

Art. 7. 0 A Hsscmbléa geral elegerá por uma lista sómcnte, 
e á maioria relativa de votos, um Conselho de direcção, co;n
posto de tres dos seus membros, com plenos poderes para en
gajar urn gerente, o qual no seu entender reuna as qualidades 
neccssarias para aquelle fim, contractando com elle o honorario 
que ha de vencer, c mais coudições1 nssim como uma quant-ia 
redonda para dc~pczas do eseriptorio. 
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-Art. 8. o Contractado o gerente, o Conselho de dir·ecçiio con·· · 
Yocará a assembléa geral e proporá o contracto á appt·ovação, 
e ,approvado o contmcto, declarará o nome da pessoa con
~~tada, a qual tambem submetterá a approvação da assem-
~éa st'm discussão. · 

Art. 9. 0 O Conselho, como Fiscal, poderá tomar contas ao 
pente, quando lhe aprouver, e de facto as tomará todos os 
aeezes sobre balancete apresentado pelo mesmo gerente. 

O Conselho tem autoridade para suspender o gerente até 
decisão da assembléa geral, sempre que por unanimidade de votos 
o julgar -incapaz ou malversa dor. 

Neste caso a convocação da assembléa geral terá lugar oito 
dias depois da suspensão. 

Art. 10. Sómente accionistas de trinta ncçõcs, pelo menos, 
poderáõ ser eleitos membros do Conselho de direcção. Suas 
funcçõcs duraníõ tres annos ; porórn no fim do prazo poderáõ. 
ler reeleitos. 

Art. 11. O Conselho de Direcção se reunirá quando julgar 
nccessat·io a bem dos int<'resscs da Companhia, c todas as vezes 
que o gerente carecer consulta-lo. 

São attribuições do Conselho· 
· ~ 1. 0 Hesoher: 1 o ácerca de f('qucrimentos ou representações 

ás Camaras Legislativas ou ao Govcmo; 2. ", celebrações c re
formas de contractos com o Governo ; 3. o, medidas para pmpôr 
á asscmblén geral sobre reforma ou reorgnnisação da com
panhia e sen fundo ; !,.. o, compra e vnnda de barcos. 

§ 2.° Convocar ordinaria e extmordinariamente a asscmbléa 
geral dos socios. · 
~ 3. o Prestai' a ~ua opinião sobre qualquet· negocio em que 

o gerente haja de pedi-la. · 
~ 11-. 0 ApproTar as aomeações feitas pelo gerente, de Com-

mandantes dos ba1·cos. . 
Art. 12. As sessões do Conselho do direcção serão presididas 

pelo membro mais votado delle. 
O immediato em votos serTirá de Secretario. 
Art. 13. No impedimento de um dos membros do Conselho 

de direcção, em occasiào de ser convocado, será convidado para 
suppri-lo o immediato em votos. 

Art. t ~. São attribuições do gerente: 
§ t.o A gcrencia, manejo c administração dos negocios, ope

rações e expediente da companhia. com poderes para obrar 
como mclhl)f entender em beneficio della, levar a effeito as 
Uesoluçücs do Conselho, podendo corntudo appellar dellas para 
a asserublóa gemi dos socios, em sessão ordinaria, ou convo
cando-a extraordinnt·iamente por si mesmo, se, havendo pro
posto esta convoca<;ão ao Conselho, clle não se prestar a fa
zê-la. 
~ 2. 0 Nomear os empregados da companhia, sujeitando to-
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davia á approvação do Conselho de Dlrecção a nomea(io dos 
Commandantes dos vapores. 

Art. f 5. O gerente apresentará todos os nnnos, no mez de 
Janeiro, á assembléa geral, o balanço da companhia, fechado 
no fim do anno anterior, acompanhado de um relatorio da 
gestão de seus ncgocios. 

Art. 16. No impedimento do gerente servirá interinamente 
a pessoa que cllc designar c fôr approvada pelo Conselho de 
Dirccção. 

CAPITULO IV. 

DOS DIVIDENDOS E FUNDO DE RESERVA. 

Art. 17. Os dividendos conlinuan1õ a ser feitos por semes
tre, em J-aneiro c Julho, ficando o qnanlum a arbítrio do 
Conselho àc dirccção; não d(~vcudo todavia ('X ceder o disposto 
no § 8.0 do ili'L t.o da Lei n. 0 1.083 de 22 dl~ A:.wsto de 1860. 

Art. 18. Os barcos da Companhia suiTreráõ annualmcnte 
um abatimento de 10 °/t) sobre os seus r('spcctivos valores. 
Esses abatimentos serão lançados em despezas sob o titulo de 
-Delrriornmcnto-; e os barcos figuraníõ nos balanços com 
os seus valores assim reduzidos, salvo o cnso de terem soffri
do concertos radicacs, em que figuraniõ com os valores que 
por ventura venhão a ter em consequcncia delles. 

Art. 19. Os dinheiros c valores da companhia serão arre
cadados em um ou mais bancos publicas da respectiva pré!ça. 

CAPITULO V. 

DA ASSEl\IDLÉ,\. GERAL. 

Art. 20. A assemblea geral é a reunião dos accionistas, 
com tanto que esteja representado pelo menos metade do ca
pital social. 

O Presidente do Conselho de Dirccção dirigir·á os trabalhos 
da assémbléa geral, e o Secretario do Conselho lavrará as actas. 

Art. 21. O accionista cujas acções não forem transferidas 
pelo menos trinta dias antes da convocação da asscrnhléa 
geral, terá o direito de assistir a clla, e mesmo discutir, 
mas não poderá votar. 

Art. 22. O accionista que não puder comparecer á assem
bléa geral, poderá delegar os seus poderes por meio de pro
c~ração, com tanto que se faça representar por outro accio
msta, salvo o caso de eleição para Dircctorcs, nos termos do 
§ 12 do art. 2.0 da Lei n.o 1.083 de 22 de Agosto de 1860, com-
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binado com o art. 27 do Decreto n. 0 ~.711 de 19 de Dezembro 
do mesmo anno. 

Art. 23. A ordem da votação é a seguinte : 
De 5 a 20 acçõ~s, um voto ; 
De 21 a 40 ditas, dous ditos; 
De 41 a 60 ditas, tres ditos ; 

e assim por diante na mesma proporção de um voto por cada 
20 acçõcs até to votos, que setá o maximo. Os accionistas 
porém que tiverem menos de cinco acçõt~s tr·ansferidas segundo 
o art. 21, poderáõ rcunir·-st~ a fim de que um delles, autorisado 
pelos outros, vote conformo a e3cala. cstab~lccida nesto 
artigo. 

Ar·t. 21.. A assembléa geral se r~unirá ordinariamento 
todos os armos no mez de Janeiro; c extl'aordinariamente 
quantas vezes o Conselho de dit·ecção a convocar, e o gerente 
o carecer, na conformidade do art. 14, em cujo caso se 
occupará sómente do objecto para que fôr convocada. 

A convocação será feita pelos jornaes mais publicos com 
antecipa•;ão de dez dias. 

CAPITULO VI. 

DA DURAÇIO DA COliPANUIA E SUA LIQUIDAÇÃO. 

Art. 25. A companhia durará pelo espaço de oito annos, 
a contar· da dilta da appi'Ovação dos presentes estatutos. 

Art. 26. Quundo a companhia tiver de dissolver-se, far-se-ha 
a liquidJção pelo modo que enUio dt•cidir a Asscmbléa Geral, 
prevalecendo neste caso o disposto no art. 23. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

A1·t. 27. Pdo fallecimento dt~ qualqn~r accionista, passa 
para set.l:i herdeiros niio s6 o direito ás acçõcs e aos divi
demlo-:, como tJmbcrn o de tomarem parte nas deliberações 
da assembléa gernl, com tanto que sendo mais de um se 
combinem entre si para um só vot;u. 

Art. 28. Estes estatutos só podt~l'iÍ.) ser altet·ados por de
cisão da asscmbléa geral dos accionistas, tomada em uma, 
c vencida em outra sessão por maioria ab~oluta de votos, es
tando presentes pelo menos accionistas quo representem dous 
terços do capital da companhia; ficando dependente da prévia 
approvação do Govcmo Imperial qualqum· alteração, refoa·ma 
ou innovação que soffrm·em os mesmos estatutos. 

Palacio do ltio de Janeiro, 14 de Março de 1862.-JJ-fa
noel Felizardo de Souza e J.'Jfello. 
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DECRETO N •. ~. 896-de 26 dt~ Fevereiro uc tdGil. 

Autorisa o credito supplrmcntar de 58:G~OS640 para sati~fazrr i1s dcsp~zns 
neccssarias uo corrcutc exercido com t) pessoal do corpo de saudc do 
Exercito. 

Hei por bem, tendo ouvido o Conselho de Ministros, auto
risar, nos termos do paragrapho sPgundo do artigo quarto da 
Lei numero quinhentos oitertla c nove de novo de St~tcmbt·o 
de mil oitocentos e cincoenta, o credito supplcmcntar do 
cincoenta e oito contos seiscentos c vinte mil seiscentos c qua
renta réis para satisfazer ás dcspezas ncccssarias, no corrente 
exereicio, com o pessoal do corpo de saudc do Exercito ; 

- devendo esta medida st~r levada em tempo competente ao co
nhecimento do Corpo Legislativo. 

O Marqucz de Caxiíls, do l\lcu Conselho, Presidente do 
t:onselho de Ministros, .Minislro c SPcretario de Estado dos 
Negocias da Guel'l'a, o tenha assim cntt"ndido c expe<:n os des
pachos neccssarios. Palacio do H i o de Janeiro, em ,·in te seis 
de Fevereiro do mil oitocentos sessenta c dous, quadragesimo 
primeiro da lndcpeudencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

lJJ arquez de Caxias. 

Senhor.- As rc~ras actualmcntc em vigor, para liquidação 
c pagamento das dividas de exercícios fi11dos, são em alguns 
casos nimiamente fisea1~s, e quasi sempre gravo~as aos credores do 
Estado, pela morosidade inhcrcntc ao processo que citas prescre
vem. O systcma, que era excquivel ha vinte dous annos, hoje 
já não é admissivel sem notaveis c ponderosos inconvenientes. 

Para conseguh·-sc o pagamento de um:1 divida cahida em 
exercicio findo, é de mistet· que a parte requeira, c que a 
Thcsouraria de Fazenda respectiva liquide a quantia reclamada 
e rcrnetta o processo da liquidação ao Ministcrio que ordenou 
a despeza. Este 1\'linisterio transmitte ao da Fazenda o pro
cesso enviado pela thesouraria, e autorisa de novo o paga
mento; o Thcsouro procede então á revisão do mesmo pro
cesso, na fórma das Instrucçõcs d1~ 6 de Agosto de 1847, c, 
segundo o resultado de seu exame c decisão final, elfectua o 
pagamento, ou expede ordem para que a Thesouraria o realize. 

Todo este processo marcha lentamente ~ e não póde deixar 
de ser assim, ainda quando nem uma circumstancia occorra 
que faça devolver os papeis á Thesouraria, c exigir-lhe novas 
Jormalidades e novos cselarecirnentos. 



Se a demora nas Provincias pódc ser até certo ponto mi~ 
norada pelas diligcneias dos credores, remettido o processo 
para a Côrte, e aqui accumulado a muitos outros da mesma 
natureza, o mal aggrava-se, principalmente para as partes que 
não tem. um procurador que solicitamente as represente pe
rante o Thesouro. 

E' natural, c fúra de toda censura razoavei, qur, não po
dendo aviar ao m~smo tempo e com presteza tantos processos, 
a repartição central dê prefcrencia áquellcs que s:to procura
dos com mais instancia. 

As queixas que resultão desta ordem d,~ eousas süo bem 
conhecidas. 

Elias partem não só dos funccionarios publicos que virem 
de tmmes vencimentos, senão tambem dos forrwcl'dores de 
gcneros, c credort~s de outra origem, que espr~rão pt·lo paga
mento de suas contas ou contractos, para salisfilçiío dos encar~ 
gos a que se obrigárão. Nem todos os queixosos lt~Pm razão, 
t~ certo, mas a C(~nsura publica não púdc sempre disting-uir 
os casos de reclamações mal preparadas, duvidosas. ou sus
peitas, daquelles em que a demora ó devida súmenle á longa 
fieira dos tramites legacs. 

Não é este, por·ém, o unico inconveniente qnc nasce do 
regimcn actual quanto ás dividas de exercícios findos. Alguns 
credores recorrem a transacções ruinosas, rebatendo a par
ticulares por alto premio o que de prompt.o não pudem rece
ber do Estado; c a propria Fazenda Nacional nJo meapa a 
iguacs prejuízos, já porque p1~rdc-se a opportunidade de mais 
rigoroso exame sobre certas rcclamaçiie:;, jéÍ porqun alguns 
contractadorcs do obras, c fornecedores de genr'ro;;, de ordina
rio os mais idoneos, ou fogem de tratat· com a acl rni nistraçiio 
publica, ou offerccem-lhe condiçtks menos vantajosas, a fim 
de se compnnsarern da falta dr~ pontual pagamenlo. 

l>ureceu-me da maior urgencia a necessidade de remover 
tão graves inconvenientes, que cada dia se váo tornando mais 
sensíveis pdo progressivo c comidcravel desenvolvimculo do 
serviço publico. 

Com esta convicção, c neste intuito, tenho a honra de 
propôr á Vossa 1\Jagestade lmpct·ial uma altcraçfío do Decreto 
n. o ~41 de 20 de .Fevereiro de 18~0, para os casos a que me 
refiro, e nos termos do Decreto junto, qnc julgo de inteira 
confor·midadc com os prim:ipios cardcacs do nosso systeuw do 
contabilidade. 

A medida que proponho, se não fôt· bastante cfficaz, poderá ao 
menos attcnuar o mal a que é applicada ; c seguramente nao d<•rá 
aberta aos abusos que o Decreto do18~U teve em vista prevenir. 

Sou com o mais profundo respeito, Senhor, de Yos.;a l\Ia
gcstadu lmp~rial, subdito fiel e obediente-] uH é JJfaria. da S ilFa 
Paranlws. -H i o de J anriro, em 2G de Ft'wrei r o de HW2 

PJI:.TF Jl, 18ü':>, G, 
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DECRETO N. 2.807 -de 26 dê Fevereiro de 1SG2. 

Altrra o de 20 de Fevcrriro de tR-iO, n. 0 41, na par!o rdatiYa ao paga~ 
mcuto das di\idas de exercidos lindos. 

Convindo modificar as disposições dos arts. 12 c ~~ do De~ 
ereto de 20 de Fevereiro de 18í0, no intuito de ahreYiar o 
processo de liquidação das dividas de cx.crcieios findos, al
gumas provenientes de contas de fonwcimenlos feitos ao J~s
tado, e quasi todas originadas de vencimentos militare.:;, ciYi::3 
c ccclcsiaslicos, lançados em folhas, c pPrtenccntes a p('Ssoas 
cujas circurnstancias se toruão diiTiceis com a falta de prompto 
pagamento; Hei por bem Decretar: 

Art. 1. o l.ogo-qnc limiar o sPnwstre nddicional do qnnlr]lHW 
exercido, as Thesourarins de l'azci!da das Provineins dcvPn\Ci 
organisar rclaçücs dos restos a pagar em cada rubrica da lei 
de orçamento, com in<licJção dos creditos n natureza dos ser~ 
vit;os, c as remettcrúõ immcdiatamente ao ThPsonro Nacimwl. 

Art. 2.'' Na época acima fixada procederá lambem o Thc~ 
souro ao exame da receita c dPsp<~za do ex.t•rcido, ilfirn de 
conhecer se este tem saldo ou drfiât. No prin1eiro caso dis
tribuir-se-lia pelas Tlwsourarias de Fazenda, á vista dns re
lações de qne trata o arligo antecPdentc, quantia sullicientc 
<lo dito saldo para os pagamentos de exercícios findos, or
denando-se-·lhes que levem esta dc:>peza no ~ 4. 0 do art. 1 L 
da l.ei n. o üGS dQ t L de Setembro de 185?.: no Sf'gundo caso 
far--sc-Jw a distribuição pela nH~snw fónt!:;, mas os fundos 
serão tirados do credito que o Poder L<~gislalivo honver con
ccdi<b para tacs pagamentos, levando-se a despeza ás verbas 
deste mesmo credito. 

Art. 3. o As dividas do cxcreicios findos serão pagas pelas 
Thcsourarias de Fazenda, sem dPpcndencia de noYa ordem do 
respectivo Ministcrio, quer provcnhuo de Yerwimenlos lança<los 
em folhas, quer de contas de fornecimentos, ou de outros 
títulos não pa~jOS ao3 credores até ao encerramento do C\er
cicio, uma vez qnc a despcza, quando corrente, fosse auto
risada pelo dito .Ministerio. 

Art. r...o A faculdade concedida no artigo ant~cedente se cs
tcndcn\ a dous annos para as diviclas qne tiverem a natureza 
de "''~tteimentos lançados em folhnc;, c a um nnno sómentc 
para as que procctler0m dn conlas de fornecimentos ou de 
outro qu d(JUfH' titulo. Ambos csb3 prazo.; serJo contarlos do 
dia em que terminar o s~mestre addicional do cx.erckiG a que 
pertencerem as dividas. 

Art. 5. 0 Nenhum pa;;,lmcnto se poderá ciTcctnar sem qne 
prccctla requerimento por cscripto do credor, c ordem do 
Inspcctor da The3ouraria da Fazenda, o qual a darú em lista 
da lirplitli.lÇtio d<~tcrrninudu nus instrucções deU de Agosto de 18'&7. 
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.\rt. 6. 0 Dos pagamcaLOJ feitos r~mettcrúõ as Thrsour:uias 
tle Fazenda ao ~Iinistm·io a que pertencer a despnza, e bem 
assim :10 TIH'SOlHO, relaçõe:; mensuc.; circumstuuciadas das 
dividas c de suas importil nei<lS. 

Art. 7. 0 Nenhumn Tlwsour.n·ia poderá dcspcndPr com tacs 
pagamontos, sob pt'na de re3p:m:~ahi!idatb, quantia superior 
á que llw tiver sido distrih•Jida pelo Tllessuro. 

Art. 8. 0 E•n q11a:1to hourcr saldo3 di) cxt~reicios anteriore:;, 
os pagamentos se fariio pt~lo ~ 1,., 0 do a:·t. 11 uJ Lt~i 11. 0 üG~ 
(h 1l de S ;b~mhro d,, UG~. E;ta di3pl)~;i,;iio, poréill, nuu 
<Llll!l b q:t:w:-;~pwr <nlro:::; crcttilo.; t:Olll..:\~dido.:l pt;lo Poder Le · 
gi:,;lati r o, o~ q '!WS, pt)lo conlr<trio, d<~rem ser transportado:; 
p:m1 qn ~ hniJ<1'l en1prcgo (IU~müo, em falta de s: . .dJus, so 
tornarem nt~cessi..lrios. 

Art. 9. 0 A esf~ripturaçfío destas opcl'<lçtí,!S snrtÍ fcitn na Sccçfí•) 
di~ e:·cditos do Tllcsouro NJcionill, por modo <lUC st~a facil co
ulweer: 

L" Sobre n conta dtmorninada -saldn dn exerci cio~ findos-, 
011- saldo do credito .... -, a iillpÔrtancia do3 dito5 saldDs, 
011 dos c!·cditos applicaveis ao p:l~am<'nto das dividas de quo 
se lr.ILI, a <IIIota ddlas cmpregt~llu na distrih::i~ão feit:1 ás The· 
S011rari<.:s d:~ Fazt•n:la, e no:-; pa;~alllt~nto3 n~alit.ados pelo Th~
souro, c o n~sto a t!·ansjwrtar para outro c\ercicio. 

2. o Sob a c:mta ele cada Tltt>.snuraria de F<W'tldu, a quota 
quo lhe foi dislribuiua, a importancia pl>r dla tL:spcndida, e 
o rPsto da sua consignaç.ão. 

Art. lO. Ü:i restos das quantias di.;tribuidas ás Thescmra· 
ri:ls de Fazenda, p:.1r:1 pagamento3 de excrLicios Hndos, serão 
trazidos ao con!lc_•cim, ;. , do Tliesouro N~1cional, lngo qur~ ter
mine o semestre addicionul do exrrciclo em que se th er l'eito 
a distrilmição, e de novo lhes serfio consignados, com o aug
mcato que se julgar ncccssario, á vista das ultimas relações 
feitas em confot·midadc do art. 1. 0 

Art. 1 t. A I é n dos lançamentos feitos nn Sec0rto de em
ditos, lançará tamhcrn o Thcsourciro no assentamento das 
dividas de exercícios findos o que contiverem a~ relações 
exigidas pelo art. t.o, afim de que se rossa ineluir tnes 
dividas c seus pagamentos nos quadros annuaes, que são an
ncxos ao relatorio- do l\linisterio da Fazenda. 

Art. 12. Vcrifh~ando-sc da cscriptui'açiio qnc o cxrrc!cio cn· 
cerrado n~o d~·ix:ira ~;a!~~o, e qu~ os Si.llGo:; do.:; (~~~ercicios an
teriores se at.:hfío c~s~otados com os pnganwnlos das dividas 
rle c~xcrcicio3 finrlos, bem eomo qnaesq11er ontros cn•ditos con
ccJidt>s por Ld para o mesmo fim, nenhum pagarw·nto dessa 
natureza se poderá fazer sem nova autoi'isn~~ão do Poder Le
gislativo. 

Art. 13. 03 saldos applicavcis, C(mformc o prest~nte De· 
~.:reto, u:.> p:1g.t:n:~uto das dividas de exercidos limto_,, são 0.11 
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que resultarem da liqnitl<1ção do cxm·eicio de 18GO a tS61 c 
seguintes. Os crcditos a ernpregar no dito pagamento, em !'alta 
de saldos, são o concedido pelo art. 1. o ~ 2.0 c n." 1 da 
I~ci n.o 1.1'1-9 de 21 de Setembro de 186J, c os que de fu
turo forem abertos pelo Poder L<'i:dslativo. 

Art. 1~. li'óra dos casos mencionados nos arts. 3.0 e r ... o, 
observar-se-hão cxactamcnte, a n~~peilo das dividas de cxt~r
cicios findos, as disposições do Ht1crcto n." t._t de 20 de Fe
vereiro do 18'r.O. 

José l\laria da Silva Paranhos, do l\leu Conselho, Ministro 
c Seerolario de Estado dos Negocios da Fazt'nda c Prt!Si{knle 
do Tribunal do Th<'sonro Nacional, nssirn o tenha entendido e 
faça cxcculat'. Palacio do lHo dJ Janeiro, em vinte seis dt~ 
Ij'cvcrciro de mil oitocentos SC3S!lnta c dous, quaôragcsimo 
primeiro da lndepcndcncia c do lmperio. 

Co!ll a Huhric:1 de Sua .:\Iagcstadc O lmpct'ador. 

io~é Maria da Sih·a Paranlws. 

J)ECflETO N. 2.898- de 12 de l\Iarço de 1862. 

Altc·ra os Decretos n.o 39 tlc 15 de Janeiro de 1840, c n. 0 295 de 17 de 
l\Taio de 11'1il, e ('Slahelccc a maneira de se concrtlcrcm aguas dos aque
duetos publicos do !\Inuidpio da C:urtc para a sencntia tias casas c cha
caras de particulares. 

Convindo regn1arisar a maneira por que se devem f.uer as 
concessões de pcnnas d'ugua dos aqucductos publicos no l\Iu
nieipio da Côrle para serventia das casas e chacaras do par
ticulares, Hei por bem approvar o Hcgularncnto que com este 
baixa, assignado por 1\Ianoel Felizardo de Souza e 1\lello, 
Conselheiro de Estado, Senador do lmperio, Ministro c Se
cretario de Estado dos r\egocios da Agricultura, Commercio c 
Obras Publi1~:.ts, que assim o tenha entendido c faça executar. 
1\llacio do Rio de Janeiro, em doze de l\larço de mil oitocentos 
scsseuta e dous, quadragesimo primeiro dn lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Huhricn de Sua Magcstafle o Imperador. 

,l/anoe{ Fclt;ardu de Sou:c~ e IJlello, 



Regulantento nnnexo ao Dect•eto n.o 2 SDS 
tle :1~ de !Cf:au·~a de .ISG~. 

Estabelece a maneira de se conredcrem, agurts do.~ aqu,ductos 
publicas, no 1funir:ipio da Curte, para a serventia das 
casas e chacaras dos particulares. 

Art. t..o A dcrivaçfio de pcnnns d'agna do'i aqncductos pn
blkos para serventia dt~ propricdadt•s ou n:-itabel(•eimentos par
lit:ulares t<•ní lugar por conet~ssfio do J\1 i nislro e Secretario 
de J~stado dos N<~gocios da Agrienllura, Comrnercio c Obras 
I>ublicas, a requerimento do interessado. 

Art. 2. 0 Niio será coneedida a cafla prcdio mais de urna 
penna d'agua, salvo aquclles Plll que hou\'erem hospilacs ou 
fabricas, que poderiío ter duas. 

Art. 3. 0 Sem prévia permi:-;são do Governo nfío poderá o 
conccssionario transferir a outrem o uso de qualqu~r porção 
da pcnna d'agua de que estiver de posse. 

Art. !,..o Da penna d'agua sô se utilisará o predio ou predios 
designados na respectiva Portaria de concessão. 

Art. 5. o Pela concessão de uma penna d'agna se pagará, 
al1~m dos respectivos emolumentos c sello, a contribui~·fio annual 
de 2' .. ~000, c de seis em seis ;umos mais a quantia de 
11:t}00U, correspondente aus direitos a que os concessionarios 
ora se aclJão sujeitos pela apostilla de prorogaçfío. 

Art. 6. 0 O pagamento da contribuição annual de 2-!!iPOOO 
terá lugar á boca do cofre da Hcccbcdoria no mcz de .I unho 
de cada exercício. Contra os omissos se procederá na fórma 
estabnlecida para com os devedores de impostos; e além disso 
o Governo poded cassar-llws a concessão. 

Art. 7. 0 O prazo da conces~•ão se contará do primeiro dia do 
quartel em que~ principiar o uso d'agua, excepto se tiverem 
deeorrido dous mczes ou mais, caso em que se contará do 
(jlJi.lrle! subSCIJUcnle. 

Art. 8. o A Portat·ia de concessão será rcmcttida pc·Io Di
rector dél 2. a Dircetoria da Secretaria de Estado do:; NPgocios 
<Ll Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, ao 1\dministra
dor da lle<:ebndoria, que a transmitlirá ao l nspedor Geral 
das Obras Publicas, depois de se ach:uem pagos os crnolu
nwntos c sello que devidos forem, e de st~ terem feito os 
~1ssentos rweessarios parJ a pPrcepção da renda. 

Art. ~." Entrando o concessionnrio no gozo da penna d'agna, 
o IuspPclC'r Gerul das Obras Pnblieas lhe fará enln·ga da Por
taria com urna verba em que se declare dc:)de quando dPcorre 
o prazo da concessão; communicando no m~snw s~ntiuo á 
Hcl'cbcdoria, 
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Art. 10. No caso de lnmsfercncia de dominio de Uttl pt·rdio 
ou estabelecimento servido d'agua derivada de aqueductos pu
blicos, o novo pl'Oprieturio ficará responsavel pela rPtHla do 
cxercicio em que se clfectuar a acquisiçüo; dt~vendo requerer 
á Uecebedoria o averbamcnto da Portaria de concessão da 
penna d'agua na mesma occasião em que pedir o do titulo 
de domínio nos livros da dPeima urbana. Pelo averbnmcnto 
pagará 11~000, corn~spondente aos direit'JS a que actualmento 
estão sujeitas as transl'ereneias. 

Art. 11. Sempre qne o Govnrno julgar necessnrio, altPHtn a 
quantidade d"agua dos manancincs que ab:tsleecre;n a cidade, 
pode1:.á reduzir, c mesmo smpendcr totalmente, a que tiver 
sido conct~dida aos parlicularPs. 

Art. 12. Cahindo o predio em rninas clt~ so1·tc qtw se torno 
inhubitavel seis IIH'Z('S ou 111ais, h;ncr;í dirt•ilo a um desconto 
da renda da ponnn d'agun, cot-rt•spondentc no tempo da des
oecupa,,:fio, se a p.trln rf'qttf'n•r tÍ Ht•et•lwdoria antes dt~ ('IH:errar
se o exPrcido en1 qne lt~nha fina!i.,ado aqudle numero de mczc•s. 
Esta disposi\·fío é applican·l ao caso cln stlpprimir-sc por 
mais de quinze dias a agua por ordem do Gon~l"!lo nos lermos 
do artigo antecede11tP. 

Art. 13. O I n~pcctOI' Gc•ral das Oh r as Public:-ls d1•s!.~nar;\ o 
ponto do aq11cduelo cl'ondt~ o conct·s~iollill"!o dt>Yl'I'Ú tirar a 
agua que lhe lür concf'clida, SPndo c'sle (•brigado a kr no 
lugar do desvio um registro, cuja chave fiearú em podt·r do 
guarda do encanamPnto, para se fazer, quando ftir preciso, a 
reduct;ão ou a total suspensão de qnc trata o art. 11. 

Art. H .. O concc::;sionario scr;í ohri~ado a con~truir dc;1l1'0 
tlo predio para que fôr concedido o uso d'agua um deposito 
de capacidade nunca supnrior a 120 palmos cubicns por cada 
uma pcnna, c cujo fundo fique pelo menos dous palmos acima 
do uivei da tonwira publica maiE- proxima. No deposilo su 
collocará urna torneira de boia fluctunnte. 

Art. 1~. Se algum dos conepssionarios fültnr a uma ou mais 
das obrigações a que fica sujeito por este Hegul:tnwnto, de 
qualquer maneira o infringir, ou por meios fraudulentos d(•s
viar p<Jra seu uso ou de outrem maior quantidade d'agua do 
que lhe foi concedida, o Inspector (ieral das Obras Publicas, 
ou seu ajudante, acompanhado de um dos empregados de es
cripta da Hepartiçüo, se dirigirá no lugar, c ahi, em prcsPnça 
de duas testemunhas, farú o empregado, na (!!Jali<ladn de es
crivão, lavrar termo das faltas ou infr[lcções que encontrar, 
o qual, depois de assignado por elle lnspPctor ou ajudantt>, 
escrivão c testemunhas será remeltido ao Dircctor da 2. a Hi
rcctoria da Secretaria de~ Estado dos ~cgocios da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas. Provada por este modo authen-
1icamente a cxistcncia de uma ou mais faltas ou infrac~ões, o 
tioyerno poderá cassar a concessão. 
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Art. IG. Os actnncs concrssionarios ficarl1ú sujeitos ás dis
posiçü<'s deste lh'gulamPnto qmmdo trrminarem os prazos por 
que oLti\'erão o gozo da penna d'agua. 

Art. 17. As coneessües cspeciaes por qualquer donativo ao 
J~stado continuaráõ a vigol'ar sPgundo as condiç.õcs com que 
furão fl'itas. 

Palacio do Rio de Jancim r.m 12 de l\Iarço de 1862.
Jl anoel Felizardo de Souza e },1 ello. 

DECRETO N. 2.899-dc 15 Março de 1862 . 

.t\ltrra nlgmnns 1l:ts di!'pOSi(iírs do Hrgul:tmrnto dos T!'h•graphos Electrico• 
nppru\auas pdo Oecrrlo n." 2.ül'l de ~l úc Julho 1le UHirJ. 

Convindo alterar algumas dns disposições do l\rgnlamcnto 
para o serviço don TPlPgrnphos Ell.'elricos, organisado pelo De
creto 11. 0 2.61.1- de 21 de Julho de 18ü0, Hei por bem decretar 
o scguinl1~: 

Art. t.o Os dc~spachos telcgrnphicrs particulan•s, dirigidos da 
Estdção da Prninha para a da raiz da Serra da Estrc~lla c para 
Pct ropolis, e vice-versa, fi cão snjPitos <Í taxa de 1 ~000 por cada 
recado até 20 palavras. St\ o recado poróm exceder a esse nu
mero. se paf,\ará pelo al'crestituo de cada 10 palavras mais 500 
réis; no calculo se contaráõ como 10 os numcros comprchcn
didos de um até nove. 

Art. 2. o Os recados da Estação da raiz da Serra pni·a Pc
tropolis, e vice-versa, só pa~an1õ metade da taxa, isto é, 500 
réis por 20 palavras c 250 réis por cada dezena mais, ou frac
çào de dezena addicional. 

Art. 3.0 Quem exigir que o recado seja tclrgraphado de volla, 
para conferit· a sua exaclidão, pagará de novo a taxa, como se 
fosse outro recado. 

Art. !1-. 0 As pessoas que quizrrem m:mclnr recados em cifra, 
ou em língua estrangeira, deverão apresenta-los escriplos com 
toda a clarPza, c pagarúõ taxas dobrndas. 

Art. 5. o No calculo da taxa não se levará em contn a dirccção 
c ronluaçfío. 

Art. 6. o São isentos da taxa: 1.0
, os recados officiaes; 2. o 

os da Casa Imperial; 3. 0 os do serviço da Companhia da estrada 
de ferro de l\lauá cnHflWnto auxiliar a conservação da linha. 

Art. 7. o A entrega das notas ctos recados só tt•rü lugar no 
domicilio das pessoas a quem forem cllcs dirigidos, quando 
estas residirem na Córle, c dentro da área fechada pelo se
guinte pcrirm:tro: rua de Santa Luzia, largo da Ajuda, ruas 



do P;tsscio, das l\langneiras, dos narbonos. dt~ l\Jalaeavallos, 
flos luvalidos, Campo da Aedam;u)ío p<'lo Indo da Cantara ~In
llicipal, nws Larga dt~ ~ .. Jo;Hptim. ~~da lntpPratriz aU~ o mar, 
e finalmente a parte do litoral t'otnpn·ltt'lldida dp.-;de t'Sll' ponlo 
HU~ a rua do Santa Luzia. Para fúra tlcslt) pt•rintelro st~ pro
cederá do modo disposto no art. 31 do H:·gulatllenlo de 21 
de Julho dn 18HO. 

Art. 8. o O districlo ldt•grapltieu t'm Pdropnlis seriÍ limitado 
á Cidade para o fim indirado no artigo ant<'cedPnle. 

Art. 9.° FH:ão supprimidos os arts. 31,, 35, 36 ~~ 38 do re
ferido Uegulamento. 

Manoel Felizardo de Souza e 1\Iello, Consc11Jt~iro dn Estado, 
St~nador do lntpNio, l\linislro P St•etTiario dL' E:-.lado dos 
NPgoeios .da Agrifullura, Comnwrcio e ( lbras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça cxt'cutar. Palacio do Hio de Ja
neiro em quinze de l\Jarço de mil oitoet~ntos srsscnta e dous, 
quadragesimo pri111eiro da Inucpcndencia c do l111pcrio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagcstade o Imperador. 

Manoel Felizardo de Souw c Alcllo. 

DECHETO N. 2.000- de 15 de Março de 18G2. 

Appro' a vs Estatutos da Socil'dadc .\llcmfia- Conconlia. 

Attendcndo ao que Me representou a Sociedade AIINnfia 
-Concordia-, e de conformidade com l\linha irnmPdiata Ht~so
lução de dezoito de Setembro do armo proximo findo, tornada 
sobre parecer da Secção dos N1·goeios do lmpt·rio do Co~tselho 
de Estado exarado em Consulta de vinte nove de Agosto do 
mesmo anno: Hei por bem approvar os respectivos Estatutos, 
ficando as alterações que nelles se fizerem sujeitas á a pprovação 
do Governo Imperial, e devendo passar-se a competente Carta 
pura servir de titulo á mesma Sociedade. 

José lldefonso de Souza H:unos, do l\]PU Con!'elho, Senador 
do Impcrio, Ministro e Secretario de Estado dos Nt·gocios do 
lmpcrio, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do 
Uio de Janeiro em quinze de Março de mil oitocentos st·sst~nta 
c dous, quadragesimo primeiro da lndependcncia, c do lmpcrio. 

Co:n a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperado•·. 

José lldc(onso de Sou:za Ramos. 
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1~1j~~twdo.'J du SG~i~•~ode- t~en~oa••iia- di~ ~n~
••oJ•t•os nnduo§, fauuln:la nu IBno de dau eh·o 
C!U t.. o de Ji~C\'CI•ch•o th~ :IS..&G. 

A harmonia e a ronfran~.a sãn o!'> J;:çns 
fortr~ da ctcrnitl:tde. 

A Sociedade foi fundada com o nome do - ConcJrdia - e 
seus fins são soccorros mutuos ern casos de doença c fallcc i
mento. 

RriGRAS I'.\R.\ ADJII5S.\O D:O:: SOCIOS. 

CAPITUIO I. 

Art. L" Qnom quizcr entrar para a Snr.i;~<la<lo, deve fallar 
nllemão, ter estado seis mrzes no IUo de .Jaru~iro, ser proposto 
JlOl' dous membros da associação c apn~:;cntar uma ecrlidão 
de saudc pelo medico designado pela Socieua<lP, c não passar 
de cincocnta armos de idade, n~o obstante tudo isto sempre 
ficará ólO livre arbítrio da Sociedade adrnilti-lo ou não. 

Art. 2. o A joia de entrada são sete mil réis a pagar no a elo 
da ndmissão. 

Art. 3. 0 A contribuição mensal é de um mil réis a pag:u
na reunião da prirneirét quarta feira em cada rnez. 

Art. 4.° Cada socio deverá apparccer em pessoa na reunião 
trimensal de eleição de assessores. 

Art. 5. 0 Osocio que não tiver pago a suacontt·ibuição pOI' trc; 
mczes quando se feeharcm as conta~, s(•rá considPrado dl'rnit
tido e terá de submettcr-sc novamente aos arts. 1. o e 2.n quando 
outm vez quizcr set· socio. 

Art. 6. 0 Seis mezes sómcnte depois de Sll:l admissão poderá o 
soei o ter direitoaos soccorms, quando neste tempo não appnt·cccr 
doença chronica, pois neste easo a Sociedade lhe restituirá 
o seu dinheim o ficará nnlln a sua admi:isão. 

Em 2 de Janeji'o da 185G os fundos da Sociedade for,io 'nova· 
mente elevados a quatrocentos mil réis, na eonformidadc 
do art. 12 detcrm inando que este artigo provisoriamente ficasse 
oHtra vez com força por este armo. 

Art. 7. 0 Qnando urn socio adoece•·, deverá obter de seu m~
dico uma certidão quo declare o nome da doença c o dia de 
seu principio, esta certidão mandará o doonln quanto antt>s 
ao Presidente da Sociedade, quo enviará o visitauor á casa 
do doente com obrigação de renovar esta visita rclo menos 
uma vez em eada scmttrta, rntrrgar no dDrntc o ftJb~idio que lhe 

J',\1\H: 11. lU':'. 



f,il' arbil&';H]{), cohl'anuo recibo quo apl'cs~nta:'it na priíncira 
reunitlo, informando nesta or.G;lsião eorn vr.rdade a respeito 
da impossibilidade do padeccntc p.'Ha trabalhar. 

Qnanrlo o visit:tdot· n<io cumprir religio_.;;uncnle com o dever 
f(tte lhe impõe f~stc artigo, pagará um mil n:~is de multa para a 
caixa da Sociedade. 

Art. 8. o Quando um socio doente estivet· restabelecido tanto 
que .i<1 possa trabalhat' ontra vez, devcni na certidão do medicn 
m;wclar declarat· exactamcntc n duração da doença; c quando 
não precisar do assistPncia medica, mas não cstivcl' capacitado 
dn podet· trabalhar, dbso igualmente devcJ'il informnr ao Pre
sidente pedindo v nlgnns socios para passar certidão a res
peito dos dia5 que não pôde trab;tlhar. 

Art. 9. 0 Todo o dDclllt~ tem de cumpri•· exactamcntc com 
os arls. 7. 0 n 8. 0 a lim dt~ fazer valer o SPU direito nos soecoJTos. 

Art. 10. Só no caso que a doença continue pot· mais do 
um mnz, cstar<Í o p:Hlc~cPnte dispc n~ado dn pag-ar a sua con· 
tribuição nwnsal, C!W{!Ianto durar a enfermidade. 

Art. 11. Nenhuma doença adquirida por culpa proprin dii 
direito a subsidio, com tudo fani a Sociedade o enterro no caso 
do fallccimento. 

CAPITULO li .. 

Art. 12. Cada doentn r.~ccbeni t:;,~OO réis diarios durante os 
primeiros trcs mcws; 1:tP000 por· dia nos tres mczes scguintt•s, 
e passados estes seis mczcs ~00 réis por di:-a, mas isto sómcnlc 
crnquanto tiver dinheiro em caixa sem tocnr no fundo de 
t,.oo~ooo rs. ; c dçvcdõ ncjte caso interJ'OillJWI'-sc por algum 
tempo os soc~otTos até ter outra vez dinheiro em caixa. O 
doente não cessa de ser socio, c se os socios dcterrninar.~m 
ele atacar o fundo, ellrs promcttem de completa-lo outra V('Z, 

logo qne as circumstancias o permittircm c para isto aug
menlar as eo;llr ibaiç(ít•:.. 

Art. t:J. O ,,r:h .. li" , .. Upula:ln (~ lendo ;) casa da.p,·!lrq 
soeios que ten1 n _; '' do:ni :i!1o n11 Hio de Janriro, os qne moriio 
I)!Tl Nid\t!! ~.~· ,J. 1 (;!li nwndar rre(~bt~-lo porfprr gozfío da isençiío 
<h visil:tr 03 donntnJ. Bo•~nças q lW dura f) ll1d105 de quatro 
dins nuo dão direito a soreorros. 

C1PITULO ~ IH. 

Art. l''· P.H\1 o ftl!H'i'.l1 :lh·);nr-~n-h'\1) 7i)''DJ r·s. d~s qua~~~ 
::-nJ r.~. '":'iln pll'll ;1 p,><;;·n;l q11e SI! f'tH'<'liT•'i:!li' dn 011terrn, 
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Art. 1::>. Ao enterro assisliníü todos os sueios f'e ftir JHt~-
sivol, mas sem falta os duns assessores e mais seis sotjo, por 
c~scnla para a conduct;ão <lo cadavcr. Quem não pnder appan•cet' 
deverá mandar outi'O em seu lug-'ll' ou serü multado em 1~000 r:->. 

Art. tG. Em tempo de epidemia poderá a Sociedade udmiltir 
11 o vos soei os. 

C.\.Pl1TLO IV. 

Art. 17. A administmção se compõe de Ulll Presi!lt~lllt•, um 
Yiec-PrPsidcnlc, dous assessores c um visilador <los doentes 

Art. 18. O Presidente é ele:to di:-cdamt~nlc pclm soeios, 
Ul'\'endo reunii' mais que a met<Hlc do5 H>tos (~lll snu favor, 
é eleito por um anno, em cujo fim, podcrú s1~r rrPIPilo. T('r;i 
o dinlwiro da Sociedade em seu poder c f'ar:í h~~as "" de..;
pezas dttrtl!ÜC o anno, provantlo-as por ch!'tt:n··~~r ~~·; .,, , fim do 
onno; (~ rt•:.;ponsavel pdos dinlwiros e t~~~~~ a oh:"!;.;~·· <lo de t•n
tn•ga-los t•rn qualquer tempo qtw a S:: ir~tladn o c~~igir. 

Os dinheiros postos a juros lambem (~sl~rfi;) rnm o S!~ll nome 
no Uauco, mas os titulas não estarão em sua mão_ Quando 
algum socio fôr eleito Presidente e as cireumslancias nuo lhe 
pcrmitlão de aceitar o encargo, far-sc-J1a nova eldt;ão. 

Art. 10. O Vice-Presidente é igualmente eleito por um anno 
e guardará em seu podei' os títulos dos dinheiros no Banco~ 
é responsavel por cllcs, e corre-lhe igualmentt~ o dever de 
entrega-los em qualquer tempo que a Sqcicdadc o exigir 

Art. 20. 0.; dous ass••ssorcs serão eleitos por maioria de 
votos entre os socios presentes, o só pot· tres llH'zes. Süo obri
gados a assistir a cada sessão, o priu1ciro nsse,sor guardar;í 
a chave da caixa, c funccionaní eomo caixeiro da Sociedade. 
Nas reuniões estarão sentados ao lado do Presidente para assim 
evitar qualquer engano. 

Art. 21. O visilador dos doentes tem de curnprii' o seu devei' 
por um mcz, c será para cite chamado por escala. Deverá re
ligiosamente observar as detenniuat:õcs do art. 7 °, c em enso 
de obito deverá gi·atuitamculc entregar os convites para o fu
neral. 

Art. 22. A reunião p1·incipal terü lugnt· na primcit·a quarta 
feira do rnez de Janeiro, c nclla se tt·atarcl de fazer as contas 
do anno transacto, c elegei' os Presidentes c assessores na con
furmitlatle dos artigos precedentes. 

Rio de Janeiro, 4. de Janeiro de 18Gl. -(Seguem-se es 
nssignaluras). 



DECHETO N. 2.901-dc l~ de i\Jar~o de 1~62. 

Concede ao Ajutl•uatfl do Procur;~dor Fiseal, Suhtlirf'ctores e Contadores do 
Thcsouro !\acionai o uso de fardas. 

Hei por bem Drlerminnr que o Ajuclnntc do Procurador 
fiscal, os SuLdircetorcs c Contadores do Thesouro Nacional 
posslio usar das farda3 concedidas ao Oriicial-mnior da Secre
taria dn Estado dos N<'gocios da 1•\azcnda pelo Decreto n.o 56 
de 2'J. dn Novembro de 18'..0 

José 1\Iaria da Sil\'a Pa ranhos, do 1\IPn Conselho, 1\Jinistro 
c Secretario de Estado dos ~egocios d~t Fazenda c Presidenl~ 
do Tribunal do Th1•souro 1\'ucioual, nssim o tenha entendido c 
[J~·a qecular. 1\dacio do Hio de Janeiro em quinze de ·Março 
de mil oitocentos S<'S~enta e dous, qni1dragesimo primeiro da 
lndepcnd~ncia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Jo~: !;faria da Si/t,Ja Paranhos. 

Dl·:CHETO N. 2.902- de 19 de 1\Iarço de 1862. 

Couc~(fe n Socicdarle Bcl~a de Denf'ficencia auterisa~ilo para continuar a 
cx.crrcr as suas funrt;Ocs, e approra os respectivos Estatutos. 

Attendcndo no qnc Me rrprrsenfnu a Soei<'dadp lklga de De
ll<'flcencia, c de confonuidade com a Minha immcdiala Ueso
luçfio de vinte dons de )laio do anno proxin1o findo, tornada 
sobre parecer da Sec<:ào dos l'í(~r~ocios do lnqwrio do Conselho 
de Estado exarado em Consulta de seis do dito mez c armo: 
llci por hem conceder-lhe aulorisnçfw pnra (;Ontinuar a exercct· 
us suas funcçõcs, e approvar os respectivos Estatutos, ficando 
us altcra~·ücs que nclles se fizl'r:>m suj1•itas á approvação do 
(~ovcrno Imperial, e dcvP:Hlo passur-se a competente Carta pnra 
servir de titu!o á IIH'Silla ~1odt·d<!de. 

Jesó lldefonso dn Souza B<unos, do l\rru Conselho, Senndor 
(1o f mperio, .i\iin:stro e SerrC'Iario de l~sllldo dos Negocias do 
Jrnrerio, assim o tenha rntt~ndldo e fa~·a <'XPCUhll'. Palucio do 
Hio de Janeiro Clll dt>zimon~ de ~tlan:o de md oilotentos st,sscnla 
e dous, quudrar;csiu:o primeiro di.l lndcpenLlenda c do lmperio. 



Estat11tos dn. fjocieclutle Rel.:o:a tle llent'\rlcellclu 
a;ttn•ovados gu~!u a~~t~maDIJiéa ~·t~D·ul do7~t ~~~b~· 
eJ•iJttom•es no tUu G de ,lt!nio de :l§ã3. 

Art. 1.0 O fim da Socit>dade é ''it' em mn:ilio nos llPlgas 
necessitados c prestar-lhes o seu apoio em qnacsquct· circums
tancias em que ser;] ulil c honravel fazê-lo. 

A Soci<'dadc não lh1~s prestaní unicamente soccorros pccu
niarios; tratariÍ lambem de proporcionar-lhes o trnh:tllto ne
cessario para podct't~lll obter os meios de subsislt•tH:ia. Entra 
no animo dos fundadores que a beneficenda pralieada em st~us 
nomes, niio st·ja t<io sómen te urna bt~twflc<'ncia toda ma teria I, 
fria c indill't~rcnt.c, mas antns, qtw elln Sl'ja anitnada de um 
vcrJadeiro sentimento de caridade chrisliia, a qual rt•al~a tanto 
o valor dos soceorros, aos olhos dos infelizes. 

Art. 2. o Os fundos da sociedatlc compôr-sc-ltuo pelo meio 
de duas subserip~·iies: 

1. 0 A prirndra terü por objt~cto cobrar nma quantia uma 
ycz dada c cujo importe fnrmará o primeiro fundo soc.ial. 

2. 0 O ohjrrto da segunda será obtn a promessa de urna 
contribuição mensal, cujo fim será alimentar os recursos nc
ccssarios. 

Art. a.o As subscripções flcadõ sempre ahcrtas pnra todos 
aqucllcs que quizcrcrn participar dos lius da Sociednde. 

Além das subscript:tks em dinheiro a Sociedade recebr~ tarn
bcm donativos de outra rwturcza que p()Ssão \'anlajosamenlo 
ser empregados. 

Art. 4. 0 Silo membros ciTediros da Sociedade: to:.Ios os Bel
gas que contribuirPm com uma q:lilnlia mPnsnl. 

A Sociedade admille lambem subsc1·iptnres estr~ngeiros, mas 
unicamenttl a titulo de membros honorarios. 

Art. 5. 0 O fundo capital da Socit)dadc nilo po1lrl'iÍ, df'haixo 
de pretexto algum, ser alienado on applicado i1 outro fi!ll, no 
seu todo ou em parle, sem a «pprovariio da Asst•mbli•a (icrnl 
deyendo essa, nPstt• caso excepcional comp<ir-sc pdo menos da 
mctadü dos membros. A decisão nClo podt•rú s1~r tornada. senão 
com a maioria dos don'1 lt'rços dos ilH~Ilthros present(•s. 

Art. ().o: -1. 0 A Socicdadt~ i~ adminblracb por U!llil jllnta·di
rectora composta como sPgue: um Presidl•tüt•, lllll \"iee-Presi
dtmte, um Thesoureiro Seerelario, c um Cnnsl'llwiro . 

.-\ cobranca dos fulldos será ft'ita collcclivai!WrJtc pot' essa 
ju nta-dircd(}ra. 

2. 0 0.; membros dessa junta sfío <'leitos 110 pri11wiro domingü 
depois do dia 5 de 1\J;tio, por um nnno, com a n;;doria absoluta 
dos membros eO'eeli\'úS presentes á Assenlu!t'·a (;,~r;d. 

3.0 Quando pela l"·irnt>ira VPz 11111 HIPI!Ih!·o f',\r l'lt:tma<lo a 
f~tZCI' partcdi.l junta-c\irt•do•·u Sf'l'~\ n!J!i('·:td<~ i.l ~\:···if.Jl' i\S fllltlt~i)l·~ 
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que lhe for·em deferidas, poderá poróm recusa-las em uma 
outra eleição. 

!a.. o Em quanto a Sociedade tiver a honra de ('Sfar de
baixo do padroado de S. A. H. :\lgr. o Duque de Braba rilc, 
a junta dircctora terá por ohrig<uJío informar ao Consul 
Uelga sobre a situaçfi() financeira da Sociedade c de com
municar ao dito funccionario todo:-; os csclarccimontos, li
vros, c ~ocurncnlos que ellc requerer. 

5. o A séde da Socicdad1~ é na casa do Presidente effcctivo, 
o qual ter·á a guarda dos livros e do archiYo. 

6. 0 Antes de uma nova junta direclora entrar· em cxcrcicio, 
a jun.ta cujo mandato cxpi r a, dirigir-se-ha por escripto ao Banco 
dcposilario do fundo capital da Socicdadt', com o fim d1~: 

A. Dar á conhecer a nomeação c us assignaturas de seus 
succcssores. 

B. Informa-lo que os fundos da Sociedade não podem ser 
removidos senfío com a assignalura do Presidente juntamente 
com a do Thesourt•iro St'erctario. 

Pedir--se-Ita ao Bunco que accusc a rcct>pçi'ío dessas parli
cip:lções. 

7.o Os soccor·ros da Sor.i<'ilarlc srnflo antes de tntlo desti
nados aos Belga" resi1lenl!~s no I \i o de .I anr~iro, só em casos 
exccpcionaes poderâõ ser outorgados aos emig-rantes que pro
messas il!nsorias sNluzírão para ''ir no Brasil. 

Art. 7. 0 O Presidente, c crn caso do impedimento deste, o 
Yic ~-Presidente, preside á assctubl{·a grral. 

Em qualquer· occurrcncia é o r}residente o representante 
naturul da Sociedade. 

Em caw de Igualdade <lo votos em qnnlqner dis~ussão, 
tanto na junta direclora couJn na Asscmbléa Geral, o presi
dente tem voto de desernpak. 

Art. 8. 0 A presidt>.Jda llonor<1 ria da Sociedade pertence de 
direit') ao Chefe da I...Pgação R·lga. 

Art. 9. 0 Quando <'xistire:n f"unJos rsta.~nnntes na caixa, a 
junta directura os depositará em U!ll dos Bancos publicos da 
Cidade . 

. Art. 10. Os membros da junta directora não podcráõ deli
berar não sendo em múncro dt~ trrs pelo menos. 

Art. 11. A Sociedade concede á junta din'ctora a faculdade 
de substituir o Cnnsrlheiro ern casa de anscncia deste. 

Art. 12. A junta dircctora póde convocar a assembh~a geral 
fJIHllldo .o julgJr conveniente, mas sPrú obrigada a reuni-la 
todos os annos no dia 27 de Setembro. 

Art. 13. Nc.1sa sessfio annual a junta dircctora díí conta do 
sua gestão. Para esse nm apresentará um relalorio sobre o 
estado da Sociedade. O relatorio será impresso c enviado <Í 
todos os membros suhscriplores. A nsscrnbléa geral nomeará 
daus membros para ycrificar a gestüo Ll~1 juula. 



Art. 14. Todo o subscriplor tem o direito de pedir á junfa di· 
rectora soccorros para Belgas infelizes, mas ajunta não os con~ 
ccderú antes de tm· deliberado c tomado as informaçt>es com
petentes. 

A Soeiedade tendo em vista pralicm· actos de bcncflcencia, 
não pôde comtudo acudir senfio áquellt•s que se mostrarem 
dignos de serem auxiliados. Serú pois em viio que vadios, e 
aquelles que S<' d;1o ü embriaguez, solicitem o seu apoio. 

Art. 15. O TlwsourPiro-Secretario não poderá pagat· nada 
senão contra uma ordem assignuda pelo pn·sidente. 

Art. 16. A cobrança da subscripção mensal far-se-ha no 
fim de cada mez. Os membros da Sociedade paganíü á vista do 
um recibo assignado pelo Pn~sidente c o Thesoureiro-Secretario. 

Art. 17. A primeira robrança da subscripção mensal ten.i 
lugar no dia 31 de 1\Iaio. 

A cobmnça da subscripção de fundação terá· lugar j<i. 
Art. 18. O Presid1~nte da junta-directora sení obrigado a 

convocar a as~ernbléa geral dos Sub.;criplorcs, quando oito 
membros o pedirem pot· eseripto. 

Art. 1 U. A assernbléa geral não p:):lcrá d1)liberar, não es
tando presente um terço pelo menos de seus membros. Todavia 
não sendo pr·•·cnchido arJlwlle nUlllt)fO, harnril nova convocaçfío 
c então dclibcrar-sc-hu qual!Jucr I[UC seja o numero de membros 
presentes. 

Art. 2J. A j unt1-dircctora é obrigada a reunir-se na pri
meim srgunda feira de cada mcz. 

Art. 21. A Assl)rnbléa Geral poderá sempre fazer aos pr·c-scn
tcs E~tatutos as rnodi11caçücs qtw a e'<periencia fará julgar 
opportunas. 

Hio de Jancir·ot G d c l\Iaio de 1853. - (SPgucm-sc as 
Assignnturas.) 

DECRETO N. 2.U03- de 22 de Março de l8G2. 

Concede fi Dircctoria do l\[ontc. Pio de soccorros mntnos dos emprc~.1do 
c opcrarios da Estra.la de ferro de D. Pedro 2. 0 , antorisação para con 
tirmar a exercer suas fuucçõcs, c Approva os rcspcdhos E:::tatutos 
l\Ioatc Pio. 

Attcndcndo ao que l\lc representou a Directoria do 1\Ionte Pio 
de soccorTo3 mutuos dos crnpr·t~gados e operarios da Estrada de 
ferro de D. Pedl'o :2. 0

, c de conformidade com a Minha imrnPdiata 
Uesoluçã o de vinte oito de Dezembro do anno proxirno findo 7 

tomada ~í'hn~ parrrrr (~a Srr(;iio dos Nr~orios do lrnprrio cln, 



Conselho de Estado exarado em Consulta de sete do mesmo 
mez c anno, Hei por bem Coneetkr-lhc autorisat;ão para 
continuar a exercer as suas rune\ões, c Approvar os respectivos 
Estatutos c Monte Pio, ficando as alleraçücs que nos mesmos 
Estatutos c l\Jontc Pio se fizerem sujeitas ü approvação do Go
\'crno lm pnria l, c devendo passar-se a competente Carta para 
servir de titulo á mesma. 

José lldefonso de Souza Hamos, do Meu Conselho, Senador 
do I rnperio, Ministro e St'cr<•la rio dn Estado dos Negocios do 
lmpt~rio, as:'im o tenha entendido c faça exeeular. l\llacio do 
Hio de Janeiro em vinte dou~ de l\Iarço de mil oitocentos 
sessenta e dous, quadragcsimo primeiro da Inclependcneia c 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mao-csladc o Imperador. 

José I ldc(onso de Souza Ramos. 

Estatutos do l'lloute Pio de soecorJ~o!ii n1utuos 
dos etntn·e~ndo~ e op~•·•u·ios da l~str·ude ele 
ft~t·ro de J). ~·~•h·o 2. o 

CAPITULO I. 

Hll D.\. SOCIED.\DE. 

Art. t.o A Sociedade tem por fim formar, por meio tlas mcn
snlidades do SI'US membros ordi na rios, das doaçüPS volunlarias, 
c das contribuições dos membros honorarios, um fundo com
mum para o auxilio rnutuo, e man utent:ão dos associados em 
casos de molcslia, do velhice, o de falta absoluta de occu
pação. 

CAPITULO 11. 

FORl\IAÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. 2. 11 Süo rncmhros honorarios todns ns J1f~ssons quer crn
prc,.wdas ou cxtranhas á Pslrada d<· ferro que Pntrarern pnra 
os cof1·es da Sociedade com um subsidio, pi1go por uma só 
''ez, ou que concorrerem com uma cerla contribuição annua, 
cujo minimo no primeiro ca.m é de 1 00,000 c no segundo 
de 4~QOQ mcnsaes. 



.\rt. 3. 0 A conll'ibuição dos membros honorJrios não lhes d~ 
direito ~e pa•·tidparem dos recursos da Sociedade. 

Art. 4. 0 São membros ordina•·ios todas ns pessoas ~mpre
gadas no serviço da csh·ada de ferro de 15 annos de idild(' 
para cima, e de menos de 55, na época da adrnissi'io. Estes 
pal'ticipiio das vanlllgtms proyenicnlt's do fundo da Sociedade. 

C.\PITULO 111. 

Cf)~niÇügs E l!Oilil IL\ .\lni!S~."':o, E B.\ EXCLUS.\0. 

Art. 5. 0 Os socios são a(]rnillidos pela Diredoria por meio d<~ 
·rotação por escrulinio, se nclla obtiverem maioria de \'otos dos 
membros presentes. P,tra sel' atlmitlido é preciso <JUe goze boa 
saudc, c tr~n!Ja conducta rl'gula•·· 

Art. G. o Toda a pessoa qac dc5cj'ar fazer parte da Sociedade, 
deve dirigir o seu pedido á ])irectoria declarando a classe (~ 
o numero de ncções que desejar ~ubscrcvcr, c acompanhado 
da ecrliclão do scn baptism0, ~ de um allclitado de satHh~ 
assignado pelo Medico cfrectivo :la Sociedade, c outro de c'ln
ducta passado pela autoridade policial do lugar em que residir, 
quando lhe srja exigido pela Direetoria. 

Art. 7. 0 Ueixão de f•1zer parto da Soeiedade os m1~mhros qtw 
u;io pagarem por espaço de seis mczes as suas mensalidades, 
(Art. 2! ... ) 

Art. H. • A rxelusüo du socio é pronunciada pela Dirccloria 
por meio de votação por escl'lllinio secreto: 

I. o Por condt~mnação infamatoriJ, sem discussão. 
2. 0 Po1· pr,•juiws cau:;ados voluntariamente aos intPn~sses da 

Sociedade. 
3. o Por con iueta desregrada , c notoriamente rscandalosa. 
Art. 9. 0 A exclusão não- dti dircilo ao embolso das quanlias 

com q1w os socios tiverem entrado para o Cofre da SoeiedadP, 
llem aos auxílios c pensões (llte lhes erã0 de\·ido~. 

CAPITULO IY . 

. \lHIIXISTR.\ÇÃO E SEI~VIÇO :\fEUICO, E I'!L\G.\L\t:El'T!t::O. 

Art. 10. :\ administração da Sod('(lad1~ ,·~ connada a uma 
Dirl'cloria eon•rosta de um PrcsidPnlc, um Vic1~-Presidenlc•, 
um Secretario, que srniní lamlH'Hl de Ttwsourdm, c quatro 
l>ircetorr·s I'IPilos nnntwlmentr' pPla asscmb~,··a p,t·ral dl)·; SfH i·'"· 



- 5S-

Art. 11. O Presidente vela c filz com q uc srjcio executados 
os Estatutos, é encarregado da policia das assembléas, assigna 
todos os pnpeis, c deliberações, c representa a Sociedade em 
todas as suas relações. 

O Vice-Presidente substitue o Presidente em sua falta. 
O Secretario é encnrregado da redacção das actas, da corres~ 

pondencia, conservação e boa ordem do archivo, recebe as 
contribuições mcnsaes, c multas devidas á Sociedade, paga aos 
Soei os bs auxilios; c tam bem as contas de rornecimento c de 
outras despezas, cujos pagnmenlos forem autorisados dela Di
rectoria, escripturnndo rr~ularmcntc a receita c despeza nos 
livros competentes; assim como fará toda a mais escripturação 
que mr neccssaria. 

Os Directores assistem á~ sessões da J)irectoria, c tem voto 
deliberativo sobre todns as qnPslürs que ndlas se suscitarem. 

Art. 12. A Directoria administra c fbcalisa a Soeicdade con
forme as regras estabelecidas twstes Eslalulos, c resolve por si 
os casos não previstos que exigirem irnmediala solução, dando 
parte á assembtéa grral na primeira reunião que tiver lugar . 

. E' secundada em seus trabalhos por visitant·~s encarregados de 
visitar o3 doentes, c que devem \'clne na execução dos rrgu
lamentos em favor destes. 

Os visitantes são nomcadn:;· pela Dirccloria. Sua missão é, 
além de visitar os doentes, l<'Vnr·lhcs o auxilio devido no caso 
de moles tia, quando estes não l ossuo vit· recebe-los, verificar 
se elles recebem cxactamentc a ,·isita do Medico c os medi
camentos prescriptos, cmfim purtidpur á Dircctoria todos os 
abusos e iofracçõcs dos Estatutos c HPgulumcntos, que obser
\'arcm durante o curso de suas visitas. 

Art. 13. A Sociedade se reunirá em assrmbléa geral no mrz 
de Abril de todos os annos para ouvir a leitura do relatorio, 
e ser-lhe distribuído o balanço annual da receita c despcza. 
Nesta reunião se decidiráõ todas as questões que lhe forem 
submcttidns, e far--se·ha a eleição dos membros da Directoria. 
O Presidente póde convocar extraordinariamente a assembléa 
geral por deliberação sua, ou á requerimento de 10 socios, 
a qual não se julgará constituida quando não estiverem pre
sentes pelo menos 20 socios. 

Art. 14. A Dirccloria se reunirá em dias fixados, duas vrzcs 
por mez, c naquellcs em que fOr convocada extraordinaria
mente pelo Presidente. Para haver sessão é preciso que se 
achem presentes pelo menos 4 membros. 

Art. 15. Os socios que deixarem de seguir as prrscripçõcs 
dos 1\lcdicos, ou que estando em convalescença forem traba
J hat· sem autorisação dos mesmos, pcnlerúõ o direito ao auxilio 
que lhes competia ; c aquclles que [H'rlurbnn·m a ordem nas 
assembléas geracs, incorrcráõ na multa de 1~000 a 20~000 réis 
que será imposta pela Dircctoria ri juizo da mesma nsscmbléa. 
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Art. 16. Os l\tedicos honorarios que, depois de convidados 
pela Directoria, aceitarem essa missão , prestar-se-hão a dar 
gratuitamente consultas em suas casas aos mcmbrJs da Socie
dade, que lhes forem recommendados por escripto pelo Secre
tario, ou pelo Medico clfectivo. Suas casas e as horas em que 
dão consultas serão annunciadas por um dos jornnes ma;:; lidos. 

Art. 17. A Directoria póde contmctar um ou mais Medicos 
elfectivos, conforme a necessidade do serviço, marcando-lhes 
vencimento annual, que S'~rá pago mensalmente. Póde tambern 
contractar com um ou mais pharmaccuticos o fornecimento 
annual dos medicamentos, se entendrr que por essa fórma ó 
mais conveniente aos interesses da Sociedade. O pagamento 
deverá ser feito semestralmente. 

Art. 18. Logo que um socio ficar doente deve prevenir ao 
Secretario, indicando-lhe o seu nome c a rua c tmmero de 
sua morada, o qual immcdiatamente mnndará participar ao 
Medico cffeclivo, que fôr escolhido pelo socio doente, c enliarú 
a esta uma papeleta. 

Nesta deverá o l\'lcàico escrever : 
1. o A natureza da molcstia, da ferida, ou da indisposição 

do doente. 
2. o As circumstancias principaes que a~ motivárão c acom-

panhão. 
3.• As prescripções c receitas esscuciacs. 
ft..o A licença ou prohibição de trabalhar c snhir. 
5. o As infracçõcs ás prcscripc;ões ordenadas. 
As papeletas devem ler a data do dia em que o socio ficou 

doente e cessou de trabalhar c a dJqucllc em que se restabe
leceu, c pódc entregar-se de novo ao lrahalito: lullo isto anthen-· 
ticado pela assignatum do Medico. 

Art. 19. Nenhum pharmaccutico dará os medicamentos srm 
a apresentação da receita do ~ledico eiTeclivo na qunl ellc 
deverá indicar o nome, sobrenome c domicilio do socio á que 
são destinados. · 

CAPITULO V. 

DOS DEYERES DOS SOCIOS. 

Art. 20. Os socios no acto da admissão dc\'Cm pagai' a con
tribuição do trimestre corrente por cada acção que subscre
verem, segundo a quota que está f!xada nas tabcllas em razão 
da sua idade na época da inscripç.ão. 

Art. 2l. O pagamento das mcmalidadcs continua sem in
terrupção, quer em estado de saudc, quer de moleslia até o 
socio attingir a idade de 65 annos, se mr nr,·ionista de 1.' e 
2. a classe, c GO se da 3.' 
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1\rl. 22. Podl'lll se rctuir as mcnsalitludes, o1r no momen(o 
fla éiUillissflo, OU Clll t•poca posterior, SC'óllllllO O ealculo da5 
tab1~llas rPferidas. 

Art. :23. Todo o focio, além tia mrnsalidndc do trimestre 
rorrnntP, pagnrá no aeto <.la <Hlmissilo e por uma só vc>z a 
CJUaulia de 500 róis por cada Dcção qw~ suhscrc,·cr, c mais 5CO 
réis par.'l cobrir u despezn do custo das impressut•s. 

Art. 24. A rncnsalida<.le é dc\·ida trinl!cnsalmentc, c será pnga 
Hdiantada nos mezes de Janriro, Abril, Julho c Outubro d1~ 
todos os annos. Tudo o socio tJilC deixar de as satisfazer du
runtc esses mezcs, fica sujdlo á uma multa de 25 e /o, se dcn~r 
um trinwslre, c GO 0 /o dcVPildü dous. ~o caso que us dilidas 
Hlntzndas c as multas não cslt·jão quites na e~piração <.lo sexto 
mez, o soei o deixa de fazer parte da Sociedade (art. 7. 0 ). 

Art. 2;). Os soei os, qae quizrn•m diminuir o nurnero de sun5 
nccJ.irs, por causa de impossibilitlnde Clll qMe se achem de pagar 
"' imporl;mda das 111\'HSalidadt~s, ou augmontar o numero deltas, 
ou troem· de classes, podcráü fa1ô-lo dirigindo-se p:Jra este fim 
á ]}ircctoria por meio de requerimento. 

A r L 26. E' expressnmen te prohibido aos soei os \'cnder, traus
fí~rir ou doar DS suas açüPs. Todo a ronvenç.fío ou conlrado parn 
~slt\ fim scni reputado nullo, e sem em~ito. 

Art. '27. Os socios drvem dpsemp<'nhar com zelo c rxaclidii9 
todi.ls as funcçõ:•s que lhes forem delegadtts pela Hirectoritl, ou 
pela us~cllll)léa gf'ral. 

Art. 28. Fallcccndo algum membro da Sociedade a Directoria 
1101JH.'i1fá uma commissão de dous socius para assistir ao funcnd. 

C..\ PrJ'ULO Y I 

Art. '29. Os soccorros ministrados pela Socicdad(', além dos 
ruidudos do l\fcdico c medicamentos são os seguintes: 

1. 3 Classe. Auxilio de r,~ooo JlOI" semana, ou 18)000 por mrz, 
f'lll caso d(~ molestí<T, ou rarta jnslifieada de occupaçfio afó a 
idac!c de G5 annos: c da h i c111 dianlt~ Ullla pensuo de 2t\OCO 
por scm[lnu ou ü~OOO mcnsars J'or lodo resto da vida, c o do
Jli1tiro de 80~000 na época da morte uos llí.~rdeiros ligitimm 
c.Jo socio. • 

2. 3 Classe. Auxilio de 4~000 por semnna ou tg:oco por ru·z, 
4'111 caso de molcstia, ou falta justificada de occupat;fio por 
toda n \'ida. 

~. il Clas~;c. A ux.ilio de 2j000 por srrn:wn ou r,~~oco ror llH'Z 

t.luranle o rrsto da Yithl iÍ J'i!J'lir d•:.- tO ur;uus. 
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Art. 30. Cada uma destas classes lle tttnilio ~~ rcprcscnlali;J 
pela respectiva acç.ão. Os socios podem subscreve!' até seis em 
cada classe. A quota das mensalidades é devida segHndo as ta
bellas anncxas por cada acção que o socio possuir; assim como 
tem direito ao recebimento, lambem pm· cada acção, dos 
auxilios, pensões c donativos de cada uma das tres classes 
mencionadas no arligo antecedente. 

Art. 3 L. O soei o que por qualqum· accidentn occonido no 
scniço da estrada de ferro fôr mutilado ficando impossibili
tndo por es:;a cansa de traLalhar, tem direito. ao recebimento 
do auxilio ou pcn~ão de qualquer das 3 classes que lhe per~ 
tencer por cada aeção subscripta. 

No caso de morte pol' accidentc occorrido no serviço da 
estrada de ferro de D. Pedro 11, o auxilio ou pensão do 
qualgucr das tl'es classes, a qull o socio tenha direito e que 
lhe seja deTido por cada acçfío que possuir, rerertení logo em 
beneficio de sua mulher c filhos legítimos ou leg-itimados, to
cando mciade óquclla c a outra, metade repartidamente ·llOl' 
seus Olhos, c e·n sua falta aos seguintes parentes- Pais, Avós 
c I r mãos succJdcndo- se na ordem em q uc estão nomeados. 

I~sles porém só terão direito, provando que vivião debaixo 
do mesmo. tecto c das economias do fallecido. O pagnmcnlo 
do:ilcs auxilios cessa logo que fallecer o pensionista á qncm 
co:np:..'tifío pot· morte do socio_; não revertendo nun<:a em cuso 
ai(.{U!ll aos herdeiros destr. 

Art. 32. Uma enfermidade de menos de uma semana não 
dá direito á percepção do auxilio pccuniario, mas excedendo, 
deverá ser pa~o desde o primeim dia. 

Art. 33. Ha ll'es categorias de auxílios em caso de molcstia, 
auxilio inteiro, meio, e um quarto. 

O auxilio inteiro é devido á lodo o s~cio qno por molestin 
fôl' obrigado a conservar-se em casa, durante o tempo de 26 
semanas. D'ahi em diante não recebe mais do f}lle o meio 
auxilio. 

O meio auxilio é devido ao socio doente, que com qu:mto, 
possa sahir de casa, não se acha todavia em estado de rras·· 
sumir suas occupaçõcs hnhituaes, durante o mesmo tempo de 
2G semanns. 

O quarto auxilio é dcYido desta época em dianle até o 
compldo restahelrcimcnto. 

Art. 34. Todo o membro que tiver recebido QUtllqucr dcdes 
atn:ilios por um pcriodo de menos de 2G semanas, não pôde 
em caso de n~cahida ser admitlido <i começar de novo o dito 
periodo, se nfío llonver decorrido pelo meuos um inlervallo 
dt! 12 mc~zes; se cll) rcca!tir doente nesse int~rvallo é col
locado na mesma situação em que se arh:1va antes da cessação 
<lo auxilio que prercllentcmcnlí! rc<.Lt·b!iJ, coHIO se i\ sua pri-· 
m~·iLt lllulcs!iu co:1 I inua:>se. 
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Art. 35. A' Dirccloria· compete, ouvida a informação do 
Secretario, avaliar as razões allegadas pelo socio que redamm· 
auxilio por falta de occupação, c conceder ou negar á vista 
dcllas, o auxilio pedido. 

Concedido que seja um auxilio desta natureza, a Dircctoria 
todos os mezes o submcttení á novo cxamr, podendo toda~ 
as vezes que verificar que por vontade propria, ou indolcncia 
não tem o socio obtido cmprP-go ou occupação lucrativa, sus
pender o auxilio. 

Aos socios em gcm! compete, c convém ceadjuvar na fôrma 
por que o puderem fazer, ao socio neste caso, a obtPr uma 
occupação que os dispense da auxilio pecuniario da Sociedade. 

São applica \'eis á este gcnero de auxilio as rcducçõcs esta
beletidas nos nrts. 33 e 3í. 

Art. 36. E' tambcm suspenso o pngamento do auxilio em 
caso de molestia, todas as vezrs que o socio recusa r receber 
o visitante de~ignado, ou o5 IHcdieas da Soeiedadt>, se pré
viarncnte não tiver pnrlicipado ao Secretario que niio desrja 
conlinua1· a ser tratado por e~tes, ou não se prestar a res
pon:'cr. categoricamente ás pPrguntas que clles julgarem a 
propcs1to dirigir-lhe sobre o estado da sua saude e oceupações. 

A suspensão tem lugar tnmbem se o socio se cntr('gar a 
devassidão, c intemperança, e se voh:nt:J.riamentc demorar ou 
impedir o seu restabelecimento. 

Art. 37. Nenhum membro receberá um auxilio qualquer, 
se previamente não tiver pago todas as mensalidades c multas 
que dever, ou se a molcstia fôr occasionada por briga, na 
qual o doente fosse o aggrcssor; c se clla fOr contrahida em 
uma prisiio ou casa de trabalho. 

Art. 38. Todo o membro que se ausentar desta cidade perde 
por este facto, o direito á qualquer auxilio, mas é-lhe pcr
miltido em sua volta, se tiver antccedcnlementc participado 
ao Secretario a sua ausencia, recuperar esse direito mediante 
apresentação do certificado de um dos l\Iedicos da Soeiedade, 
em que pl'Ove que a sua saudc não se deteriorou durante a 
ausencia. 

CAPITULO VIl. 

FUNDO SOCIAL, E ADlUI:\"ISTR.\ÇÃO no l\mS:\10. 

Art. 39. O fundo da Sociedade compõe-se: 
1.0 Dos direitos do entrada (art. 23 ). 
2.o Das mensalidades dos socios ordinarios, c das contribui

ções dos membros honorarios (arts. 2, 2(), c 21 ). 
3. 0 Do producto das multas. 
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4. o nos juros do dinheiro depositado nos estabelecimentos 
banca rios, c dos dividendos das acções da Companhia da estrada 
de ferro de D. Pedr0 11, que possuir ( art. 40 ). 

5. o Das doações c legados voluntarios. 
6. o Do beneficio das loterias que se puderem obter do Corpo 

Legislativo. 
Art. 40. Os dinheiros da Sociedade á medida que se forem 

recolhendo scião postos em conta corrente em um estabeleci
mento banrario, e logo que haja um fundo disponivel á juizo 
da Directoria, será empregado na compra de ac.ções da estrada 
de ferro de D. Pedro 11. 

CAPITULO VIII. 

REFOR~L\ E REVISÃO DOS ESTATUTOS, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 
DA SOCIEDADE, E DECISÕES DE CONTESTAÇÕES. 

Art. fa.t. Qualquer reforma dos Estatutos feita pela maioria 
dos membros presentes em assembléa geral, será enviada ao 
Governo Imperial a qurm se impetrará a approvação para 
que possa produzir elfeito. 

Arl. q2, A Sociedade não póde dissolver-se senão com o 
voto de dous terços dos membros inscriptos presentes em assem
bléa geral, convocada para este fim ; ou então po1· si mesma, 
pelo facto de insufllcicncia provada de seus recursos c nos casos 
marcados nos arts. 3:1 c seguintes do llegulamcnto de 19 do 
Dezembro de 1860. 

'Art. 43. Os fundos que ficarem depois da liquidação serão 
repa&'tidos entre os socios ordinarios ao pro-rata das quantias 
com que tivPrcm entrado para a Soeicdade. 

Art. 41.. Toda a contestação que se originar entre os socios 
será julgada pela Birccloria, podendo as partes interessadas 
recorre•· da decisão para a assernbléa g'!l'íll, quando esta so 
tenha de reunit· nos casos ordinarios, ou então cxtnwrdinaria
mentc á requerimento de 10 socios ( art. 13 ). 
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T 1\ll E LLJ\ 1. 

t..a CL:\SSE. 

Auxilio tle <I::JilOOf~ J»Ot• seniana ou :IS~OOO l)Or 
tnez ent caso de n1olestia, ou falta .iustiUca
da de occunuu;iio até n idnde ele O;í> nnaut~_. 
e tl"abi e:tu diantt~ nnna. J:ICU~iio tie 2:t04tf) 
J}UI• SCinUUIR Cill!i f-'~Of)G) DDU~II~UCS Jt~n· todo O 
a•esto dn. -vida e o d<~~nnti"\·ct de SO~ftOO nu 
época da uto:•te not9 herdeh·o~ le~·ithno~ c!o 
socio. 

,------ ---- --- ----- -----, 
15 
f(; 
17 
18 
:19 
20 
2L 
22 
23 
2' .. 
~5 
2G 
27 
28 
29 
:w 
31 
32 
3~1 
3' .. 
35 

169~160 
171~720 
174~500 
177~540 
180~880 
tsr .. :p:5oo 
'186:t;.l,20 
192;716'1-0 
:197~400 
201:;)780 
20G~G80 
2!2:;;,120 
21G~9GO 
222~:360 
227~980 
233~820 
239~920 
2 11-6~280 
252~920 
259~900 
2U7~226 

710 
760 
780 
800 
820 
840 
860 
no o 
9:20 
nu o 
uso 

1~000 
t:;;ot,.o 
1~100 
t~tr .. o 
1~180 
:1~220 
1:;:,280 
1:t;3:W 
1:m3tW 
1~':40 

:w 
37 
38 
39 
40 
41 
ld 
1,3 
41 
43 
46 
!~1 

'·8 49 
50 
5L 
52 
5:1 
5'1-
5;_> 

27' .. :,060 
281~280 
288~960 
2H7;;;120 
305~740 
314~340 
32:HJ\400 
3281';960 
343!)1060 
353:,700 
3ü5~0!a.O 
377~180 
3~)0~200 
404~280 
la.19~540 
435~910 
'•53:tt>720 
473:;)0~0 
4!J;J:j!J80 
0lü::;r780 

1~500 
1~5~0 
f~GGO 
1~740 
1~8'a.0 
1~920 
2~0::0 
2~120 
2~:!80 
2~!,4,0 

2~6{)0 
2:;;780 
2~980 
3:t~220 
3:,480 
3:::'800 
á:t;J80 
t.~GOO 
5:tl'100 
5~7:.!0 
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TAllELLA 2 . 
• • a t;Lil.SSE. 

Auxilio de &:tPOOO por semana ou :IS~OO per 
tttez em caso de tnolestla ou falta justificada 
de occupa~iio por toda a vida. 

I 
§ 

"O = ~ 
~ 
J::l.. 

o 
"';I 

~s 
= 
~ 

-----1---1--,---------, 
15 111~400 
16 112~100 
17 112~940 
18 1 f 4~000 
19 1f5;jjl260 
20 116~7.f0 
21 118~420 
22 120~280 
23 122~280 
24 124~380 
25 126~560 
26 128~760 
27 131~000 
28 133~340 
29 135~660 
30 138~040 
31 140~560 
32 143~200 
33 145~920 
34 148~780 
35 151~780 

P\ftTr fi. 18fi~. ~. 

480 
500 
500 
500 
520 
520 
520 
560 
560 
600 
620 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
800 
820 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

154~080 
156~540 
159~220 
162~080 
165~140 
167~900 
170~800 
173~880 
177~160 
180~640 
184~400 
188~480 
192~940 
197~880 
203~340 
209~180 
215~640 
222;;\740 
230~540 
239~160 

840 
;,· 880 

920 
940 
980 

1~020 
1:tiCGO 
1:tP120 
1~180 
1~2!1-0 
t~320 
1~380 
1:til'J80 
1~560 
1~700 
1~820 
1~980 
2~180 
2~380 
2~640 
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T A B E t t .\. !3. 

Au~llio de· 2Mt00 por sentana ou 9$000 por 
anez tluraute o resto tia vltla o 1•a••tir tle 80 
a unos. 

-- _..__ ~ -- --
<:;) :§E e;) <;J,~ ~ ~=c:.;> ~~~ ~ !:=~ §~~ z; o::::~ 

"':;:! ,:.....~...:::: -::::1 ... ~ ~c_J..g ; s ... --g :.. <:.:>-

~ 
0-::::l <:,;>. ê o~~ = '"" 
~ -~ l:; lo~~ 

~ '"ê ~.~ -3 o:.;; 
Q.. - ~ ~ 'i,l! i g·~ e.> ~~· "§ 2 ~ o O..::""'c::S o -=-..:: 

~~~~ 
-::::1 ~g~-~ "':;:! o.::: 

JC::·- o 
~ ~ == § ~~~ "" -~~~ "':;:! ·s s ~ ;; .::: :-o-::0 e-:s 

o"" v.= ~ Q;> <:;>"" ';..;l ::::: <:.,)<:.,)c:; t;...; 
~ ~ -- ----- -----

'15 99~! .. 60 44-0 36 26í!fft980 1~3GO 
16 103$700 460 37 277~780 1$700 
17 108:t1l220 500 38 2!ll:t>300 1~820 
18 113~100 520 39 :~O;)~fi!,.O 1~n6o 
1U 118~340 5!,.0 40 320~760 2:ff>120 
20 12! .. ~000 600 lt-1 3~1()~720 2~300 
21 130~100 620 ld 353~500 2~M-80 
22 136~560 660 43 371:jjl:WO 2~720 
23 143;P420 700 ,,,.. 389!11l84ô 2~960 
24 150~40 740 45 409!/P520 3:t~!260 
25 i58:tt180 780 46 430~380 3~600 
26 166~020 84.(;) 47 452~600 3~980 
27 174~200 880 48 476:tfr380 4:tP-HO 
28 1~?~700 910 49 501~960 , .. ~980 
29 19i ''')00 980 50 fi.29:t~!620 5:tll640 
30 200$tl80 1$040 51 55mso : 6~420 
31 ~.J<JP220 1~120 52 591~800 7~420 1 
32 220$160 1~200 53 626t740 8~700 I 33 230:j;540 1~280 51. 664:t;56& 10~360 
34; 241~440 1~360 55 705:~600 _:] 35 252~880 1~ft.60 

" 
Sala das sessões da assembléa geral dos socios do Monto 

Pio de soccorros mutuos dos empregados e opera rios da Estruda 
do ferro de D. Pedro 11, em 26 de Fevereiro de 1862.
Domingos José de Cwnpos Porto, Prcsülcnte.-Manoel Coelho 
da .Rocha, Secretario. 
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DECHETO N. 2.904-dc 2l') de l\Iar~o til' 18ü2. 

Concede a DaYid Ilenriqncs Pina prh ilegio por cinco annos para fabri('ar 
c vender uo lmperio torneiras de sua itnençüo. 

A ttcndendo ao que me requereu DaYid Henriqncs l)ina, 
c de conformidade com o parccm· do Procurudor da Coroa, 
Soberania e ·Fazenda Nacional, Hl'i por bem conceder-lhe 
privilegio por cinco annos para fabricar c vender no lmperio 
torneiras de sua invcnçrío. 

l\lanoel Felizardo de Souza c McHo, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmpm·io, e Min1-stro c Sect·etario de Estado dos 
Negocios da Agr~cultura~ Commercio c Obras Publicas, assim 
o tenha cntcndid() e faça e"Iecutat·. Palacio do IUo de Janeiro, 
em vinte nove de l\larço de miil oitocentos ses-senta c dous, 
quadragesimo primeiro da lndcpcndcncia {} d·o lmperio. 

Com a Rubrica oo Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Manoel Felizardo de Souza c ~IeUo. 

DECHETO N. 2.905-dc lü de Abril de 1862. 

l 1crmilte que :t agencia da companhia de srguros Garantln, da dcladr d" 
Porto, estabelecida ua praça da llahia, continue a fuw~cionar. 

Attcndendo ao que me rcqucrêrão os ncgocinnt('s Carvalho 
& llodrigues, incumbidos na praça da Bahia da agencia 
da companhia de seguros Gamntia, da cidade do Porto, c 
de conformidade com a 1\linha Immediata llcsolução de 11 
de Sutembro do anno passaçlo, tomada sobre o parecer da 
Secção dos Negocias do lmperio d0 Conselho de Estado, 
exarado em consulta de 27 de Agosto do mesmo anno, Hei 
por bem pcrrmttit' que a referida agencia continue a func
donar, mediante as seguintes mod.ificaçCícs que se obscrvarán 
uos estatutos por qne ella se rege: exclusão do seguro de 
pessoas livres nos termos do art. fl86 § 2. o do Codigo Corn
mercial do Irnperio; fixação do prazo de duração da agencia, 
que será de seis a unos, pro roga v eis com o consenso do Go
verno Imperial; c expressa dcclarução de que nenhuma 
reforma ou innovação dos estatutos será cxeqnivel no lm
perio sem prévia approvação do mesmo Governo. 

Mano('l Felizardo de Souza e 1\:Iello, Conselheiro de Es
tndo~ Ministro c Senetario de Estado dos Nr~neios di.l Agri-
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f:ullunl, Cornmcrclo c Obras Publicas. assim o tcuha etl" 
tendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em dczascis 
de Ab1·il de mil oitocentos sessenta c dous, quadragcsimo 
pa·imeiro da lndcpcndencia e do lmpreio. 

Com o Rubrica de Sua Magcstade o Imperadúr. 

Manoel Feli:zardo de Souza e JJ/ello. 

DECREl'O N. 2.906-dc 16 de Abril de 1862. 

Cr~:t um Esqundrlio avulso de Cavallnria da Guarda Nadonal no Muni
dpio de Januaria da ProYincia de l\liuas Gcracs. 

Altendendo á proposta do Presidente da Provincia de Minas 
Gcraes, Hei por bem Decretar o seguinte: . 

Art. 1. 0 ~"'ica creado no Município de Januaria da Pr·ovincia 
de Minas Gcracs um Esquadrão avulso de Cavallaria da Guarda 
Nacional, com a numemção de dezaseis; desligando-se para 
esse fim duzentos Guardas da força aggregada ao llatalh!lo de 
Infantaria numero vinte sete, organisado no mesmo Município. 

Art. 2. o O referido Esquadrão terá a sua parada no lugar quo 
lhe fôr marcado pelo Presidente da Província na fórma da Lei. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negol!ios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faca executar. Pafacio do Hio do 
Janeiro em dezaseis de Abril de mil oitocentos sessenta e dou&, 
quadragesimo primeiro da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o lrnpm·adm·. 

Francisco de Paula de Negreit·os Sayào Lobato. 

llECHI~TO N. 2. 90S (')-de 19 de Abril de 1862. 

beroga o de n.0 2.775 de 10 de Abril de 1861 que creou o lugar do los• 
pector das Obras da Casa de Correc«;ão da Córtc, e restabeleceu o de 
Carcereiro da de Detençao. 

Hei por hem Decretai· o seguinte : 
Artigo unico. •"'ica revogado o Decreto numero dous mil 

setecentos setenta e cinco de dez de Abril de mil oitocentos 
sessenta e um, que creou o lugar do lnspector das Obras dtt 

(') .:"ãu hott\1' _acto algum cum ., tt." :1 _ !]o7, 
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easa de Corrccção da Cô•·tc e restabeleceu o de Carccrcii'O da 
de Detenção, quanto á primeira parte. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do l\Teu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Jus .. 
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeii'O em dezanove de Abt•il de mil oitocentos sessenta 
e dous, quadragesiruo primeiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Tagestade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Loba to. 

DECRETO N. 2. 909- de 19 de Abril de 1862. 

Pa·o1'oga por mais dous nonos o prazo_ concedido ao Visconde de Barba• 
cena, no Decreto n.0 2.737 de 6 de Fc-rcrciro de 1861, para c;.meçar os 
trabalhos de expi.Jração das minas de canão de (H~dra do Passa-Dons, 
na Província de Santa Catnorinn. • · 

Atleudendo ao que Me requereu o Visconde de Barbacena~ 
Hei por bem Conceder-lhe a prorogaçiio por mais dous armos 
do prazo estipulado na condição 7.a do contraeto approvado 
por Decreto n. 0 2. 737 de G de Fevereiro de 1861 para lavrar 
as minas de carvão de pedra existentes nas margens do J'assa
Dous, districto da Laguna, na Província de Santa Calharina. 

Manoel Felizacdo de Souza e Mello, Conselheiro de Estado, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commercio e Ob1·as Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executat·. Palacio do Hio de Janeiro em dezanovc de Abril de 
m1l oitocentos sessenta e dous, quadragcsirno pt•imciro da In
dependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Manoel Felizardo de Souza e Mello. 

DECREtO N. 2.910- de 19 de Abril de 1862. 

Pcrmitte a transfcrencia dos direitos c obrigações da Companhia- Mincraç:Io 
Marauhcusc- para a Companhia Iuglel.a-1\lontcs Aurcos. 

Attendendo ao que Me representou a Directoria da Compa
nhia -Mineração i\Iaranhensc- devidamente autorisada pcln 
assembléa geral dos accionistas, Hei nor bem concedt~r-lho 
permissão para transferir <Í Companhia lngleza-1\Iontcs Aurcos
t.~s privilegios, direitos, favores c obriga~õcs, que lhe compelem 
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em virtude dos Decretos n. os 1.0~4 de 22 de Setembro de 18~:2, 
c 1.925 do 25 de Abril de 1H!)7, sob as c,mdiçõPs scguint .. s: 

Í. 1 Que na expressão- mitwi'Ul'S- empregada na condiÇiiO 
1. • do pl'imeiro dos citados Decretos, c no art. 1. o, dos Es
tatutos approvados pelo segundo, se não comprehendem a 
exploração c lavra dos tert'Pnos diamantinos, as quacs de
pendem de concessão especial, conrormé a lt~gislação vigente; 

2.a Que fica concedido á Companhia-Montes Aureos- o 
exclusivo pot· dous annos, contados desta data para proccdet· 
nas l)rovincias do Maranhão c Piauhy aos lrabalhos e inves
tigações neccssarias ao descobrimento das minas; 

3.a Que a mesma Companhia podPrá adquirir do Bacharel 
Candido Mendes de Almeida, c do Conde de Zahilo, ou seus 
conccssionarios, os direitos que tiverem sobre as datas de terra, 
que lhes forem concedidas pelo primeiro dos referidos Decretos. 

l\lanoel Feliza•·do de Souza c l\lello, Conselheiro de Estado, 
Ministro e Secrctaflo de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commcrcio c Obt·as Publicas, assim o tenha entendido e faça 
cxeculat·. Palacio do lHo de Janeiro em dezanove de Abril 
de mil oitocentos sessenta c dous, quadragesimo primeiro da 
lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Manoel Feli:ardo de Sou~a e Mello. 

DECRETO N. 2.911-de 23 de Abril de ISG2. 

Abre ao Ministerio da Azricultura, Commcrcio e Obras Puhliras um cre
dito snpplemcnlar de 80: 280~000 par.t a ycrba Secretaria 1lc Esta dó (lo 
actual exercício. 

Tendo ouvido o Meu Conselho de 1\linistro~. H1~i por bem, 
na conformidade do art. 4. 0 da Lei n.o 5~9 de 9 de Setl~rn
bro de 1850, abrir ao 1\linistt>rio da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas um credito sup[llemPntar da quantia dn 
oitenta contos duzentos e oitenta mil réis, para oecorrer, no 
actual exercicio, ás despczas com a n~rba Secretaria de E~tado. 

Manoel Felizardo de Souza c Mello, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Nc
gocios da Agriculturn, Commercio c Obras Publicas, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
aos vinte tres de Abril de mil oitocentos sessenta c dous, 
quadragesimo primeiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

lUanoel Feli::.ardo de Souza e Jfel/Q. 
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Demonslracuo da tles1leza com a verba Secretm·ia de Estado dB 
~linisterio da Agrieultura, Commcrcio e Obras t•nblicus, 
durante o exercicio de t86t-f862. 

DesJteza a Cazet•. 

Com os vencimentos do Ministro ... 12:000~000 
Idem do Consultor................ 6: OOOiiPOOO 
Idem de /í. ])ir·ectores ............. 20:000~000 
Idem de 6 Chefes de Secção ....... 21: 600~000 
Idem de H Primeiros Ofiiciaes ..•..• 30:600~000 
Idem de 8 Segundos ditos ......... 20:000~000 
Idern de 9 Arnanuenses ........... 14:400~000 
Idem de 1 Portei r o.. . . . . . . . . • . . . • 1: 600~000 
Idem de 1 Ajudante do mesmo.... 1 :200~000 
Idem de 6 Contínuos............. 4:800~000 
Idem de :J Correios .............. , 3: 600~000 
Para gralilicação e arreios aos ditos 

Correios, a razão de 1500000. . . . . 450~000 
Para a dia ria de 1 :i1000 aos mesmos 

quando estiverem em serviço..... 1 :095~000 
Para a impressão do Helatorio e ou-

tras peças officiacs . . . . . . . . . . . . . • 20: OOO!tPOOO 
Papel, pennas, tinta, &c.......... 7:25~000 
Jlara gratificar a dous Empregados que 

servem no Gnbinete do Ministro, 
sendo um com 1 :800~000, e outm 
com 3:600~00 annuaes ... ;..... 5:400~000 

A tleduzh•: 

lmportancia mandada pôr· á disposição 
deste l\Iinisterio pelo do lmperio, 
como consta do A viso do 1. o de 

--- 170:000~000 

Agosto de 1861. ..•............. 40:000~000 
Idem idem pelo da Justiça, como lam-

bem consta do Aviso de 14 do dito 
mez. • . • • • • • • • • • • . • . . • • . • . • . • . . 49: 720:tPOOO 

--- 89:720:tPOOO 

Dcficit.. . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • 80: 280~000 

2. 8 Secção da Dircctoria Central do l\linisterio da Agricul
tua·a, Commercio c Obras Publicas, em 2:3 de Abril de 1862. 

Bernardo Jose de Castro. 



DECRETO N. 2.912.- d~ 23 de AIH·il tl~ 18tH. 

Faz extensivas fl Provinda de S. Pcd•·o do Rio Grande do Sul liS lustruc
çt1cs, que haixáril.o com o Decreto n. o :2 .üOO, de 2 de Junho de 1860. 

Tomando em consideração o gr<tnde desenvolvimento, quo 
tem tido a navegação á vapor na Província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, e a representação feita pela Birectoria 
da Pra~a do Commercio da Cidade de Porto Alegre, mostran
do os inconvenierrtcs c immensas despczas, que resultão ao 
commercio da necessidade de serem examinados na CôrtP os 
1\'lachinislas dos vapores que ali i uave~ão; Hei por bem Fa
zer extensivas á dita Província as lnstrucçõcs, que baixárão 
com o Decreto n.o 2.COO, de 2 de Junho de 1860, ficando al
terado o art. 2. 0 das mencionadas Instruções, sómenle na 
parte, em que trata do pessoal da Commissão examinadora, 
que será composta na referida Província do Capitão do Porto 
do Rio Grande, corno Presidente, c de dous Engenheiros Ma
chinislas, sendo um dos navios de guerra, e o outro dos va
pores mercantes, ou das officinas de machinas acreditadas 
no paiz. 

O Chefe de Esquadra Joaquim José lgnacio, do l\lcu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Marinha, 
o tenha assim entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte ~res de Abril de mil oitocentos Sf~ssenta e 
dous, quadragesirno primeiro da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

Joaquim José I gnacio. 

DECRETO N. 2.913- de 23 de Abril de 1862. 

Amplia algumas das disposições do Regulamento para a fiscalisação da se· 
gurarTça, cons<'rvaçllo e policia das e_§.tr.allas de ferro, approvado pelo De
creto n.o 1.930 de 26 de Abril de 1ti&7. 

Tendo a experiencia demonstrado ser necessario tomarem
se algumas providencias relativas ao serviço das estradas de 
ferro, cuja regularidade póde ser prejudicada, pela má vonta
de ou negligencia dos machinistas ou foguistas, Hei por bem 
determinar que o Regulamento de 26 de Abril de 1857 para a fis
calisação da segurança, conservação c policia das estradas de ferro 
seja executado com as ampliações que com este baixão, assigna-
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das por 1\fanoel Felizardo de Souza e l\Iello, Cousdhciro de 
Estado, Senador do lmperio, Ministro e Secretario do Estado 
dos Negocios de Agrkultura, Cornmercio c Obras Publicas, 
que a~sirn o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte trcs de Abril de mil oitocentos sessenta 
c dous, quadragesimo primeiro da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Impçrador. 

lJfano.Z Felizardo de Souza c ]}lello . 

.1\.mpHac:õ.es ele algumas disposições tio Rf'guhunento tmra a 
flscalisação da segurança, conser,·ação c policia das es
tradas de fcr1•o~ appl•o,·a•lo pelo Decreto n." t. 930 de 26 tk 
Ab1•U de 18:..,, a tJUC se rt~ft~re o Decreto desta data. 

Art. 1. o O l\Jachinista ou :toguista que inscriplo no servi~,:o 
da estrada, ou contractado pela Companhia, recusar-se, por 
proposito ou negligencia, a servir no comboi para que fôr 
designado, de modo que a viagem não possa, por sua falta, 
começm· na hom marcada, será punido com prio;ão de quinze 
dias a dous mezes, c multa de 50~000 a 100.ti~OOO, salvo á 
administ1·ação da estrada o direito de demissão. 

Art. 2. o Combinando-se dous ou mais Machinistas ou Fo
guistas para deixarem de prestar os serviços, a que se obrigúrão, 
seja qual fôr a causa que allegucm, serão punidos com prisão 
de um a tres mezes e multa de 1 00~000 a 200!t'OOO, salvo 
(como no artigo anterior) á administração da estrada o direito 
de demissão. • 

Art. 3. o Ficaráõ isrnfos de pena, quando os factos a que 
se refere o artigo precedente se derem, em virtude d(~ falta de 
pagamento, ou quandtJ os contractos não forem cumpridos por 
parte da administração da cstmda, em cuja hypothcse ficani 
clla responsavcl por todos os J1rejuizos, perdas c damnos que 
resultarem dessa falta. 

Art. 4.0 A administração da estrada fie[) obrigada, 110-" con
tractos que fizt-r d'ora em diante com os l\Tachinista:; ou Fo
guistas, a im;erir as disposições do art. 100 do Hcguliuncnto 
de 26 de Abril de 1857, assim como as dos que ora baixão 
approvados, a fim de que taes empregados não possüo Clll tempo 
algum allcgar ignorancia que os justifique. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Abril de 186~.-~Ua· 
rwel Felizardo de Souza e Mello. 

ii>,UUi: 11. 1 ~l.i"l. 10. 
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JJECI\ETO N. 2.UH-d~., :!:J d~ :\Lril de Hiti:t. 

~nrtrrmina as habilitaçi'lcs r o numrro d(Js addidos da srgunda classe 
rm cada Lr~~nç:lo. · 

.Hei por bem determinar o seguinle: 
Art. 1.0 Só poderáõ ser nomeados addidos de segunda classe 

os individuas que se mostrarem haLililados na fórma do art. 
:J.o do D.ccrcto 11. 0 !l40 de 20 de l\1arço de 1852, nas seguintes 
matm·ias. 

§ t.e Lingua Ingleza c l<'ranceza; devendo o tandidato tra
duzir a primeira, e traduzir, cscrcler e fallar a segunda. 

% 2. o H isto ria e geof raphia, Pspecialmcnte do Brasil ; e 
noticia dos Tratados celebrados entre o Brasil e as potcneias 
Estrnngci r as. 

§ 3. o Priueipio'' gcracs de direito publieo e das gentes. 
Art. ~.o Sfio cx1 cptuJdos da pnlYG de ha!Jilili.u;üo do artigo 

autcc1~denle : 
~ 1.0 Os nachareis formados llt!S FclCUilla<ks de Direito do 

lmpcrio. 
~ 2,u Os gradtwdos em dirc·ilo ll<lS Academias ou Cnh·ersi

dadcs Estrangdras, provando l!:n·~'lTill 'lr::di'><:nH'nle fn~qllcll
tmlo os respecti\·os rmsos. 

:\rl. :~.o Em tH'nhuma J.l'~éll'itO kln'r;í ma!~; de tn•s addidos 
dt) 2. 1 c!a:;se; as Lq~a\Ões dL' ,~_.; das:;c lerão dous t~ os de :J.a um. 

ArL Í. 0 As no!l~CilÇÕCS de <!tldidos de 2_a dns~;p c~urar;iú dous 
;Hmos, rontudns d:t :ma da!:\, " f\·:dn f\ 1 r~ !:·p:po Hc:::·üci sem 
tn·.__~ito. 

1\rt. 7J." Os 11\lditlo:. de 2." :·l;:~S'~' ::~o gn7 ,r:·:.-: (:(;:• dir;~ilns 
f) r:·gali<IS i.HHH'xas ao ear;.;o ('!ll <jiUni·> '1:"'.1.} ~e ;:pc't':.t•nll:r~lll 
com o:-; snu:; tit11lo; no c!t('!t~ fl;t- :·: ;p•·d!r:l Li·:.->l';irl . 

.:\rt. •i." 0.; nc!lléll''i :1ddi(Ll:i :~1' ;), ·' r 1 ;~:·:t• d; ~.~·.-:(!, <kntro 
elo pruzo tle sei:; PWZI'ti, :nu:•' r:;· :;1~ ~:::!:i 1 iÍil':o; n.: k:1'iiid do.·; 
arti~·o:> fH'I'<TdcntPs: !l:ltlo <'~[P p··:,,~~~ !":1!~:~: nr;;.) :!; l::·m{'<l:"·üt•:; 

anleriorcs a ~~f;lo Jkcrcto, e pr:~e<·dcr-::~t:-\::1 ú rn:,·,() t!:•li:,ta do~; 
rcf•~ridos addidns e it ~ma red!!''\~O tl<l ,·nnL)r:"id:;·ln dt) nrt. :L('. 

t:env,~nulo AUBllsto do l\Jw'.i\'h~\t'-l T1::rH\~, 1\1 :llt•:; Coi1Sl'll:u, 
Mini5lro c Se1:rdario de E::il:tllo do:; ~.;:-'[il{'!n~; Lit! ;:n;::·irt,~;, o 
tenhn as~im Pnlemlido ;~ !':1":~ 1'\:'TPL~:·, !'~'r:·d~'~:h os dP;:l'at·~lk> 
uc~·cssal'ios. Pai;u·io do ~L·~ d·~ Ltl:·iro (':·n \.;d·~ íi'c:' dt; .\:Jril 
de mil oifOCf'llfO.•.; Se,:-;r~n!a I~ d!l:l :, 'j~i \\Jr;· ·. •;i;il() ~-:·ii:l ·irn r.'-1 

lndrpentkncia :~ do iulpt·rio. 
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DECHETO N. SL ~H :i- de 23 de Abril tlt~ 18G2. 

_,.utori.~a a construcçiio tlc um raminh{) de forro prolisorio rm cima. d.l 
serra desde Joaquim do .\!to até. ao Bnuulilo. 

Alten<l(mdo ao qur~ representou a J)i rcctoria da Companlti<J 
da Estrada de Ferro de D. Pedro 11, Hei por bem auto ri·· 
sa-la para mandar construir um caminho de ferro proyi~wrill 
em cim:t da serra, cntr.~ Jmquim do Alto e o lugar deno
minado o J;ra;liLio, con{t>l'rl!'.l!Hio o ~rt~nde tnnni~l, na co~J -
filnn:Jade do orpmt•ni :1 e pL:nta qu!~ a pt'ejPJJtt)lJ, os quae; 
ílc<"ío ;~ppnrratlos. P;ira r:~>brir ::1~; despezas da e:;t~r-ut;ilo dr:;!,~ 
c.unin~lO ,·: a rnosma <tilbri::;;trla n elevar ::~o dnp!c) a taxa, 
por IL·gua o arroh 1, da.-.; rnr~rcadoria" que forelll !t::w:;;portarb!; 
(il'.i(Íe a barra do Pir<t'!:l- al··· a ('~~i11;ih> dn Jnaqn:nt d11 Alto. 
·\ ta':a a5sim clerarla t:<~r.i cul?:·,!~h s;·n·w!:k eiiHJllanfn o l'tnn:·l 
~)rande nf\o fôr colH:luid!l. 

!J;m:lel FclizJrdn de ~) lH.:·l r~ :·.'!,·ilo, C·m~L'Ilu~ir.} de :E·.;LHlu, 
~;.:nauor do lnJ;,crir), ~~ :,:\:1\:~~r;) (' .~-j:·c.r:~1;·,ri:l (h F:,~at:o dn:; 
f~t~~o!~io:; da A;:·ric~d:ura, C<J;:Hncrc\o e Obras Puhiie.;JS, a~:;im 
o lt~nha e:Jlendido c faç 1 ex:~n.1tar. Palacio do Hío de Janeiro 
cn rh1te li·es d<~ Abril dn mil nitocentus H~sscnla e dons, qua
(lr,l:~:'simo pri:11ei;·o J.u tmL~p:::ltl''1:ciél c elo liilpcrio. 

11lanor:l Peli::;anlo de Sou-::.a ,.. 3!cllo. 

Senhor! 0:; cxome:-; a que :H::d;a (1.; procf:dcr a Cnnlaclori<l 
de M<lfinha, demonstrão que tiS quoL1s ('Ollsi~nadas uo corren
te exercido ús rubricai- Capitanias de portos- Navios des
armados -Ilcformados- e- Despezas exlraordinurias c evcn
tunes- pelo art. 5. 0 da Lei n.o I.Hft., de '27 de Setembro 
de 1860~ não bastão para saldar a respectiva despcza, torntm
do-se conseguintcmcnto indispcnsavcl a concessilo de um are
dito stipplementar de 125:D2U~:J20, nos termos da Lei n. 0 589, 
de 9 de Setembro de 1850. 

Esta provid~ncia seria por certo dcsncccssaria, se a Lei não 
nos vrdasse cumular as fallas de umas rubricas com as so
hms de outras, visto como os exames, a que me referi, ao 
passo que dcnuncião em quatro aquellc dclicit, fazem espc
nu nas dczanovc restantes um saldo de 335:309$995. 

Assim que, a somma total da dcspcza do f'Xflrcicio, ni'Hl 
nbstanl•• a eonccss<io d:1 quanti:1. ora rPdanJiJd<~. :tinrht ~r·rií in-
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ferior ao credito votado na imporlancia de 209:380~666, como 
se evidencia das seguintes comparações: 
lmpOI'lancia do credito ''otado pelo art. 5. 0 da 

Lei n.o 1.1H, de 'l:1 de Setembro de 1860. 7.309~793~18-l
Totalidade da despcza conhe-

cida..... . . . . . . . . . . . . . . . . 3.917:80\ t131 
Idem da calculada até o fim do 

exercício................. 3.182:611~387 
7.100:4t2~51S 

Saldo provaycl........................... 209:380~666 

Confrontando esle resultado com a despeza dos trcs ulti
mos exercícios, teremos: 
Exercicio de 1858 a 1859 !1.561 :lt68~395 

» >> 1859 a 1860 9.244:876~649 
» >> 1860 a 1861 7.721 :513~961 

2G .527: 859~205 

Termo médiodadcspczaacim(l. 8.842:619~735 
llespeza do exercício de 1861 

a 1862.................. 7.100:412~518 

Dilferença a favor d'este exer-
cício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7r.2: 207~217 

Descriminando-se, porém, a receita e dcspeza de cada nma 
das rubricas, vê-se que, votando a predita Lei a somma do 
4!H:216~721 ás seguintes rubricas: 

§ 13. Capitanias de portos. JH :673~58l 
~ 15. Navios desarmados.. 34:20:-2~000 
§ 20. Reformados. . . . . . . . 65: 371~f!~o 
~ 23. Despezas extraordina-

rias c eventuacs.... 212:970~000 

Tem-se por ellas despendido : 
No Thesouro Nacional .•.. 
Na Pagadoria da 1\Iariuha. 
Na Legação e divisão do 

Rio da Prata .•...... 
NasThcsourarias de Fazenda 

Despcza calculada até o fim 

98: 129~567 
60~611~015 

48:758~399 
77:734~316 

285:233~297 

do exerci cio........ . . . . . . 29i: 912~753 

))rficit. . ' .. ' .....•.... ' .... r •.•• ' ••••••• 

451.:216~721 

580: 146~05(f 
125:929~329 
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Provém este desettuilibrio de não terem sido previstas no 
competente orçamento algumas despezas accrescidas, em vil·
tudc de actos poster·iores á sua organisação, c que justificão-so 
com as razões que passo a enunciar. 

§ 13. Pela creaç.ão da Capitania da Provinda de 1\fato 
Grosso, determinada por Decrrto de 16 de Março do anno 
passado, pelos maiores vencimentos que li verão alguns Capi
tães de Portos, em virtude de promoção ou substituição 
dos que servião por oulms de mais elevada patente, c pela 
despeza feita com o pessoal do navio a vapm· destinado ao 
serviço da Capitania do porto desta Côrte por Aviso de 28 
Abril de 1859. 

§ 15. Pelo desarmamento de varios naYios, cujas guarnições, 
sendo pagas pela rubrica-Ji"orça naval-, passárão a perceber 
os seus vencimentos pela -Navios desarmados. 

§ 20. Pela reforma concedida á diversos Officíaes da Ar
mada, que tendo sido contemplados na dcspeza altribuida ao 
Corpo da Armada, deixárão com esta mudança de receber por 
aquella rubrica os seus soldos, YiÍ1do sobrecarregar esta. 

§ 23. Pela dcspeza com o pessoal das praticagcns rlo lHo 
Grande do Sul c Pamná, não incluídas no orçamento, por 
serem então coslcadas pelos rendimentos das mesmas Prati· 
cagcns, que hoje são arrecadados como renda do Estado; com 
os empregados de Pharócs ultimamente estabelecidos; paga
menlo do passagens a machinistas c operarias estrangeiros, 
conforme os respectivos contractos; e finalmente, com missões 
c differenças de cambios, de saques diversos, como abaixo 
se vê: 

I>raticagcm da bar-rd da Província do Rio Gmndc 
do Sul ....•..........•.......•..•.•••... 

Idem da barra de Paranaguá ..............•. 
Pharol da ponta dos Naufragados em Santa Ca· 

thari na ••...•.••.•.........•..........•... 
Idem dos Abrolhos na Bahia .........••...... 
Idem da barra do Hio Grande do Sul ......•. 
Pharolctes do rio Amazonas .....•............ 
Passagens, com missões c differenças de cambio. 

37: 4.4-0~000 
9:879~936 

741~600 
4:380~000 
1:320~000 
2:880~000 
36:044~750 

92:686~286 

Demonstrada como fica a necessidade do credito de 125:929~32.9 
réis, respeitosamente proponho a Vossa Magestade Imperial a sua 
concessão.-De Vossa l\Iagcstadc Imperial, subdito fiel e rcvc 4 

rente-O Chefe de Esquadra, Joaquim José lgnacio. 

Rio de J~nciro, em 23 de .\bril de 1802 
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DECHETO N. 2. 9J6 -de 23 de Abril do 1862. 

Autorisa o credito suppl~mcntar de 125:929~3~g parll occorrrr no d<'flcit 
rcconhccidl1. ern diversas rubricas do Ministerio da Mariuha no exercido 
de l!HH a 186':!. 

Sendo insumcienlcs as quantias votadas no art. 5. 0 da Lei 
n. o 1.114, de 27 de Setembro de 18GO para as despczas 
das rubricas-Capitanias de portos- Navios desarmados-H.c
forrnados-e n1~spezas cxlraordinarias c cv~ntuaes- do }li
nistl·rio da 1\larinha no corrente t>wrdcio: Ilei por hem, na 
conformidade do § 2. 0 art. lt .. 0 da Lei n.o 589, de 9 de 
Setembro de 1850, e Tendo Ouvido o Conselho de Minis
tros, Autorisar o credito supplenwntar de 125:929.ifl:J2v, dis• 
tribuido pelas ditas rubricas, se~unuo a talwlla (jllll co1N 
este baixa, assignada por JoaqBim José lgnaeio, do l\ltm Con
sPiho, Ministro e Seerelario de Estado dos Nt~goeios da .Ma~ 
rinha; deven<lo deste angmenlo de di'SJH~za dar-sn conta á 
Assembléa (icral L~gislatira em lea1po opporluno, para ser 
ciTectivamcntc apprm·ado. 

O mesmo Ministro o Sccrdar:o dn Estado o tenhn as . .;;illl 
entendido e faça ('X('Cuta•·· Pal.:lcio do Hio dn .Janeiro. eru 
vinto tres de Abril de mil oitocentos st·s:;pnfa n dous, quadra
gcsimo primeiro da Indcpcudcncia e tlo Impcrio. 

Com a Rubrica do Sua 1\lagesladc o I mpct'<Hlor. 

Joaquim .To sé lgnan"o. 

Tubella «listributh·a •lo m•etliC.o supJ)Imncnt:u· th~ ·12:-J: 92U H 32!1 
coneetlitlo JWI' IJc•~r·eto dt~stn dat:=. 

1\UHJUC.\S. 

§ 13. Capitanias do portos .................. . 
~ 15. Navios desarmados ..••....•....•...•.• 
~ 20. Reformados. . • • . . . . • . •......•.•...... 
§ 23. Despezas cxtraordinarias c cvcntuaes .... 

QU.U,TL\:;. 

5:92U:t;32H 
8:7!),~~777 

18:5l' .. ::JJ937 
U2:G8G~28G 

125:929~329 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Abril de 1862. -
Joaquim José lgnacio. 
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DECllETO N. 2. 917- de 23 de Abril de 1862. 

Concede á sociedade do Theatro de Santa Isabel da Provinda de Santa 
Catharina antorisaça.o para coutinuar a funccionar, e approva os Esta· 
tutus. 

Allendendo ao que representou a Directoria da Sociedade 
do Theatro de Santa Isabel da Província de Santa Catharina, 
e de conformidade com a .Minha lmmcdiata Hcsolução de 11 
de Setembro do anno passado, tornada sobre parecer da 8rcção 
dos NPgocios do lmporio do Conselho de .Estado, exarada em 
Consulta de 16 de Agosto do mesmo anno: Hei por bem 
conceder á dita sociedade autorisação para continuar a func
cionar c approvar os seus Estatutos, ficando porém suppri
midl\S no art. 12 as palavt'as- podendo qualquer volat· pm· 
procuração, com tanto que o proeurador S('ja tarnbem a<:do
nista-por serem contrarias ao disposto no Decreto n. 2.711 
de 1U de lkzcrnbro de L~HO; c snjeitas as altcra1:.ões que nPIIes 
Sf! liz,~rem, ü approvaç;io do tioverno Imperial; do <[UC se lhe 
passará a competente Carta p:lra Sl~rvir-llw de titulo . 

. José llddonso de Souza Ramos, Senador do Imperio, do 
.\I(~ll Conselho, Ministro c Sect·ctario de Estado dos Negocios 
do Imperio, assim o lenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte tres de Abril de mil oi
lo!~r>ntos sc..;scnta c dous, qnadragesimo primeiro da Indc
p•~tu..knda e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstarlc o Imperador. 

José lldr{onso de Suu:a Ramos. 

,\d. 1. 0 A companhia organisada nesta Cidade Pm tR;_i!,_ sob 
o tiltl~O c:~~ Emprehendedora de um Theatro passa a denomi
l:ar-:;r~- Sociedade do Theatm de Santa Isabel. 

.\rt S~.o O fim da Sociedade ú concluir o edificio em cons
! r:l•''>io dt'SI i nado a um Thcatro sob n invocação de Santa 
~~;~bel p:H·a ser alugado a qualquer Companhia Dramatica 
rnlJ!ica 0~1 pêHLicular, e durará cnH{UlllJto o mesmo existir on 
t~fio f1lr nlicnado. 

:\ rt. :L o O fundo da Snch~dade é de vinte contos dP ri+; 
rqmN~ntado por quatrocentas apolices de cincoent.a mil réis, 
da:5 quars j;í se realizou n primdra Prnissão de (}lw~ntas apo
lii'Ps no valor de dPz ('IJntos ((:~ r{·is PtnprPp;:t~ln:; nt obra <lo 
., llPatl·o. 
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Art. 4. 0 O valor da 2.a emissão de npoliees será realizado 
em prestações mensaes de 10 "'/o, desde que a Commissão Di
reetora fizer por annuncios nos jornaes desta Cidade a chamada 
da 1. 11 prestação, a qual se deverá verificar dentro de 15 dias. 

Art. 5. 0 O accionista que no prazo marcado deixar de en
trar com a sua prestação, deve1·á ser disto prevenido por 
novos annuncios; e se dentro dos 15 dias srguintes a não 
tiver ainda satisfeito perderá, em beneficio da Socielladc, a 
quantia com que já tiver entrado; perdendo tambern o di
reito de accionista. 

Art. 6. 0 Os accionbtas poderáü dispôr de suas acções como 
melhor lhes convier; mas o acto da alienação deverá ser re
gistrado nos livros da Sociedade. 

Art. 7.0 A Sociedade será dirigida por uma commissão di
rect.ora nomeada pda assemLióa geral dos accionistas em es
crutínio secreto. 

Art. 8. o A asscmbléa geral (~ a reunião de accionistas em 
numero que represente pelo menos um terço do valor das 
acções emittidas. 

Art. 9. o A assembléa ger·al se reunini ordinariamente uma 
vez cada anno, c extmordinariamcntc todas as vezes que a 
maioria de accionistas ou a Comrnissão dircctora julgarem con
veniente; devendo a sua convocação ser feita lJOI' annuncio~ 
nos jornaes com antccedenda de tres dins pelo menos, indi
cando-&e o dia, lugar c hora. 

Art. 10. No caso de em segundas convocn~õcs successivas 
não se reunir o numero de accionistns de que trata o art. 8. 0 

a Commissão Directora fi1rá terceira convocação, e julgar-sc-ha 
constituída a assembléa geral com o numero de accionistas 
que comparecerem até uma hora depois daquclla indicada nos 
annuncios, devendo-se nestes casos prevenir tal circumstancia. 

Art. 11. As reuniões da assembléa geral tanto ordinarias como 
cxf.ruordinarias serão presididas pelo PresidPnte da Commisstio 
dircctora senindo de Secretario o mcstuo da dita Comrnissão. 

Art. 12. O accionista que tiver uma só acção, disporá de 
um voto, o que tiver tms disporá de dous votos, c mais um 
por cada tres acções que excederem deste numero. 

Art. 13. A Com missão directora ou Dir·cctoria de que trata 
o art. 7. o será composta de um Presidente, um Secretario, 
um Thesoureiro, e dous Vogues que serviráõ de Procuradores 
c substituiráõ na ordom da votação o 1. o ao Pr~sidcntc, o 2. o 

ao Secretario, nos respectivos impedimentos. 
Art. 14. A Dircctoria scnini gratuitamente, c as suas func· 

ções durnráõ um anno qnc para a actual principiará a correr 
dPsde a data destes Estatutos. 

Art. 15. Para a eleição da Direcloria correrá um escrutínio 
para cada lugar de Presidente, Secretario c Thrsourciro; c por 
ttllimo um para os dous lugarf's de VognPs. 
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Art. 1.6. As deliberações da Dit·ecloria serão tomadas por 
maioria absoluta de seus membros c lançadas em livros de actas. 

A•·t. 17. Compete á Dit·ectoria: 
1. o Impetrar do Governo Imperial autorisação para a So

ciedade podt~r continuar. 
2. • Fazer a 2. 8 emissão de 3JlOlices, e cobrar sua impor

toncia. 
3. o Nomear os agentes e opera rios necrssarios, ma1·car-lhcs 

seus vencimentos, comprar os materiars e png:u todas as des
pezas precisas a fim de terminar-se a conslrucção do cdificio 
da Sociedade. 

4. • Alugar o Theatro logo que f,)r concluído, receber seus 
aluguois, e fazer os dividendos. 

5.° Contrahir novo cmprestimo publico ou particular por 
ROnta da 2. 8 emisSãO. 

6. o l1 retendcr para a Sociedade qnalqtH'r bcncfic.io ou do
nativo dos Poderes do Estado e do palriolismo dos parti
cular~s. 

7. o Organisar e apresentar annual\nenlc á Sociedade o rcla
torio do estado da mesma, com o competente balanço de sua 
receita e despeza e o inventario dos objectos que lhe perten
cerem. 

Art. 18. Para a rerorma dos presentes Estatutos ou disso
lução da Sociedade é indispensavel que a assemblüa geral dos 
accionistas represente pelo menos mais de metade do fundo 
realizado. . 

Desterro, 15 de Fevereiro de 1861. (Srgucm-sc vinte e cinco 
assignaturas.) 

DECRETO N. 2.9l8- de 2:~ de Abril de 18H2. 

Abre ao Minislerio da Fazenda um rrrdito supplcmrntar tlc t. 0~1 :i:?fi~OflO 
para o exercício de 1Rül-1S!i2. 

Sendo insufficiente o credito concedido ao Ministerio da Fa
zenda pela Lei de 27 de Setembro de 1860 n.o 1.114, para 
as despezas do exerci cio de 18tH -1862, Hei por bem , na 
conformidade do § 2. ,J do art. 4. o da Lei de 9 de Setembro 
d~ 1850, n.o 589, tendo ouvido o Meu Conselho de 1\'linistros, 
abrir um credito supplcmcntar de mil c oitenta c um contos 
setecentos e vinte seis mil réis, que será distribuído de 

P.\1\Tr n 186'2. 11. 
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accordo com a tabclJa anncxa o em tempo competente leTado 
ao conhecimento da Asscmbléa Geral Legislativa. 

José :Maria da Silva Paranhos, do Meu Conselho, Ministro 
o Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thcsooro Nacional, assim o tenha enteudillo 
e faça cxccutat·. Palacio do Rio de Janeiro em vinto trrs 
de Abril de mil oitocentos sessenta c dous, quadmgesimo pd
moiro da Indcpcndcncia c do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Maria da Silra Paranhos. 

Tabella a que se ref~re o Decreto n." 2.918 dt"sta data. 

§§ 

2.0 Juros da divida interna fundada .. 681 : 726~000 

17 Premias, descontos de bilhctí's da 
Alfandcga, commisNões, correta-
gcns, seguros, juros reriprocos, 
agi o de moedas c m Ptaes ..••.•• 3CO:OOO~OOO 

18 Juros de cmprestimo do Cofre dos 
Orphãos. ~ ...................... 100:000,000 

t.ost :7:-w;:,ooo 
---

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Abril de 18G2. -.Tose 
Maria da Silva Panmltos. 

DECRETO N. 2.919- de 7 de Maio de 1862. 

Approva a!! alterações que a Socie-dade Franteza de soccorros mutuos
fe-l em seus Estatutos. 

Attendendo ao que Me representou a Sociedade Franceza do 
Soccorros Mutuos: Hei por hem Approvar a3 alteruc;õcs flllitas. 
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nos ~us Estatutos já npprovados pelo Decreto n." 2.791 de 15 
de 1\Jaio do anno proxirno findo, devendo passar-se a com
petente Carta para servir de titulo á mesma Sociedade. 

José IJdefonso de Souza Ramos, do :Meu Conselho, Senador 
do lmpererio, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em sete de 1\Jaio de mil oitocentos sessenta 
e dous, quad.agesimo primeiro da lndcpendencia c do lm
pcrio. 

Com a ltubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José lldefonso df So1~;::a Ramos. 

Estatutes da Secit'dade t'ran~eza de Soec-orros llutuos . .. 

l>A SOCIEIHDE. 

Art. 1.• O titulo da Sociedade é -Sociedade Franccza de 
Soccorros 1\lutuos-, clla não poderá sob pretexto algum renun· 
ciar ao scu principio de mutuação, nem reunir-se á outra qualquer 
Sociedade; clla é csscnciatmente Fmnccza, c nessas condições 
elJa é indissoluvel c ningur.m poderá provocar a sua dissolução, 
salvo nos casos do art. 54. 

A Sociedade tem por fim : 
t.o Auxiliar aquclles dos socios que ficarem doentes ou en

fermos e os quaes por conseguinte se acharem na impossibi
lidade de trabalhar. 

2. 0 Prestar-lhes o soccorro de um 1\Iedico c os medicamentos 
receitados. 

3." Pagar-lhes uma indemnidade durante o tempo que durar 
n sua incapacidade de trabalhar. 

4 o Prover as rlcspezas dos seus enterros. 
5." Segurar aos sctagenarios que pertencerem á Sociedado 

pelo espaço de d<•z annos consecutivos, uma pensão de reforma 
cuja importancia e condições accessorias serão estabelecidas no 
dccimo anuo da cxistencia da Sociedade conforme os rendi
mentos de que a Sociedade possa dispô r. 

Art. 2. o O numero dos socios é illimitado. 
Art. 3.8 O capUnl da Socie(ladc será formade: 
t.o Pela contribuição da entrada. 
2.• Pelo excedente das receitas nnnuaes. 
:J.o Pelos donatiyos c lrgados feitos pihls sod'.l::'. 
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Art. t,.." Nenhum candidato poderá ser admillido se não tiur 
c.ompletado dezoito annos, ou se tiver mais de cincoenta nnnos. 
J)evcrá estar domiciliado no 1\io de Janeiro pelo menos desde 
icis mezes. Par·a ser admitlido ello deverá apresentar a sua 
proposta á Commissão a qual aceitar·á ou recusar·á segundo as 
informa,:.õcs que lhe tiverem sido dadas. No seu requerimento o_ 
candidato deverá declarar quo é válido, isento ,do toda n nto
lestia organica ou chronica, de chagas ou ulcer·as incuravois, o 
nlém disso sujeitar-se ao exame do 1\Iedico da Sociedade. 

Deverá pagar uma contribuição de entrada nas seguintes pro
porç•)cs:- Aos vinte annos. 20;ft!OOO. Aos trinta annos, 30~000. 
Aos quarenta armos, 40~000. Aos cincocnta annos, 50~000. 

Art. 5. 0 Todo o socio pagará uma mensalidade de 1~500. 
l~sla mensalidade será p<lga pot· trimestres cm·rentes á contar 
dos dias, 1.0 de Setembro, 1.0 de Dezembm, t.o de Março, e t.• 
de Junho de cada anno. 

As mensalidades -principiaráõ sempre no trimestre durante 
o qual o socio tiver sido entrado nos rigistros. 

Art. n.o Quando um soc~io quizer ausentar-se do local da 
séde da Sociedade, c não ficar sujeito á cancellação pot· falta 
de p;;~gamento, ellc deverá avisar ao Presidente da mesma, 8 

isto por escriplo, deverá antes du sua partida pagar o que 
dever vencido, c no regresso pagal' as mensalidades vencidas 
durante a sua ausencia quo não deverá cxcedet· a um anno. 
. Se a Com missão descobrir que um socio que se deu por ausentw 
nos registros, resido no local da sédc da Sociedade, risca-lo-ha 
dos registros por falta de pagamento. 

Ji'ica entendido que um socio tem direito de ausentar-se e voltar 
no local da sáde da Sociedade livremente sem disso preyenir 
a Com missão, se cite quizor mandar pagar regularmente as mcm
salidades durante a sua ausencia. 

QOS SOCCORROS E IXDEl\fNIDADES. 

Art. 7. o Seni dado gratuitamente aos soei os residentes no 
lHo de Janeiro, doentes ou na impossibilidade de trabalharem: 

1.0 A assistencia _de um Medico. 
2. o Os medicamentos que este receitar. 
3.0 Uma indemnidade pecuniaria por cada dia em que estiver 

impedido de trabalha•·, certificados pelo Medico da Sociedade. 
Esta in.demnidade será de 1~000 por dia cm~uanto durar a 

d!JcrH;a e a convalcsccn<:u. 



A .indemni<.ladte estipulada {l~OOO pot· dia) uo presente arli15o, 
deverá ser entregue todas as semanas aos socios indemni
sados, por intervenção de um ·dos membros da Commissfto. 

Art. s.o O facto de estar doente não isenta do pagamento 
das mensalidades. 

Art. 9." Para tm· direito á indemnidade e aos soccorros me .. 
dicos é necessario justificar. 

1.0 O ler satisfeito o direito de entrada. 
2.0 O ter pago regularmente éiS mensalidades. 
Art. 10. Nenhum soccorro pecuniario será devido para as 

rr.olestfa:; syphiliticas, nem para as molestias provenientes de 
embriaguez: nestes dous casos o socio doente terá sómente 
direito ás visitas do medico e aos medicamentos. 

Art. 11. Todo o socio que cahir doente deverá mandar pre
venir immediatamente ao Medico da Sociedade, o qual o par
ticipará ao Presidente. 

Art. 12. A indemnidade será paga semanalmente de sete em 
sete dias, principiando naquelle em que a molestia livm· sido 
verificada pelo Medico da Socicdadt•. , 

Art. 13. Todo o socio que recebt~r a indmnnidado ou os 
socorro:; medicos como enfermo, que não fô1· encontrado em 
casa pelo Medico ou pelos membros da Commissão, ficará pri
Yado da indemnidade á menos que elle não juilifique a sua 
ausencia por um cel"tificado do 1\Iedico 

Art. 14.. Todo o enfermo posto pela Commissão em uma 
casa de saude ou em um hospital onde se pague, não terá 
direjto á indemnidade, mas terá direito no dia em que sahir 
á quantia de 5~000. 

DO SERVIÇO lUEDICO. 

Art. 15. Será escolhido um Medico pelos membt·osda Com mis
são reunida dos commissarios. Ser-lhe-ha applicada uma quantia 
annual de seiscentos mil réis (600:/POOO) pagaveis em mensalidades. 

No caso de necessidade a Commi!"são terá o direito de no
mear como ajudantes um ou mais Medicos, além do já nomeado·. 

O Medico estará iujeito á direcção immediata da Commis • 
são á qual elle dará um rclatorio hebdomadario dos enfermos 
que tiver visitado. 

Art. 16. As visitas e os cuidados do Medico não são devi
dos senão aos socios enfermos. 

Art. 17. Se o Medico estiver doente ou ausente, e11c dará 
disso aviso á Commissão, e far-se-ha substituir por um dos 
seus confrades que deve ser aceito pela Comrnissão. 

Art. 18. O socio que recusar os cuidados da Sociedade re
ceberá um soc.;corro pccuniario de dous mil réis (2~00) por dia., 
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O~ medicamentos c o Medico flcaráõ á cargo do socio. Uns 
para ter direito aos dous mil réis estipulados no presente artigo 
o socio deverá mandar· _ \TI'Hlcaa· qual a sua moi estia e a du
ratão da mesma pelo l\ledico da Sociedade. No caso em que 
se tenha julgado 1wcessaria uma consulta, e essa fôr pt!dida 
pelo Mt•dico da Sociedade, as dcspcza:i desta consulta serão 
pagas pela Soch!dadc . 

.Art. 19. A Commissão tratará com um ou mais pharma
ceuticos, para obter os medicamentos pelas condições as mais 
vantajosas. No fim de cada tl'imestre o pharmaceutico apre
sentará as contas justificudas pelas datas dos fornecimentos o peJo 
nome d<t c11formo. 

DOS E~TERROS. 

Art. 20. Todo o enterro feito á custa da Sociedade não exce
derá á quarenta c cinco mil réis :.'t.57POOO). 

Se a familia do fallbcldo sH cncal'rt~gar das despczas do en
tcrramcnto, a Sociedade não contribuiní com cousa alguma 
})ara as de~pezas. 

Art. 21. Nomear-se-ha uma Comrnissão de quatro membros 
pela llirccçào, seguindo a ordem alphabt·tka, para assistir llOi 

ru~lCraes, c os gastos de cal'l'uagens serão á cargo da Sociedade. 
Art. 22. Quando um dos socios designados não puder com

parecer aos funemcs cllc deverá fJzcr-sc substituit· por um outro 
socio. 

Art. 23. Quando um socio fallccer, a familia ou amigos do 
fallecido dariio immediatamenle aviso a um dos membros da 
Commisião ou ao !•residente quo tomará logo ilS medidas ne
cessarias. 

DOS DE'\"ERES E E~C.\RG03. 

Art. 24-. Todo o socio que devm· á Caixa mais d~ tres mc
zcs de mensalidades será con1idado a vir fazer o pagamenlu 
ao Thesoureiro. Se estiver no atrazo de seis mezes ellcs serão 
considerados como renunciantes, todavia sórnentc depois que 
tiverem dcconido quinze dias depois da segunda intimação. 
Comtudo se ellc justillcar perante a Commissão a impossibi
lidade em que elle tem estado de satisfazer até esse dia o irra .. 
porte das suas mensalidades, clle será conservado no lança
mento dos registros. 

Art. 25. Todo o Socio que deixar de o ser por qualquer 
motivo, não terá mais direito ás ''antagens dos soclos nem 
mesmo no reembolso das quantias qne tiycr pago. 
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Art. 26. Todo o socio, que se tivm· retirado da Soe icdado 
ou que tendo sido riscado dos registros dcs(ljat· tomar a fa
zer-se reintrcgar, não poderá ser admilt.ido de novo senão su
jeitando-se á todas as condições exigidas para as admissõ"'s. 

Art. 27. Todo o socio, que no acto dt~ se apresentar· para 
ser admittido tivet· escondido uma molestia chronica, organica, 
ou qualquer outr.\ que sl1a ulteriormente pi'Ovada pelo Me
dico da Sociedade, será riscado dos registms, o as entradas 
que clle tiver feito ser-lhe-hão restituídas depois de abatidos os 
soccorros fJUO elle tiver recebido. 

Art. 28. Qualqum· sentença .indiciaria que m:mche n honra 
u a probidade acarreta comsigo a perda ao direito do socio 
e a impossibilidade de ser admittido. 

Art. 29. Todo o socio que no local das reuniões da Socie
dade dirigir injurias ou passat· á vias de facto píHa com 
algum dos socios sen.í segnnJo a gr~vidade dos factos, reprc
hendido pelo Presidente c mesmo expulso do local segundo 
a decisão da assembléa. 

Art. 30. Nenhum pedido pal"a exclusão além dos casos prc· 
vistos pelo artigo precedente pc)de set· admittido salvo so 
elle fôr motivado e apoiado pelas assignaturas de cincoentê.l 
membros pelo menos. 

O socio de quem se requer a exclusão apoiada c motivada 
será convidado a apresentar-se perante a Commissão reunida aos 
Commissarios para ser ouvido sobre os factos que lhe são impu
tados, so elle se não apresentar tomar-se-ha nota da sua defesa, o 
o negocio será snbrnettido á assembléa geral para julgamento. 

l~m qualquct· contestação entre um socio ~~ a Comrni~são 
da administração por factos administrativos, não ba·mrá outro 
juiz além da assembléa geral quJcS<tucr que sejão os aggravos 
que se alleguem. 

Todo o socio que para obter satisfação do offensas de que 
tiver do queixar-se appcllar para os Tribunaes será por csle 
simples facto riscado dos registros. 

D.\ COlllltSSÃO DE ADlll:'i'ISTR.\.ÇÃO. 

Art. 31. A Commissão será composta de sete socios a saber: 
Um Presidente, um Vice-Pa·esidente, um t.o Secretario, 

um 2. o Secreta1·io, um Thesoureim e dous Conselheiros. 
Art. 32. A Commissão deve representar c sustentar os di

reitos da Sociedade. Deve observar os Estatutos e velar que 
clles não scjão violados nem no espírito nem na fórma . 
. Todo o membro da Commissão que com conhecimento se 

tiver tornado culpado de algumn alteração nos Estatutos será 
por ~ste racto r·ise::tdo doi rcgi~tros. 
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Art. 33. A Com missão püde recebet· as olferl.as; legados, do

nativos, &c., que forem feitos á Sociedade. :EIIa terá á sen cargo 
o recebimento dos fundos, da sua applicação e de tudo quanto 
di.z re:;peito á administração da Sociedade, mas em caso algum 
podcráõ tocar no fundo de reserva. Ella não poderá comprdr 
nem alienar bcms immovcis, contraclar ajustes por dhersos 
annos sem ter de antemão con~ultado a assembJ.ea geral. 

Art. 34.. O fundo de reserva compór-se-ha das quantias 
depositadas no Uanco do Brasil, as quantias não podeníõ ser 
retiradas no todo ou em parte sem um voto da asscmbli!a 
geral cc.mvocada pam e3te fim, nem sem a assignatura do 
Presidente, do Secrdario, c do Thesourciro. 

Art. 35. Os dcpositos em dinheiro set·ào feitos no Danco do 
Brasil. 

At·t. 36. A Commissão nomeará o seu Presidente, o~ seus 
Sccrctarios c o seu Thesourciro. NoniPará pam a auxiliar seis 
Commissões compostas de quatro rnf'mbros cada uma csco·:.. 
lhidos entre os socios de diversas profissões. Cada Commissao 
estará de serviço por vezes durante um mez. 

Art. 37. Os Commissarios serão encarregados de visitarem 
os rnfermos, de verificarem que elles sejão visitados com 
exactidão pelo medico e que recebem os medicamentos orde
nados, de especificar em um rclatorio particular, ou em um 
relatorio que elles se obrigão a fazer ao expirar o seu mez 
de exercício, as observaçc1os que elles tiverem feito sobre tudo 
aquillo que possa intercssat· aos doentes on á Sociedade em geral. 

Art. 38. A Commissão não póde deliberar senão rstanda 
presentes cinco membros. 

DO PRESIDENTE, SECRETARIO E TIIESOUREIRO. 

Art. 39. O Presidente convocará os membros da Sociedade 
para as reuniões. Elle pmsidirá ás assemblúas, dirigirá os de
bates, concederá a palavra aos socios que a pedirem, segundg 
a ordem por que estiverem inscriptos; mandará cumprir o Re
gulamento, chamará á ordem os socios que não se conser
varem nos limites de uma discussão calma e de accordo com 
as conveniencias, ou que se afastarem da materia em dis
cussão. Elle porá á votos as diversas pmpostas approvadas pela 
assembléa. Assignará todas as actas, decisões, ou deliberações 
e representará a Sociedade em todas as suas relações com a 
autoridade publica. O seu voto não tem preponderancia alguma 
sobro o dos outros membros. 

Art. 40. O Vire- Presidente substitue de direito em todas as 
suas funcções e attribuições o Presidente renunciante, ausente, 
ou impedido, ou que tenha lhe delt'gado os seus poderes. 
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Art. ft.l . O 1. o Secretario tomará nota das discussões da 
fommissfi.o e da~ assembléas gemes, lavra os processos Vf'f· 

baes das sessões em um registro ad hoc paginado c rubricado 
pelo Presidente, convocará por cartas e pelos jornaes os 
membros da Sociedado pat·a as assembléas, avisará pela mesma 
maneira e com oito dias de antcccdencia os membros da Com
missão que tem de entrar em exercício, o cncarregar-sc-ha 
da correspondencia. 

Art. f&.2. O 2. o Secretario substitue o primeiro ausente ou 
impedido. 

Art. 43. O Thcsourciro inscreverá regularmente a receita 
c dcspcz;t em um livro caixa paginado e rubricado pelo Pre
sidente e\le arrecadará os dinheiros c valores da Sociedade 
disporá delles conforme tiver sido resolvido pela ComÍnissão ~ 
por ordem assignada pelo Presidente, cllc organisará as contas 
da Sociedade c depositará no Rmco do Brasil qualquer quantia 
excedendo a quinhentos mil réis, cllc devP-rá conscrvm· os 
livros sempre em dia c apresentar o estado da Caixa á Com
missão toda a vez que para isso fôr requerido. Em cada assem
bléa geral apresentará o resumo do estado financeiro. 

Art. !.,4. Quinze dia:; antes da assembléa geral a Com
missão·fará distribuir a todos os membros da Sociedade õ resumo 
do estàdo financeiro da sua gerencia. 

D.\ ELEIÇÃO DA COMMISSÃO, AS~E~Jnl.ÉAS GERAm;. 

Art. r .. 5. Todos os membros da Sociedade reunir-se-hão em 
ussembléa . geral uma vez por anno no primeiro dia do mcz 
de Setembro, annivcrsario da fundação da Sociedad1•. 

1. o Para ouvit· o rclatorio do Presidente c do Secretario 
sobre o estado da Sociedade, sobre a sua posiç.ão financeira, 
sobro os recursos que clla apresenta, os fundos .que possue, 
os seus t•ccursos e as suas despczas, assim como o rclatorio de 
revisão de contas ; 2. o, para clegct· cada um dos meml.n·os 
da Com missão c quatro supplcntes ; 3.0

, para nomear com um 
anno de antecedcncia uma Commissão de cinco mcmbms, a 
qual deverá examinar c verificai· as contas do anno decorrido. 
Túdo o socio que tivet· occupado a presidencia não poderá 
fazer parte da Commissão no anno seguinte. . 

Art. 40. Se a Commissão julgar necessario reunir a socie
dade em asscmbléa' geral cxtraordinaria, ou se cincoenta socios 
pedirem essa reunião, a convocação será feita pelo Presidente 
por meio de cartas individuaes pat·ticipando aos socios com 
quinze dias de antcccdoncia o dia, o local e o fim dcstu reunião 
extraordinaria. 

1'.\ HTE 11. lSVt. 
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Art. 47. A asscmbléa geral não pódc deliberar se não 
estiver composta de cem socios pelo menos, se não reunir este 
numcm terá lugar uma segunda convocação, c os socios pre
sentes nesta sPgunda reunião resolveráõ. 

Ar·t. 48. Qualquer deliberação será tomada pela maioria de 
votos dos membros presentes. 

Art. 4!). Em qualquer eleição, será nomeada uma Com missão 
oc cinco membros com o fim de receber· os votos c proceder 
a apuração do escrutínio. O Chefe dessa Commissão commu
nicará ao Presidente da Commissão o resultado do cscrulinio 
o qual será instantaneamente proclamada, a Commissüo porá 
termo á acta c lcvnntará a sessão. 

Art. 50. A assembléa geral nunca se dissolverá sem pri
meiro ter ouvido ler a acta, a qual será assignada nessa mesma 
sessão pelos membros da Commissão c Cornmissarios, assim 
como por todos os soei os que o quizercm fazer. 

DISPOSIÇÕES GEllAES. 

A1·t. !Sl. Os presentes Estatutos discutidos c approvados em 
asscmbléa geral, serão impressos c distribuídos á cada um dos 
Socios á custa da Sociedade. 

Art. 52. Nenhuma proposta para modif1caçfío ou de accrcs· 
cimo aos Estatutos poderá ser feita dircctamentc <i nsscmbléa. 
Qualquer proposta dessa natureza deverá ser feita primeiramente 
á5 Commissões que obrará() corno fica dito no artigo seguinte. 

Art. 53. Qualquer proposta de alteração ou modificação nos pre· 
sentes Estatutos seni apresentada por escripto á Commissão pelo 
menos dous mezcs antes da reuniüo da Sociedade em assembléa 
ger\tl. A Commissão chamará á sua prcscnçJ o autor da proposta 
para com elle a examinar, c clla será como todas as mais dis
tribuída aos socios quinze dias antes da assombléa geral mais 
proxima, á discussão c delibeniÇão da qual ella será submcltida. 

Art. 5!,.. A Sociedade não poderá ser dissolvida pot· si mesmo, 
salvo no caso de insufficicncia provada de seus recursos, c nos pre
vistos pelo art. 3.:J do Hegulamcnto de 1!) de Dezembro de 1860 . 

.Art. 55. A dissolução não póde ser decidida senão em as
scmbléa geral convocada especialmente para este fim, e por 
um numero de voto:; igual á metade c mais um dos membros 
inscriptos nos registros e presentes nessa nsscmbléa. 

Art. 56. No caso de dissolução a liquidnção far-se-ha pro
porcionalmente ao tempo durante o qual o socio tiver feito 
parte da Sociedade e a prorata das suas entradas. 

F. Boulangier, Presidente.-//. Domere, Vice-Presidente.
//. y Noderman, f. o Sccretario.-Ch. Belache, 2. o Sccrelario.-A. 
B. Brot, c Beral, Conselheiros. - Alpltonse Collin, Thc
soureiro. 
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DECRETO N. 2. 920- de 7 de Maio de 18li2. 

Approva o novo contracto celebrado rom o Darão de 1\lauá, JUlra a illu
minaçao a gaz da cidade do lHo de Janeiro. 

Hei por bem approvar o contracto de 30 de Abril do corre nle 
anno, celebradl) com o Barão de l\lauí1, para a illuminação a 
gaz da cidade do Hio de Janeiro, s<'gundo as clausulas que com 
este haixl'io, assigniJdas por .Manoel Felizardo de Souza c Mello, 
Conselheiro de Estado, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas,, que 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio do 
Jn.nciro, em sete de l\IiliO de mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragesimo primeiro da lndcpcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Manoel Felizardo de Souza e JJ/cllo. 

Clausula~ para o eontraeto da lllumlnação a gaz da ehlade 
do IUo de .Janeiro, a que se refere o Decreto desta data. 

O Darão de 1\Iauá, na qualidade de cmprcsario da illumi
ll;Jção a gn z, srrú obrigado: 

1. o A i Iluminar, alL·m dos bairros da cidade do Hio de Ja
neiro, que já se achão illuminados a gaz, outros que o Governo 
dcterminur, com tanto que a capaddadr., c for~a da fabrica, 
e apparelhos existentes assim o pcrmiltão. 

2. 0 A continuar a estabelecer á" sua custa a cnnnlisação 
gcrnl para o gaz, incluindo os tubos de derivação para os 
bicos. Os tubos da canalisação geral serão de ferro, e per
feitamente unidos entre si, e os de derivação, isto (~, os quo 
si'ío destinados a alimentar os combustorcs podcráõ ser de 
chumbo. 

3. o A fornecer tambcm á sua custa os lampctics e cande
labros que mais tiverem de ser collocados nas ruus c praças 
designadas pelo Governo, os quaes serão semelhantes aos que 
são usados nas principacs cidade:; da Europa. 

4. 0 Os combustores da illuminação das ruas fornecerá<") uma 
luz equivalente a nove velas de cspermacctc de conta, isto é, 
das que queimão GO grãos de espermacctc por hora. 

Os candelabros ora existentes nas praças designadas na con
dição 4." do contracto de 11 de Março de 1851, c onde mais 
o t~ovcmo julgat· conveniento collocar, forncwníõ a quantidade 
de luz correspondente ao numero de combustorc.s ndll's collo
cudos. 



:).o (J Governo marcnrá a distancia enlm os lamprôb c r:u;
delabros que ti\'<'rcm de ser collocados (](> orn em diante. 

6." A canalisaçflo continunní a ser as~cntada nn profundidade 
exigida pelas condições locaes, a baixo do nivel das ruas: c, 
sempre que mr possiycl, seguirá, salvo obslaculo maior, a di
fecção das ruas c praças publicas. 

I~sta canalisação terá chaves de communica(ão, ''ahulas ou 
syphões, como até aqui se tem praticado. 

Além destas chaves da canalisnção g«~rnt, haverá uma pnra 
cada combustor no interior dos edifieios, quer publieos, quer 
particulares, a qual será collocada o mais pcrlo possiv<'l do 
mesmo combnstor. 

7. o Quando a canalisação houver de pnssar por llnilo de qnnl
qucr edificio, será assentnda em nm leito ôeo, fedwcla por 
<Jbobada, cons1ruida de tijolo ou de pPdra com duas alwrlurns 
n:na no J'onto em que cncontrnr o f'dificio, c outrn 110 pnnto 
t'lll que o dei:xar; commnnicnndo as ditas abcrt u:·ns !incmcntc 
com o ar atmospherico. 

8. 0 As horas de acender c apngar os combnstorcs c rnmlc
Jahro:. serão as da tnbclla junta, que n1io pocl«>rú sPr nllcrada 
sem muluo nccordo entre o GovPrno c a f:ompanhia. 

Das 2 lwrns da noite em diante n illumitwçi\o pttb1ira srni 
reduzida, diminuindo-se a força illuminnntc de cnda luz na 
razão de metade da que se acha cstipuladn na conrlição 4.{1, 
t;onservando-se a luz dos Iam peões c c::mdf'Jabros assim reduzi da 
<Í essa metnuc durante um termo médio de trcs horas c \'intc 
minutos pelo resto de cada noite de iJinminação puhlicn, 
•~m relação <Í pratica srguida até 31 de Dezembro proximo 
Jlassado. 

9. 0 O serviço de acender os combustorcs dev('rá ficar tcrmi· 
nado dcntm de quinze minutos depois da hora marcadn, c o 
rlc apaga-los poderá começar quinze minutos antes da llora de
signada. 

10. No principio de cada mez o Empresario submetterú no 
conheeimcnto do Governo o itinerario dos acendedores dos 
~ombustores, ao qual o Governo prescreverá as mudançns que 
julgar convenientes. 

1 t. Logo que se abrirem as communicaç.ões os cornbustorcs 
serão infinmmaclos em o lapso de tempo aqui declarado, a snber: 

Os da illuminaçrto das ruas c praças em trcs minutos no 
mnximo ; os de uso particular em um minuto. 

No neto de contraclar o fornecimento de gnz, o Emprcsario 
fnrá aos particulares esta advertencia por cscripto; c a falta 
de sua obseryancia isentará o Emprcsario da obri~at;ão de 
qualquer indcmnisnção por prejuízos que possão provir df'lla. 

12. O Emprcsario scrú obrigado a pôr ntó dons accJHleclorcs 
il di~posi<;iío <los Inspcclor('S Cllrtll'fl'~;ldos pelo Gmcmo de \i· 
l!iar S(l}lr•' a illuminação, 
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l~sles ae(~ndcdores icrão providos de uma lanterna, lle clta\·cs, 
de tomeira c dos mais objectos nccessarios ao serviço da ronda 
ou inspl'cção, sendo estes objcctos guardados em lugar desig
nado pelo Governo. 

13. O Ernprcsario apresentará no Governo os moddos dos 
combustores c candelabros, de que trata a condição terceira, 
e não poderá altera-los de modo algum s~m o seu consenti
mento prévio. l~slcs modelos serão con\'Cnientemente guat·
dados em um corre de duas chaves, uma da~ quacs ficará <'m 
poder da nuloridadc que fôr designada pelo Governo, e a oulra 
em porlcr do Empre!;ario. 

11... A pressão do gaz será 3 que estabelecerem os dndos 
scicntiricos, st•gundo a natureza do gaz empregado c as cir
•·umstaneias em que runccionar. 

15. O Empresario receberá 27 n!is por hora de illuminação 
de cada um eombustor, e pelos candelubros das praças na pro
porçüo do augmento da luz. 

Este pr!~ço sPrá sempre calculado pelo nctual padrão mo
netario de 4-~000 por oitava dt~ ouro de vinte dous quilates, c 
o pagamento se efTectuará no Thcsouro Nacional nos primeiros 
dnco dias uleis de cada mcz, á vista de conta verificada pela 
J,olícia da Curte ou pela autoridade que ror designada 1:clo 
Governo. 

16. Os particulares pagaráõ o gaz que consumirem pelo 
mt>smo preço, c na mesma proporção em que paga o Go
Ycrno. 

17. Os machinismos, utcnsis c apparclhos ncccssarios para 
ns officinas, c bem as-,im a materia prima para a producção 
do gaz , serão importados livres de direitos, expediente ou 
qualquer outra taxa, demonstrando o Empresario perante o 
Tribunal do Thcsouro a quantidade de que carecer annualmente, 
assim como serão tambern importados livres de qualquer taxa 
os tubos, combustorcs e apparclhos de distribuição de gaz 
ilté á quantidade precisa para tornar eiTcctiva a illuminação 
publica, seu augrnento ou substituição. 

O Empresario sujeita-se ás determinações estabelecidas ou 
que se estabelecerem em Leis ou Ucgulamentos para a boa 
fiscalisação dos despachos. 

O J~mprcsario ficará igualmente isento do pagamento de 
qualquer taxa pelas lict•nças que lho furem concedidas para 
assentar ou concertar os encanamentos da illuminação publica, 
dependendo porém da approvação da Assembléa Geral Legis
lativa todas as concessões feitas n'cstc artigo. 

18. O Emprcsario cxtrahirá o gaz das substancias~ que o 
estado actual da scicncia recommcnda como mais aptas para 
se obter urna luz brilhante, serena c inoffensiva. 

E verificando-se no periodo da duração deste contracto apcr
fcil:oarncnlo ou duscobcrta scicnliliea de outro ngenlc produclor 
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de luz de que possa resulta•· melhoramento nolavcl no dcsern
pPnho deste serviço, poderá lançar mão delle com prévio con
sentimento do Governo. 

19. Em casos de acontecimentos imprevistos poderá a i1lu
minação sofft·er as alterações que as circumslancias exigirem, 
c o Emp1·esario deverá executar com urgcncia as ordens quo 
a este re~peito baix:Hern do Governo, não podendo exigir outra 
nem maior indemnisação do que a resultante da maior du
ração da illuminação na proporç;io da clausula 15. 

20. O Emprcsario é obrigado a conservar no maior asseill 
os npparclhos da illumina~ão, c collocar em cada um co:n
bustor urna chapa de facil inspecção, a qual indicará o rcspcctiYo 
numero c olfcrccerá sempre visível a numeração estabelecida. 

21. Se o Emprcsario deixar de cumprir pontualmente as 
condl~c"ies deste contracto a que se obriga, incorrerá nas se
guintes multas: 

1. a Todas as vezes que as chamrnas dos cornbnstorcs não 
correspondcrern á luz estipulada na condição quarta, pagará a 
multa de 320 réis por charnma deficiente. 

2. a Não estando i Iluminada a cidade ao tempo marcado na 
tabclla de que trata a condição oitava, c na fórma da con
dição nona, pagará a multa de 160 réis pela demora de cada 
meia hora que hourcr em acender \inle ou mais combns
tores seguidos. J~sla multa será apenas de metade desta quantia 
se a demora da illumina~ão tiTcr lugar em dous ou mais com
bustorcs consecutivos ale o numero de vinte c de um quarto 
dessa quantia se a falta se der em combustores isolados. 

3.a Nas mesmas multas incorrerá o Empresario todas as vezes 
que durante o tempo cffectiTo da illuminação, estiverem apa
gados os combustores, isto é, pagará a muHa de 160 réis, du
rante cada meia hora, se os combustores apagados forem vinte ou 
mais, c seguidos ; a de 80 réis se forem dous ou mais con
tíguos até vinte, e a de 40 réis quando a falta se der em 
combustorcs isolados. 

Fica entendido que a multa estabelecida pelo modo acima 
declarado deve ser paga por cornbustor, e que para sua appli
cação dcveráõ contar-se os combustorcs conjunctamentc com 
os candelabros. 

22. Se durante o tempo deste contracto houver de ser al
terado o nivelamento da cidade, ou o calçamento das ruas, do 
fórma que se torne n~cessario mudar o encanamento do gaz, 
as dcspezas de sua deslocação correráõ por conta do Governo. 

23. Este contracto terá vigor por espaço de quarenta annos, 
n contar do dia 25 de l\larço de 1854., em que, por virtude 
do contracto de f 1 de 1\farço de 1851, começou-se a fazet· na 
cidade a illuminação por gaz. E durante este prazo a ninguem 
será pcrmiltido illuminar por gaz as ruas, cdificios publicos 
c casas particulares dentro do espaço illurninado pelo Ernprcsario. 
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Fica, porém, este augmento do prazo do privilegio, depen
dente da approvaçllo da Asscmbléa Geral Legislativa. 

2! ... Tendo o Emprcsario creado a Companhia de illuminnçfio 
por gaz, mediante a competente autorisação do Governo Im
perial, s,~ndo scmprc responsavel pela execução dos contractos 
de 11 de .Março de 185l c 13 de Outubro de 1854, lica en
tendido que as obrigações e direitos q~e lhe confere este con· 
tracto substitutivo só podcráõ ser pm· elle transferidos á mesma 
Companhia, não o podendo fazer á outra dentro ou filra do 
paiz, sem prévia approvação do mesmo Governo, c com auto
risação da assembléa gt>ral dos accionistas da aclual Companhia. 

25. Findos os quarenta armos, se não fôr renm•ado este con· 
tracto, o Governo pagurá o valor do material da empresa se
gundo a avaliação feita por quatro avaliadores, dous dos quacs 
serão nomeados pelo Governo lmpe•·ial c dous pelo Empresario. 

No caso de divcrgcncia na avaliação, serão os laudos dos 
avaliadores submettidos á Secção do Conselho de Estado para 
optar entre clles. 

26. Se a illuminação deixar de cffectuar-se por não haver sido 
pmvido o estabelecimento, com a devida antecedcncia, dos ma
tcriacs necessarios, o Empresario paga_rá a multa de !l:OOO:t,;OOO. 

Em caso de I'Cincidencia, poderá o Governo, além desta multa, 
rescindir o contracto, salvo se fOr· provada a existencia de for~a 
maior indrpcndentc da vontade do Emprcsario. 

27. Todas as questões que se suscitarem na execução deste 
contracto entre o Governo c o Etnpresario serão julgadas pelo 
mesmo Governo com recurso para o Conselho de Estado. 

As que porém apparccercm entre o Empresario c os parti
culares serão decididas por um arbitro da nomeação do .Minis
terio competente, se a ell~ recorr·c1·em os particulares, c desta. 
decisão haverá tambem recurso pam o Conselho de I~stado. 

Este fUro especial é sempre obrigatorio pam o Empresario, 
que sob nenhum pretexto o poderá rejeitar: ficando, porém, 
livre aos particulares o direito de recorrerem ao fOro commum 
quando assim queirllo fazer. 

O Govemo expedirá as instrucçõcs que se deveráõ seguir em 
tacs casos. 

O Empresnrio é lambem .obrigado a fazer, dentro do prazo 
que o Governo mar·car de accordo com elle, qualquer prolon
gamento da illuminação que fór pelo mesmo Governo resolvido, 
salvo sempre o que dispõe a condição primeira dcsto contracto. 

29. Fica reservado ao Governo Imperial o direito de fisca
lização, tanto na parte especial e scientifica deste serviço, corno 
na que respeita á execução material deste contracto, que subs
titue os anteriores em todas as suas partes. 

Palacio do Uio de Janeiro, em 7 do Maio de 1862. 

Manoel Feli:&ardo de Souza c JJ/ello. 
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DECRETO N. 2.921- de: 7 de Mnio de 1862. 

Promulga o tratrado cel(lbrarlo pelo lln1sil c \'arias pntcncias da Europa 
com o reino de Hanon•r para a aboliçilo dctiuitiya, por meio de resgalt', 
do direito de Stadc ou llruushau .. cn. 

Havendo-se concluído c assignado no dia 22 de Junho do 
anno proximo passado um tratado entre o Brasil c va.rias po
tencias da Europa por uma parte, o o llanover pela outra, pam 
a abolição, por meio de resgate, do direito que pagavão na 
AH'andega de Stade os carregamentos dos navios que sobom o 
Elba; e tendo sido esse acto mutuamente ratificado e trocad:1s 
as ratificações no dia 18 de Novembro do mesmo anno, Uni 
po1· bem Mandar que o dito tratado seja observado e cum
prido inteiramente como nelle se contém. 

llenvenuto Augusto de Magalhães Taques, do l\Ieu Consdho, 
Ministro e Secretario de Estado dos r\egocios Estrangeiros, o 
tenha assim entendido c expeça os despachos que forem ne
cessarios. Palacio do Rio Janeiro, aos sete dias do mcz de 1\Jaio 
de mil oitoct'ntos sessenta c dous, quadragesimo primeiro da 
Indepeudencia o do lmpçrio. 

Com a Rubrica de S~:~a Magestade o Imperador. 

Benvenuto .. 4.ugusto de ~lagalhães Taques. 

Nós Dom Pedro 11, Imperador Constitucional c Defensor 
Perpetuo do Brasil, & c. Fazemos saber a todos os que a pre
sente carta de confirmação, appl'Ovação e ratificação virem, que 
aos 22 dias do mez de Junho do cm·rcnte anno de 1861, na 
cidade de Hanover, concluio-so e assignou-se entm Nós, Suas 
Magestades o Imperador da Austtia, o Hei dos llelgas, o de 
Dinamarca, a Rainha de Hespanha, o lmpcmdot· dos Francezcs, 
a ltainha da Gt·ãa-Bretanha e Irlanda, Sua Alteza Real o Grão
Duque de 1\lecklcmburgo-Schwcrín, Suas Magestades o Uci dos 
Paizes Baixos, o de Portugal c Al~arves, o da Pmssia, o Hei da 
Suecia c Noruega, c os senados das eidades livres c Hanseaticas 
de Lubcck, Brcmen e Hamburgo, de uma pai'le, o Sua l\Iagcs
tade o Rei de Hanover de outra parte, pelos respectivos Plcnipo
tenciarios munidos dos competentes plenos poderes, um tratado 
relativo á abolição dos direitos de Stadc, cujo teor é o seguinte: 

Sua .1\Iagestadc o lmperadot· do Brasil, Sua Magcstadc o Im
perador d' Austria, Rei de Hungria e de Bohcmia, Sua Magestade 
o Rei dos Uelgas, Sua l\lagestade o Rei da Dinamarca, Sua 
.Magestadc a Uainha de Hespanha, Sua l\Iagcstade o lmpcr·ador 
dos Fmncezcs, Sua Magcstade a Rainha do Heino unido da Grua
Bretanha c Irlanda, Sua Alteza Real o Grão- Duque de ~lecklem-
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hnrgo-Sdl\Vet·in, Sua Magesladc o Hei dos Pait.r3 ihixos, Sila 
Ma~estad1~ o Hd dos Hei nos de Portugal e dos Alga ncs, Su<~ 
~laiwstadc o Hei da Prussia, Sua Magc:;tadc o lrllpi~l'adoJ' do 
Todas as Hussias, Hei de Polonin, Gram-Duque de Filllandia, ~ua 
1\lagc.siLH.ll~ o Hei dQ Suecia o Noruega, c os Senados das cidaJt' .. ; 
lirres c Hanscaticas de LuiJcck, llremcn c Hamuurl~o, de um;.t 
parte; 

E Sua Mng1•sladc o Hei de Hanovcr dtl ou!ra partP: 
igualmcnle animados do desPjo de facilitar ~~ pronW\'('J. a~ 

rela!:ões de commcrcio c de navegação ..._,ntrc seu:; r<~:-ip\~(·tiyo.; 
Estados, resolvOriío concluir um tratado com o !i111 dt~ i:;pnl:li' 
a navega«:ão do Elba do din~ito conheddo sob a 1l1~rw:nin;u~;io 
de peJgem de Stadl~ ou do Brun:>llausr~n, c tHllllí':Írã~> para essn 
elfdto seus Plcnipnlenciarios, a saber: 

Sua l\Iageslade o Imperador do Brasil, o ~~r. C:aYG!kiro ~Iarco i 
Antonio de Araujo, Cotnlllt'!;dador da Onl:•m fi(~ Chrisio dD 
Bnl:,il, G:a:n-Cruz das Ordens da Aguia Verrncllta e do Danebrng, 
Cavalleiro da Ordem da Conceição do Portu•.:;tl, do ~\Pu fonsdho 
c St~u Enviado Ex.tr~wrdinario c Ministro Plc·tlii;otcn~iariD jnulo 
a Sua ~lagestadc o H.ei de Hanover; 

Sua 1\lage:.;tade o lmperildor d'Austria, Hei dt~ Huw~ria e (h~ 
llohemia, o Sr. Frederico Hu;;ues, Conde de !ng-d!!~~i m Eeld::~t 
de Messelbmm, Cavalldro honorario (le :\ralla, (~ra~n-Crnz <h-> 
Ordens elos Guelphos, de Guilherme de Hcssia c da casa Gram
Ducal de Oldcmburgo, Comrncndador da Ordem c r.1m-Duca! do 
Luiz de Hessia, <.' da Ordem de S. ~htlvadur da c;n•í·ia, ~;rtt 
Conselheiro privado actual c Camarista, seu E•lYiado Extraor
dinario e Ministro Plcnipolcndario junto de Sua ~ln::;c::;LJ.clc o 
Hd de Jlanovcr; 

Sua l\Jagestadc o fiei dos llelgns, o SI'. Jofio ll:!pli'tn, Bar;1:) 
Nulhomb, condecorado com a Cruz de Ferro, (~rnm-Cru:: dt) .sua 
ordem de Leopoldo c das ordens do Hamo Errwstino, de Al
berto o Valoroso, da Legifío de Honra, da Agnia VPrnwll!a, <lu 
Carlos 111, de Cllristo de Portugal, de S. Migttt•l ("-~ BaVÍI'l'<l, 
de Santo Olavo, do Leão Neerlandez, do Leão d1~ Zal'llring(~IJ, 
do i\lerito da Hess:a G1·am-Dw~:ll, da casa de Anhall, c\ c., \.V c., 
seu :\Iinistro de Estado, Enviado Extrnordinario e Ministro l'le
nipoleneiario junto de S~1a .Mageslade o Hei de Il:m•)n•r: 

Sua i\lagestnde o H.ei de Dinamarca, o Sr. Carlos Ernt>slo Joiio 
de llulow, Comrnendador de sua OrdcrH do Da!wu··o:~· e con
dceoi'ado com a cr·uz de honm da UH'sma ordnn, C;tv;tllf•ÍI"i> 
da Ordem de Santo J~stanisl;ío da 2. a elassc, Com IIH'Ild;tthl' 

tia de Santo Olavo du Noruega, CavallPiro das Unkns da E:;
pada de SuPcia c de nuilherme ~le Hc:->sin, S!'U :\iaj~ll' ~t)IH~
ral e Camaristn, seu Enviado Extraordinario em mi.-;:;ii.D t'il erial 
junto do Sua Magestadc o !lei de ILmnre:·: 

Sua Mageslade a Hainha de lk-;p:1nl1<1, o Sr. Yif'."ídP l;il
th~J'l'ez, Cavalleit'O de Teún, COlllilWilíh'!ol' da ·;1n ! ~.·ti:'fll ~~' 

1'.\liTE fí, l:iG2. 13. 
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J..,alwl a C.atho1ica c Cavalldro da dt~ C.1rlo.; 111, Commcmlatlor 
tlas· Ol'<lens de L!~opohlo da Bel~ica e J() Darwbrog-, ~;nall<'ii'O 
fla Ordem de S . .loiio, seu ~)ecretario de C ;aLinde, seu Ministro 
residente junto de Sua l\lagcstacle o Jki de Oinarnarca; 

Sua 1\Iagcstadc o lmpPrador· dos l"rancl'ws, o Sr. José Affonso 
Paulo, Barão de !\I afarei, Oficial da sua lmpl'rial Ordem da 
.Legião do Honrn, Comnwndador de nuri!Pro exlraordinario da 
Ordem de Carlos 111 de He.s-panhn, Ca\'alldro da Ordem de 
J'io IX, sou Ministro PJcnipolenciario junto de Sua .Magcstade 
o Hei de Hunovcr; 

Sua l\Iagestade a Hainlw 1lo Heino Unido da Gram-Rrctanha 
c lrlanua, o Sr. Henrique l'rancis llo\Yard, s1~11 EnYiatlo Ex
traordinario c l\Iinistro l)lenipotcndario jllnlo de Sua 1\Iagestade 
o Hei de Himovcr; 

Sua l\!ngestadc o Hei <](' lLmorcr, o Sr. Auolpho Carlos Luiz, 
Conde de Platcn Hallermtmd, Coillrnendador t1e J.a clnssc de 
sua ordem dos Gnelplws, Cram-Cruz das Ordens de teopoldo 
•la Auslria, da 1\guia Yt~l'lll<'lha da Pru.ss-ia, ela 1\guia lkanca 
da Hussia do Lcào Necdandez, da casa de Uldemburgo, de 
l)io IX, de S. 1\lauricio c S. Lazaro, L\ c., seu 1\linblro do 
Estado dos NPgoeios J~stran~eiros: 

Sua Alteza Bral o Gram-Dnquc de ]\[ccklcmlmrgo Schwcrin, 
o S1·. Olto Hr~nrique Jaspcr de \Vickcde, seu Conselheiro no 
1\linisterio da Fazenda ; 

Sua l\fages!ade o Hei dos Paizes flahos, o Sr. Antonio João 
Lucas, Barão Stratenus, Connnendador dt• sua Ordem real do 
V~ão Neerhmdt'Z, stm Carr.arista, Erniado J~xtraonlinar io e Mi
nistro Plenipolcnciario junto de Sua .Mage~tatlc o Hei de Ha
Jwvcr · 

S. ~I. o Rei dos Hei nos de Portugal c dos A !ganes, D. 
Francisco de Almeida Portugal, Conde de Lavradio, Gram-Cruz 
da antiga c muito nobre ordem da Tune e l~spnda c da ordl'm 
Militar de Christo, Commrndador da n~al ordPm de Nossa 
Senhora da [oncei~·ão de Villa Yirosa de Portugal, Gnun-Cruz 
das ordens da Aguia Vermelha da Prussia, de J.copoldo da 
Uelgica, do JJanebrog c do Hamo Erncslino de Saxonitt, f'_.a\'ai
Jeiro de 1. 11 c.lassc em diamantes da ordem do principado de 
Hohcnzollern, &c., & c., Presidente da Ct:~rnara dos l,nres, seu 
Conselheiro de Estado efl'ectilo c l\Iinistro de Estado honora
rirJ, seu cnyiado cxlraordinario c Ministro l,lcnipotenciar i o 
junto de S. :M. llritannica; 

S. 1\I. o Hei da Prussia, o P rincipc Gustavo de Yscm
bun;o c Bndingen, Cavallciro de sua ordem da :\guia V<·r
rnelha de 3.a classe, C;wal!eiro de direito da ordem de S. 
João da Prussia, c condecorado com a emz do merito 1\Iilitar, 
t;ram-Cruz da ordem da Casa de Oldt~rnbnrgo, Comrnend~tdo1· 
d1~ J. a Classe das ordens dos C~twlnho~; <l1~ llanovt·r c de Hcn
riqu:' o L(•;io tl:' Dt·unsw!c.:,, ""~t :l'f'l1''l11" Coron!'l a~grl'gndo 
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ao L" Rt>gimcnto dos Dt'tlgüe~ da (;unrda, seu En\i.u!o ellra~ 
ot'dinario e Ministro Plcnipotenciarh> junto de S. l\1. o Hei 
de Hanovcr; 

S. l\1. o Imperador de Todas as ltussias, Hl'i de Poloniil, 
(;rum-Duque de Filandi.a, o Sr. .João Persiany, Cuvalleiro d1~ 
suas ordens de Santa Anna d1~ 1. a elasse c de Santo Esta
nisltio do 1. a classe c de S. "'Iartimir de :L a classP, (iram
Crnz da ordem do Salvadllr da (;t·ecia, Cavnlll'iro do Leão d1~ 
Zac!tringP-n de 3. a classe, c condecorado com a ordem do 
Nichan-lflihar da Turquia, st~u Consellwiro privado, sru Enviado 
cxlraordinarit> c Ministro P lenipotenciario junto d1} S. l\1. o 
Ilei de Hanovcr; 

S. l\l. o Hei da Suecia c Noruch"n, o Sr. Carlos Adolpho 
Stl~rky, Cavallciro de sua ordem da Estrclla Polar, da ordem 
de Santa Anna da llussia de 3. a classe c do Dan(~hrog, Süll 

Ministro residente em missão especial jnnto de S. M. o Hl'i 
de Hanovcr, seu Ministro rosid,~ntc c Consul Geral junto das 
Cidad1•s Livres c llanscatieas de Luhcck, Brcmcn e Hamburgo; 

O Senado da Cidade LiHe c Hanseatica de LnbPek, o Sr. 
Theodoro CUJtius, Doutor em direito, Senador desta Cidade; 

O Senado da Cidad~ Livre c llanscatica de Bremcn, o Sr. 
Otto Gildcmeistm·, Scnadot· dessa Cidade; 

O Senado da Cidade Livre c Hanseatica de Hamburgo, o 
St·. Carlos Hermann .Mcrck, Doutor em direito, syndico da 
dita- Cidade; 

Os qnacs depois de tcr('m trocado seus plenos poderes, qno fori'ío 
achados em boa e devida fórma, conviérão nos artigos Sf'gnintPs: 

Art. 1. o S. l\1. o Hei de Jlanovcr contra h c para com S. 
1\1. o Imperador do Brasil, S. :\L o lmp;•rador d:t Austria, 
Hd da Hungria c llohemia, S. l\I. o Hd dos Belgas, S. 1\l. 
o Hei de Dinamarca, S. l\1. a Hainl!a de Hespilnha, S. l\1. 
o Imperador dos Francczcs, S. 1\I. a Bainha do Heino Uni~o 
da Gram-Brl'tanha e Irlanda, S. Alteza Hcal o (iram-Dm{UC de 
1\Jccklembí.ugo-Schwcrin, S. 1\1. o Hei dos Paizes Baixos, S. 
1\J. o Hei dos Reinos de Portugal e dos A !ganes, S. 1\l. o Hei 
da Pmssia, S. M. o lmpnradOI' de toda~ as H~1s ;ia~, Hei fk 
JloJonia, Gram-Duquc de Finlandin, S. M. o Hei da SuPeia o 
Noruega, e os Senado5 das CidndcJ Livres e Ibnscatieas de 
Luhcck, llremcn e Hamburgo, que aecitfío a ohrigaçüo: 

1. o De abolit' completamcnle c para 'sempre o direito uté 
hoje cobrado sobre os carrc~r1mcntos do:5 naYi03 que subindo 
o Elba tcnhão de passat· a cmbocadttnl do rio chamado SehwingP, 
direito gcrul mente designado pl'lo nome de peagrm de St:Hh' 
ou de nrunshauscn. 

2. o Hc não substituir o direito cuja supprcs3ão se estipula 
no paragrapho precedente, por nenhuma nova taxa de qualqtu·r 
nilturcza que seja, sobre o cas~n ou cnrreg:HBPnlns cll>) nn' io:' 
•111~ subir<'m ou desecrem o Elh:1. 
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3. o Jle nfío sujdt:u de ora em dinntc, solJ qualquer prckxfo 
qnc sPja, n medida nlguma do flscalisnção relali\'a ao direito 
fJ!Ie rcssn, os navios que subirem ou descerem o ]~lua. 

Fiea todavia bem entendido que as disposiç<í<'s ácima nl'ío serão 
nhrigatorias senão para com u~ potencins que tomarfto parta 
ou Jdhcrirem ao prcsentt~ tratado, rrs~rTamlo-sc cxpressnmcnlo 
B. M. o Hei do Hanonr o direito do regula•·, po1· meio de 
:~jusles e:.p~~eiacs, que não impor(Pm tisila nem dctcnç~o, o 
1 rat<Jmcnto fiscal c dnnnciro dos nnvios perlcnccntes ás potcncias 
não comprcii\'IHlidus on qno não entrarem neste tratado. 

Art. 2." S. M. o Hei de Huno ver obriga-se outro.5im pJra 
(~um ns ~ohreditas nllas partes contractanl<'s: 

1. 0 A velar como até nqni c de conformidade com suas 
aeluacs obrigaçtics, pela cons•~rvação das obras que forem no
cessarias ;i hHe navr;n1ção do E!ba. 

2.'' A nfío introduzir, a titulo ele compensação pelas des
pezas resu!t;llltes da exceução d!~slo compromisso, outro im
posto, fJUalqnr~r que seja, em substituição do direito de Stade
uu de nrunshausen. 

Art. 3. 0 ,\s obrigações contidas nos dnus artigos precedente~ 
produzirâ:1 o seu e!Tt'ito a contar do 1.• de Julho de 1861. 

Art. !1 .• o Co:no indemnisaçno c comprnsaçlo dos sacri!irios 
que impõem a S. lU. o Hei de Hanoycr as sob-reditas eslipn
LlrJi~'s, S. M. o lmper<~dor do Brasil, S. J\1. o Imperador 
1.!a Ausl ria Hei de Hungria o noemiu, S. I\f. o Hei dos fief-gas, 
!.;. 1\J. o Hd de Hinamarea, S. M. a Hainha de Hrspanha, 
~;;. M. o lrnpcrndor dos Francezc5, S. 1\1. a Hainlw do HPin~ 
l'niJo da Gn:m-nretanlla c Irlanda, S. A. Hcnl o Gram-l>uque 
dí~ fdpd;r•nJh:lr{-';o-Srhw!~riu, fi. M. o Hei dos Paizes-Baixos, 
~i. U. o Hei dos Hei nos de JlorLu~al e do ,\ lgarvcs, S .. M. o 
Hei dn Pru5sia, S. M. o llllprrador dB Todas as Hussias, Bd 
•le Polonia, Cram-Dnque de Finlandia, S . .l\1. o Hei ua Sueciil 
., Noru:'p:íl, c os Sr~nndos das ciduues Livres e Hanscalicas de 
J .n!Jcck, Bn:ml)ll c Iliimbnr~o compromcttem-se, pela sua parl<', 
n Jlílt~ar .1 S. i\1. o Hei de lLmorer, que a aceita uma somma 
1oLd de 2,trn ,338 2 /3 thallcrs nllcmãe3, distribuida pela ma
Iwira seguinte: 

l'do Hrnsil. ••• f • . . . . . . . t ,Ol3 thallers nllemãcs. 
.. \ usl ria .............. . . . 1,273 » )) 

.BI'lgica ........ ........ . . 1U,'d3 )) )) 

]~J'CliiCll ••• . . . . . ~ . . . . . . . . . 40,:t~ '• )) )) 

Hinamarca. . . . .. . . ••••• o • 20U,5'1.:l » » 

H1~spnnlw .. ' ... .......... 37,78U )) )) 

FratH:a ....... ........... 71,HJG )) )) 

1; l'<l n1-Bretanha • • • • a .... 1 ,03~1,il~1:l fi:~ , )} 

llan:Lurgn. . . .. . . . . . . . . . 1 , o:n, :t:tt l.':l )) 

l ,ul,! c! ... t'i/~t :_; )) t) 



1\f rddt'.lll Lurgo ........... . 
Noruega ................ . 
l)a iz('S- Baixos. . . .....•... 
rnrlugal . . . • . . . •.......• 
l,russia .•.•..•.••.•..••. , 
I\ussia .. , ..••.•...••••... 
Suecia ........•........•. 

lül-

t ;),885 
6'1;238 

1ü!l,9H3 
1 () '21 :l 
3!t,!d·W 

7 ,9S:J 
!H,t .. u:s 

lhal!crs allcillãcs. 
lll )> 

)) . 
» )t 

» » 
)) ,. 
» » 

l<'iea l>rm PnlNldido que as altas partes contraclanles nlio 
SPrfio eventualmente responsavcis senão pela parte a eargo de 
t:ada uma. 

Arl. 5. 0 Quanto no modo, lugar e época de pt~gamcnto das 
c1i1Tt~renlc:l quot:.~s, conveio-se ~~~~~ que o pagamento fosse cf'
feclu~ldo l'lll lhallers (aiiPmfles) em Hanover ou Il:unlmr~o, it 
('srolha do goTerno contribuinh•, c no prazo de trcs mezcs a 
tonlar do 1. 0 de Julho de 18{)1. 

Poderáõ toda\'ia intt~nir iljustes cspiciacs para ~ fim de pro
rogar-se o prazo supra indicado, ou estipular-se o pagamento 
por meio de <mnuidades. 

o pagarnenlo de juros á razão de ft. o;. do capital lornar
sc-ha obrigatorio a datar do t.o de Outubro de ·J8Gl para os 
paganwnlos um somma integral, c a <lutar do t.o àc Julho 
de 1Süt para os pa~amentos a prnzo. 

Art. 6. o A exeeução das obriga~·õrs reciprocas contidas no 
presente lr<~tado fica expressanHm~~ subordinada ao cutnpri
menlo das formalidades c regras rstalJelPcidas pelas leis cons
tilucionacs das altas partes omtrac!ante~ que são obrigadas a 
promon~r a sua applieaç<Jo no mais crtrlo prazo possivPl. 

Arl. 7. 0 O presente tratado será ralilicado e ns ratificíl('IÍCS 
serão trocadas em Hanorer antrs elo t.o de Julho de 1~Gf, 
ou o mJis breve que fôr vossin~l, depois de expirado esse 
prno. 

Em fé do qu~, os Plcnipotcnciar'ios re!pccliros o assignáriio 
c nppuzerflo o scllo de suas armas. 

Feito em IlanoTr.r nos 22 dias do mcz de Junho de· 
18!11.-(L. S.) Platen-llallermllnd.- L. S.) Aral{jn.-(L. S.) 
lnqcllzeim.-(L. S.) Norhnnb.-(L. S.) J. von J!ulnw.-(L. 
S.) V. G. de Terátl.-(L. S.) lfarâo de .~Jalaret.-(L. S) J/f'nry 
Franci~ 1/.ward.-(L. S.) Orton de JV/cliede.-(L. S.) Stra
tcmts.-(L S.) C. de Lavrarlio.-(L S.) o Principe Gustavo 
de Ysl'mburgo.-~L. S.) l"rn:iany.-/L. S.) C. A. Sterk.'f.
(L. S.) Tlt. Curtins Dr.-J_.. S.) liildemcister.--(L. S.) C. 1/. 
!tlcrc/;, Dr. 

1~ scnd.o-nos prcsPntc o mesmo lrnlado, cujo teor ficn acima 
insPrido; c bem visto, consid~mdo <~ {'Xaminado por ~ús tndo 
o qnc nclle se contém, o upproram.1s, ratiflcnmes e con11r
manws assim no lodo como em cada um elos seus arligo9 
t' rslipultH~ÜI'S, (' pela !'I'I'Sl'lik O d<.l'!loc: por fir!llt' f' \<lnl_l~(~ 
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para pt'otluzir o seu dt~vido efft~ito, promel!ctHio em fé c pa
lavra lmpcriul cumpri-lo inviolavPIIllente c faze-lo curuprir 
c observar por qualquer modo que possa ser. 

Em tcslelliunho c firmeza do que Fizl'mos lavrar a prcscnlo 
Carla por Nós assign<tda, passada com o sei! o grande das 
armas do fmpcrio, e n~ferendada pPio nosso 1\linistre> c Se
cretario de J~stado abuixo assignndo. 

Ditda no Palacio do Hio de Janeiro aos trcs dias do mf'z do 
Setembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de mil oitocentos sessenta c um. 

{L. S.} PEDRO, Imperador· (com Guarda). 

/1enrenuto A·rgusto de JJiagal!t{{cs Taques. 

DECftETO N. 2.92.2- de 10 de l\Iaio de 1862. 

Crt'n um Corpo tle En_gr'!hc;>iros rhis ao srniço do Ministerio da Arrirul
tura, Commcrcio c "Obras PulJiicas, c appruva u rcspcctiyo Rt•gulamtnlo. 

J~rn \'irtudc do que dispiic o art. 4. o do Decreto n.o 2.7!,_8 
dn 16 de Fevereiro de 18Gl, Hei por lwm crcar· um Corpo 
de EnJcnheiros tivis no scniço do Mini~tcriu da .c\griculluru, 
C01umcrcio c Obras Publicas, c Appronu o n·spediro He
gulamcnto, quo com este baixa, nssignado por 1\lanod Feli
zanJo de Souza c .Mello, Conselheiro de Estado, !\Jiuislro c 
Secretario de Estado dos Nt'goeios da Agricullura, Colllmcrcio 
c Obrus Publicas, que assim o tenha eutPrHlido c faça ('Xe
cular. Pulacio do Hio de Janeir·o em dez dt~ Maio de mil oi
tocentos sessenta e dous, qnadragesimu primeiro da lndepen
dcncia c do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua ~L;gcstade o Imperador. 
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CAPITULO J. 

DO PESSOAL TECIIXICO. 

Art. 1.0 O Corpo do Engenheiros civis, de que trata o nrt. 
4 .. o do Decreto 11.., 2.748 de Jü de Fevereiro de 18ül, cons
tal'iÍ, no maxirno de: 
2 lnsj~ectores Geral's. 
(j Engenheiros de L a clé.SS('. 

12 ditos de 2. 8 diln. 
20 di los de 3. a dila. 
20 Conducton~s de 1. n dita. 
20 ditos de 2.a dita. 
~ L o J~m cada anno será regulado o numero dos En genheiM 

ros de 2. a c 3. a classt~s c o de Conductores, quo den~rn ser 
t'mpregados, do modo que a drspeza total qtw se tl'nha do 
fitwr CO!ll o pessoal do Corpo não (~\Ceda a 10 o;, da quota 
\'olada nesse anno pela Asse1ublt'Ja Geral Ll.'gislali\'a para as 
Obras Publicas, tanto do Municipio du Côrte, como das Jlro~ 
Yincias. 

§ 2. o Em quanto por Lei não fôr fixa:Io o pessoal do Corpo, 
os individuas que forem empregados como l~ngPnhciros de 2. 8 

c 3.8 classes c como Conductm·cs, scrüo considerados addidos, 
c scrvin1õ por commissão. • 
~ 3. 0 A primeira nomcaçf10 de Engrnhciros c Conduclorcs 

será de Jivrc arbítrio do (~ovcrno, c feita <Jit~ntrc os indivi
duas que tiverem as p1·eeisas habililaçt1<~s. As vagas que de
pois se forem dando, serão preenchida:; pelos Engen lwiros c 
Conduclorcs das class<'S immcdialnmente inferiores, sendo me
tade por antiguidudc c metade por merecimento, c nfío po
dendo então individuo algum enl1ar para o Corpo st•não na 
qualidade de Engenheiro de 3. a clnsse ou Conduetor de 2. a 

c prt~ecdendo concurso; podcníü ·~ntrar porém pnra o Corpo 
de Engenheiro;;, pn•cedendo lambem concurso, ua qualidade 
de Conductor de 1. a classe os indi\·iduos que tiverem i.IS ha
]Jilitaçücs exigidas no paragmpho srguinte, c neste caso com 
eJics concorrcráõ os Condnclores de 2. 3 classe. 

§ 4. o Só poderáõ ser Inspectores Gerat:'s c Engenheiros de 
(jllulqucr das classes os indivíduos que tiverem o curso de En~ 
genharia civil pela actual Escola Central ou pelas antigas Aca
demia e Escola l\Jilitar, que precedêrão a esta, ou os que 
~1prcsontarcm titulos de escolns estrangeiras acreditadas, pt'lus 
qu:ws 1nostn~m ter habililar:fíi'S i.~mar~ :ís darp•f'l1:·3. 
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§ 5. 0 O f;overno podení tambr.m empregar no Ccwpo d~ En
gcnlJGiros civis a cslran~eiros que lenhüo a nccessaria <lptidrro 
e reconhecido merecinwnto, tendo clles entilo as nwsmas vtu:
tagens que os nacionacs. 

§ 6. 0 O~ Inspectores Geraes serão sempre livremente no
meados pelo Governo. 

§ 7. o Os Cõnductores de t. a classe nfío poclcrilõ passar a 
]~ngenheiros de 3.a sem que em cxarnrs prévios mostrem pos-
5uir os conhecimentos thcoricos e praticas nccrssnrios ao des
empenho de todas as funcções c trabalhos de que púde set' 
incumbido um Engenheiro dessa clussc. Serão, pon;m, d!s
pcnsados de tacs exames os (IliC tiverem as h:.~bilita~·õcs u que 
se refere o § r,.. o 

~ 8. 0 A nomeação dos I rt3prctores G1~l'tli'S e do!.t En~enhriro9 
(le t.a c 2.a cla:;;sl', assim eorno a Sllil demissão, SCI'iÍ pur De
creto; a norneaçno c dr~missfio do . ., Eng,•nheiros de 3.11 classe 
c Comluctores sõlrá por Portaria do ~Jinistro. 
~ 9. 0 Um dos lugares de Engenheiro de 2. 8 dassc St)I'<Í prPPn

cllidu por um arehiteclo de escola do Governo, precNlPndo 
concurso entre qnaPSfJIH'l' individuos competentcnu~nle habili
tados; não poderá, porém, ~'sle l'tHJccionario ter accesso sem 
quo se ache nas condições do % t.._o 

% 10. A suh:-ilitnic;ão nos inqwtlinH'n!os c f<lltas dos crnprcga
do3 do Corpo dn En~·enheiro.i Civis sn far<Í na ordent 1'111 que 
eslüo clles eollocados no q11adro, qnc so neha no principio 
deste artigo, tcncto-se sempre em visla a antiguidade <'m cada 
uma das categorias, salvo quando o Governo determinar o con
trario. 
~ 1l. Os Engenheiros c Concluctorcs serão cons<'rnrdos em

quanto bem servirem: e aJ,;m das pe:1as de aclverll~ncia, rc
prehcnsão em particular ou publiea, suspcns<io, c d!~rnissiio 
imposta administrativamente, não cstariio sujeitos a outras 
<!UC não sejão as da legislttç<io gerai. 

Art. 2." Os empn'gados de que trata o artigo antcccdcntP, 
pcreebcráõ os vencimentos designados na tübdla junta. 

§ 1. 0 O soldo dos Oíiieiae::; ~lilitarcs qu~ servirem no COI'po 
de Engcnheims civis, ficará colllprehend!do nos vencimentos 
da dita tabella: e quando a Asserubl1~a Geral L~'gislaliva drter
minar as condiçõe:; com que o.-; ernpre;.(ados do mesmo Corpo 
poder<Íõ apo:>entar-se o..; rnencionados O:Jkiaes n<lo contaritü 
tempo senão pura a reforma ou para apo:lentadoriu, segundo 
optarem. 
~ 2." Os cmpr<'gados do Corpo de E!1gcnhdros f.ivis, quct' 

scj;io paisanos, quer· militares, só peredwráõ as grali!ieilçües e 
transportes, de qun trata a rt>ferida tl-lhdla, quando se ac!tare:n 
ctfectivamente em exercício, ou ern mJrc!Ja pnra o seniço que 
Hws ((\r cletcl'lninado. Nos cnsos dn lieent;a, moiestia c faltas 
j:Istiflcad:ts só podcrcíõ pt'rcc!Jcr o ord:~n~tdo lho. TodaYia LerJo 
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õireilo no vrneimento integral, se as faltas forem or1·n:;íonadas 
por motivo do serviço publico niío gratificado, ou pelo da pes
soa de Sna Magcstade o Imperador. 

% a. o Os Engenheiros que o Governo. emprep;1r ntraordi
llitriamcntc fóra do quadro do Corpo terão vencinwntos nunca 
superiores aos que a mesma tabella fixa para a classe rm que 
forem considemdos, segundo a imporlancia da commissão d(~ 
rtuc <•stivcrem incumbidos. 

§ 4.0 Os vencimentos dos Fiscaes das Estradas de Ferro o 
outras emprezas de grande importuncia continuuráii a ser os 
mesmos que se achão estabelecidos, emquanto se conservarem 
os aetuae!, funcdonarios. Os ~'iscaes, poróm, que para o futuro 
forem nomeados, serão equiparados <~m vencimento~; ~~ eall~
goria aos Engenheiros de 1. 3 ou 2. a classe, podendo ser ou 
uão incluídos no quadro do Corpo conforme determinar o 
Goremo. 

Art. 3. 0 O SPrviç.o que compete ao Corpo de !Eilgcnhciro:; 
civis, seril distribuído pela maneira se~uintc: 

§ 1. o Dos dous Inspectores Geraes um ticar:í residindo junto 
no 1\Iinisterio c incumbido da direcção do ArclJiro Ceutral das 
Obras Publicas, e o outro será encarregado du p~rcorrcr c 
iuspPeeiouar as ditTercntes obras e inspccçües departamentars 
c nspt•ciücs ; podendo esse serviço ser alternado cri lre os dous 
st~ nssim o Governo julgm· conveniente. 

§ 2. 0 Os Engenheiros de 1. a classe são destinados a ser não 
só Chefes da lnsvecçuo da Côrte e de outras de maior im
portancia, como Fiscacs das grandes cmprczas su!n:end01ndas 
ou protegidas pelo Governo. 

§ 3. o Os Engenheiros de 2. a classe serrio Chefes das Ins
pecçües departamentacs, ou das Sccçücs em que estiverem di
vididas as grandes lnspccçõcs. 

§ 4. o Os Engenheiros de 3.a classe se emprcgarúõ em ser
viço auxiliar ás classes superiores, podendo tambem ser incum
bidos do commissõcs especiacs. 

§ 5. 0 Apczar da designação constante dos paragraphos an
tecedentes, poderá todavia qualquer dos serviços a que se re
ferem os ditos paragr11phos ser incumbido a .Engenheiros do 
classe superior ou infcrio; c o Governo poderá lambem cn
@arrcgar qualquer dos Engenheiros das lrcs clas::cs de serviços 
fúrn dos acima designados. 

§ 6. o Os Conductorcs tanto da 1. a como da 2. a cLJSSP, serão 
cspocialmcnte incumbidos do serviço de detalhe, c de acom
panhar a execução das obras, fiscalisando a qualidade c o cm
pr('go dos rnatcriaes, assim corno dirigindo o trahalbo dos 
operarias. Ellcs poderilõ tambern ser chamados a ajudm· os 
J•:ngcnheiros nos trabalhos de campo c de gabinete. Conforme 
a classe a que pertencerem, serão cmpn'gados em obras mais 
ou menos irnportnn(PS, SPndo pon~m suas futw~iiPs :.1s IIW~mns. 

I' I I~T,. IJ. [ :)(','l, J Í, 
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CA PJ'IT LO H. 

no ARCIIIYO. 

Art. .'f.." Haverá junto iÍ Secretaria dn Estado um Archivo 
das Obn1s Publicas, dirigido pelo lnspector Geral resitlenlt~. 

§ 1. o Alt'nn do Dircctor, haverá um Archivista, Engenheiro 
de t .a ou 2.a classe, que servirá de Secretario, c mais dous 
Engenheiros. 
~ 2. o Os Engenheiros de 3.a cl,tssc, logo drpois de nornra

dos, deveráõ praticar no Archivo ao menos por trcs rnezes, e não 
podcráõ sm· empregados em outro exercício, sem que o Inspeetor 
gemi, Director do mesmo Archivo, attcstc que possuem as 
convenientes habilitações praticas. 

Art. 5. 0 O Archivo lerá a seu cargo: 
§ t.o A boa ordem c guarda de todos os papeis, modelos, 

&c., relativos á parte tcchnica das Obras Publicns c forne
eimento das copias ncccssarias para o andilmento dos di versos 
serviços. 
~ 2.0 A organisação, o mais brevemente possível, de uma 

carta geral itineraria do lmperio, a qual depois se irá annual
mcntc reformando, conforme as novas informações que se forem 
obtendo ou tmbalhos a que se fOr procedendo. 

§ 3. 0 A reunião mcthodica e a rcgularisação das informa ... 
ções que pelos Engenheiros forem ministradas sobre observa
ções mctcorologicas, mincralogicas e gcologicas; sobre diversas 
especics de madeiras- que podem !&Cl' empregadas nos differcntcs 
ramos de coustmcção; sobre melhoramento c dirccção de es·· 
tl'ndas ; sobre navegação de rios ; sobre dados estatislicos, re
lativos á lavoura, industria c commcrdo. 
~ '"·o O Estabelecimento de fürmulüs c modelos nccessarios 

para a boa ordem c conveniente dirccção do serviço tcchnico 7 

assim como para a cconornica execução das obras. 
§ 5. o O estudo dos planos c orçamentos de todas as obras 

de importancia que tiverem do ser feitas pot· conta do Minis
lerio da Agricultura, Cornmcrcio c Obras Pnhlieas, a Orn de 
(hf sua opinião tanto sobre a parte seicnlilica, como solJrc u 
··eonomica dos respectivos projeclos. 
~ f). o O exame, não sú Lcchnico, como rconomico, das contas 

e rclatorios das obras em andamento, p<H;t sobre tudo dar 
infürmaçfío circumstancinda. 

§ 7. 0 Em geral a obrignção de prest:.tr touos os auxílios que 
t1epcmlercm dn trabnl hos tlí~ gabinl'te. 
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Art. G.o ILnerá no 1\lunicipio da C<'1rte uma Jnspc('(Jío cL1~ 
Obms Jlublicas, da qual será CJ1cf'c um J~ng(~nhciru de 1." 
(')asse. Além do Inspector haverá mais um Ajudante, que ser;! 
l~ngenheiro de 2.a ou 3. 3 classe, e tantos Engenlleii'<JS de 2." 
ou 3 ... classe e Conduclon~s quantos forem necessnrios. 

lJm regulamento especial determinará o servi~·o que compele 
a esta Inspccção, assim como o modo por que deverá ser elle 
dPsernpenhado, o numero dos empregados de que terá de constar, 
além dos já acima designados, e seus respectivos vencimentos. 

§ Unieo. Os Engenlwiros de 3.a classe, que não tirerem 
passado por acccsso de Conduclorcs, assim como estes, logo 
<JUC [lJJ'cm nomeados, dcvcráõ srrvir JWlo menos trcs mczcs 
nesta lnspccçilo. Só poderáõ ter outro destino com attcstado 
de aproveitamento passado pelo Inspector. 

Art. 7. 0 Quando as obras o exigirem, o Governo poderê.Í or 
ganisar Inspecções departamentacs, designando os seus dis 
trictos. Estas Jnspecções se modelaráõ com as conveniente 
rcd ucç ões. pela lnspecção da Ctlrlc. 
~ Unico. Havendo obras importantes em considcravel cJis

tancia da séde das Inspccçõcs dcpartamentacs, poderá o Go
verno crear [nspecçõcs exlraordinarias que duraráõ tanto quanto 
as obras rclati v as. 

Art. S.o Todas as lnspecções, assim como todos os Enge
nheiros commissionados do .Minislerio, darão ao Inspeclor Geral 
residente na Côrte contas rnensacs c rclatorios annuucs dos 
serviços a seu cargo. 

Art. 9. o O Governo poderá encarregar a Engenheiros na
cionacs ou estrangeiros, não pertencentes ao Corpo de Enge
nheiros c i vis, nem em serviço delle obras de maior impor
tancia. 

CAPITULO IY. 

HO~ ])EI'OSITO~. 

Arl. 10. JJ.avení nn11exo ú lnspccção das Obras Publicas 
do l\Innicipio da Côrtc um deposito para a arrceada~ão, fis
ealisac;ão c fornecimento dos gencros ncccssarios. O pessoal 
rk'S'-' dt•pnsil.o c seus rcspccliyn~ \Tlli.'Íll!Plllfls scrilt~ tit·si!:!II<Hlc•~ 
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jj(l n:gnlamcnlo especia 1: assim como o modo por que se prou~-
der;i a Clltnpra dos objectos precisos, e a preslat;fío delles ás obras. 

Art. 11. Nas lnspccções dcpartamcntacs c até nas cspeeiat•s 
f)tn qnc o Cm em<> julgar conveniente podrrá hav!'r deposilos 
c~rgani~~Hio~ do mesmo modo que o da Côrtc, ou de outro, 
:;rgunda as· eirnunstancias o cxi~irem. 

L\ PITl'LO r. 

11.\ EXECC~,:,\o ll.\S OniL\S, 

A ri. E~. Nl'nllumi\ obra podcra ser ldta por conta do ~~ iJ 
nisterio da Agricultura, Commercio ~~Obras Publicas, se111 ter 
~;ido pn:·via rneHtc orçada por E11gen l11:iros c approvada pl'!o 
rcspeelivo 1\linistro. Todavia em caso~ de grande urgcncia ou 
pequena importuncia das obras, poder úü cllas ser executadas, 
inckpcndc~ut{~ de orçamento prhio. 

Art. 1:3. As obras serão executadas por meio de contrartos 
f'Clchrados com individuas, que se obri~uern a faze-las segundo 
:li coudiçücs que tenhão sido prcseriptas, c pelo nu•nor custo. 
') ~~overno, porém, poderá mandar executar qualquer obra 
pJr aclmini~;lraç;1o, quando assim entender conveniente. 

Art. 14. A adjudicação das obrns que tiverem de ser feitas 
por contracto, terú lugar por ordem do Governo sobro estudos 
completos e orçamentos circumstanciados c precedendo anuun
cios com nnticipação de um a seis mezcs. 

Art. 15. A arrematação de qualquer obra para o 1\funicipio 
neutro será feita perante umn junta composta do lnspaclor 
geral rüsidentc, do lnspcctor das Obras Publicas da Côrtc c do 
J~ngcnheiro Chefe da Secção onde a obra se tiver de cxt•cutar·, 
ou do que :1 Jwuver projectado, sendo presidida pelo Director 
da 2.a Dircctoría da Secretaria de E'Stado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas. 

§ 1. o Nas Provincias a dita junta será composta do Chefe da 
respectiva Inspccção, se a houver, do Engenheiro autor do 
plano c orçamento, do Procurador J<"iscnl da Thesouraria, c 
prc[>idida pelo lnspeclor f.cral itincrant(', se alli se achar na 
o::easi<1o, on pelo Engenheiro d(' I!lllior cakgoria. 

~~ 2. 0 Na falta de quaiquer dos Eng-rnhciros indicados no 
paragrapho antecedente o !>residente da Provincia designar;\ 
quahJner ontro dos que estiverem nella n~sidindo para fazer 
parte da junta, de modo que esta nunca tenha menos de frcs 
membros. . 

Art. Hi. Nenhuma adjtH.licaçfío d1~ obrn poderá lornt~r-se 
~lft•d.iva sem ltpprov;H;i'ifJ do Mmistw d<l .\gricultura, Commer-
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do ('. Ubras Publicas, ou dos Presidenles das Pro\ incias . sair:.~ 
(juando prévia111ente houver sido determinado o contrario. 

Art. 1.7. Se o juizo da junta, de que trata o art. H.>, sohre 
a adjudicação de qualtJHCt' obra, nfio parecer conveniente no 
l\linislro da Agricultura, ComuH•rcio c Obras Publicas, este 
farú volta!' tudo :í m<~sma juntn para reconsiderar, ou man
darú que SPja a obra adjudie;ula úqudles dos pretendentes que 
na sua opinião muiores vanlag-<~lls om~n·c.<~r. 

Art. 1H. A arrematação dos fomecinwntos pnra as ohras 
feitas por administra<;ito, assim como a da conservação d!}s 
obras acabadas, tcni lugar perante a junta de quo tt·ata o art. 
15, c pelo wesuw modo preseripto para as outras arremata· 
~'Õ<'S, 

Art. Hl. Seri'ío feitas por adrninistr:u;fío todas as ohras qnc 
por sua natureza não sPja possível orçar de u111a maneira suf
ficicntementc cxaeta, ou para as qu;ws não nppar('çào arrc
matanlPs, ou emfirn que o Governo entenda conveuienle man
dar exeeutar por esse modo. 

Art. 20. Ainda no caso de apparecercm concurrcnlcs á 
:uremali.1~·Jo de uma obra, se suas propostas s<~ bas(~arem sobro 
pn·~.os sup<~riores ao do or~·aruento da mesma obra, ou se, 
sendo iguacs, ou ainda inferiores, todavia o (iovcmo por outro 
qualqtwr motivo não aelrar convenicnt«~ aceitar nenhuma dellas, 
poderá onlnnar a cxcew:ão da ohra por adrninislraçfio. 

Art. 21. Nas proprias obras feitas por administração se ad
mittirü<1, quando fôr possível, empreitadas parciaes de todos 
aquellcs serviços que S(~jno susecpl iveis de~se modo de cxc
<:uçiio, mna vez qnc 9 fioverno nfio determine o contrario. 

Art. 22. Quando se houvnr de fazrr qnalqu<~r obra por ad
ministração, o En~(·nheiro Chefe da Insp<·e~·ão em que clla 
tiver de ser executada proporá o numero c categorias de ope
ra rios que forem precisos, e organisarú uma tahella fixando 
o maximo dos jornars para as dilfcrcnles classes dos mesmos 
opera rios: o que tudo deve ser subrnetlido á approvação do 
1\Iinistm da Agricultura, Commcrcio c Obras JluJJJicas, c dos 
!,residentes das Províncias: 

Art. 23. O En~enlwiro da Secção em que se estiver fazendo 
qualquer obra por ad ministraçilo, devcrü cada mcz orçar a quan
tidade c qualidade de malcriacs precisos para o consumo do 
mez se~ninl('; c no relatorio mcnsill que ler;i de dar do an
damento da mesmn ol.Jra, indicará o telllpo que ella poderá 
ainda gastai· i'ara sua conclusão. 

Art. 2'1.. O Inspcctor ilinerautf~ nas suas visitas ;Ss ohras {'lll 

CX{'CUçiío, tanto por administraçuo como por nrrcrnalaçf10, quer 
na Ct'nte, quer nas Provincins, notará as f~tllas que aellar, 
srjão technicas ou rcgulamcntnrcs, c proporá ao Covcrno as 
providencias que jul~ar conducentes ao melhor i.HHhlllH'nlo do 
Sl'r\'i(:o. 
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CAPITULO rr. 

lllSPOSIÇÕES I~EIL\ES. 

Art. 2B. Toda a parte tcchnica c economica das obras que 
se nzemm pot' conla do l\linistcrio da Agricultu•·a, Commereiu 
c Obras Publicas, será sujeita ú inspecçrw do Arehivo Cenlrê:!l. 
Jlara este fim todos os que se aclJan~lll encarreg-ados da di
recção ou fiscalisação de semelhantes obras dever(tõ satisfazer 
ao disposto no art. 8. 0

, incluindo nos sn1s rl'lnturios todos os 
esclarecimentos e informa~~ões que forem precisus para se 
poder formar idt'~a exact.a do seu progresso. 

Art. 2n. O Governo podc~rci c:onct~ckr aos Engenheiros perten
ecntes ao Corpo de Engenheiros civis li<~ença ató dons annos, pnra 
Pmpn'garem· se em em prezas particulares, contando eiiPs anti
guidade mas sem vencimentos. lkpnis desse prazo, a lieen<:a 
ninda podení s~r prorogada, mas então alt'~m da perda dos venci
mentos, traní Lambem de todo o tempo que exceder a dous annos. 

Art. 27. Quando, pm· quaesquer circumstancias, o serviço 
se achar reduzido, de modo que não possa oecupm· todo o pes
soal do Corpo de Engenheiros civis, o Govcmo poderei p01· 
alguns dos seus empregados em disponibilidade, devendo os 
que assim fo:-em considerados vencer súmente o ordenado t1xo 
durante seis mezes; mctadn do mesmo ordenado de seis mezes 
a um armo; e se a disponibilidade se prolongar além de um 
armo, apenas contaráõ a antiguidade até o prazo de dous annos; 
c dahi em diante perderáõ tambcrn esta. 

Art. 28. Do Corpo de Engenheiros eivis se tiraráõ vs En
genheiros c agrimensores das terras publicas, servindo de agri
mensores os Conductores, ou ainda os Engenheims de 3.• 
classe; podendo o Governo empregar neste ramo de seniço 
l~ngcnlwiros que não pcrtenção ao Corpo. 

Art. 29. Os Engenheiros do Corpo empregados em qualqnet· 
dos serviços do Ministerio dcveráõ fazer as obsenações, e colher 
as informações de que trata o art. 5. o § 3. o. 

Art. 30. Ninguem poderá conc0rrer á arrematação de obras 
publicas, sem mostrm· haver satisfeito a todas as condições e 
clausulas que forem prescriptas no 1\egularnento especial nJ· 
lativo a esse objecto. 

Art. 31. Quando qualqurr obra demandar para a sua boa 
cxecuç.ão, qualidades muito espceiacs no seu executor, corno 
gosto parlicuJnr ou talento npropriado, o Governo poderá 
conlrncta-là, independente de concurrcncia, com o individuo fJUe 
se achar nestas circumstancias, devendo este só mente habi
litar-se da mesma maneira que se tivesse de concorrer á ar
rematação da mesma obra. 

l'alacio do lHo de Janeiro em 10 de Maio de _1862.
JUanocl Fcli:z1trdo df! Sou;a e Mello. 
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1':-lhPII~\ tlo!te vencluu~ntos tios •~mtn't"gaclos do Coa•tHJ tl~ Enge"' 
nlwh·o!4 •~h·is~ tnauc~xn ao ltt.•gulanacnto nt»IH'onulo pelo Ih~ .. 
•~•·cto n.0 !l.022 desta clata. 

··---·--

TIUNSP. I)L\HIO. 

--~·----.. Vcncimruto (~t·alificat'iiu . Uaxintn. "initHO . lixo IIH'JIS:tf. IIH'IlSill ~ 
---- ---- ---- ----

lnspccto1' G~ral .•.••.. tr .. &.~t>oo 3i)fi~OOO 6~000 lt-~000 
I Engenheiro de t.a classe. 120~000 23()~000 lt-tJOOO 2:t;i000 
I J>ito de 2. a classe ..... ~~~-~ooo 21/1~000 2~000 1~000 I 

I l>ilo de 3.a classe •.... 60~000 1!·6~000 2:tl\OOO 1~000 
I Conductor de 1. a classe. 40:P000 106::;000 ::t-000 1~000 

I Oito de 2.a classe ..... 30~000 76~000 2;p000 t;n,ooo 

OllSELlVAÇÕES. 

O~ Engenheiros de qualquer classe, que forem empregados 
como Chefes, venceráõ mais BO~OOO mensaes; os Engenheiros 
de 3.a classe e os Conductores de t.a c 2.a cmquanlo prati
carem no Arehivo Central ou na lnspecçuo dtts Obras Pu
blicas da Corte, só pct·ccberáõ metade da gratifica~uo respec
tiva. Palacio do ltio de Janeiro em 10 de l\Iaio de 1862.
JJianoel Felizardo de Souza e JJlello. 

DECRETO N. 2. 923- de f'l. de Maio de 18G2. 

Rcroga o art. 2ô do Decreto n.o 8G3 de 17 de ;-;orcmbro ele 18~1. 

Hei por bem, do conformidade com a 1\Iinlia Imperial o 
Tmmcdiata Hcsoluçuo ue 12 de Abril ultimo, tomada sohrn 
Consulta da Secção de J usliça do Conselho de Estndo, u~~
crctar o seguinte: 

Art. 1. o Cada ~um dos Interpretes do Commereio da Prar,a 
<lo llio de Janeiro cobrará do êmohlllH'lltos pcbs ecrtidücs, 
que passar, pelas traduq·õcs que fizer, e JWlos acto~. que pra
til'ar, nostermosdo nrt.tO, §§ 1.", 2. 0

, J." e i. 0 dollecre(o 



- ll:l -

numero oifoccnlos sessenta e tn•s dt' dezasdc dt~ Novelli!Jro 
Ue tnil oitnef'IIIOS einetlf'llf:t (' 11111, O S!'gllintn: 

J.o De cada nwia folha ~~~~ ll'ild!H'I:iio ou n~rticHio (art. 10, 
§ 1. 0 do Decreto numero oitoe!'tl!os S!'ssenla c tres), dons tuil 
réis, pngos pelo interessado no :1clo da entrega da trndue<.;fío. 

Esta quanlia é d1~vida, ainda que a lraduc\ão ou ccrlidüo 
não preencha uma lauda. 

Se a traclucçiio ou eertidfío tivPr mnis qun meia folhn, rnrla 
lauda contcrú pelo menos vinte e cinco linhas, e cada liulla 
pelo menos trintn lelrüs. 

Se a Lraducção for ordenndn em cons('qur'ncia de procedi
mt~nto oflicial, estes emolumenlos sô seriio cobrados a nn~.il se 
houver coudcntnati'io. 

2.0 Por exames, pura Vet'ificnção da •~xaclidão de outras tra
ducções (urligo citado, ~ 2. 0

) seis mil réis de cada exanH•, 
pagos no fim dcllc; para o <JUC o inlcrcssado preparará o 
Juizo. 

Se o exame durar mais de um dia, o Juiz no fim delle de
cretará aos Interpretes uma. diarüt, que não será menor do 
quatro mil c quinhentos réis. 

3. o Por verbalmente verterem em língua nacional respostas, 
ou depoimentos (artigo c.itndo, § 3. 0 ) mil e oitocentos rds de 
eada intcrrogalorio, c pela iw1uiriçiio de cada tcslcmunlta, 
ou informante. 

1:.. o Por examinarem a cxactitlfío d«s traducçfícs dos Corre
tores do navios (artigo citndo, ~ r, .. "), o tue:mw que Ycnccm 
no caso do numero segundo, sendo o exa111c judicial. 

Sendo a averiguação cxtra-judieial, c por ordem do Insprc
tor da Alfandcga, o mesmo quo ve1tccm no cilso do nuHwro 
primeiro. 

Art. 2 . ., Fica revogado o art. 26 do Decreto numrro oito
centos sessenta o tres de dezasctc de Novembro de mil oito
centos cincocnta e um. 

Francisco de Paula de Negrcin,s Sayão Lobato, do :Meu Con
selho, Ministro c Secretario de I~slado dos Negocios. da Jus
tiça, assim o tenha entrndido c faça ~~xccutar. l)alacio do 
IUo de Janeiro em quatorze de Maio de mil oitocentos ses
senta c dons, quadragesirno primeiro da Indcpcndcncia c do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Stia )Jagestadc o Imperador. 

Francisco de Paula de Nc!Jrciros Sayão l.obato. 
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DECRETO N. 2.~24--de 14- de }!aio de t8G2. 

Reúne o Termo do Prinripc no de CoriLihn, e o da l'onfa (;rn:;;:.a ao 1le 
Castro na Provincia do Paraná. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. t.o O Tf~rmo do Príncipe fica reunido ao de Coriliba, 

na Provincia do Paraná, sob a jurisdicção de um sú Juiz l\lu
nicipnl c de Orphãos. 

Art. 2. o O Termo da Ponta Grossa fica reunido ao de Castro, 
na mesma ProTincia, tarnbcm sob a jurisdicç.ão de um só Juiz 
1\Iunicipal c de Orphãos. 

Art. 3. o Fi cão revogados o Decreto numcrn mil quatro
centos c dezoito d, de1ascis dl) Agosto de mil oitocentos cin
cocnta e quatro, no que diz respeito ao Termo do Príncipe, 
e o Decreto numero dous mil setecentos trinta c cinco de 
trinta de Janeiro de mil oitocentos sessenta e um. 

Francisco de Paula de N1~grciros Sayão Lobalo, do 1\Icu 
Conselho, 1\Jinistro ft Secretario de Estado dos N egocios da 
Ju,th:,a, assim o tenha entendido c faça executar. l,alacio do 
Rio de Janeiro aos quatorze de l\Iaio de mil oitocentos sessenta 
o dous, quadragesirno primeiro da Indepcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayllo Lobato. 

DECRETO N. 2.92~- de 14 de :Maio de 18G2. 

Approva o Regulamento para o !!Crviço da inspcrção d3~ Obras Pul.Jlie;\1' do 
.Município da Curte. 

Convindo rcgularisar o serviço~ da inspccçl'ío das Obras Pu
blicas do 1\Iunicipio da Corte, Hei por b1~m, de conformidade 
com o art. 6. 0 do Hcgulamento do Corpo de Engenheiros civi5 
creado pelo Decreto n.o 2.922 de 10 de Maio do corrente anno, 
approvar ·o Uegulamcnto que com este baixa, õ~signado por 
:Manoel Felizardo de Souza c Mello Conselheiro do l~sfado, 
Ministro e Secretario de Estado dos Nrgocios da Agrieullura, 
Commcrcio e Obras Jlublicns, que assim o tenlw entendido e 
faça executar. I,alacio do Itio de Janeiro em quatorze de Maio 
de mil oitocentos sessenta c dous, quadragcsimo primeiro da 
Jndcpcndcncia c do Irnperio. 

Com n Uubricn de Sua 1\fngos!ade o Imp<'rador. 

lJlanocl Felizardo de Souza r: lJfello. 
PAI\TJ:. n. l8G~. 15. 



Rf'gnlmueufo cl:.. in~IH'f't;ào c~ns Obra~ PnMir-~~ elo Muuiet)lfQ 
da ('õrtt•. 

CAPITULO I. 

DA INSPECÇÃO D.\S ODIL\S PUBLICAS. 

Art. t. o A Inspecção das Obras Publicas terá n seu cn1·ço: 
~ 1. 0 J)irigir c executar as obras qne no l\lunieipio da Curte 

tcnhão de ser feitas por administração o por conta do 1\linis
terio da Agricultura, Commercio ,. ('!Has Publicas, ou de 
outro qualquer Ministcrio, quando ;1ssim o n•quisitnr. 

§ 2. 0 Inspcccionat· e Hsealisar l\S obras feitas no mrsrno 
1\lunicipio e por conta do mcsr:w Minis! crio, ou de outro 
quando se dct· a requisição de que trata o paragraplw ante
cedente; assim como aquelJas qnc, sendo feitas por em preza, 
devão por sua natureza Sf'l' sujeitas á fisealisa~ão do Governo. 

§ 3. o Prestar todos os serviços c executar todos os trabalhos 
que tcnltão ou possão tet· rellu:fio com as obras a que se referem 
os paragraplws ant(•cedenf!'S. 

Art. 2. o O pPssoal das Obras Puhlir<lS constará do seguinte: 
% 1. 0 Um lnspector. 
§ 2. 0 Um Ajudante do lnspcctor. 
% 3.0 Tantos Engenheiros de Secçfío c Conductorcs, quantos 

})elo Governo forem designados, attcntas as necessidades do 
serviço. 
~ l,-. 0 Um Escrivüo. 
§ 5. o Um Escripturario. 
~ 6. 0 Um Agente. 
§ 7. 0 Um Fiel do deposito. 
~ 8. o Um Porteiro. 
§ 9. 0 Um Continuo. 
§ 10. Tantos escreventes quantos forem os Engenheiros do 

Secção. 
Art. 3:> Além deste pPssoal, a lnspcr-çfto terá á ~na (Jispc

sição um numero de gnardas c feitores suflieicnte para n policia 
dos diffe1·entes serviços c fiscalisn!:ao dos opera rios; c empre
gará na execução das obras os mestres, conlra-mestrcs, officiaes 
dos diff,~rcntcs oficios, o scrvcnt~~s quo forGm necessarios. 

Art. 4. o O lnspoctor será nomeado por Decreto, c o Aju
dante, os Engenheiros de Secção c Conductores por portaria, 
sendo todos pertencentes ao Corpo d1' EagonhPiros civis; e 
terão os vencimentos que lhes comp:·lin·m, na conlormit}afle 
~da tahcHa annexa ao Hrgulamcnto approvado por DL~creto n."' 
2. 9'22 de 10 de .Mui o do corrente ~wno. 
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ús cn.1prcgados mencionados no art. 2. 0
, §% !, .. o a lO scriio 

nonH · · JS por portaria, c terão os mesmos vendmcntos <IUC 
ora percebem. 

Art. 5. o Os gunrdns serão nomeados peJo Inspcctor das Obras 
llublicas, c os feitores tambem pelo mesmo, mas sob proposta 
dos Engenhcii'Os que dirigirem as obras, devendo os venci
mentos de uns c outros ser fixados em uma tabella organisada 
pelo dito lnspcctor c approvada pelo Governo. 

Art. (}.o Os offidaes de officio c serventes serão admittidos 
po!' ordr~m do Engenheiro cnearrrgndo da obra, e segundo uma 
tabclla organisada pdo Inspeetor c npprovada pelo (;ovcrno, 
ua qual eslariio nxndos o numero, classPs c maximos dos ven
cimentos de todos os operarios nccessarios para a execução da 
mesma obra. 

Art. 7. 0 O Ajudante do !n;;pcdor será norncaclc sob proposta 
do Inspector. 

Art. 8. o Para os empregos de Escrivão c Escripturnrio exi
ge-se conhccimcntns de grammalica nadonal, das qaalro opc
J'DÇCícs fundamentaL:; da arithmeliea sobro numeras inteiros e 
fracc:ões, de cscripturação mercaulil por partida simples, c hom 
caracter de letra. 

Art. n.o Os rmprrgados de qu.c trnla o artigo nntcredenlc 
serão nomeados precedendo concurso. 

Art. 10. O Agente c o Fiel do deposito não poder;íõ entrar 
no exercício de seus crnprc>go3 sem que tenhão pn~stado, o pri
meiro fi;m~a de oi lo contos de réis, e o segundo de <tuatro contos. 

Art. J I. Na~ suas faltas c Ílll{H~tlimcntos o~ Empregados men
cionados nos %§ t.o a 3. 0 do art. 2. o se subslituirúü n::t ordem 
em ~1110 a.lli e3lüo collocados, e segundo as suas antiguidades 
em cat11 categoria; do mesfllo modo se fará a substituição dos 
<-'mpregado3 a que so referem os %~ '1-. 0 a u.o ~ salro se o 
~~ovcrno dctcrminat· diversamente. 

CAPITULO H. 

DO INSPECTOR. 

Art. 12. O Jnspcclor f~ r· "hcfo da Hcparlição, c a cllc serão 
subordinados todos os Emprrgnd•.s. 

Al't. 13. Ao In:~r0ctor compete: 
~ t.o Propôr ao l\linistro da Agricultura, Cornmercio c Obrns 

Publicas, tudo quanto f()r' eonduccnle nfío sú á hoa exeeuçfío 
e economia, como á Hscalis:.l<;iio, mdl!oramcnto e cons•:rvaçJo 
das Obms Publicas que cslcjão no dislricto da inspccç,ão; c 
bem assim representar sobre n necrssidade ou convcniencia tlo 
uhras novas dentro da mesma cirnunscripc:fíc• 
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§ 2 . .,. Organisar as plantas, perfi~, orçamentos, detui!Jf'S es
timativos, c condi\·ões Pspeciacs, rt'lativos ás obras pcrlPJH:t>nt<'S 
ao :\linisterio, quo se tiverem de fazer no dis{Jiclo da insp<'cc,·fto 
podtmd<J ineumbir desse trabalho, mns sob sua dirceção c res
ponsubilidade, ao seu ajudante ou u qualquer do:; Engenheiro~ 
de Secção; c dar sobre as obras em andamento dentro dn sua 
inspecç1o os esclarecimentos c informações que lhe torem 
exi~idos. 
~ 3. 0 Remetter ao archivo central das Obras Publicas, até 

o dia 15 de cada mcz, um mapp~ do pesso•l, materiul c das 
despczns, acompanhado de rclntorio circurnstanciado do an
darnoJnto das obras do seu districlo, e de tod;1s as novidades 
orcorridas no decurso do rnez antecedente; o bem assim a 
relação das obras que continuarem, c das que tiverem sido 
suspenst~s ou concluidas. 
~ ,'t,, o Examinar pessoalmente em épocas incertas, c pelo 

menos UBHl vez em cada mez, a quanlidade e qualidode dos 
materiars, o numero e snlarios dos truballladores empregados 
nas obras c o psfado destas, c se os trnbalhos murchão do 
conformidade com os contractos, plantas, perfis c detalhes quo 
dev<'rn estar archivados na inspecç:ão. 

§ 5.0 Hcmcttrr ao Director do Archivo ccntrt~l, logo depois 
de concluída qtwlquer obra ou concerto, o mappa demonstra
tivo da sua despeza, designando separadamente a quantidade 
e irnportanda dos materiacs em pn·gados, as qunntias gastas 
eorn o pessoal, o orçamento que pnra a mesrua obra se havia 
fi~íto, n difi'erença, se a houver, entre o orçado c o ctfecti
'arncnto despendido, c as causas a que attribuir essa difl'crcnça. 
~ G. o Hemettcr ao Archivo central das Obras Publicas copia 

dos orçamentos, p!antas e perfis das obras que se tiverem de 
executar na sua inspccção. 

§ 7. 0 Participar immediatamento no :Ministro todas as occur
rcncias importtmtcs que tiverem lugar na repartição a seu 
cargo. 
~ 8. 0 Enviar ao Archivo Central das Obras Publicas no 5. 0 

mc·z de cada semestre a relação dos rnateriacs que se deveráõ 
contractar para os fornecimentos das obras no semestre seguinte, 
com declaração dos preços da ultima arrematação, c dos cor
rentes na data em que fôr organisada a mesma rdação. 

§ go Tomar todas as providencias indicada5 pela hygicne, 
a respeito dos conductos c depositas das aguns c velar para 
que nfio haja desvios nos aqucductos. 
~ :W. Dar parte ao Ministro de todos os embaraços que 

uc.utro do dbtricto da inspccção impedirem a livre commu
nieação dlls ruas c caminhos, ou ameaçarem diflicultar seu 
tnuJsito; e hem assim de tudo quanto possa ser prejudicial á 
:..;audc P:.tblica, se provier de rui na de cdificios, estragos de 
iW'!!t(·~. ,_. de outras rptHCS'Jtlt'l' causGs. 
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§ 1 t. Rubricar, depois d., conft·ridas e proccs~ndas, as f•~rias 
dos opernrios e as contas dos fornecedores, c assignar a folha 
dos vencimentos dos Ernpn'I~<Hlos. 
~ 12. Hubricar os att!•slados, passados pelos Eng;~nheiros 

de Secção aos arrematantes ou conservadort~s das obras da sua 
inspccção, a fim de que possão rcecbPr as quantias d•~ qtw forem 
credores. Se o lnsp•~dor tivt~r motivos para suspPitar de quo 
em alguma obt'a os trabalhos não arHLíriio rt'gularmcnte, nntes 
da ôpoca ordinaria da aprescntaç;io dos allt~stados acima re
feridos, deverá procedr~r aos l'Xanws c a V(~riguaç.t1es necessarias, 
c se estes justiflearem a suspci ta, nt·gar;i a sua rubri•:a aos 
atteslatlos que lhe forem apresentados, dando parte de todo 
o occorrido ao lnspector Geral residente. 
~ 13. Despachar os pedidos relativos ao fornccim~'nto de 

maleriaes <ls difersas obras _do seu districto, quer os mat.eriacs 
cxistão no dt~posito, quer tenhão de ser ministrados pelos 
fornecedores. 
~ 1 ,.._ Ordenar, dentro da sua circumscripção, a execução 

dt~ obras ou coneet ~os que S(•.iiio urgentes e não ad mil Ui o do
mora: do que deTcni irnrnediatumcnle dar parte ao Ministro, 
justirknndo a deliberação. 
~ 13. Fawr transcrever em um Iino especial todos os termos 

de arrematação, relaliTos a obras da sun inspPeção, e CfUe lhe 
houverem sido remdtidos pela Dircetoria das Obras llublic:Js 
da Seerdnria de Estado. 

~~ 16. )i';m~l' vender <~111 hasta pnblkn, pr<'CI'dPnflo annun
cios, os objt~ctos que sobrarem ou proccdernm dP algum des
mancho de obras ou edifieios, l'it e., c qtw não tivPn~m applicação 
nas Obras Publieas, pedindo poróm previamPIIlc a approvação 
do Ministro, quando estes objectos tiverem um valor estimado 
em mJis de 500~000. 

§ t7. Dar providencias para que no deposito cxisti'ío sempre, 
cx:ecptnando os objectos de fucil deterioração, os que dt' rnpcntc 
se possão tornm· ncecssarios, c não tiverem sido arrematados 
com a condição de prompta entrega. 
~ 18. Aulorisar por cscripto ao Agente para comprar ob

jectos, que com urgeneia se tornem ncccssario-;, c não se achem 
contraetacJos, com tanto que o total dessas dcspczas não exceda 
a r .. oo~ooo no mcz. 

§ lU. l\Iarcar as horns em que devem com1~çar c t(•rminar 
os tt·abalhos das obras. 

§ 20. Examinar cuidadosa o minuciosnmenll~ as obras !ncurn" 
bidas aos Engenheiros das Sccçõr~s perteneenl~s ü sua inspccç<io, 
eorri).!;indo os defeilos que nellas por VPnlura enr~ontrar. As 
ordens que a tal respt~ito tiver de dar deYt~rúti ser sempre por 
cscripto e registradas. 

§ 21. Visitar os aqucdnctos e os chafarizc~. c dar, por in
Lermcdio <lo respectivo Engenheiro de Scc1;ão, as proúdcn-
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cias nct~cssarias p:ua que se conservem limpos c em prrfeito 
estado. 
~ 22. Assignat' os t itnlos dos ]~mprr.~arlos que forem de sua 

noHJPação, e as resalvas passa;'as aos lrllhalhadores. 
~ 23. Hubricar c f,tzcr cscriplurar O'i livros da repartição, 

nos q11acs lavrará os compclculcs lermo3 de abertura c en
ecrramPnto. 

§ 2L lnspcccionar os Empregados da repartição, para que 
cumprão promptanwnte e com cxaelidão as obrigações inhe
rentPs aos stm5 empregos, c cxceutem pontualmente as ordens 
que lhes der, conc<~rnl·nl(~S ao serviç.o, advertindo-os, c ai é 
suspcndPtHio-os, quando forem omissos e ncgligentPs. Se a 
suspensão for de Empreg;u)o de nomca~ão do Ministro, e ex
ceder a dez dias, dará parte ao mesmo Ministro. 

CAPllTLO III. 

IlO AJUDANTE DO lXSrECTOIL 

Art. 14. Ao ajud:-mtc do lnsprclor compde: 
~ 1. o Coadjuvar o lnspcclor em todos os sens trabalhos. 
~ 2. 0 En1~arrpg;11'-sc de f'azt•r o expediente nas faltas impre

vistas do lnspt•t·tur. 
~ :J.o \'isitar, st~íurre qnc lhe für p!•lo lnspr~clor determinado, 

ns obras, o dPposih, aq nedw~los c ehafaril(•s. 
% lr .• o Parlieipar por cseripto, ao lnspcetOI' as novidnrlcs, 

omi:-~s<lt•s, prcvarieaçüt•s c faltas qu<l encontrar. 
% 5. 0 Organisar, á vista das parlidpaçõt•s scmcstracs dos 

l~ngenhciros dn Sect;ão, uma parle gt•ral que dt~verá ser ncom
panllada das ohst•rvaçCws que lhe occotTPrent, e rcmelt<~t· ao 
lnsJH'c·tor al<'l J5 dias depois do prazo lixado para a entrega 
daqucllus pariicipil\Õl'S. 

§ G.o Conf<·rir as férias dos operarias c as folhas dos ycn
cin~t•ntos dos Enqwegados. 

% 7.° Fisc\alisar a oxt•cut;ão das <li~posi\tics deste RPgn1amcnto 
c das ordens do lnspPd.or, dando-lhe parte das iufraeçüt~s. 

§ 8. o Dar ao AgPtll<~ a~! amostras do qnc tiver de entrtll' 
para o dqJOsito, ou cspPeifiear as qualidades, a fim de que 
<-Hfll<'lltl empn•gado sónwnle rceeba os ohjnclos quando confe
rirem eom e lias; c v<'rifkar se elle cumpre as suas obrigações 
a este respl'ito, assistindo á cnln,da dos mesmos objcclos 
quando julgar conveniente, ou lhe iôr ordenado pelo lns
}H'dor. 

1~ u.o Conferi!· mensalmente as partes scmanacs dadas pelo 
fie do deposito~ para ,·cr se combin<Jo com as ordens cxpf'didns. 
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C\ riTULO 1 V. 

BOS KXGEXIIEIJ\OS DE S[CÇÃO. 

Art. 15. Aos Engenheiros de SPeção eomprte: 
§ 1. 0 Levantar as plantas c fazer os nivelamentos ncccs

sarios aos proj<~clos das obras p(~rt<~nePntl's {I sua srcção, c or
ganisar os orçanwnlos e de!alhes <'slimatiYos das mesllltiS ohrus, 
quando para isso rccdwn•m ord('lll do lnspcdor. 

§ 2. 0 Di ri;.\ir o liscalizar todas as obras dt~ suas fC'sprclivhs 
Secções, visitando-as com a maior assiduidade c acompanllando 
a sua construeçfío. 

§ ~l.o ErnprPgar toda a vigiianeia c cuidatlo, a fim de quo 
as obras eonduidas dPnlro das suas respecli\as Secções so 
conservem em bom estado. 

§ !1·. 0 VPri!icar se os arrematantt•s <' consf'rv:Hlores das obras 
dentro das suas ~ecçõe~; cuulprem rigoros:unenle as condições 
dos scns cont wctos. 

§ 5o .Examinar a quanti~lade e qualidade dos mall'riaPS que 
tiverem dP ser entpn•gados, n·jeitando os que julgar n:io de
verem ser act'ilos, c fawndo-os retirar dnntro de curto pmzo, 
que não cxer•derit a 2í horas. Se o arrcmatantn não cumprir 
a ordem, o EngcllhPiro determinará quP a rPmo<:iio se faça 
para o dr•rwsilo publico, se111pre por cunta d<.Hpwllr~. 
~ ü. o Fazr·r todo., os I'Xames e mr~di\ÕC~ que devem prece

der a r<'ccpçfío das obras arrematadas. 
~ 7. 0 Pi!ssar atteslados do estado das obras aos arrematan

tes ou conservadores, sempre qm~ tiverem de requerer paga
mento do que llll'S competir. 
~ 8. 0 Assignar n., fr·rias dos opcrarios dt~ sua secção. 
§ 9. 0 li'azr•r os pedidos dos objeclos para as diversas obras por 

administra\tlo, t•specificando a quantidade e qualidauc. 
~ 10. Hubriear as contas dos fornecedores, c recibos pas

sados pelos fdtorcs; ou conductorcs. 
~ 1 t. Assistir ao pagamento dos opera rios. 
~ 12. Hcmcltet· ao lnspector, no principio de cada mcz, rc~ 

lação circumstanciada dos trabalhos executados no mez an
terior. 

§ 13. Participar -sem perda de tempo no Inspcctor tudo 
quanto a este se ddr~rmina, no art. 13 § 10, que leve ao co
nhecimento do Ministro. 

Art. lü. Os EngnniH•iros de SPcçfío serão irnmediatamcnlo 
resrHmsavPis JWla hna exPcuçuo das obras que dirigirem ou 
fisculisarem, ficando poróm livres dPssa rl'sponsabilida<le se 
Dpresentarcm ordem por cscripto do lnspcctor, tendo-a cum
prid0 rigorosamente. 
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Arl. 17. O Engenheiro de Secção é obrigallo a rc.-;idir na 
Secção resp<.>ctiva, c a ter o l~scriplorio na casa da sua reiidencia. 

CAPITULO V. 

I>A SECRETARIA DA INSPECÇÃO E SEUS F.MPREGADOS. 

Art. 18. Ao Escrivão compete: 
§ 1. o Hcspondcr por toda a <'scripturação e contabilidade 

que fôr feita na Secretaria da Inspccção. 
~ 2. o Arcltivar em boa ordem os livros e mais pap~is da 

Hcpartição. 
~ 3. o Lançar os termos dos conlractos de fornecimento ás 

oln·as por principiar ou em andamento, c para conservação 
das j<i acabadas. 

§ á.. o Fazer toda a corrcspond«>ncia official do Inspector. 
§ !) . o Passar as guias dos objectos que por ordem do Ins

prctor forem remellidos para o dl'posito. 
§ ü. o Conservar em dia e em boa ordem a cscripturação 

de todos os livros. 
Art. t!J. O Escrivão será coadjuvado em lodos os seus 

trabalhos pelo Escripturario, c por outros cn~pregados que 
com o titulo de collaboradorcs poderão ser chamados tempo
rariament<>, na fórma do que dispõe o art. 4;3. 

Art. 20. Haverá na Secretarie.~ os seguintes livros: 
no assenii\HH'nto dos Empregados de nomeatão Imperial c 

.. : :"! '\: :~~~~··. ~ }~~~;·~·"!'·-

-- -'~- ..: i·, f;~•:<:~r 
L•, L,;:r-"rr••:niJI di;', ~.,nf.rfld(J~. • 
lJo reg{stro das ordens do lnspcctor. 
Do ponto dos empregados. 
Da entrada c sahida dos papeis. 
Da conta corrente dos fornecedores. 
Da receita c dcspcza do Agente. 
Da conta corrento dtls obras a cargo, dirccção ou fiscali

sação dos Engenheiros de Secção. 
Art. 2J. Cada obra será creditada pela quantia que fôr des

tinada á sua conslrucção c debitada pelas que se forem des
pendendo com o material c pessoal nclla empregados, c por 
tudo fJIJllnto m;ds com ella 5c gastar. 

Art. 22. Os trabalhos da Secretaria comcçaráõ ás !) horas da 
manhã c tcrminaráõ ;]s 3 da tarde, podendo porém ser prorogados 
quando a necPssidade ou convcniencia do serviço assim o exigir. 

Art. 23. Só St>rfio feriados, além dos domingos c dias do 
guarda, os de Fesla NacionaL 
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Art. 2'... O pnnlo será cnr.en:.u.lo pelo Insprclor, Ajudank 
ou Esc ri vão, um quarto de hora depois da marcada para o 
comeco dos trabalhos. 

Art. 25. O Empregado que faltar sem causa ao serviço per
derá os seus vencimentos; áqucllc, porém, que justificar a falla 
só se descontará a gratificação. 

Art. 26. Os Avisos o ordens que forem dirigidos ao Ins
pcctor serão encadernado~ por annos financeiros. 

CAPITULO VI. 

DO PORTEIRO E CONTINt'O. 

Art. 27. O Porteiro terá a seu cargo cuidar do asseio c arranjo 
do cdificio em que trabalhar a Inspecção das obras publi~ 
cas, c tratar da limpeza c conservação dos 1.1oveis. 

Art. 28. O Continuo coadjuvará o Porteiro, c scrú cspc
cia I mente encarr<'gado de entregar a corrcspondcncia official 
do lnspcrlor. 

CAPITULO VIl. 

DO AGE~TE E FrEL DO DEPOSITO. 

Art. 29. Ao Agente compete: 
§ 1. o Receber do 'f besouro a consignação mensal de 400~000 

pam pagamento das despezas miadas. 
§ 2. o Hespondcr ao lnspcctor pelos objcctos em drposito, e 

pelas quantias recebidas, c devidos pagamentos; sendo ares
peito dos dinlwiros tambem rcsponsavel ao Dircctor da 2.n 
Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commcrcio e Obras· Publica~, c ao Thcsouro NacionaJ, 
onde prcslafií contas mensalmente. 

§ :to Apresentar á Secretaria da Inspecç,fio, ató o terceiro dia 
de cada scmann, a reJação dos objectos que houver comprado 
na sPm<ma anlPeedrnte, mencionando os nomes dos fornece
dores c :-~s quantias pngas, devendo esta relação ser acom
panhada dns orut'ns do Inspcctor, que autorisárão <ts compras, 
das contas c recibos dos fornecedores, c dos recibos dos em
prrgados a quem os objeetos comprados forüo entrcgm's. Estes 
documentos serão rcmettidos no principio de cada mez pelo 
lnspccfor ao l\linistro, a fim de s1~rcm enviados ao TJ~esourn. 

1·1\111. 11. hL:'. 11:. 
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~ 1~-o" Passar no wrso das guias rln rcmrssa rccfho dfJS 
ob]cctos que <•ntt·nrem pnra o dcpo!>ito. As guias dcvcrtíõ voltar 
ü Secretaria da lnspeqfio para scnirem de documentos de 
debito ao Agente. 
~ 5. o Exigir recibo dos objcclos que sahircm do deposito, 

e dos quaes só fará entn•ga á vista de despacho do . lns,;._ 
pretor Pxarado nos respectivos pedidos , no verso dos qmws 
flcn•ráü ser pílssados os recibos; estes documentos ficaráõ em 
seu poder, c serão entregues na Sccn•tnria da lnspccção ntí~ 
o dia 3 de cada mcz, acompanhados de urna rcla~·no, a fim do 
se lhe faz<'r a <·ompetcnte descarga. 
~ 6. 0 J~xigit' do Escrhão, para sua T<'salvn, dcrlaraçfio dos 

docuuwnto~ que entregar na Secretaria dll. lnspecçiio, devendo 
tal declaração ser passada na relução que os acompanhar, depoi~ 
de confe-rida. 

§ 7. o Dar parte ao lnspcdor, Jogo que rer<'ha qnnlquer 
quantia, cspecilieando n procedcncia e n data do recebimento. 
~ 8." Fnzcr com promplidão c dcvidll economia as compras 

dos ohjeetos considern<los como despczas mindas r urgenlP~, 
P que forem 11l'CPS5llrios ás obras publicDs, s<'gundo as ordens 
que n este n•spnito rf'ceber do lnspector. 

% 9. 0 .\s~istir com o lnspf'etor co Escrivão :ís vendas em hnsta 
p11Jiica dos ohjectos que forem <lcsnercssarios <Ís ohras. 
~ f O. Hcc('lwr á boca do col't'f~ as quantias que taPs wndas 

produzirem: cstns quantias lhe S{'rão imrncdiatnmentc dl'hitadas. 
~ 11. Consennr em boa arn•cada~·ão e ordem os obj('rfos 

existentes no deposito. 
Art. ::o. ,\o Fit•l do drposilo compete: 
~ 1." Coadjuvar o A gentil. 
§ 2.° Comparcrt•r 110 d<'posito ás horas do trabalho para 

satisfalP!' promptamenll' as ordens do Inspcctor e do Agenb•. 
§ 3. ~ Zelar a boa arrecadnção dos ohjectos do deposito, sendo 

n•spon..-aveljuutamente com o ,\gente pelo estrago ou falta di'JI(·s. 
~ r,._ o Nãu reePbrr no dl'posito nem cntn•gar objl'(~to nlgurn 

se1u IJtll' Sl'jiio satisfeitas as formalidades exigidas nl'slc HP~ll
lamcntn, dando conta ao Agente do que houver cntrt-gado ou 
rrerbido. 

Art. JÍ. O Agente e o Fiel do d~"rosito devcráii assignaJ' 
ponto na Sr'<TPiaria da Inspcrc;fío, P serão snjt•itos nos dl"scontt>S 
quando f;11tan·m ao s<'ni~·o. 

CAPITULO VIII. 

li OS .E S C R E \. E N T E S. 

A rl. :1:2. .\o Kwr~·wntP, f' In snn rcstwdh·a St•cf;iin, rompf'lf' : 
~ I." Fazl'r !orla a cnnl'-.pondc·n~·iil oflici;d do Fll!.!I'Hiwiro 
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§ ;tu Or;.;auisur em duplicata a~ r,•rias do~ opet\ario:i c rt•gis
tra-las em um livro para esse fim designado, depois de te1 em 
sido nellas feitas as alterações que pelo lnspector forem de
terminadas. 
~ 3. 0 Escripturar o livro particular de conta corrente das 

obras, conservando-o sempre em dia c segundo o systcma 
approvado pelo Govcmo. 
~ 4. o Colleccionar J)Ol' annos financeiros as ordens do lns

pcctor, di rígidas ao Engenheiro, para scrom oncadt~rnadas. 
S 5.1) Ter em boa ordem c asseio o Escriplorio. 

CAPITULO IX. 

nos CO~Dl!CTORES, .liESTRES E CO~TilA-.liESTllES DE OFflCH~. 

Art. 33. Aos Conductorcs compete: 
§ 1. o Acompanhar a cxecnçüo dns obras, tbcalisando a 

<tualidadc c o cmpr·pgo dos materiaes, na conlbrmidade do ~ 
6 .I) do nrt. 3.0 do Hcgulamento do Corpo de Engenheiros, 
civis, c fazendo cumprir as instruec;Ocs tJUC receberem do En
genheiro encarregado da obl'a. 
~ 2. o Rubricar as relações dos ll'abalhos que I Ires fol'cm en

tregues semanalmente pelos mestres c contra-mestres, depois de 
conferi-las, c transmit.ti-las aos Engenheiro~ de Secc:üo. 

Art. :v ... Aos mestres compete: 
§ 1. o Executar com toda a exatidão os riscos da~ obms de 

que fort'm Pu~arrcgados. 
§ 2. o Proceder conseicucíosamcntc ás avaliações de que forem 

incumbidos, e presta1· as informações que dcllcs se exigirem. 
~ 3. o Vigiar que os contra-mestres sejão actiros, e que os 

operarios trabalhem com assiduidade c perl'ei<:fio. 
~ 1. o Entregar, ás segundas feiras, aos respectivos Conduclor.~s 

ou Engenheiros de See~~ão, uma relat:ãn dos tralJalhos da S(!

mana anterior, executados nas diffen•ntcs obras. 

CAPITULO X. 

llOS FEITORES D.\.S OHlL\S. 

Art. a:.>. Aos feitores compete : 
~ 1. o Tomar conta, por inventario, e as . .;ignar no Escriplprio 

do Eng-enheiro di.! Sc('~·fto, a respcdira carga de lodos os objeclos 
pcrlenccuks tis oiJrtt::-. 
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~ 2." Passar recibo dos maleriacs que en lrarcm para as obras, 
especificando a quantidade e qualidade delles, e a pessoa de 
quem os recebeu, e responder pela conservação dos mesmos ma
teriucs. 

§ 3. o Ter um caderno para o lançamento dos materiacs rc~ 
cebidos e despendidos nas obras. 

§ 4. o Tomar ponto durante o dia ao menos todas as vezes 
que o trabalho tiver de começar, ser intm:rompido c concluído. 

§ n. o Dar ao Engenheiro de Secção uma parte semanal 
de tudo quanto receberem c entregarem para consumo das obras. 

Art. 36. Sómcntc terão feitores nqucllus obras em que se 
occuparem mais de doze pc..,soas officiacs c serventes; nas de 
nwnor numero de operarias serviráõ de feitores os eonlra-mestrcs, 
:'i(~ esse nunwro ft>r maior de seis. 

Art. 37. Quando nns ditas obras se empregarem menos de 
seis opcrario3, não haverá contra-mcstn~, c um dos ofliciacs 
será encarregado das obrigações do contra-mestre e feitor com 
uma gratilicução da quarta parte do jornal respectivo, não sendo 
pm· isso dispensado do trabalho or\linario do seu officio. 

CAPITULO XI. 

DOS (j U A lt DA S. 

Art. 38. Aos guardas compete : 
§ 1. o Vigiar na conservação dos encanamentos existentes nos 

rcspccti vos d istrictos. 
§ 2. o V c lar sobre a lim pcza c conservação dos chafarizes c 

bicas publicas, e sobre a distribuição das aguas, dando parte 
immediatarncntc de qualquer deterioração que taes objectos 
sofTrerem, c das a vcriguações a que ti verem procedido para 
conhecerem os pcrpetradores do damno. 

§ 3. o Cohibir desordens e prender em flagrante os quedam
nificarem os aqueductos, chafarizes, bicas e quacsqucr outms 
propriedades publicas; conduzindo-os á autoridade policial 
mais proxima. 

§ 4. 0 Servir, no caso de lhes ser ordenado, de feitores das 
obras que se fizerem dentro dos respectivos districtos. 

§ n. o Consel'Var boa intelligencia c harmonia com os pro
prictarios das chacaras por onde passarem os aqued uctos, 
cumprindo porém rigorosamente os deveres á que estão obri
gados. 

§ 6. 0 Dar parte immcdiatamente ao Engenheiro de Secção 
de tudo que observarem relativamente ao que a este se rccom
H!enda nn art. 1 J ~ t:J. 
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Àrl. 39. Os t_;uardas usaráõ do uniforme que fôr approvado 
pelo Governo, e andaráõ armados segundo o serviço policial 
que tiverem de fazer. 

CAPITULO XII. 

IHSPOSIÇÕES _GERAES. 

Art. 40. Todas as ordens relativas á execução das obras 
que tiverem de ser feitas por administração ou nrrernatação, 
sob a direcção ou fiscalisação do Inspeetor das Obras Publicas 
do :Município da Côrtc, I hes serão transrnillidas por intcr
medio do Inspector Geral residente, acompanhadas das plantas, 
perfis, orçamentos e instrucç.ücs necessurias, assim como das 
copias dos contractos, quando os houver; c, á vista de tudo 
isto, o dito Inspector organisará as instruc\ões t•spPciaes, P

proverá quanto em si couber para o começo c amlamcnlo 
dos trabalhos. 

Art. 41. As ancmataçõc3 de fonwcimcntos fi\W Hfío st'ji1o 
propl'iamento para o consumo das obras se farão na lnspec~ão 
das Obras Publicas, seguindo-se o mesmo processo prescripto 
para as outras anemataçõcs ; a eJlas assistirá o Inspcctor 
como Presidente, o Ajudante, o Escrivão, o Agente c o indi
viduo encarregado da Hepartição para a qual seja o mesmo 
fornecimento. 

Art. 42. Uma vez em cada mez se rouniráõ em conferencia, 
o Inspector, o Ajudante c os Engenheiros de Secção, a fim 
de tratarem de negocios importantes, relativos ao serviço da 
Repartição, sendo as sossões presididas pelo Inspector, c ser
vindo de SecJ·ctario o Ajudante. Nestas mesmas conferencias 
poderáô ser apresentados e discutidos projectos de obras que 
parecerem de reconhecida utilidade para o districto da lnspc c
çtto, os quacs serão submettidos á consideração do Governo. 

Art. 43 Sempre que n amuencia do serviço o exigir, o 
Governo poderá nomear para ajudar os trabalhos graphicos 
ou de escripta os individu.os que forem nccessarios, e que ti
verem as precisas habilitações, os quacs serão dispensados 
logo que cessar a causa que deu origem ft sua nomeação. 

Art. 41-. Continuará a cat·go da lnspecção das Obras Pu
blicas a Secção de Bombeiros, o plantio e conservação das 
florestas, e provisoriamente a iiTigação da Cidade, cujos ser
''iços se regularáõ por instrucções espcciaes, approvadas pelo 
Governo. 

A.rt. 45. Fi cão revogadas as disposições em contra rio. 
Palacio do Rio de Janeiro em 1~ de Maio de 1862.

.J/anoel Felizardo de Soll..:a e Jlello. 
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JJECHETO N. 2.926-dc f!t. de Maio de 18tH . 

• o\pprov<t o Rt~gnlamcnto para as arrenuttllt:ries tios seniços 11 cargo do Mi~ 
uistcrio tia .\gricullura, Cumrut•r-cio e Obras PuiJlicas. 

Sendo conveniente cstdbelecer regras c clausulas gemes para 
as arremata<:iics c e\ecuçi'io dos scniços a cargo do Ministerio 
da Agricultura, ComuH'rcio e Obr·as Publicas, Hei por bem, 
na fórma do art. 30 do Hcgulamento do Corpo de l~ngenbeiros 
civis creado pelo Decreto n. o 2.922 de 10 de l\Jaio do corrente 
nnno, approvar o Hcgulam~nto, que com este baixa, nssignado 
por i\hrnoel Felizardo de Souza e Mello, Conselheiro de Estado, 
o Ministro e St•cretario de Estado dos Neg0cios da Agricultura, 
Cornr11~rcio e OlJras I•ublicas, que assim o tenha entendido 
o faça executar. Pttlacio do ltio do Janeiro em quatorze de 
l\laio de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo primeiro 
da lndependencia c do Impcrio. 

Com a Uubrica de Su:.~ 1\lagcstade o Imperador. 

Jlanoel Feli::ardo de Suu~a e Jflello. 

ICt>gulamento )tara as arretita&ac;ões do!li ser\'lc;os a l"argo elo 
.Hiolsterio da. .\grit"ultura, Cornmcrl"io c Obrus Publl~a•. 

C.\PIT[LO I. 

DO PUOCESSO DAS .tRRE!U T.~ÇÕES. 

Art. 1. o Logo que o Governo resolva mandar fazer· por con
truclo qualquer fomecimcnto, construccl'io ou concertos de obras 
cujas despezas cor rã o por conta do 1\ÚnistP.rio da .\gricultura, 
Commercio· c Obms Publicas, o Presidente da junta, peranto 
a qual tiver de proeedcr-so á arrematação, fará publicar an
nuncios, convidando concurrcntos, o fixará, segundo a impor
tancia da mesma arrematação, o prazo d" quinze dias a seis 
mcu~s para a apresentação das propostas. 

Art. 2. o Se a arrematação se referir a fornecimentos, sempre 
que mr possivel, serão postas em lugar accessivcl aos concor
rentes as amostras dos objcctos que se pretenderem comprar; 
todas as vezes, porém, que se tratar de construcção ou con
cert.os de obras, os concunentes poderáõ examinai' as plantas, 
perfis e detalhes respectivos, os quaes serão para esse fim dt:f-



}lOSitados alo Archi\'0 Cenlral elas Obras Publicas, onde se prcs· 
taráõ tambcm as informaçül'i que forem necessarias a respeito 
da~ clausulas gcracs c condições e~pcciacs do contrado. 

Com pcnnissfío do .Ministi'O poderáõ ser tamb"m examinados 
os fli'Çamcntos das obras ou concertos; esta pP-rmissão, sendo 
concedida a nm, fica extensiva a todos os concm'l'entcs. 

Art. 3. 0 Até oito dias antes do marcado para a arrematação 
os concorrentes devcrtíõ nprcscntat· fiador idoneo, qne se rcs
ponsabH•se pelas multas em que incorrerem, não só quando, 
ofT~rcccndo condições reputadas mais vantajosas pelo .Ministro 
da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, recusarem-se a 
assignar o contrncto, como tambem por não cumprirem as 
clausulas geraes c condições csreciaes a que pPio mesmo con
lracto se ti\'crem obrigado. Os que preferirem prestlll' cauçlio, 
o farr.o em dinheiro, ou em fundos publicos ou de compa-
nhias garantidas pelo Governo, dc\·cnd~ a mesma caução ser 
igual <Í imporlancia da fhmça, c o dcpo!fUo t'ffectuado no Thc
souro. Se mr em dinheiro vencerá o juro da I~ci, ou o cor
rente, se mr inft~rior. 

Art. !a.. o Findo o termo dos annuncios, c no dia c hora 
nellcs designados, comparPccráõ os coneurrentl's no lugar de
terminado; e ahi, em presença da junta perante a qtwl se 
tivct· de fazct· a nrremata~ão, serão inscriplos em um livro 
para t'ssc fim destinado. 

Art. 5. o Tt•rminada n inscripc;ão uc que trata o ortigo an
tecedente, os concurrPntes, em acto succcssiyo tiJ'ar;íü il sorte 
o numero .que deve designar o lugar em que serão colloeados 
para fazerem suas propostas: concluiuo o sorteio, o Pre~idcnte 
tia junta convidará pela ordem fitada pela sorte a cada con
cnrrrnte á apresf'ntar de \'iva voz, c de modo a ser dis
tinctarnt•ntc ouvido por todos a sua proposta. O IIIPmhro da 
junta que servir de Secretario, irá tomando em livro com
petente notas das propostas, c á medida que cada uma dellas 
für complctamPntç enunciada, IPrá em yoz alta o que a tal 
respeito houver cscript.o, assigmmdo depois com os membros 
da junta c o respectivo concurrentc c ~cu fiador. 

J)umnle o tempo que um c<mcurrenle fir.ct· a exposição de 
sua proposta, os outros c as demais pessoas presentes deverciü 
guardar profundo silencio; podendo o P1·esidcntc mandar saltir 
da sala os que perturbarem a ordem dos trabalhos. 

Art. G:• O Presidente da junta, antes de começar o aclo 
da arrcmata.;ão, mat·cará o tempo que julgar necessario para 
cada concurrente apresentar a sua proposta. 

Art. 7,° Finda a praça, a junta, perante a qual houver tido 
Jngar a arTemt.ttação, examinará todas as proposta5 c docu
mentos dos concurrcnlcs, a fim de dar seu parecer sobre ellas, 
indicando a que julgat· mais vantajosa. De tudo se lavrart't uma 
ac·ta, IHI fJ""' sc·r{t f'XnnHla por Pxtenso n prnposln de c',1da 
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eoncufl'enle. Esta acla, acomp:mbatla tlo5 pro;ll'ios documenlog 
npresentados pelos concurmntes, será remettida ao Ministro da 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, pam decidir sobre 
n ndjudicação. 

Art. 8. 11 As arrematações dt~ fornccim{'ntos, obras novas, con
certos ou conservação de obras terminadas podcráõ lambem 
ter lugar por meio de propostas em cartas fechadas, como 
actualmcnte se pratica, todas as vezes que o Governo entender 
assim conveniente; devendo porém as ditas propostas ser feitas 
segundo um modelo dado pelo Dircctor da 2. • Dircctoria da 
Secretaria de Hslado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas. Estas pi'Opmtas, depois de examinadas pela 
junta de que trata o artigo antecedente, serão remettidas em 
original com o parecer da mesma junta ao Ministro para 
sobre cllas decidir. 

Art. n.() Dentro de oito dias o Ministro decldrará qual dos 
concurrcntcs deve sct· encanegado do serviço posto em praça. 
Se no fim deste prazo nada se tiver resolvido, cessará a rcs
ponsnbilidadc dos concurrcntes c seus fiadores. 

CAPITULO H. 

D.\S CLAl.íSUL\S GERAES D.\S ARRF.~IATAÇfíES. 

Art. 10. 0.; arrematantes de obras novas ou concertos, os 
fornecedores dr~ matcriacs ou de qnacsquer objcctos, c os con
servadores de obras já acabadas, flcaráõ sujeitos, na parte que 
lhes disset' r~speito, ás clausulas estipuladas nos artigos seguintes, 
c que seruo consideradas geraes. 

Art. J 1. Todos os concuuentes ;Í arrcmataçt1cs de' obras 
publir.as dcvcr;íõ apresentar preliminarmente attcstados que 
abonem su:J capacidade, c offcrcccr fiança idonca ou cauçao, 
na conformidade do urt. 3. 0

• Ü:i attcstados ·dl) capacidade não 
serão exigidos para os fornecimentos de matcriacs, trabalhos de 
cxtracçlio de , pcdms ou terras c formação de,, aterros, cuja 
irnportancia for menor de 10:000~000. 

Art. 12. A liança será de 20°/o do orçamento das obras. 
Arl. 13. Para que o arrematante em tempo algum possa 

nll~'ga1· ignorancia das obrigações que lhe são impostas, logo 
que ft\r feita a adjudicação, e antns da assignatura do con
traclo, assignarü todas as plantas, traçados, perfis, especifica
ções c mais informaç.<ics ncccssarias á execução das obras. 

Estes documentos anncxados ao contt·acto constituiráõ parte 
;.ntegrantc do mesmo, e, no caso de duvida ou questão serão 
os unicos ''álidos. 
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Para seu governo c uso ,particular o arrematante perceberá 
do Archivo central das Obras Publicas copia de todas as peçai 
que assignar. 

Art. 14. O arrematante não poderá transferir a outrem toda 
ou parte de sua empl"eitada sem prévia autorisação do Governo. 

Se esta clausula não fôr observada, o contracto poderá ser 
resdndido, e, segundo fôr determinado pelo Governo, se pro
cederá a uma nova adjudicação a quem por menos fizer, ou 
se mandaráõ exccutaa· as obras por administração, c em nmbos 
estes casos todo o excesso de despezas que houver, será pago 
pelo nrrematantc primitivo. 

Art. 15. Emquanto durarem os trabalhos, o arrematante 
não poderá ausenlar-se dos lugares da sua execução senão para 
ncgocios concernentes ao serviço, e até quinze dias, devendo 
preceder autorisação do Engenheiro. Se a auscncia fôr por 
outros motivos, ou tiver do prolongar-se além do prazo acima 
indicado, será preciso permissão do Governo. Em ambos os 
casos deverá o arrematante deixar pessoa idonca approvada 
pelo Engenheiro ou pelo Governo, segundo tiver de ser a de
mora, c munida de plenos poderes para solver qualquer du
vida ou questfto que por Tentura appareça em sua auscncia; 
não podendo de modo algum allegar esta para esquivar-se 
a qualquer rosponsabilidade que lhe deva caber. 

Art. 16. O arrematante comc~ará a execução das obras nas 
épocas fixadas crn seu contracto empregando quantidade de 
materiacs c numero de operarios sufficientes. s~, expirado o 
prazo de tres semanas, contado do em que deveria encetar os 
trabalhos, não o tiver feito, o ~ontracto poderá s~r rescindido, 
e pagará uma multa equiYalentc á metade de sua fiança. 

Art. 17. Quando por falta de materiaes, operarios, &c., 
os trabalhos marcharem mal ou lentamente, de modo que ins
pire receio de que não serão concluidos no prazo marcado, o 
arrematante receberá do Engenheiro uma notificação por es
cripto, ordenando os augmentos que deTerá fazer nos mate
riaes c no pessoal, & c. ; bom como o tempo dentro do qual 
deverá cumprir esta ordem de serviço. 

Se expirado este tempo, o arrematante não tiver cumprido 
a dita ordem, o Governo poderá mandar fazer a obra quer 
poa· nova empreitada, quer por administração á custa do ar· 
rematante, o qual será debitado pelas sommas que se dcs
penderem com a execução e conclusão das mesmas obras. 

Terminado o trabalho, se a dcspeza fôr inferior á importancia 
do contracto, a difTercnça será entregue ao arrematante de
pois de e1:pirado o prazo da garantia; se porém fôr superior,. 
o arrematante será obrigado a concorrer com o que faltar até os 
limites de sua fiança e sommas retidas nos pagamentos por conta. 

Art. 18. Se durante a execução dos tr·abalhos fôr conve
niente ordenar-se alguma alteração ou modificaçiio aos pro-

r.\nTr.. n. 1862. 17. 
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jcdos prilllitivos, o arrematante deverá executa-la, logo qui 
receber notillcação assignada pelo Engen hciro. 

Se as alterações ou modificaç.õcs trouxerem nugmrnto .ou 
diminuição de trabalho, o valor do contracto som·erá identiCo 
nccrcscimo ou reducção, servindo de base para calcular essa 
importancia os preços do orçamento. 

Se as alterações produzirem um augmcnto ou diminuição 
de mais de um quinto do valor do contraeto primitivo, u arrema
tante poderá requerér rescisão do conlracto. 

Art. 19. Todos os rnctterines serão <las dimens(ics c qualidades 
especificadas nos contraclos, c deverúõ ser trabalhados e col
locados segundo os preceitos da arte. Não poderáõ ser empre
gados sem ser examinados pelo Engenheiro. 

Art. 20. Sempre que o Engenheiro presumir que t'xistem 
nas obras \'icios do construcção, ou materiacs de inferior qua
lidade, ou mal collocados, deverá ordenar a s•Ja demolição e 
rccorJstnH~!:ão, isto quer durnnte u cxecw;,ão, quer na occasião 
da rec~pção provisoria ou na da definitiva. 

As dcspczas desta veriHcação serão feitas por conta do ar
rematante se reconhecer-se a insufficcncia ou defeito das obras. 
No caso contrnrb as despczas corrcrilõ por conta das obras 
publicas. 

Art. 2 L A rccus1 do arrematante ou contestaçuo sobre vi
cios e defeitos das olH'JS será levada ao conhecimento do Mi
nistro, que rcsolrerú como ftir de ju< ~ça. 

Art. 22. Exccptuando os cJs'os determinados em condições 
cspceiacs do conlracto, o arremalant~ dtwení á sua custa não 
só fazer todos os trabuilws prcparatorios, como fornecer as 
ferramentas, ulensilios c mecanismos nceessarios ú execuçã() 
das obras que conlnH~tnr. 

Art. 23. Accordados os preços da execução das obras, -O 

arrematante não poderá rcdamllr a tal respeito, aJlegando 
erros ou omissões na composição das peças que servirão de 
base á arrcrnatacão. 

Art. 24. O ar-rematante escolherá os mestres e operarias, e 
será rcsponsavel pelos actos de seus snbordinados, não só 
}JOl' tudo que diz respeito á realização das obras que con
tractar, como tambcrn pelos prejuízos que possfio provir aos 
particulares por abuso on incuria do pei>soal que empregar. 

Art. 25. O Engenheiro terá o direito de exigir a substituição 
dos agt'nlc3 ou operarias do arrematante, por motivos de in
subordirwçfío, iucapacidadc ou falta de probidade. 

Art 26. O arrematante por si ou seus prepostos exami
nará frequentcrncnlc os trabalhos que lhe furão confiados, o 
acompanllarú o Engenheiro nas vi3itns de inspccção sempre
que lhe fôr ordenado. 

Art. 27. O Governo terá naqncllas obras arrematadas~ em 
que julgar ccnvcnicntc, um ou mais Conductores p]ra acom-
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p<lnharcm c v1gtarcm a execução dns mesmas, a fim de im· 
mcdialamcnte ndvcrtirem os Engenheiros das infracçõcs qua 
t.iverem notado, ou do contracto ou das instrucçõcs por elles 
dadas. Estes Conductorcs não terão ingerencia alguma na di
rccção das obras, limitando-se a tomar nota do que observarem, 
para de tudo darem conta aos Engenlwiros, c n colher os dados 
neccss.arios para a medição das obras, c para todas as averiguações 
a que possão os Engenheiros tei' de proceder antes de passareRt 
os attestados precisos para o pagamento- dos arrematantes. 

Art. 28. Os pagamentos serão feitos nas épocas fixadas no 
contracto, c sempre em rdação ao valor da obra feita. 
Jndep\~ndente da fiança, em cnda pagamento se reterá 10 °/o 
da quantia a receber; estas som mas relidas, só mente serão 
entregues ao arrematante depois de ler findado o prazo da 
garantia das obras que tiver executado. 

Art. 29. Immcdiatamente depois da conclusão de uma obra, 
ou de cada parte della, conforme no cuntracto estiver estipu
lado, se fará o seu recebimento provisorio. A recepção defi
nitiva ten1 lugar d(~pois de terminada toda a obra c expirado 
o prazo da garantia, que será de trcs mezes para os trabalhos 
de conservação, de um anno para os aterros c cavas de toda 
a cspccie, de seis mews para empedramento, macadam c cal
çamento, e dn um a dous annos para as obt·as d' arte. 

Nos contracios cspeciacs podcráõ estes prazos ser alterados 
para mais, segundo as circumslancias. 

Art. 30. l'anto a recepção provisoria, como a definitiva de 
qualquer obra, serã feita pelo Engenheiro que a tiver diri
gido em pr<~:.ençn do arrematante, que será disto prevenido por 
escl'ipto. A recepção definitiya das obras de maior importam~ia 
será feita do mesmo modo, naas com assistcncia do Inspector 
das Obras Publicas da Corte, ou de qualquer outro Enge
nheiro que o Governo para tal fim designar. 

A falta de comparecimento do arrematante não constituirá 
motivo sufficientc para adiar-se o recebimento das obras. 

Art. 31. O arrematante não terá direito a reclamar indem
nisação alguma por perdas, avarias ou prrjuizos quaesquer, 
occasionados por negligencia, imprcvidcncia, falta ue meios, 
ou erros de dirccção dos seus tr.1balhos; nem ainda por casos 
de força maior, salvo se tiverem sido previstos nos conlractos. 

Art. 32. Nos contractos serão fixadas as multas em que in
correrem os arrematantes, quando faltarem ao cumprimento 
das obrigações que conlrahircm. 

O proponente que preferido recusar as5ignai' o contracto, 
pagará uma multa equivalente a 10 °/o do valor da fiança ; esta 
multa nunca será inferior a I 00~000. 

Art. 33. O arrematante não terá direito de reclamar in
demnisação alguma pela demora de qualquer dos pagamentes 
que so lhe dever. 
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Art. 34.. Quando o Governo por qualquer razão ddcl'minar 
a cessação ou suspensão de uma obl'a arrematada, que estf'ja 
em andameuto, o arrematante poderá requerer que se proceda 
á recepção provisoria dos trabalhos que estiverem já feitos, e 
depois á recepção definitiva, findo o prazo de garantia. 

Art. 35. Sempre que houver rescisão do contracto ou sus
pensão de obra em andamento sem ser proveniente de culpa 
do arrematante, o Governo o indemnisará de todas as despczas 
que elle houver effccliva e razoavelmente feito para a conti
nuação do mesmo contracto, fazendo os descontos convenientes 
nos preços duquellcs objcctos que se tiverem estragado com 
o uso. 

Art. 36. Se o arrematante ther prestado caução em valores 
depositados, a retenção que se lhe fizer nos pagamentos suc
ccssivos poderá ir diminuindo e até cessar, quando ao Gm·crno 
pareça que a somma dás quantias já retidas com o valor 
da caução, aprcscntão uma garantia suficiente para assegurar 
o perfeito cumprimento do contracto. 

Art. 37. O arrematante não podcrti reclamar por qualquer 
accrescimo de obra que faça sem ordem pol' cscripto do En
genheiro, ainda que o dito accrescimo haja produzido grando 
melhoramento na execução do trabalho contractado. 

Art. 38. Todas as duyidas e contestações sobre a intelligcncia 
tanto das clausulas gcraes como das especiaes dos cont1·actos, 
serão resolvidas pelo Ministro da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas na Côrte c nas ProTincias pelos respectivos 
Presidentes, quando as circumstancias rcqucirão brevidade na 
dedsão. 

Art. :i9. l<'icão reyogadas as disposições em contrario. 
Palacio do ltio de Janeiro em 14. do Maio de 1862.

Manoel Fcli:.m·do de Souza e Mello. 

DECHETO N. 2.927 - de 21 de 1\faio de 1862. 

Concede ao Conselheiro Candido Bap,ista de Oliveira e Luiz Plinio de 
Oliveira a necessaria permissao para transferirem ao Barllo de Mauá 
os privilegios e favores, que lhes rorllo outorgados pelo Decreto n.o 1. 733 
de 12 de l\Iar•;o de 18&6. 

Attendendo ao que Me representárão o Conselheiro Candido 
Baptista de Oliveira c Luiz Plinio de Oliveira, concessionarios 
da Estrada de Ferro entre esta Cidade e o morro da Boa Vista, 
no caminho que conduz á Gavea, Hei por bem Permittir-lhes 
f!UC lransfirão ao Barão de 1\fauá os privilegios c favores que 
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lhes forão couccdidos por Dcc•·eto n. • 1.733 de 12 de l\farço 
de 1856. 

Manoel Felizardo de Souza c 1\Icllo, Conselheiro de Estado, 
l\1 inist1·o e Secretario de Estudo dos Negocios da Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte um de Maio 
de mil oitocentos sessenta c dons, quadragesimo primeiro da 
Jndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magestadc o Imperador. 

Manoel Felizardo de Souza e Jfello. 

DEI:HETO N. 2. 028- de 21 de Maio de 18ü2. 

Concr(lc á Associnçiio do Gnhinelr Portugucz de Lritnra da Província do Ma
r.anhão autorisação para continuar ª exercer suas funcções, e appron os 
rcspecth os Esta tu tos. 

Attendendo ao que reprPscntou a Directoria da Associação do 
Gabinete Portuguez de Leitura da Província do Maranhão, e de 
conformidade com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho de E~tado, exarado ('fn consulta de 26 de Novembro 
de 1861: Hei por hem Conceder á dita Associação autorisação 
para continuar a exercer suas funcções, e Approvar os seus Es
tatutos, com declaração de que nenhuma in novação, alteração ou 
reforma dos mesmos Estatutos se fará sem prévia autorisação do 
Governo, e que ficão rcsalvadas ns disposições do art. 35, e 
seguintes do Regulamento n. o 2.711 de 19 de Dezembro de 1860, 
que estabelecem outros casos de dis5olução, accrescentando-se á 
disposição do art. 3.0 § t.• a clausula- mediante prévia ap
provação do GoYerno, do que se lhe passará a competente carta 
para servir-lhe de titulo. 

José lldefonso de Souza Ramos, do .Meu Conselho, Senador do 
lmperio, l\finistro c Secretario de Estado dos Negocies do I mpc
rio, assirl) o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro, em vinte um de .Maio de mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragesimo primeiro da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua ::\'Iagestade o Imperador. 

José lldefonso de Souza Ramos. 
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l~statutes. 

TiTULO J, 

Da Associação, e seus fins. 

Art. f .o A Associação é composta de accionisfas de uma ou 
mais acçôcs, c denomina-se -Gabinete Portugucz de Leitura
em Maranhão. 

Art. 2. 0 Os fins da Associação são, promover a instrucção- c 
recreio, pelos meios seguintes: 

§ 1. o Organisar uma livraria escolhida nas sciencias, litlera
tura, commercio e artes. 

§ 2. o Subscrever os mais acreditados pcriodicos nacionacs o 
estrangeiros. 

§ 3. 0 Quando os interesses da Associação o permittircm, eol
ligir as obras de mcrito na lingua porluguPza, fazer reimprimir 
os livros raros, e imprimir os manuscriptos interessantis da mes
ma língua. 

I'ITULO 11. 

Do Capital da Associação, seus rendimento.,, e applicação. 

Art. 3. o O capital da Associação compõe-se: 
§ 1.a Do producto de 200 acções de 20~000 cada uma, po

dendo emittir- se maior numero, quando a asscmbléa geral o 
julgar neccssario. 

§ 2.: Das sobrils. annuaes da receita, c dcspcza. 
~ 3. Dos donal1 vos. 
Art. 4. o Silo rendimentos da Associação:· 

i 
1. o .As contribuições dos accionistas. 
2. 0 As quotas dos subscriptores. 
3. o As multas. 
4. o Quaesquer outros rendimentos não classificados. 

Art. 5.0 As despezas do estabelecimento serão feitas pelos 
rendimentos mencionados no art. 4. o, e o saldo que ficar no 
fim de cada anno será capitalhmdo (§ 2. o do art. 3. 0 ), c appli
cado ao augmento da livraria, emquanto fôr ncccssario. 

Art. 6. o Accumulando-sc fundos não precisos, reservada uma 
quantia para occorrer ao supprimento da renda, será o exce
dente levado annunlrncnle ao fundo de reserva, e applicado em 
descontos de tilulos os mais acreditados, c dl' prornpta rcnliza(.ão. 



- 135-

At·t. 7. 0 No caso do artigo antecedente, os lucros que re901-
larem serão distribnidos em di vidcndos pelos accionistas, a 
tanto por acção, ou terão qualquer outra applicação dctcrmi· 
nada pela maioria <.los accionistas. 

TITULO 111. 

Dos ar:ciunislas, seus direitos, e deveres. 

Art. 8. 0 Para ser accionista é ncccssario: 
§ 1. o Ser cidadão porluguez, beu! morigerado, c de o~cupa-

çfw honesta. 
§ 2. o Ser approvado pela dircc:toria. 
Art. !J.o Co111pete aos accionistas os seguintes direitos: 
~ l. u Fazer parte da assembléa geral. 
~ 2. 0 Pedir ao Presidente a convocação da mesma, em re

querimento motivado c assignado, pelo menos, por 10 ac
cionistas. 

§ 3. 0 ApresPntar em a~scmbléa geral, ot~ á dircctoria, quaes
qu~r propostas lt)tHlcntcs á utilidade da Associação. 
~ 4. 0 Usar dos livros, c pcriodicos do estabelecimento, na 

fórma dos regulamentos. 
§ 5. o Transferir as suas acções á pessoas ainda não accio .. 

nistas na fôrma do art. 8. o 

Este direito ó extensivo aos herdeiros dos accionistas falleci
dos: mas em nenhum caso o Secretario fará a transferencia, 
sem que o transferente esteja quite com a Associação. 

Art. 10. Os accionistas tem os seguintes deveres: 
~ 1. e Tomar c possuir uma ou mais acções. 
§ 2. o Pagar quinhentos réis mensalmente, ficando porém 

isento desta contribuição por auscncia exce<.lente a um mez, 
durante o tempo que ellJ durar, comlanto que o participe pre
Yiamente á dircctoria pot· intermcdio do 1. o -Secretario, 
~ 3. o Aceitm· os cargos c com missões para que fôr eleito, 

podendo porém escusar-se, se fót· reeleito, ou por molestia 
permanente c grave. 

Art. 11. Ficará inhibido de levar obras do gabinete: 
§ L 0 O acdonista que deixar de satisfazer as mensalidades 

(§ 2. 0 do art. 10) por mais de tres mezcs, sendo-lhe pedidas: 
será porém restabelecido nos seus direitos pagando o que de
ver, com a multa de 20 °/0 • 

§ 2. 0 O que fôr convencido do extravio voluntario de qual
quer objccto pertencente ao gabinete. 

§ a. o O que fôt' convencido c.lo tentar desacreditar a Associa
ção por factos, ouw por palavras. · 
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Art. 12. Perderá o direito de accionista: 
§ t.o O que deixar· de ser cidadiio portuguez, ficando-lhe 

porém permittido o uso da faculdade do § 5o do art. 9. 0 

§ 2. 0 O que deixar de pagar tantas mensalidades, que, ac
curnuladas com a multa {art. 11 § t.o), absorvão o valor da 
acção ou acções, que possuir. 

§ 3.0 O que se achar comprchcndido nos casos dos §§ 2." 
e 3.0 do art. 11. 

Nos casos dos ~§ 2. 0 c 3. 0 deste artigo, as acções, que o ac
cionista possuir·, serão consideradas nullJs; revertendo o seu 
valor á beneficio das outras acçües. 

TITFLO IV. 

Da assembléa geral. 

Art. 13. Todos os accionistas, não cornprehendidos nos arts. 
11 e 12 dnstc·s Estatutos, tem voto individual em assernbléa 
geral, seja qual fôr o numero de suas acçõPs. 

Art. 14. A asscmbléa g~ral serti convocada or9inariamente 
nos mczes de Janeiro c Julho de cada armo, e extraordina
riamente; quando as circumstancias o exigirem (§ 2.0 do art. 
9.0 e § 3.0 do art. 23). 

Art. 15. Serviráõ de Presidente e Secretarios, os mesmos da 
di rectoria, e serão su bstituidos pela mesma fórma (Tit. 6. 0 ). 

Art. 16. Urna hora depois da designada nos annuncios, (feitos 
com alguns dias de antecedencia em um, ou mais periodicos) 
abrir-se-ha a sessão com os accionistas presentes, e as resolu
ções, que se tornarem, obrigarâõ a todos os membros da As
sociação. 

Art. 17. Compete a assembléa geral: 
§ 1.0 El<'ger a directoria na sessão do mez de Janeiro de 

cada anno (art. 18 § t.o). 
§ 2.0 Eleger a commissão de exame nas sessões dos mezes 

de Janeiro e Julho (art. 18 § 2. 0
). 

§ 3. o Tomar conhecimento do estado da Associação por meio 
de um relatorio, que lhe apresentará o Presidente nas sessões 
de Janeiro e Julho. . 

§ 4. o Tomar contas â directoria segundo as informações, que 
lhe forem ministradas pela commissão de exame nas sessões 
de Janeiro e Julho. 

§ 5. o Conhecer das accusações dos accionistas contr·a a di
rectoria, ou qualquer de seus membros, e sobre ellas deli
berar na conformidade destes Estatutos. 



- 1;37-

§ G. o lluformar os JH'C5Cnles Esta tu los em virtude de proposta 
reduzida a artigos, c assignada por melado pelo menos <.lo 
numero total dos accionistas. 
~ 7. o Discutir e decidir us propostas, que lhe forém diri

gidas pela dircctoria, ou nprcscutudas por algum dos accionislas. 

TllTLO Y. 

Das eleições. 

Art. 18. Nas sesst5es onlinarias dos tur'zes dt~ Jatwiro (1 Julho 
de cada anno, dt•pois da leitura dos rel<.ilorios ( %~ ~J:• e 4. o 

do art. 17) terão lugar as elci~ões por meio de listas dos accio
nislas presentes, e dos au:;erll(!S, que us remellcrcm em carta 
fechada dirigida ao 1.0 Secretario: serão fcilas pela ordem 
seguinte : 

§ 1. o Da directoria (art. 22) na sessão do mcz de Janeiro. 
§ 2. 0 Ua commissão de exame (art. 33) nas sessõc3 dos 

mezcs de Jnneiro c Julho. 
Art. 19. O Pn'sidenle r·orJfl~i·ir<i ns listas com o numero do:> 

accionistas presentt~s, e deda1·;u·ü os 11onw~• dos aust~nlcs, q1w 
as houverem remellido (art. 13 ), assim com J o numero total 
dos votantes. 

Art. 20. A leitura das li--tas SI'I'Ú r~.~ila pelo Presidente, c 
cada um dos Scerdarios tiu·ü assentamr~nlo dos voto:_; em mappa 
separado. e sendo l'sles eoul'eridos pc!u Prc~i~dente, participará 
á ass,):uhléa o resultado dil \ota«·;)o. 

Art. 21. Nas actas respectivas· seriio mrnrionnr~ns todos os 
votado~ com o llllllwro de votos, q tw U n~r1·m nh~idn; e ~~m 
todo,:; os ca5oti em que houn'l' empates, a sorte fh'eidirá di.l 

col!oca~ão dos nomes. 

Da dircctoria c suas attrit!u·r:r;r'::. 

Art. 22 . .A Dirretoria da l\S"OI'Ül~=in rnmrflf'-~(~ dl' cim·o 
membros, a saber: Pn-sidl'nlP, Yicc-Prc~ille;!tc', 1. 0 Sccrelariu, 
2. 0 Sccrdario e Thr>soun'iro. 

Art. 2:L Süo ut1rihui<Jit•:; dn Diredori;•: 
~ 1. o HeprescniJr êJ /':.~S('I"'::(:!'' ll<l ~n'i!r'llLl<:i!o «' d('fesa dos 

seu.-; uireilos 
l'AflTE 11. lSC~. I''· 



- 138-

§ 2. o Cumprir c fazer cumprir os presentes Estatu(os, c as 
dclihera~'fi(•s da asscmblén. 

% 3. o Dl·iiLH'Lll' ~obro a convocnr;ão da asscm.bléa, quando 
o jlll[~i\!' m:J',Tflil'lJte. _ 

.~ L" 1 ::·('di' os cmprrgos nccessarios, rscolhcr n contractar 
pí•-;soa..;; idonl'ttS p<ll'a excrrc-Jos; s__uspendcr os empregados, c 
despPt.li-los, quando o exigir o belll do seniço. 
~ :;." \-i~;iar pcl:.1 conscnaçüo do Gabinete, c promoycr o 

SPll n ugmen to. 
§ (L" l\1audar recolher os fundos e rendas da Associnção, c 

fazer n sua applicaçfio (arts. 3. o, 4. o c 5. "). 
~ 7. o Tomul' contas ao Thcsoureiro no Hm de cada IIH'Z 7 

(~ ~~~rnpn' qne o jul~ar ncc(•ssario. 
§ 8. o Aurir n manter curr<'spoudcncia com outros cstahclc-

1'illll'ntos scmcllwnl('S. 
§ 9. 0 Admillir <H~cionistas e snbscriplorcs. 
~ 1 O. ExpPdir diplomas dn socios honontrios (Til. 8. 0 ). 

§ H. Aceitar a lransferencia de acçüPs (% 5. o arl. 9. "). 
~ 12. U1•gu!ar e determinar toda ü admiuislração ccouornica 

do cstabell·cilllCilto. 
~ 1:1. lmpôr nos acciouistas as penas em que incorrerem 

(arts. Jt c 12}. 
~ 11.. Org:n:isar os regulamentos necessarios para a admi

nistração do (~slabclecirnento. 
~ 1J. J)dihcrnr a cornocação dos supplentcs na fórn1a do 

ürl. 31. 
Art. 2'~. A Direeforin reunir-se-h a pelo menos duas vezPs 

mcnsaluwnte para deliberat· c prover sobre os objectos de sua 
incumlJencia. 

A rl. 25. Nilo poderá haver sessão da Direcloria sem que 
cstnjflo presentes pelo menos trcs Directores. As suas delibe
raçües serão lolllad<ts por maioria dos membros presentes~ po
(kndo os qnc ~;t• nfío conformarem assignar a nela com de
clararão. 

Art. :w. :\o Presidl'nle incumbe : 
~ 1. o Faz"r e~~ecutar as deliberariJes da assemhlt··a c di-

rcLtoria. · 
% 2. o Hcsigtwr os dias das sessões da mesma Dircctoria, or-

dinarias c extraordinarias. 
% ~~." Abrir ns sessões da asscmbléa c dirccloria, c dirigir 

:JS' seus traballlos na fúrrna dos regulamentos. 
§ ,,. .o Convocar a assclllLlt•a, 110 cnso do ~ :3." do ad. 23. 
~ t>." :\ pn•scntar á assembléa o relalorio sem e~ f rui (% 3. o do 

<1rt. 11), prériamenlc lido em sessão da DireelorLL 
§ G." Assign~l!· com o Tllesourciro c Seerctario as apoliccs 

c contraclos da Sociedad1~, c, com o Secretario sümcnt<•, os 
dip!ornns, l\Ctas das ~rsstics da assemblt~a t~cral, c ordens pnrn 
(~, • -::r11·? ~~-:: 
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§ 7." De:Jigrwr aos membros das novas Direclurias o dia da 
posse, que Sl~I'iÍ o mais imtnediato possível ao da f'!('i!:fío. 

§ 8." Designar aos nWP.lbros da com missão de ex;JrJJc o dia 
em que podem r.omc~;ar m seus trabalhos. 

Art. 2 í. Ao Vice-Presidente incumbe: 
§ 1." Substituir o Presidente em todas as su:Js ntlribuições 

e llcvf'rrs, sf'mpre qnc este t;dlar as sessões. 
§ 2." lnspPccionar a hibliotheca, f'XiHninar se o Gunrda Clllll

pre os seu~ deveres, c lembrar ü J>iJ'f'dorin as Jli'O\ idl~lleia:-; 
eoncluel'llfPs á const)rvaçiio e [lllgmcnlo do Gahinde. 
~ :J. o Dirigir a organisnção dos calalogos co111 n possível 

cxaetidiío c elareza, c submctfe-los á approvac:ão da Directoria. 
Art. 28. Compele ao 1. o Seerl'tario: 
§ 1. o Prt>sidir ás sessões na falta do Presidente c Yiee-Prcsidenle. 
§ 2." Hedigir as actas da asscmblt>a, c dircctoria, ouvindo o 

Presid<•nto c 2. o St'crdario. 
~ 3.'' A rehivar, e ter em boa ordem todos os pllpeis perlen

crnles it Assodllção, os quaes recebcní, c euln~gnr<Í pnr imenlario. 
~ 4.. o Formar a lista dos aecionistas, c subseriplon•s, fazer a 

transfcrcncia das acçfíes, relacionar os donaliyos, redigir, c 
fazer publicar os avisos. 

% 5. o l•'azcr a correspondeneia da Associação de aecordo com 
o Presidente. 
~ fi.o Cumulativnmcnte com o Viec-Prcsidcnf<•, e 2. 0 Srcrr

tnrio os encar~os de que traléio os §~ 2. o e :J." uo art. 27. 
Art. 2U. Ao 2. 0 Seerctario incurnLc: 
§ t.o Presidir <1s s•~ssões na falta do Presidente, Vicc-Prrsi

dcntc, e 1. 0 Secretario. 
§ 2. o Fnzcr a cscriptnrnção da rccr~ila c dcspeza da Asso

ciaç·ào, e organisar os balanços scmcstraes (nrt. ;}fi). 
§ 3. o Fazer as lcitnms que lhe forem di'Signadns nas scssües 

da asscmblén, c dircetoria. 
§ !Lo Cnlllulntirarncntc com o Yice-Prcsidrntc, e 1. 0 Secre

tario os t~nc<Hgos, de que trata o art. 27 §§ 2." c 3. o 

Art. ::o. Ao Thrsoureiro compete, c incumbe: 
§ 1. o Fazer arrecadar, e guardar sob sua rPspomabilidadc 

os fundos, e rendimentos da Associação, c applica-los como 
lhe fôr <lderminado pela dircctoria. 
~ 2. 0 Apresentar <Í dirccloria mcnsnlrncntr~ um halcncctc do 

estado da eai~~a, que as:;ignarú para ser archivado, c prestar
lhe contas sempre que ella o exigir (§ 7. 0 art. 23). 
~ 3. o .MovPr com seguran1;a os fundos da Associnç<"io, para os 

pagamentos de facturas de liuos, c mais oLjn ~los do (iabinete, 
depois dn approvaç.::io da dirceforia. 

Art. 31. Os mc111bros da dirPctoria serão subsliluidos, cada 
um no Sl'll cargo, pelos immediatns rm Yotos para o llli'Smo 

cargo; porórn eslas substituições sú podcráõ ler lugar em caso 
de impedimento }H'rmancntc. 
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Trrn.o YJr. 

D.1 ro;mn:"s.<:r7o r! c exame. 

ArL 32. A railm;s->,Hl de cYnme compõe-se rlc trcs mc>m
lm>s eleito:• nas sr'.~~::-í<'S d0s mezrs de Janeiro c Julho de cada 
nnno; c na f:tlta de um ou todos, os seus membros serão subs
tiluidos p('lm irn~ncdintos em votos. 

Art. 3.3. As flmcçür•s da commissão de exame siio scmrs
tracs, isto ô, a co~nmissfio eleita em .Tnneiro procede no S<'ll 

f~xame em Jul:1n S<'~;uinft', e corn a apr<'St'ntaç<io do seu reln
torio nu Sf':1s;1o do nwsmo mPz de .Julho ePssa o seu cxereicio. 
])o mc.mu modo a co•rnniss:io eleitn em Julho termina as 
sl!as fu;H~~nr:. eom o ~~x:Jine, c apregcntação do rclatorio em 
Janeiro s(•guinle. 

Art. 3 i. A c's~riptnmção, c o balanço da Associa«;ão serão 
fechados nos dias 30 de Junho, c :H de Dezembro, e devem 
flcar promptos até os dias 15 de Julho c 15 de .Janeiro. 

Art. 3;s. 0.; mrrn bros da cornmissiio serão convidadog pc~Io 
Presidente, pelo nwnos oito dins antes da sessão da assern
b]{·a, para cxPrcerc~m suas funeçCíe3. 

1\rt. :Yi. A co:nrnissão, lo~o que ft)r convidadn, ~'\':nmin:mí: 
~ J .0 O eslado da Pscripturnçfio, c cxactidfío do balanço. 
§ 2. 0 A ho:t ou má f,!rreneia da dircctoria. 
~ 3. o ()<; mdhoramcntos, de qnc carecer o estahclecimento. 
Art. :l7. Concluido o exame, fará a commissfío um relnto-

rio circumslanciado, no qual dará n sua opinião ácerca dos 
tres pDntm mencionados no artigo nntccedcnle, o qual a mesma 
comruissuo apresentará á asscmbléd. 

TITULO nn. 

nos socios honorarios. 

Ad. 33. Scrüo soei os honorar i os pessoas de qualquer nacio
nnlicladc, que, não sendo aeeionis tns, tenhão prestado, ou possão 
prestar· a esta Associção serviços importantes. 

Sauo nomeados pela directoria sendo residentes fóra desta 
cidade; c, sendo aqui rcsidPntes, serão por cHa pmpostos á 
asscrnbléil geral. 

Art. 3U. Os socios honorarios são isentos de contribuiçõ~s 
prcuniarias par·n esta Assoeiaçiio, c podem usar dos livros, pc
riodicos, c mais objcctos do g-abinete em conformidade com os 
n·:..o:u! ;nnr'll tn·;, f' fl bp·v;i t;rl •s d ;' dirt~(·toria. 
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1TlTLO IX. 

Dos subscriptores. 

Art. ,',.J. Podem ser snhscriptorcs pessoas de ambos os sexos, 
de qnalqnel' nacionalidade. 

Art. t..t. Para ser admittido subscriptor () nere5sario: 
~ 1. o Ser bem morigerado, c de occupação honesta. 
~ 2. 0 Se•· approv1Hio pela din•ctoria. 
~ 3. o Pa~ar adiantado o importe da subscl'ipçfio que será de 

1:t;OOO, podendo este preço ser alterado pela assembléa sobre 
proposta da directoria. 

Art. 42. Os subseriptores tf'm o uso da livraria, c mais 
objcctos do gabinete, na conformidade dos regulamentos. 

TITCLO X. 

Da dissolução da Associação, e sua liquidaçao. 

Art. !,.3. O Gabinete Portng-uez de leitura, no 1\Taranhão, só 
será dissolvido se o cxiJ.Z:irern dous terços pelo menos do nu
mero total dos accionistas, em dcclaraçiío escripta, c assignada. 

Art. !,.~. No caso do artigo antecedentf', o Presidente, ou quem 
suas vezes fizer, depois de verificar a legalidade da declaração, 
convocará a assemblf>a geral. 

Art. ! .. 5. A assembléa geral, depois de tomar conhecimento 
da proposta, procederá á eleição de uma CPmmissão composta 
de tres ou cinco membros, a qual receberá da dircctoeia tudo 
quanto pertencer a associação, e procederá á sua liquidação. 

Art. 46. A commissão Iiqnidadora á proporção que fôr li
quidando, irá distribuindo as quantias apuradas á tanto por 
occão. · 

Àrt. 47. Finda a liquidação ficari.lõ todas as acçõrs, c mais 
papeis em poder do membro mais votado d1 commissão para 
desfazer qualquer duvida futura. 

Cidade de S. l.uiz do Mar(Jnhão um 20 de Abril de 186f.
David Gonçalves de Azevedo, Presidente.-Agostinlw José Ro
drigues Valle, Vice-Prcsidentc.-Joaquim Ribeiro da Costa, 1. 0 

Secretario. -João _n,[arque.~ da Silva, 2.0 Sccrctario.-lJf anoel 
Ferreira de Campo~, Thcsoureiro. 
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DECHETO N. 2.929- de 21 de Maio de 1862. 

Appruva ;llgumas allcra(cirs fritas nos Estatutos da Caixa l\Iunicipal de 
lleucl1ecncia desta Cidadr. · 

Attrndendo ao que ~le representou a 111. ma Camara Muni
eip::l, e d<~ conformidade com o parecer da Secção dos Ne
~rocios do lnlrwrio do Conselho de Estado exarado na Consulta 
de 25 de Abril prnximo findo: Hei por bem Approvar as al
terações fdtas nos Estatutos da Caixa Municipal de Rcneficcncia 
flPsta Cidarle, quo haixárão com o Decreto n. o 2.82G de 1!,. de, 
SI'!Prnbro do anno passado, com ·supprrssão das palavras-im
petraildo para isso autorisuçiio- do art. 6. 0 § 2. o; do que se 
pas,ar;í a rc·;rwctiva Carta pc.ra senir de titulo. 

Jo~;{~ lld!'liHJso de Souza Harnos, do l\Jcu Conselho, Senador 
do lmperi.1 l\linistro e Secrdario de Estado dos NPgocios do 
l1npcrio, assim o tenha cntrndido e ft~ça executar. Palacio do 
Uio d<) Ja1wiro em vinte um de .1\laio de mil oitC)ccntos SPS

Sflnta c dous, quadragcsimo primeiro da lndcpcndencia c do 
Im pcrio. 

Com a Bubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

J osd lldcfonso de Souza Ranws. 

Altm•ac:i,t's nns F:statufos da Caixa Illnnieipal tiP- Beneftcenei:L 
da (~idach~ do Ui o dt~ Jnnciro. a que st~ refere o Decreto n. o 
2.929 de ~H de JUuio de ·1862. 

Ao art. :1. o (para ficar em harmonia com a c reação da Pro
vrdoria 1\Junicipal), depois das palavras- administrada pela 
J 11. ma Camara- accrcscente-se- por interrncdio de um Dele
gado, que se denominará- Provedot· Municipal- seguindo-se o 
mais do artigo. 

Ao art. 1,., '', q11c marca a origem d<ts rendas da caixa, accres
ccnte-se o seguinlc paragrapho- dos donativos e esmolas 
que provierem da Congregação das Irmãas de Santa Thereza de 
Jesus. 

Os ~§ 1. 0 c 7. 0 do art. 6. 0 Sf'jão transportados para o artigo 
que marcar ns attribuiçõ(~S c deveres do Provedor Municipal; 
ficando aquellc dilo ~ 1." redigido do seguinte modo:- Re
solver sobre a concessão dos soccorros de conformidade com 
as respectivas CornmissõPS 1\Iunicipacs. 

Ao § 8. 0 do mesmo artigo, que passai'<t a ser 6. 0
, depois rll'IS 

pnlarras -seu Prrsidentr- accrcscrntP-sc -·ou por seu J)f'le· 
~itdn. 
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Ao mesmo art. 6. 0 additc-sc os seguintes dons pat\1grnplws 
que Hcaráõ sendo o 7. o c 8. o 

1.0 Exonerar ·dos trabalhos das comu:issü<•s os n·spediros 
membros quando qualquer destas corporaçües assim o requeira 
por cffeito de deliberação tornada em se~siio <'IH que o numero 
dos presentes lenha correspondido á maioria de seu todo. 

2. o Dissolver as Com missões l\1 unicipaes impetrando para isso 
autorisação mediante exhibiçfio de factos, que justinqucm tal neto. 

No art. 8, 0 supprimão·se as palavras-e Subdelegado, ou Sub
delegados-, se mais de um hou\·er. 

O art. 9. 0 deverá ficar redigido pela srguinte fórma :-Cada 
commissão constituída em sua maioria eleg-erá biennalmcnle 
d'entre os seus membros, c tarnbcm por maioria de \otos, um 
Secretario c um Thcsoureiro, os quaes poderáõ st•r succcssi 4 

varncutc reeleitos. 
O additamento ao art. 10, jii approvado, dcverú ficar redi

gido do seguinte modo: -No caso porém do recusa, ou de 
impedimento do Reverendo Vigario a commissão dPg<~rá Presi
dente por maioria absoluta de votos, escolhendo-o d'entre os 
seus membros ou fóra do circulo ddles, bastando no primeiro 
caso a presença de metade c mais um do seu pes:wal, o no se
gundo dous terços pelo nwnos. O Cidadão nssirn dt~i lo s<~rvini 
até que novo Paroclw S(~ja collado; e succt~dendo que ainda este se 
recuse ao desempenho do cargo, que lhe destina o presente Es
tatuto, procederá a com missão a nova escolha pela fôrma referida. 

O § 2. o do art. 12 fique redigido do sPguinte modo :-Or
ganisar regimento, que regulando seus trabalhos, disponha os 
meios de melhor atlingir o:; fins deste Estatuto, submeltendo-os 
á approvação da lll.ma Camara, a qual opporlunamcntc_ os uni
fonnisará. 

No ~ 5. o do mesmo artigo em vt~z de- cn viando á Ilt.ma Ca
mõra- dign-se- enviando á Provedoria. 

No ~ 6. o do mesmo artigo em \'CZ de informar á l!J.ma Ca
llll.ll'il- diga-se- informar á Provedoria. 

Ao mesmo art. 12 aecrcscentc-sc o seguinte parngT<lplw, que 
ficarü sendo o ü.": -enviar annualrncnte até o dia m> de Junlto 
ao Provedor l\Iunicipal urr1 relutorio circumstanciado dos tra
balhos do armo lindo, em o qual pod~ráü indu·ar as mc•didas 
que julgare:u eonvcnienl('S ao progresso da lnstituiçi1o. 

O art. 1a convém que fique assim redigido:- Para mais facil 
execução do§ a.o do art. !t-. 0 as commis:;õ1·s pn·slar;ÍCI iÍ~ res
pectivas sec~~ües parouhiaes da CongrL'gução de Santa T lwreza 
de Jt>sus todo o auxilio possirel. 

O ~ !,__o do art. t;.o fiea supprimido. 
O art. 17 fique redigido da seguinte fúnna :-Serão recollhc

cidos c intitulados benemeritos da Jnstilui6io: 
t,o Os nwdicos c pllartrntccuticos, que· por cspiu:o de frr's 

anrws sP lH'('SI<~n'lll grilluitanwntP iiO tralilnwnltl do:~ pobres. 
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2." O que doar a institui~ão com a quantia de ulh conto de 
réis, pelo menos, ou lhe fiwr serviço tão relevante, que comu 
tal seja considerado pela lll.rna Camara. 

3.0 Os membros das commissões parochiacs, que no juizo 
destas tiverem duraule seis anuos pn~stadu assiduo scrvh;o. 

4. u Os l1residcntes, Secretar i os e Thesoureiros das ruesmas 
Com missões, que tiverem por quatro annos desempenhado seus 
c.:argos a aprazimento dellas. 

5. o Será tambem declarado bcncmerilo da com missão a que 
pertencer o membro que agenciar para a caixa donativos que 
monlcm u quantia de um conto de reis, ou seu equivalente. 

Ao art. 2:! supprimào-se as palavras- por todos os meios 
possíveis- c accrcsceute-sc :-a fim de rodcrcm aconselhar 
a dotada. 

O art. 2ü dcverã. ficar r~digido como se segue:- Havendo de 
proceder-se á sorteil', lerá csle lug.H· no dia 2~ de Julho, unni
vcrsario da instituição, sendo previamente tal facto anuunciado 
])elos jornaes, para que o publico tenha dclle conhecimento, c 
Jlossa testemunha-lo. 

Art. 27. Duvcrá ser· em seu começo redigido como se segue: 
-No dia refl!rldo, depois d(~ preenchidos toJos os <H.:tos prol'rios 
dclle, tacs COillO: exhibi~·fiu tle relatorio, l.wlalH;o, discursos, l.~ c., 
o Presidente d~ lll.'"a Camara auHutu.:ianí que vai proceder ao 
sorteio, c logo o Secretario escreverá em papeis todos iguaes em 
côr, fórma e tanwniH.J, os uomC6 das possuas que tiverem de ser 
a elle Si.lbrtlPUidas, e cslns papeis, &c.-, o mais como uo artigo. 

Ao art. 28. Depois das pala \Tas- com missões parochiucs
nccrescenle-se em subsliluiçfio ao resto do uwsmo l.lrligo- c ús 
diversas rcdacções das folhas diarias. 

Ao art. 32.- Depois das polavras--lll.ma Camara-accrcscen
tc-sc- seu Dell~gudo-, seguindo-se o mais tudo do artigo. 

Aos artigos addicionacs já approvudos , c que licaráõ for
mando o Capitulo 6. 0 dos Estatutos iiob a dPuoruinaçrio de-l"ro
ledoria 1\Juuicipal- nccresc,~nte-se ils altrilJuições do Provl'<lor: 

t.o Sacar sobre o Banco deposilario as quantias precisas IJara 
as dcspczas da caixa. · 

2. o Convocar as com missões muuieipacs quando o entender 
conveniente uos interessPs <la inslituicüo. 

3.0 Apresentar üllllUl.llliiCilte' no dia 2.0 de Julho' um re!a
torio circumstanciado a respeito do cslabelecirll(m to. 

Nas altnbuições que ao Provedor coul'ere o§ fJ .• o do art. 3. 0 

dos referidos addicíonacs, depois das pala\ ras- cru pregados da 
I>rovcdoria- accrcscenle-se- suspcmlê-los-, o uwis como uo 
wcsuw paragrapl!o. 

:Em seguida Sl~a collocado o seguinte arli0::> com o uumcro 
que lhe competir: 

O Provedor 1\luuicipéll SPri.Í suppridn <'lll s(,lus iElpcdimentos 
pelo Yerc;:.uJ.or qnc a lll. u.,, CHuara dt·:"ígr;ar. 
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Para se.rcm collocados nas disposiçõe.;; geraes, ou O!Hlc m~Ihor 
eonvicr: 

Art. Em quanto o cofre da Caixa Municipal de llcniflccncia 
não contiver um fundo de cem contos de rôis, os auxilias pro
postos pelas Cornrnissües não podeníõ ir além dos juros quo pro
duzir o dinheiro com que cada um houver entrado para o Banco 
depositario; realizado porém esse fundo, se lhe aecumulará só
mente metade das quantias que se obtiverem , sendo a outra 
metade c mais todo o juro produzido pelo capital, qne 
houver, applicados aos so<:corros, dotes c mais dcspezas da. 
instituição. 

Esta disposição não implicará a votação dos dolcs antes d(~ 
realizado o fundo prcscripto, podendo a Ill.'ua Camara vota-los 
na razão de um por cada doze contos dos que contirer em caixa 
sem pn~uizo porém das pensões concedidas. 

Art. A lllm.ma Camara podeni converter os fundos da ins-
tituição em Apoliccs do Estado, quando se demonstre, que dessa 
operação poderá provir superiores vantagens á aquellas que 
derem os juros bancarios. 

Art. Serão reputados como voluntariamente dcmetlidos das 
com missões, os I' residentes c membros que ás respectivas sessões 
faltarem 4 vezes st•guidas sem motivo justificado. 

Pela mesma fórma será julgado o membro , que por mais d~ 
duas vezes não der· conta de trabalhos, que lhe tenhilo sido 
cornmcttidos, devendo em qualquer destes casos proceder as 
mesmas commissões a substituição dcllcs. 

Art. Serão consideradas dissolvidas as Commissõcs 1\lunici-
paes, que ao tempo da approvação do presente artigo não ti
verem dado começo aos seus tr·abalhos, ou tendo-os encetado, 
não hnjão proscguido em sua tarefa , cumprindo, nestas cir
cumstancias, que a 111. ma Camara de novo as organise, po
dendo comtudo utilisar o prestimo daquellcs membros que no 
~eu juizo não tiver·cm para aquillo concorrido. 

As disposições deste artigo serão extensivas !ts com missões reor
ganisadas, que no espaço de dous rnezes não derem principio a 
seus trabalhos, ou os suspendão por igual tempo depois de ha
vê-los começado. 

Itio de Janeiro, t,. de Fevereiro de 1862. --Conforme, Lui,; 
J()aquim de Gouvea. 

P\kTI: 11. lRf.?. t\J. 
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DECHETU ~. 2.!);)0-do 2l de 7\faio de 1862. 

Crra o lug:1r de Juiz. 1\Iuniciral e 1lo Orphllo~ do Termo de 5. Brnto do 
Araraquara, na Proyiuoia de S. Paulo. 

Hei por bem Dcactar o seguinte: 
Art. Unico. Fica creado o lugar de Juiz Municipal no Termo 

de S. Uento do AI';Haqunra, Provincia do S. l)aulo, o qual 
;.1ccumulará as funcções do Juil dos Orphãos. 

Francisco de Panla do Negreiros Sayiio Lobato, do l\Ieu 
Conselho, Ministm e Secretario do Estado dos N(•gocios da 
Justiça, assim o tenha entendido o faça executar. Pal;lcio do 
Jlio de Janeiro ao:;; vinte um do Maio de mil oitocentos ses
senta o tlou.i quudragesimo primeiro da lnuepcndencia c do 
i rnpcrio. 

Com a Rubrica do Sua l\Ingestade o Imperador. 

Francisco de Paula de N rgreh·os Sayrlo LrJbato. 

DECRETO N. 2. 931- de 2l de 1\Iaio de 1862. 

Marra o ordenado annual de sessenta mil réis ao Carcrrciro da CaMa d:w 
Villa do Cawisao na Pro\incia da Bahia. 

Hei por bem Decretar o srguinte : 
Art. Unico. 1-'ica marcado o ordenado annual do sessenta· 

mil réis ao Carcereiro da Cadêa da Villa do Camisão da Pro
víncia da Bahia. 

},rancisco do Paula do Negreiros Sayão Lobato, dt> Meu 
Conselho, .Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da 
Justiça, as:;irn o tenha entendido o faça executar. Palacio do 
l\io de Janeim em vinte um de Maio de mil oitocentos ses
senta c dous, quadragesimo prhnciro da lndependcncia e do 
lmpcrio. 

Com a Rubl'ica de Sua rtlagcstado o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayiio Lobato. 
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DECHETO N. 2.932- de 10 dl! Junho de 1ftH. 

Permitte que a Companhia inglcza Thc Saiut John D'EI-Ht·y Miniug, corn 
Agencia na Proviucia de l\Iinas Geracs, continue a funcciouar. 

Attendendo ao que mo requereu a Companhia ingleza 'fhc 
Saint John O'El-H1~Y Mining, com Agencia na Província da 
Minas Gemes, e de conformidade com a Minha Immediala 
n.e~olução de 26 de Outubro do anno passado, tomada sobre 
o parecer· da Secção dos Negocios do Irnpcrio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 14 do mesmo mez o 
nnno, Hei pOI' bcrn Conceder-lhe a nccess1ria antol'isaçiio 
para que continue a funecionar, mediante as srguinlcs modi
ficações que se obscrvaráõ nos Estatutos, por qne e li a se rege : 
dcelaração expressa no art. 25 de que nenhuma innov<H:i•o, 
refor'lla ou alteração dos Estatutos será exequivel no Irnperio 
sem o prévio consenso do Govemo: menção no art. 78 de 
qnc, nos casos de dissoluçiio da referida Companhia, ficaráõ 
sempre snlvas ns IA~is..do Drusil. 

Jofio Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\lru Consc1l10 
e l\Iinislro e St~~~rdario de Estado dos Negocias da Agriculturn, 
Commercio e Olm.1s J)uhlicas, as-,im o tenha entendido e faça 
exceutur. Palacio do Itio de Janeiro em dez de Junho d1~ mil 
oitocentos sessenta e dous, quadragcsimo primeiro da lnde
pcndcncia c do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcslade o Imperador. 

J ou o Lins J'ieira Cansansiio de Sinimbú. 

DECHETO N. 2.933- de 11 de Junho de 1862. 

Concede á Socir.dadc Rio Grandense 'BcncOcC'nte c IIumanitat·ill, autorisa
çilo para contiúuat· a exercer ás suas fm1cçücs, e approva os respectivos 
Estatutos. 

Attendendo ao qnc me representou a Sociedade Rio Gran
densc ncnrticente e llumanitaria, c de conformidade com a 
.Minha imnwdiata resolução de 2 do corrente mcz, tornada 
sobre pr-tt'Pcer da Secção dos Ncgocios do lmperio do Conse
lho de E~Lndo, exarado em Consulta de 12 de Set-~mbro do 
fSiH: II!~l por hem Coucedcr á dita Sociedade autorisação 
para conlinnar a exercer as suas funcçiícs, e liJlfHu·,.ar os sc·us 
.E:;tatut•Js roru as sr•(.!uiutes ('iJIHJi,;rh':i: 1.", !lllt' n~·;llltllllí.l iu-



- 148-

l10\':l~Jo, alknu.~cro ou reforma dos mesmos EstntuLos podcní 
Sf'l' realizada sem pré,·ia approYaçfío do Governo Imperial ; 
2.a, que a disposição do art. 70 não prf'jndica ao disposto 
nos nrts. 33 f' S<'guintcs do DPcrcto n. 0 2.711 de 19 de De
zembro de 18GO. 

O 1\Tarqucz de Olinda, Conselheiro de Estado, Presidente do 
Comdho de 1\Iinistros, Minis! ro c Sr~cretario de Estado dos Nc
gocios do Impcrio, assim o tenha entendido, e faça executar. 
JlnJacio do l\io de Janeiro em onze de Junho de mil oito
eentos !H'sscntn c dous, quadragcsimo primeiro da lndepcn
c.ll'ncia c do Imperio. 

Corn a Hubrica de Sua 1\Tagestadc o Imperador. 

1Jlarq1u~ d1 O/inda. 

Estah.Cul> ela ~o~it-!•hule Rio f.lr•andcniio Beneficente e Jlun•a· 
Jaihll'ia. 

CAPITULO I. 

l>A SOCIED.\Ha li SEt;S 1'1~5. 

Art. L" A Snci<~dadc Hin Gran<l··nse llcncficrnte t' Humaní
fnrin, estabP)e(·icL\ 110 Hio dt! Jitiii'ÍI'O, t:Ont)lÕC-Sf~ de ÍlldÍl'Í

dUOS natur<H'S da Provincia do Rio (~rande do Snl, salvo as 
excrpç-ües dos arls. 7, 8, 9 c 10 ; c os seus fins são os sc-
guinll•s: • 

§ J. o Prestar alirnrnlo aos sr-us soei os c cornprm incianos 
qu~~ nfio puder(~lll lrabRihar. • 
~ 2. o Prrstar-llws, quando enfermos e nrcf'ssitados, o~ soe

COITos de qnc earrcrrem, c aos quo fallccercm em pobreza, 
mandar-llws fazer o enterro c os suffragios. 

% 3. o Promover o('r,u paçfío c trabalho aos que o não ti\'C
rem, c aos menores dt•syafidos a instrueçfio primaria. 

§ r,.. o Praticar pnra com dlcs, c pnra com a hum:mirladc, 
(JUaesqucr ttdos cl1~ hcncfircncia \irlualmcntc comprehcndidos 
nn-. fins da Soeiedndc. 

·"ri . 2. o TPriio prcfrrencia nos hcnefieios da S<lciednde os 
socio~. snas ,·inv:Js f' filhos orpllãos: posto qnc ella só tenha 
por lirnil<'S ús sut~s lH'lH~ficl'nl'ias o ak<lnce dP :-eui mrim; pe
qmi;lrios. 
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CAPITULO 11. 

1>0- SOCIOS, Sl:A .A.D~IISSÃO, DIREITOi i DEYJ.m11:8. 

Art. 3. o Podem ser socios s6mcntc individuas de occupac;ão 
honesta c de bom comportamento, c os menores de 14 ~n
nos, apresentados por seus pais ou tutores, quando debaiXo 
de immcdiuta tutela. 

Art. 4. 0 A Sociedade tarnbcm admitlc senhoras; com 
quanto só os homens possiio tomaa· parte na administração 
dclla. 

Art. 5. 0 O numero de socios é illimitado, c comprehcndc, 
os Activos, Auxiliares, Bcml'eitorcs c llonorarios, c os llrcsi
dcnlcs Ilonorarios. 

Art. f3. 0 Sll podem ser socios aetivos: 
~ 1. o i)s Hio-Ga·andcnscs residentes no mumcapao neutro e 

cidade do Niclheroy. . 
§ 2. o Os quo rcsidirerr. em qualquer oull'O lugar, que qm

zcrom cumprir com os onus á que cslií.o sujeitos os dcsla 
classe. 

§ 3. o Os socios auxiJiares JHo-Grandcnses que se. obri
garem ao pagamento de mensalidades ou da importancaa da 
remissão. 

Art. 7. o Só podem ser soei os nux iliarcs: 
§ I. o Os Hio-(;randenscs que residirem (óra do rnuniaipio 

neutro c cidade de l"iethcroy. 
§ 2. o As mulheres c filhos dos socios Activos c Auxiliares. 
S 3. o Os Hio-GrandPnsrs pcrh'ncenles ao exercito, marinha 

de guerra c rw~rcuulc; e em gpral todos aquelles que por sua 
profissão não possão ter domicilio certo. 

Art. 8. o Só podem ser soei os Bem feitores : 
~ Unico. Os individuas de qualquer nacionalidade, que 

fizerem á Sockdadc donat"'os superiores, á juizo do Con-
selho. • 

Art. 9. o Só podem ser socios Honorarif•S : 
§ Unico. Os indivíduos de qualquer nacionalidade, que ten_hi'ío 

prestado á Sociedade serviços pessoaes c gratuitos, consadc
rados relevantes, ti juizo do Conselho. 

Art. 10. Só podem ser PrPsidentes honnrarios : 
§ Unico. Os indiYiduos de qualquer nacionalidade, [lfJUO 

li\'erern prestado rl'levnntcs serviços b<'rwliccnlcs ou f.hu
nwnitarios á qunlqupr· nação, c especialmente á Proyincia 
do Rio Grande do Sul, c como taes considerados ;pela_ .. usscru-
hléa geral. · 

Art. t J. Os soeios Activos c Auxiliares serão propostos em 
s'·ssüo da direrluria, c sua vtlmissfto sú scrü apprunl(la ou re_ 
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jeilada na sessão SCJUinlt~ c sr>m diseiHião; se ainda nessa sessão 
S'J p~dir· o adliamr~nfo d.~ al;;uin:t prnp:Jsta, por falta de cs
ebrecirnento, o Pre.:~idento a adiará até que dt~ non se peça 
urgenda. 

Árt. 12. 03 so~ios Ho:Jornrio;; c [hmfcitores serão propo~los 
em sessão do Conselho c serão mlmitt idos logo que esteja pl'O
vada a existencia dos acto3 que o3 tornão merecedores desses 
títulos honorificCJs. 

A1·t. t 3. As pmposlas pJra Presidentes honorJ rios serão vo
tadas em asscrnbléa ger·al na primeira se..;sfiu seguinte a em 
que fôr apeescntada, considerando-s~~ esta prorogada, quando 
não tenha lugae proximamente a sua reunião. 

Art. f,í. As pmpo..;tas para e:;tas tres ultimas classes de so
cioi serão acompanhadas dn um relatorio dn propotwnte, em 
q:w cspr•ciii:fUC os rn~re~lm~nl~l3 dos propostos, c que ficará 
archi vado. 

Art. 15. 0.; sodos 1ln todas ns cinco cla'lscs terão os mesmos 
direitos, excepto os de ~leiçao c clegibilidJdc piH'a os cargos 
administrativos c da com missão de contas, que só competem aos 
Activos, de accôrdo, pDrém, com o dispo.~to no art. 78 e com 
o que determinar o Regulamento c tab·~lla dt~ que trata o 
i!J't. 7!). 

Art. 16. Silo deveres dos socios Aclivos: 
~ t. o Ç:>ntribuir· no neto da ent1·ad•• com uma joi•l de 15,000 

e 1~000 de mensalidades, pag-os por smnestrcs adiantados. 
~ 2. 0 Exercer· os cargos para qnc forem eleitos, salvo im-

possibilidade justificada. 
Art. 17. São deveres dos socios Auxiliares: 
§ t.o Contribuir com a joia de 2'itP00) no neto da admissãr). 
§ 2. o Exercer os cargos ou com missões para qnc fol'em no-

meados. 
Art. 18. Os socim Activos que quizcrem ent1·ar remidos pm·a 

a Soeicdadc, pagaráü a quantia de 80j000 ; os que se quizcrem 
remir das tucmsalidades ptlgarúõ Ga~OOO, sendo depois de um 
ntó dez nnnos; sendo depois de~ del annos pagadõ 40-:';000; 
no fi:n de vinte ann:Js de contribuição serã::> consiJ.eraJo.:i re-
midos. 

Art. 1!l. Perdem os direitos de socios : 
~ L o Os Aclivos que faltarem aos deveres impostos pelo 

§ 1. o do art. 16, dentro Jo semestre, pot· caus..1s não justi
!icadas. 

§ 2. o 0.; quo perderem as qtnlid:tdes exigidas na 1. a parte 
do art. 3.0 

~ 3. o Os soci<JS~ de qualquer classe que sofTrcrcm morte civil 
ou forem sentenciados por crimes infamantes, ficando ao ar
bítrio do Conselho o aceita-los para continuurem como socios, 
depois de cumprida a scutcnç:t; o ri;.;or, poróm, desla medida 
nJo se cxtcnclc ús pesso.1s de suus falllilii.IS. 
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CAPITULO I li. 

DA 1\ECEITA E FUNDCS DA SOCIEDADE E SUA APPLICAÇÃO. 

Art. 20. E' receita da Sociedade-; 
_ § 1. o As joias do entrada dos soei os. 
~ 2. o As prestações annuacs ou remidas. 
~ 3.0 Os donativos feitos á Sociedade. 
§ 4. 0 O dividendo das acçõcs, os juros das apolices c de 

quantias em deposito. 
At·t. 21. Formão os fundos de reserva da Sociedade, c como 

taes devem ser capilplisados : . 
§ 1. o As joias de entrada dos soei os. 
~ 2. o As remissões. 
~ 3.0 Os donativos que forem feitos á Sociedade, sem appli

raçüo determinada. 
§ r...o A quarta parte da receita destinada ás despczas. 
§ 5. 0 Os saldos de cada anno, sem prejuízo dos soccorros 

a prestar-se. 
Art. 22. As joias, remissões e donativos sem applicação, 

logo que forem recebidos, a quarta parte da receita destinada 
para dcspczas c os saldos, log~uo ae verificarem, serão dc
positndos em um estabelecimento banc:uio da escolha da Di
rectoria, e á ordem dclla, e, tanto estas quantius, como seus 
juros, serão empregados na fórma do artigo seguinte. 

Art. 23. As quantias destinadas para fundo da Socirdado 
serão exclusivamente cmpt·rgadas em apolices da divida publica 
geral, ou provincial, ac~·ões de Bancos e de Companhias, que 
tcnhão juros garantidos por lei. 

Art. 24.. Das trcs quartas partes da receita, não npplicada 
á fnnoos de reserva, se tirarúõ as quantias destinadas para 
ben('ficencias c mais dcspezas da Sociedade. 

Exccptua-so : 
§ Unico. Algum -.caso cxtraordinario em que srja ut·genlo 

recorrer-se á quurla parte destinada ao fundo de reserva, o 
que todavia será rrstituido com a possível promplidão. 

CAPITULO IV. 

DA ASSEM8LÉA GERAL • 

.-\ rt. 25. A Asscmbléa Geral é a arbitra suprema da SociPdndr, 
excepto no que diz respeito aos seus fins, c delrga grande 
parte do seus poderes a um Conselho de f5 rnrmbros, c a 
uma Directoria nomeada por cstrs d'cntre si. 
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Art. 26. Suas rcunwes ordinarias icrão, uma na ultima clo~ 
minga do mez de Jaueiro, para a aprescnl3ção do rclatorio o 
eleição da Commissfío investigadora das contas c actos do Con
selho c Dircctoria; c a outra na ullima dominga do mez do 
I•'evcrciro para apresentação do parecer da Commissão de contas 
e eleição para preencher as vagas dos Conselheiros sorteados, 
ou dos que findarem o seu mandato, a qual ficará prorogada 
indefinidamente até a conclusão dos trabalhos. 

Art. 27. A assembléa geral ordinaria lica conslituida, es
tandu reunidos 10 membros, além dos do Conselho que se 
acharem presentes. 

Art. 28. A mesa compôr-sc-ha do Presidente, e do 1. o c 2. o 

Secreta rios. 
Art. 29. As reuniões ordinarias, c cxtraordinarias se1·ão con

vocadas pelo Presidente, sendo estas sómente por deliberação 
do Conselho ex-oficio, ou em virtude de requerimento assignado 
por vinte socio.:i, accusando o Conselho, Directoria, ou qualquer 
de seus membros por pratica de abusos. Para e_stc fim a assern
bléa não se julgará constituidil, sem estm·em presentes pelo 
menos 16 dos signatarios; não tendo os membros do Conselho 
voto activo na nomeação da Commissão de inquirição nem 
na votação de seu parecer, ou os accusados, quando o caso 
fôr individual. 

Art. 30. A approvação do parecer, que prove a c tos illrgacs 
do Conselho, Directoria ou de qualquer de seus mernbros, im
porta demissão sem prejudicar a acção civil ou criminal que 
se lhes possa intentai', sem embargo, no parecer da Com missão 
investigadora, é preciso que essa conclusão venha expressamente 
deduzida. 

Art. 31. A convocação da asscmbléa geral cxb·aordinaria 
para a concessão do titulo de Presidente Honorario, pódo 
ser requerida por tres membros, e não funccionará com .menos 
do 20. 

Art. 32. Nas reuniões cxtmordinarias não se tmtará senão 
do objccto de sua convocação. 

Art. 33. Qualquer proposta para reforma do Estatutos, na 
fórma do art. 69, só podm·á ser discutida em sessão para isso 
expressamente convocada, quo ficará prorogada, alé a votação 
do parecet' c projcclo do reforma, que sobre clla apresentar 
uma Commissão do tres membros, eleita por cscrutinio 
secreto. Para csto caso, para a fundação do hospital, qualquer 
asylo ou estabelecimento de educação, c extinção da Sociedade, 
nunca se poderá dclibemr, scin que se achem presentes, pelo 
menos 30 socios. 

Art. 34. Só á asscn.blca gemi compete deliberar sobre as 
benellccncias cxtraordinarias, em favor da humanidad<', ou 
outros soccorros, que exccdão iÍs allrihui<:ücs da Directoria, e 
Conselho, srmlo previanwntc ouvida a conJnJissfí.o dP contas. 



C.\.PITCLO Y. 

IH ,\.U.~:l~ISTIU..ÇÁO D • .\. SOCIED..\DJ!. 

Art. :;:}. A administraçi"ío da Sociedade reside em uu,a Di
rcdoria du seis lllembros, c em um Conselho de t:), entrando 
ueslo numero a Directuria. 

Art. 3G . . :\ Directoria compõr-se-ha de seis me111bros: Pre
sidentl·, Vice-Presidente, 1." c 2. o Sccrctarios, lhesourt•iro o 
:\Iordomo do bl~neficencia ; poderá funccionar com quatro, e 
suas scssõl'S serão particulares, em dias por ella maread11~. 

Art. 37. O Conselho consta de quinze membros, como dispõe 
o art. 35; poderá funccionar com oito, c reunir-se-ha em S<'SS<io 
ordinaria uma vez por trimestre em dia designado [Wio Presi
dente, para o fim disposto no ~ 8. 0 do art. 41, e extraonJi
narialllL~nte, quando f(\e necessario: suas sessües serão publica~, 
excepto se nos avisos de convocaç-ão se declarar o r.nntr.trio. 

Art. ~~S. Dos quinze membros de que se compül~ o Consl'!!Ju 
serüo sorteados cinco no primeiro anno, cinco no segundo !~ 
os ultimos cinco findaniü o seu mandato no terceiro, c assi111 
snccessivamente os cinco que cada anno complelareitt lrt•.:->, 
contado~ da data de sua eleição. Os sorteados, ou o:-; qtw 
tim!arelll u seu tempo, serão substituídos, em aeto coutintw, 
po1· novos eleilos, na fórma do art. 55; c não poderú:-, Sl'l' 
reeleitos sem passar um anno de intcrvallo. 

Art. :lU. Os membros do Conselho, em sua primeira reun!ün, 
que dererá ser ua primeira dominga que se seguir á sua eki'.'üo, 
sob a presidencia do mais votado dos antigos membros, dc
gerúõ d'enlre si o Presidente, Vice-Presidente, t.u e 2. 0 Sctrc
tario'i, o Tlwsourciro, c o Mordomo de bencficcncia, dous Se
crctai'ios, supplentes, um Supplentc do Thesoureiro e outro do 
~Iordomu de benelict'ncia. E assim constituídos, o farão constar 
aos seus antecessores. p1.1ra lhes darem posse dentro de oito dia~. 

Art. 40. São atlribuiçiíes da Directoria: 
~ 1. o ~\ pprovar ou rPjeitar as propostas para soei os A di vos 

ou Auxiliares. 
~ 2. 0 Designar o Esti.lbclecimento bancürio em que o Thc

sourciro deve depositar as quantias destinadas (Jara fundos da 
Sociedade, ou outras quaesquer quantias que o Conselho mam:e 
deposilar. 

'§ 3. o Designai' os li tu los em que se deYem empregar os 
capitaes da Socicdadl', lendo a prudeneia de nllo os applicar 
á uma só especie. 
~ 4. 0 Propôr ao Cousclho a penuuta desses títulos, quando 

a julgar com·eilielüe aos interesses da Sociedade, e ell'ectua-la, 
(jll<mdo aulorisada. 

I' \I: H 11. lSG~. ~0. 
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§ c,.o Con~idcrar como auxiliares, os socios Activos que mu
darem de residcncia da Côrte. 

§ 6. 0 Propôt· ao Conselho a exclusão dos socios que incor
rerem nas faltas de que trata o art. 19. 

§ 7. 0 PI'Opôr ao Conselho a dispensa das prestações dos socios, 
que ficarem impossibilitados de as satisfazer. 

§ · 8.0 Nomear com missões de um ou mais membt·os para 
fins ut{'iS ü Sociedade. 

§ 9.0 Nomear empregados, suspendê-los, c propôr sua dc
missfio. 
~ 10. Fazer as convocaçücs onlinarias da Sociedade, quando 

o Presidl•ntc o não tenha feito. 
§ I 1. "\ utorisar benelkcncias mcnsaes, ou annuaes, no que 

disser n·speilo ao ensino prirnario. 
§ 12. Autorisat· outras beneficl'ncias c despezas, por uma 

vez sórnenle, não excedendo estas c as do paragrapho ante
cedPnt<', á quarta parte da receita destinada á despeza da So
ciedade, sf'gnndo o ultimo orçamento. 

§ 13. Prestar trimensalmcntc contas ao Conselho de todos os 
actos praticados durante o trimestre. 
~ f'l .. Hcgul;u a préltica da beneficencia c os meios de a 

tornar pr(lficua. 
~ 15. Tomar todas as medidas e providencias que estive

rem em suas nltribuiçücs para se conseguirem os fins da So
dcdade. 

§ 16. V eJnr na obsenancia de seus estatutos e regulamentos. 
Art. 41. São atlribuições do Conselho: 
§ 1. o Eleger os membros da Directoria c seus supplente!', 

em conformidHde com o disposto no art. 39. 
§ 2. 0 Autorisar· em geral as dcsp<'zas rnensaes c nnnuaes, ou 

sejão de bcneficr.nr.ia ou de qualquer outro titulo, não exce
dendo ás trcs quartas partes da receita destinada á despezas, 
incluidas as despezas que são das attribuiçües da Dircctorin. 
~ 3. o Deliberar sobre a permutação dos li tu los que consti

tuem os fundos da Sociedade. 
1 la..'J Deliberar em caso urgente, sobre a applicação diffi~rentc 

da qnart<i parte da receita dcstinadn á dcspezas que de\·c ser 
capitalisada, conforme dispõe o paragrapho unico do art. 24. 

§ 5. 0 Velar que os dinheiros da Sociedade Eejrio sempre 
empregados com segurança e proveito. 
~ G.o .Approvar ou rejeitar· as propostas para sodos Hono

rarios c Bemfeitorcs. 
§ 7.n Dl'liberar sobre as propostas da Dircctoria, de flUe 

tratão os §§ 4.0, G.• e 7. 0 do artigo antecedente. 
§ 8. o Tomar con!t~s á Dircctoria trimcnsalmcnte de todos 

os actos praticados no trimestre. 
§ fi. o Trílt:u· do relatorio c orçamento que annualmcntc 

deHm ser Dprl!sentados á asscmbléa geral pelo Presidentfl. 
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§ I O. C.rear empregos, estipular-lhes obrigações, mut'('llr-lhes 
vencimentos e demitlir empregados. . 

§ 11. Fazer preencher as vagas da Dircctoria, quando por 
occurrcncias imprevistas se achem alguns membros deU a c 
seus supplentes ao mesmo tempo impedidos. 

§ 12. Providenciar interinamente, até a reunião da asscm
b!ca geral , nos casos não previstos nos estatutos. 

§ 13. Nomear com missões de seu seio ou de fóra delle, para 
ós seus trabalhos, oll para qualquer fim util á Sociedade. 

§ 1 'J.. Fazer regulamentos e velar lla observancia delles c 
dos estu ln tos. 

§ 13. Convocar a g:;scmbtéa geral cxtraordinaria por in
tcrmedio do Presidente, c as ordinarias, quando este ou a 
Directoria o não tcnhão feito. 

C.\PITULO VI. 

DE,.EHF.S HOS MDIIHWS DA lliRECTORIA, E :\IOUO DE 0:5 
SCBSTITUIR. 

Art. 42 . .Ao Pre:iidcnte com pelo : 
~ t.o l 1residir á assernbléa gt•ral, f.onsclho c Dirc>ctoria. 
~ 2. o Convocar as reuni<ies ordinarias c extraordinarias da 

Sociedade, do Conselllo c da lJirt~duria. 
§ 3.0 Assignnr as actas das sessões, os diplomas rlos socios 

a corrcs[wndcneia para as autoridades c os convites para 
soei os. 

§ 1.. 0 Autorisar despczas nos rasos urgentes, em que haja 
impossibilidade de reunir-se a Dircrt')J'ia, assumindo para isso 
as attribuiçül's qnc á mesma sfio eu;li"t ridas pelo § 13 do art. 
40, c dando-lhe parte na prirncint sessão. 

§ 5. o ;\lantr•r a ordem na:; discussões, dirigi·-lns, cxplicat• 
a ordem dos trabalhos, conceder a palavra aos que a pedi
rem, e chamnr ú ordmn os que della se afastarem, mas na 
asscmbléa geral nfio poderá entrar na discussão sem deixar 
a ead4~i•·a no seu substituto }p,gal. 

§ 6. o na r por suspenso:i os traballws de qualquer sessão, 
quando vir que não pótle manter a ordem na discussão. 

§ 7.0 Velar no cumprimento dos deveres dos empregados. 
§ 8. 0 Apresentar á assr~mb){~a geral, na primeira sPssão ordi

nm·ia de cada anno, um relatorio do ('Stado da ~oeicdade, de 
lodos os st~us actos, dur.ttlte o armo fi1:do, e lllll orçamento 
de receita c despeza p::tra o anno seguinte; c apontar as rtiP

didas ueePssarins ao seu progresso, a flm dt• s,~r tudo remdlido 
com as c~mtas C! respcet!ra comrnissão, para dar o ~;en parecer. 
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A rl. 4:1. O Prrsidrntc é sub.;titui<lo pelo Vicr-Prcíii1lrnle ~ 
<'111 Sll;l falt1 p('IO 1.0 S('(~fClario OU por flUI'rrt ~ 1.Jll5 VeZCb 

fiwr. 
Art. !,.',.. Ao Vice-Presidente competem todns as n!trihuiç•ir:'i 

flo Pn'sident~ ern seus impedimentos, sejfio estes momentancos 
o11 prolongados; c é substituído da mesma maJwi r a que o 
Prl'sidente. 

Art. 1,5. Ao 1.~ Scae[ario compete: 
~ 1." H1~digir as actas das sessões da Dircctoria , c ler n 

seu <'xpcdicntc. 
~ 2. o Ler o expediente nas sessões do Conselho c <la nsscm

hll·~a ge!·al. 
% :l.n :\ssignnr rom o Prcsidcn !c ns a eLas das Sf'SSÕPS, o~ 

diplo;nns <los Socios c as comnmnicnçõcs com as nutoridnd('s. 
§ ''··" .\ssignur a corrcspondencin, c ter a scn c:1rgo a Sr

' i daria r Sf'U arclliro. 
~ 5. 0 Presidir <Ís sessões nos imp('dirncnlos do Prrsillcnlf~ n 

do Yicc-Prcsid('nte. 
Art. r,.r,. Em seus impedimentos <'· substituído pt'lo :1 o St~

cí'clnrío. 
Art .. ~.7. Ao 2.n Sccl'ctario rompr!r: 
;'); 1." ~;lil hsliluir o I. o, Scerl'tario, quanclo impc<li<lo, c cond

j;n n-io nos ;Jrranjos da Sccrdaria. 
~ 'i. 0 H''<ligir as netas das scssiics do ConscllJO c as . ..;em

b;/.;1 geral, c .1ssig-nn-las. 
Arl. l18. Ern seus impedimentos é substitnido pdo SPcrr

tario supp!cnt•~ mais votndo, c em Sll;} falta pelo seu immediato. 
Art. 'J!J. }.o Thcsoureiro compete: 
~ 1. 0 

,\ rrrradar c fazer nrrccndar os dinheiros c valores 
da Sncir'dade, tô-Jos em boa guardn, c l~1zcr deilcs applicnr:ão 
cunf'tlrmc IIJe fOt• )('galmentc ordenado. 
~ 2. 0 DPpositnr nÓ estabelecimento hanc;Jrio dPsignndo pd'l 

})in'ctorin, .1s fJ!Wllt.ins de que tr:1tão os~§ 1.", ~.", ~L" e,,.,~ 
flo nri.. 20, logo que as receber. 

~ :L• 1\pre!icntar á Dircctoria as ronlas no fim do anno e 
mn b<llancetf~ no fim de cnda scmcstn~. 
~ 1,.." Assi~nar os diplomas dos soei os. 
Art. ;)O. Os documentos do Thesour('iro dcvcriltí ser murieados 

pelo membro d:-~ dirceloria n que cnda nm prrknrrr; os re·~ 
cibm dP <lcspezas mcnsars ou annuncs dispemiio esta ruhrira. 

A ri. :.>L O Thc·wurciro, em seus impcdirnenlns, ó subsli
luido prlo scn supplrnt~. 

"\ri. 52. Ao :\lordomo de bcncnccncin compC'fc : 
% Enicn. lnformnr-se, c inforrnílr <Í Dirrctoria c ao Cons,~llto 

sobre o cslndo üc necessidade dos b<'IH'fi('iado~, c f.ohre a ron
vcnicnr.in de continuar em h~n('fl('ios .i•í prestados . 

. \rt. :J;). O ~íorclomo de bcnrliccn('Ííl. rm srus impedimcn
lll•, i· ;;1Lsiiiuidn pelo ~í.'ll :.;uppl<mte. 
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C.\ PITULO Yll. 

DAS ELEIÇÕES. 

Art.:;' ... Conslituiun a as~e:nbU~a geral onlinarin, o Presidenlt>, 
clPpois de ler os artigos do presente capitulo, c os arts. 15 c 
1~), farú prtH~t'dPr ao sortranH'nto dos cincn rn<~mbros qne devem 
sahir do Con.,elho, ou a lt'itura do~ nomPs <los cin"o qnf. findão 
o seu mandato, conforme dispiít~ o nrt. 38; c nomeani em se
guida dous cscruladores para coadjuvarem os Sccrdarios na 
apuração dos votos. 

Art.. 55. Tomados os nomes dos soei os presentes, c:Hla soei o, 
S<'IHlo chamado, apresentará uma ccdula com tres no:ni'S, quan
do se tmlar da cl<'ic;:ão da connllissão d~ contas, c com cinco 
<JU:1ndo se trata r da do Ctmsclho. 

Art. .:JG. Feita n apnraç:ío, os mnii volnclos serão os Pleitos, 
c snpplcntPs os irnrnediatos em votos. No caso de Pmpale, na 
pl'<_'et~dcneia dns <~l<'itos ou d<~ seus supplrntPs, clPeidiriÍ a 
sorte; ~~ o mais votado da cornmissilo de contas S<'l"it o rnla
tor della ; c de tudo se lavrará neta, que será approvada na 
mesma sessão pelos socios presentes. 

Art. 57. Não podem ser eleitos pnra a commissi'in de contas 
os membros do Conselho. 

Art. 5S. Niio podcrcíõ votar ou sr.r votaclos, os socios acti\'Os 
que não estiverem qnites no semestre anterior; e sú se accilão 
os votos dos socios presentes. 

Art. 59. Não se admitlirú mais nenhuma lista lngn qn<~ s1~ 
principiar a- nparaçào (!Pilas: ~~ das recebidas, qualquer <IllC 
se ache viciada scriÍ inutilisada. 

CAPITULO VIII. 

DA COAI!iiSSÃO DE COXTAS. 

Art. GO. A commissão de contas trm a seu car~o examinar 
os docnmcnlos de rrct>ila e dcspcza, e <lar um pa'í·Pcer a rcs
pdlo dos aetos da Uircctnria e f.onselho, e dns conlas por este 
prestadas ú asscml>léa geral, como delermirw o art. 2G; alt)rn 
disso <leverfl sPr ouvida em nlgumt~s questões mais graves d(-, 
finnn<;3S. 
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CAPITULO IX. 

DA ORDEJ\1 DAS SESSÕES. 

Art. 61. As sessões começaráõ pela leitura da acta da sessão 
antecedente, sPguindo-se o expediente. 

Art. 62. Se houver objecto dt•signado para ord(~m do dia, 
terá este preferencia na discussão, concedendo o Presidente a 
palavra na ordem ('tn que fôr pedida, e ningucrn usará della 
quando outrem estivm· fallando. 

Art. 63. Nas sessões da assembléa geral poderá cada um 
fatiar duas vezes, c mais uma vez para explicação, limitando-se 
a clla; o autor do projeclo ou <>mcnda, c o relator de com missão 
poderáõ faltar mais uma vez. Nas sessões de Dircctoria e Con
selllO as discuss(ies serfio em família. 

Art. 61.. Quando acontecer que algucm nas discussões saia 
mra da ordem, o PresidPnte o chamará a ella pela primeira 
vez, pela sPgunrla declarará que o oradot· não póde conti
nuar a faltar, c pela terceira encerrará a sessão. 

Art. 65. Nas st•ssões do Conselho não se concederá a palavra 
aos socios assiit<'ntes, c se algum socio ou commissão fôr con
vidnda para as suas sessões, poderá fallar, mas néio votar. 

Art. 66. Nas sessões de Dirc'ctot·ia c ConseJ h o o Presidente, 
antes de cneenar a st>ssão, perguntará se algum membro pre
sente tem alguma cousa a propôr. 

Art. 67. As sessões da asscmbléa geral e Conselho não du
raráõ mais de trcs horas. 

Arl. GS. Havendo empate em qualquer votação na assernbléa 
geral, ficará a malcria adiada para a outra sessão; mas na 
Dircctoria e Conselho, o Presidente usará do voto de qualidade. 

CAPITULO X. 

DA REI<'OR~IA DOS ESTATUTOS. 

Art. 69. Quando se julgarem necessarias quaesquer altera
ções nos Estatutos, o Conselho, S(•ja pot· indicação propria, 
ou á requerimento assignado por um numero nunca menor 
de 15 Socios, as rcduzir;í á pmjnclo, que enviará á commis
são espceial, de que trata o art. 33, convidando todos os So
cios a enviarem á mesma, quacsqucr emendas que julgarem 
necessarias sobre os JJOntos, de cuja alteração se tratar; c 
de~s alterações npprovadas em assembléa geral se }>~dirá a ap-
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provaçtío do Goycrno, se fôr necessario. Qualquer projccto de 
refórma, porém, só poderá ser apresentado depois de passados 
dous annos, contados da data da approvação dos presentes 
Estatutos. 

CAPITULO XI. 

D.\ DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E DESTINO DE SEUS FU~DOS. 

Art. 70. Não podendo a Sociedade arrogar a si o direito de 
associação perpetua, .será dissolvida, quando assim lhe con
vier, por occurrencias que não lhe é dado prever, salvos os 
casos dos arts. 35 e seguintes do Dccrelo n.o 2.711 de 19 de 
Dezembro de 18GO. 

Art. 71. Uma vez resolvida a dissolução pdo Conselho, serii 
tudo levado ao conhecimento da assmnbléa geral, extraordi
nariamente convocada para esse fim, onde, depois dt~ discutida 
a matrria, será ella votada em uma outra sessão,· na qual, 
vencendo-se afirmativamente, se nomeará uma comrnissrw de 
cinco membros, á quem se darão plenos podt~rPs. 

Art. 72. Essa comrnissão reduzirá todos os fundos á apolicPS 
da divida publica, cujo usufructo será applicado, repartida
mente com igualdade, aos Hospitaes de Caridade da Província 
de S. Pedro do Hio Grande do Sul, entrando tambcm neste 
numero o Hospital da Santa Casa da 1\lisericordia do Rio do 
Janeiro, e os quebrados applicados em alguma obra pia, ao 
prudentr• arbitrio da Commissão. 

Art. 73. A Comrnissão, para melhor cumprir este mandato, 
enviando um exemplar dos pr<'scntes Estatutos ao Presidcnlo 
da Provinda, lhe pedirá informações sobre os estahPiecimt~ntos 
que cslivNem nas eircurnstandas de serem considerados Hos
pitacs de Caridade, SPgundo a letra dos Eslatutos, c desta in
forruação 111io h a ver~i n·curso. 

Art. 7!,.. A Commissão concluini os sPus trnbalhos, fnzcndo 
annunciar pelos jornacs as suas ultimas delibcr·ações, appliea
ção dos fundos, & c., c de tudo fará sei ente ao Governo, se for 
necessario. 

CAPITUI.O XII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 75. Se o Conselho entender que de\·a hav<'l' algmi1a 
manifestação, relativa á imtallaç;io da Sociedade, a poderá 
fazer· á 8 de Novembro, dia do seu anniversario, tPndo em 
vista os s<'us fins. 
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Art. 7(). Os Socios Lelld1dallos, durante o Le111po 1lo lwne· 
f1cio, não terão voto rws reuniões da assembléa geral, ltPIII 

poderúõ ser votados. Tarubem nüo terão n>lo adivo ou tlrli
lH'rativo os Soeios de menor idade, que esti\·erem compre llen
did()s ua clausula lillalllo art. :3. 0 

Art. 77. Os Sodos aetivos aduacs, que estiverem no caso 
do § 2. o do art. 7, pussar~ü a ~ocios auxiliares. 

Art. 78. Os Soeios atniliares que vierem <i Côrlc, tnão voto 
acliw 11as ddiberaçõPs da ossembléu geral, nus tn~~; primeiros 
Ili(~ZPS dP sua n•sidencia. 

Art. 7\). O CoHSt'lho fará nrn rt·~ulamento, qne ddcrmirw 
o:; rasos e a matwira por que d('\"l'tll ser prestados os soerorros 
c sua !iscalisução; e organisarú urna tabella, em qtw se filar
quem o~ quantitatiyos das beneficeucias, em rcla~üo aos ser
Yiços c grúo d(~ tH'C('Ssidadc dos bendiciandos, o que tudo scrü 
suhmdtido Ju Governo, se fôr necessario, depo·s de ilpprovado 
pela assetublé,\ geral, expressaruente convocada para e:;se fim, 
em ~essflo l'.\truonlinaria. 

Art. so: ~e o progn'sso da Sociedade fl)r tal que o Conselho 
cnteuda que Sl'US rendiuu;ntos serão bastantes para a fünd;t{'Üo 
e custeio de um l!ospilal, ou de oulro quallttrer c·stabdr•cirneulo 
dt• pron•ito real para os Sorios, assim o proporá ü asserublt~a 
gt•ral, qtw, lo!!Jtl!ldo a proposlu l'lll considerac:uo, deliberará 
sobre ella Cl!l sesstít•s expres:,atneult~ l'Oil\'Ol'.:HJas para e:-~se fim, 
c~ de eonformi<lade co111 o disposto 110 finul do arl. :~:L Em 
qu<~nto, porém, se não f'undar o hospital, os S:Jdos pobJ'('S en
ferrnos ser·fio tratados ú custa da StJdedade, em Uula cas<1 de 
sauclt~, ou e111 seus proprios doruicilios. 

Arl. St. J>as deliberações dJ Direcloria haverá rerurso para 
o Couselho, e deste para a .\sserubléa c.;eral. 

Approrêtdos em s1~ssão da Assemblt•a (;l'l'ul de 28 de Abril 
de 18(jJ. -- (.\ssigrwdos) Antonio Ah·m·c~ l'crcira Coruja, Pre
~idenlc.- J1Jatltt~ts da Cunha, t.o Secretario.- Está cGu!'or
lltc•. - JJla!ltcu:; da Cunha, t.o Secretario. 

DECltETO N. 2. U3'•·- ue 1'1. uc Junho de LG2. 

Appro\tt o H<·gularncnto da !"urit•ti<Idc Híu Graurleusc · Deuefir('llle 
c llumauitaria. 

Allrnd(•ndo ao que representou a ~or:ic~dade Hio Grandense 
]~eneficPnte c Hurnanilaria, c dP ~~onl'orl1lidalle colll a l\Iinlta 
lruruediata llesoluc;ão de:! do corTt·nk llJ:·z, lomntla s.ohrl' part·•-cr 
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dil Srcção do~ N cg-ocios do I rnpcrio do Conselho uc Estado, 
exarado em Ctmsulta de 5 de 1\laio ultimo: Hei por bem appro
var o Hegulamcnto da mesma Soeicdadc, organisada de confor
midade com o disposto no art. 79 dos seus Estatutos já approva
dns pelo Decreto n. 0 2.933 de H deste mez, dos quacs faz parto 
integ-rante, menos o art. 15 que fica supprimido. 

O Marqucz de Olinda, Conselheiro de Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar·. 
Palacio do Hio de Janeiro em quatorze de Junho àe mil oitocen
tos sessenta c dons, quadragcsimo primeiro da lndependencia 
t• do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Kegnhu1-umtn tia~ bencficenria~ •la Sociedade Rio Grantlensn 
Beneficente e Hnmanltaria. 

CAPITULO I. 

Beneficcncias a que tem~ direito os socios necessitados. 

Art. 1. o Os socios receberáõ as seguintes beneficencias 
mcnsaes: t.o, de 30~000 quando enCcrmos; 2. 0

, de 20~000 quan~ 
do inYalidos ou ,·aJetudinarios. 

Art. 2. o Ao socio que precisar retirar-se da Côrte c Proviu .. 
cia do 1\io de Janeiro conceder-se-ha passagem, com a qual não 
1?e poderá despender mais de 100~000, ficando á juizo da Direc
toria tratar directamente della, ou dar uma ajuda de custo; e 
ninda se poderá mais auxiliar os preparos de viagem com uma 
quantia que :não exceda de 30~0CO. 

Art. 3. o Logo que a Sociedade tenha medico de partido, ou 
desde quo seus socios medicos oiTereção gratuitamente os serviços 
do sua profissão, os socios enfet·mos além da beneficcncia do 
art. 1. o, terão assistencia de facultativo. 

Art. 4. o Em quanto a Sociedade não tiver hospital proprio, 
os soei os enfermos poderáõ prescindii· da bcneficencia do art. 1. o, 
e preferir o recolherem-se á uma casa de sande da cscolhn da 
Directoria. 

l'ARTR II. 18()~. ':.>1. 
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r.AI'ITULO 11. 

Deveres da Sociedade para com o.; socios (allecidos e suas 
famílias. 

Art. !>.o Fallecendo algum socio sem meios na Côrte, ou na 
cidade de Nicthemy, a Sociedade lhe fará o enterro, com o qual 
se dcspcndcrá quantia que não exceda de 150:tJ!OOO. 

Art. 6. o A alma de todo e qualquer socio faltecido será 
snl'fragada por uma Missa rezada que será previamente an
nunciada. 

Art. 7. o As f a milias necessitadas dos soei os fallecidos tcem 
direito á uma pensão de 20~000 mcnsaes. 

Art. 8. o Entende-se por família dos socios para o gozo da 
pensão do artigo antecedente: 1. 0 a mulhet·; 2. 0 os filhos c filhas, 
netos e netas ; os varões em quanto menores de 15 annos, ou 
mesmo além so forem in validos physica ou moralmente; 3.0

, a 
mãi ou avó vi uvas; !a.. o, os it•mãos e innãas, estas em quanto sol
teims, e aquelles em quanto menores de 15 annos, com tanto que 
uns c outros tcnhão vivido debaixo da protecção do socio, como 
seus filhos. 

Art. 9. o As pensões serão concedidas na ordem estabelecida 
no artigo antecedente. Se houvet· viuva sem filhos, caber-lhc-ha 
toda a pensão; mas se os tiver toear-lhc-ha unicamente metade, 
pertencendo a outm metade repartidamente aos filhos. 

Art. 10. As pensões lerminão com o primeiro beneficiado á 
exccpção da vi uva do soei o, cuja quota passará para os filhos. 

Art. 11. 05 menores filhos e filhas dos socios fallccidos, c os 
irmãos e irmãas que tenhão vivido sob sua protecção, serão con
siderados orphãos filhos adoptivos da Sociedade. A' estes dará a 
Soeiedade protccção, educação, instrucção primaria c arranjo ; 
e se fôr conveniente, tratar-se-ha de fazê-los admillir nos estabe
lecimentos publicos. Se á estes menores tambem fattar mãi, a 
Sociedade d~t·-lhes-ha agasalho do melhor modo que fôr pos
sível. 

Art. 12. Para a execução do artigo antecedente fica a ad
ministração da Sociedade autorisada a despender o que fôr 
indispensavcl, tendo porém sempre cru atlcnção o orçamento 
annual. 

Art. J 3. Logo que a Sociedade chegue a estado de prospe
ridade tal, que não haja receio de retrogradar, podcní annual
mentc a assembléa geral coadjuvm· com seus dotes algumas or
phãas filhas adoptivas da Sociedade. 

Art. 14. As beneficencias concedidas aos filhos c filhas, ir
mãos e irmãas dos socios, entende-se aos legitimes, ou aos reco
nhecidos segundo as leis do Estado. 
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(:APITULO lli. 

f antagens addicionaes concedidas aos soei os que tíverem coJzcor· 
'tido para o augmento da Sociedade. 

Art. 15. Gozat·áõ do seguinte augmento addicional em todas 
as beneficencias, e semelhantemente suas fumilias nas pensões: de 
20 °/o os socios remidos; os que tiverem pago suas prestações por 
espaço de dezoito annos; e os que tiverem servido em com mis
sões: de 30 °/o os socios bemfeitores, e os que tiverem servido no 
Conselho por espaço de tres annos; de 40 o/o os honorarios c os 
que tivet·cm exercido cargos da Directoria, c de 50 °/o os Presi
dentes honorarios. 

Art. 16. Os filhos c filhas, irmãos c irmãas dos socios qne 
tenhão exercido cargos da Sociedade terão prcfcrencia nos favores 
dos arts. 11 c 13 deste Ucgulamento. 

CAPITUI.O IV. 

Modo das prestaçbes das beneficencias, e sua fiscalisaçào. 

Art. 17. Quem tiver de solieitar da Sociedade quaJqncr be
neficencia ou pensão, enviará ao Mordomo da nenefic<>ncia n sua 
petição acompanhada dos documentos necessnrios, a fim de ser 
por clle informada para set· presente á Dircctoria, que resolverá 
se fôr objecto de sua alçada, c dará parecer se pertencer ao 
Conselho. 

Art. 18. Os socios enfermos que não puderem esperar pela 
sessão da Dit·ectoria por precisarem gozar desde logo do auxilio 
da Sociedade, podcráõ dirigir-se ao Mordomo da lleneficencia, 
enviando na mesma occasião o recibo das mensalidades do ultimo 
semestre, e certificado de molestia : o Mordomo, se entendct· 
que h a urgcncia, c que o socio se acha no caso de receber a benefi
ficencia solicitada, assim o declm·at·á escrevendo o seguinte : 
« Hcconheço ao socio F ... o direito de receber desde hoje a 
beneficcncia concedida aos enfermos pelo Hegulamento. Rio de 
Janeiro em de de 18.. O 1\lordomo F ... » Se o 
socio tiver direito á vantagens addicionacs o :Mordomo escreverá 
ant~s da data o seguinte: « Outrosim tem direito ao augmento 
addicional de por cento. » O reconhecimento do Mordomo i r á 
ao Presidente que escreverá. << Pague-se. lHo de Jnneiro em 
de de 18 .. O Presidente F ... >> Só então será o paga
mento satisfeito pelo Thcsoureiro que terá em attcnç.ão a quota 
proporcional marcadll no orçamento vigente. 



·11 t. í :1. O soei o ('nfermo que pref;•rir ut.ilisar-st• da faculda-
,}~~ do nrt. !1." deslt~ lh•gulamento, aprescntani sua prl'len~'i1o ao 
'\lordomn da Bt~ncfict)llCia, que com urgcncia solicitará a autori-
81J<;iio do Presidente. · 

Art. 20. As bcncficencias concndidas aos enfermos p('lo arl. 
·1 .0 tlo presente Hcgulamcnlo não poderáõ eXC('drr ti um anno: 
c~npois deste prazo os socios que continuar·ern cnft~nnos, passaníü 
a receber as bcneficcncias concedidas aos invalido• c valeludi
llarios. 

Art. 21. Compete ao Conselho conceder as bcnenccncias aos 
socios invalidos c valctudinarios·, precedendo parecer da Direc
lorin, baseado em informação do Mordomo. Os socios que se 
acharem neste caso dcvcráõ de seis em seis mczes apresentar 
ecrtifkado de seu estado. 1\econhecido pelo Consdho o direito 
do so~io ú esta heneficcncia, cscrevcr-se-ha na petição ou no pri
ml'iro certificado o seguinte: << O Conselho reconhece desde hoje 
<lO s~JL'io F ... o direito de receber a bcncriccncia concedida aos 
]nvalidos e valdudinarios. Casa das sessücs da Sociedade Hio 
üramlense Beneficente c Humanitaria em de de HL. 
I•' ... Presidente, I<' ••. 1. 0 Secretario. » Se o socio tiver direito 
a algum augmcnto addicional, cscrcver-sc-ha antt•s da data () 
seguinte: << Outrosim tem direito ao augmento addicional de 
))OI' cento. >> O Presidente escrcveriÍ: « Pague-se. Uio de Ja
neiro em de de 18 .• F ..• Prt;Sidentc. » Os cc~rlili-
cados subsequcntes irão ao Mordomo da llcneliccncia, que depois 
dos exames nccessarios cserevcní o seguinte: <( Continúa o socio 
l<' •.. a receber a benelicencia concedida aos invalidos c valetu
dinarios por já ter sido o seu direito reconhecido pelo Conselho. 
Ui o de Janeiro em de de 18 •. F .... Mordomo. , 

Estes certificados irão ao Presidente para autorisar o pagamento 
11elo modo acima marcado. 

Art. 22. Compete á Dircctoria conceder as bcneficcncias aos 
socios enfermos, c autorisar a continuação das reconhecidas pelo 
Mordomo da Bcneficencia segundo dispõe o art. 19 deste Hegula
mcnto, empregando-se mutatis mutandis as formulas do art. 21. 

Art. 23. Compete tnmbem á Dircctoria conceder as bencfi
ccncias de que trata o art. 2. o deste Hegulamento, exigindo os 
documentos que forem nccess3rios. 

Art. 24.. Qualquer mrmbro da Dircctoria pôde dar autori
sação para que se proceda ao enterro de que trata o art. 5. 0 do 
presente Uegulament.o devendo participar na primci1·a sessão. 

Art. 25. As pensões ás f'amilias dos socios fallecidos serão 
concedidas pelo Conselho á vista da informação do Mordomo da 
Ucncficencia. Usar-se-h a da seguinte formula: c< Tem desde hoje 
direito de receber R pensão de que trata o art. 7. o do Hegula
mcnlo das llenefieencias a farnilia do sacio F ... fallccido, a qual 
t".onsta de sua vi uva Dona F ... , ou de seus filhos I<'J.<' ... Cnsa 
tlus sessões du Sociedade em de de 18 .. 1'' ••. Jlre8i-
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dente, li ... 1. o Secretario. >> Havendo di rcilo ú augmcnlo nddi· 
cional será declarado. 

Art. 26. Para a execução do art.11 deste Urgu1amrnto com
pete ao Mordomo solicitar do Consl'lho aulorisação para as des
JWzas de caracter permanente, da Directoria as ex traordinarias, 
c do Presidente as urgt~ntes, c de morneuto. 

Art. 27. Cornpde ao l\1ordomo tratar de obter a passagem 
de que trata o art.. 2. o de&! c Hegulamcnto. 

Art. 28. Ao Thesoureiro compete a fiscalisaçfio do art. 20 
deste Regulamento, para o que solicitaJ'<Í em tempo do Mordemo 
o reconhecimento provisorio do ~stado do socio. Jh~vcrá ser feito 
este reconhecimento mutati:; mulandis segundo as formulas do 
art. 18, c scní apresentado opportunanwnte ao Conselho pura 
resolver sobre a continuação da bcneficcncia. 

CAPITULO V. 

Beneficencias q~te poúe1'rit1 ser concedidas aos que niio forem soei os. 

Art. 2J. Ern caso de c:Jlamida<le publica, om·i<~a a Com
misii'io de conta-., sob pareeer da Dircetoria podPr<Í o Consl'lllo 
pmpôt' á assembléa gt~ral, convocada e.'iJH'eiaiJncnle para e:-;tc 
fim, que a Sociedade concorra tarnbcm com algum auxilio. 

Art. 30. .Aos com provincianos que se acharem em c01uplcfa 
nccessidaLlo poderá a Uirectoria, ouvindo sempre o l\tordorno, 
conceder por uma só vez no mesmo anno urna beneficcncia, quo 
não excerla de 50~000. 

Ar·t. 31. Aos com provmcianos desvalidos que prcciSí:lf<'m 
recolher-se á Provineia de S. Pedro, poderá a Directoria coadjn
va ·lo3 em suas passagens, precedendo requerimento do preten
dente, e informação do l\Iordomo. 

CAPITULO VI. 

Dispost'ções geraes. 

Art. 32. Todas as bcneftcencias c pensões só corncç·ão <Í cott
tar-sc do dia em que ft)r reconhecido o direito ás mesmas. 

Art. 3:3. Em quanto a parte do rendimento da Sociedade 
destinada a ser dcspend ida não chegar para fazer face ás pensões, 
c mais beneficcndas determinadas neste Ul'gularnento, soiTreráô 
todos um rateio proporcional que será marcado annualmenle por 
occasião do orçamento; SPI'vindo de base o despendido tiOS tres 
ultimos annos, e accrescentando-sc as novas pensões rcconlwcidas. 

Art. 34.. Quando o Conselho entender que se }lúde elevar 
o quantum das bencficcncias c pensões marcadas neste Heguln-
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menlo arls. t.o c 7. 0
, o proport.í á assemLléa geral a qual poderá 

nugmentar a 50 "/o· . 
Art. 35. A accumu1ação de pensões c LcncficPncws perma

nentes não terá lug~r em caso algum, ficando porém salvo o direi
to de opção áque1lc á quem competir mais de urna. 

Art. 36. Os orphãos filhos adoptivos da Sociedade, que se 
estiverem educando á expensas dclla, e que por clla forem dirce
lamente soccorridos c sustentados, não receberáõ a quota da pen
são que lhes competia peJo art. 7. 0 deste Hegulamento. 

Art. 37. l~ica o Conselho autorisado a resolver sobre os casos 
não previstos no presente Hcgularncnto, c a expJicar o sentido 
dos artigos do mesmo, que possiio olfen~ccr duvida. 

Approvado em sessão da Asscmhléa Geral do I .0 de Dezembro 
de 1861.- (Assignados) Antonio Alvares Pereira Coruja, Jlrrsi
dente.-Matheus da Cunha, 1." Seeretario .- Gandi do de Souza 
Rangel, 2. 0 Secretario.-Está conforme, CandidodeSouza Rangel. 

DECRETO N. 2.935 -de 1G de Junho de t8G2. 

Approva a rcorganisacão da Companhia de naYCgação por Yapor Dahiana. 

AUendendo ao que l\Je rcqucmm a Directoria da Compa
nhia de navegação por vapor Bahiana, c de conformidade 
com a Minha irnmediata Uesolução do 1. o do corrente mez, 
tornada sobre o parecer da Secção dos Negocias do lmperio 
do Conselho de Estado, exarado em Consulla de 21 do mez 
anterior, Hei por bem Conceder-lhe a nccessaria autorisação 
para organisar a rererida Companhia, segundo os novos J~s
tatut.os que apresentou, o a d1lvida permissão pa1·a e~labeJeccr 
na Cidade de Londres o sédc du Dircetoria Suprema, com 
uma sub-directoria na Província da nahia, mediante as se
guintes condições: nos actos praticados dentro do lmpcrio em 
execução destes Estatutos ficaráõ sempre salvas as Leis c os 
Regulamentos do Paiz; não cahcrii responsabilidade al~uma 
ao Governo pelos eontraclos celebrados entre Antonio Pcdroso 
de Albuquerque, ou seus concessionarios, c ns Prcsidencias 
das Províncias da Bahia, Sergipe c Alagóas. 

João I. .. ins Vieira Cansansão de Sinimbtí, do l\lcu Consdho, 
Ministro o Ser.rctario de Eslado dos Nngocios da Agricul
tura, Commcrcio c Obras Publicas assim o tenha entendido 
e faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro em dezasds do 
Junho de mil oitocentos sessenta c dons, quadragesimo pri
meiro da lndcpendencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagestadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansãu de Sinimbú. 
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•emorandum da Comtmnhla de navega-:Ao a vapor 8alalaoa., 
eom artigos aonexos da Sociedade. 

I. 

O nome da Companhia é- Companhia de nayegação a va. 
por Bahiana. 

n. 
O escriptorio da Companhia registrado, será estabelecido em 

Inglaterra. 

111. 

Os fins para que se estabelece a Companhia são: 
A conslrucção, compra, e custeio de barcos de vapor, e 

outros navios c embarcações, c a manutenção de communica
ções a vapo1· entre a cidade da Bahia , c os portos de l\lacció 
ao norte, e Caravcllas ao sul, tocando em todos os portos 
intermediarias estipulados, fazer a navegação local do porto 
da Bahia e das villas situadas na margem da mesma Bahia , 
e nos rios que ahi desaguem, tudo em conformidade com os 
contractos existentes ; prover á navegação a vapor para quacs
qucr outros portos ou rios situados entre Maceió c Caravcllas, 
adquirindo sempre da autoridade competente a necessaria con
cessão , e eiTectuar quaesquer outras operações compatíveis com 
os Decretos e condições de concessão acima mencionados. 

IV. 

As obrigações dos accionistas são limitadas ao valor das mes
mas acções. 

v. 
O capital nominal da Companhia é de cento e sessenta mil 

libras stcrlinas, rHpartidas em dezaseis mil acções de dez li
bras sterlinas cada uma. 

Nôs , as divc,·s:~s pessoas, cujos nomes c moradas estão 
inscriptos , desrjamos formarmo-nos em uma Companhia ., 
em virtude deste Mcmorandum de Associação, e respecti
vamente concordamos em tomar o numero de acções no 
capital da Companhia inscriptas em frente dos nosso5 nomes 
respectivos. 
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NOlfES E MORADAS nos SUB3CRITORES. 

George Kinght Huxlry, '•1 North Bank Re-

NUMERO llF. ACÇÔES 
TOlL\IlAS POR CAO,\ 

SUBSCIHI'TOR. 

gent's Park l\liddlcscx • . . . . • . . • • . . . . . . . . Cincocnta. 
John 'Vntson, Albion Lodgc, Stamford Hill, 

J"ondres. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . Cincocnta. 
llugh Francis 'Vilson, Gray's lnn, Londres.. Vinte. 
Jarnes Tornlinsun l\Iorgan , 9 , Oxncy Villas, 

Upper Hollaway, Londres..... . . . . . . . . . . Vinte. 
Alfrcd Brclt ~ 150, Leadcnhall Strect, City.. Vinte. 
Edwin Collins, 45, Nicholas Streat, l\Iilc End 

l\Iiddlesex .............................. , Dez. 
};m:'~ ""!J!i;::rr; BJtf:'!l. f .\dPn Tr·ír;;l"::. St.-:t 

~..-,_·.:.;·;;~A·;, .\fAd!•:~:.t .................. lkz. 

Datado de 6 de Setcmbi'O de 1861. --.Como testemunha das 
firmas acima, Roberto Fowler . 

. tft•ligo6 tle Aundtt(ho da t:'ornpanllia de HatJeaardo ,. .,,.por 
Bahiatta, Ano11u•na. 

Concordou-se no srguinte : 
Por um Decreto Imperial n.o l.038 de 13 de Agosto de 18!12, 

de Sua l\fagestnde o Imperador do Brnsil , foi concedido a 
Antonio Pedt·ozo de Albuquerque, uma subvenção annual de 
sessenta contos de réis, e o direito de estabelecer uma linha 
de barcos de Tapor entre o por·to da cidade da Bahia, e as 
cidades de Maceió c Caravellas. 

Por n m Decreto I m per i ai n. o 1. 928 de 25 do Abril de 1857, 
de Sua l\lagestadc o Imperador do Brasil, a subvenção de ses
senta contos concedida pelo Decreto n. o 1. 038, foi elevada a 
oitenta o quatro contos, e deu-se permissão no dito Antonio 
Pcdrozo de Albuquerque para incorporar uma Compnnhia com 
o fim de estabelecer a linha de barcos do vapor a que se re
fere o Decreto n. 0 t .038. 

Pelo mesmo Decreto de 25 de Abril de t857, o Governo 
Imperial concedeu igualmente ao dito Antonio Pedrozo de Al
buquerqun , on á Compunhia que clle houvesse de organisar, 
todos os privilegios conferidos á Companhia Brasileira de na
vegação a vapor do Hio, de que tratão os arts. 15, 16, 
17 e 19 do Decreto n.o 7ü7 de 10 de Março de 1851, junta
mente com oulras vantngcns rspcciaes. 
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'P11r um eoniracto eclcbrJclo c•m 1~ d•~ l\bio de Hr}3, f'llír~: 
o Prcsidl!nle da Provinch. d 1 Ballia , 110 lmperio do Brasil , 
autorisado pela Lei Provincial n.o 412, de 12 de Maio de 1H~)I, 
c Antonio lledrozo d1~ AllHJifUCl"tJ!Hl, foi eonvt·ncionlldo, t}UC , 

•~m considcmção a urna subvenção annual de quarenta contos 
d1} réis, paga pelo GovDrna da Pmvinda d;t lbltia no dit1) 
Antonio PcdrOio de AlbtlíJlH'npw, •~s~~~ t•sl;llwlcl~(·ria e manteria, 
S()b as condiçtit~s estipuladas no dito eontracto, uma linha de 
b~1rco3 de vapOI' entre a cirbdc da Rlltia c as ciJad ·s de Mn
•~ió e Ca•·avcllas. 

Por um contracto cdcbrado em 4 de ~Iar\o do 18:)3, ·~ntre 
o Pn·sid•~nte da l'rovinl'ia de St~rgip:~. no I nqwrio do nrasil, 
nutorisado rda V~i Provincial n." 017, dP 1J dt~ :\larç,o d•~ 
1850, o Anlonio Pt~drozo dt~ .\!h11qaerqtw, l"ni coan·nrionndo, 
(JIF~, Jn!~dianlc uma subvl;ll~ão ;mnual de dtlll~ contos de túis, 
paga pel~ (;uvcrno da J•ro\'incia d•~ Ser~ipc ao dilo Antonio 
Jlcdrozo de Alhuqncrque, os vapores perlr~ru·,·n~:~.i ao dito An
tonio l'l.!drozo de Albuquerque, ou ü Cumuau!tia q 11e elle hou
\'essc organisado, tocarião, nu:; su:1s viu~ens d:1 H1hia a Ma
~ció, nos po:to~ do llio Beal, St~rgipc c Co!inguihil, tnclos na 
Província de S,~rgipr, no Impcrio do Brasil. 

Por um c:mtraelo, eclcuratlo e111 !J de A b:·il de 18:)3, etlll"l~ 
o Presidente da Província das Alag\'us, no 1 :n pt~rio do llrasil, 
autorisado pela L~i Provincial n." G:H ele 8 de Selcrnbro de 
18:iJ, c Antonio Pedrozo dt~ .\lb:Jqucrquc, foi eonvt~nci~mado, 
que, mccliaule um1 subvenç:1o anrwal de oito <'onlos de ri•is. 
pa~a pelo (]ovt~rna da Prorineia das Alag,)as ao tlilo .\nlonio 
Pedrozo de Albaqucrqne. os vapo:·es pert.enc<~ntes ao dito An
tonio Pcdrozo de Albuquerque ou á Companhia que ellc hou
vesse orga:-~isado. tocarião, n:tS su:JS vi:q.~~~ns a .Mae.•~ió, no portct 
do Penedo, 11:1 Pl·ovincia das Alag<'\a;;, no lrnperio do Hrnsil. 

Por urn contrado, celebrado e111 1:3 de l\"ovPrllbro de 18:)7, 
entre Antonio Pedrozo de Albuquerque c .!ames Overcnd, o 
clito Antonio Pedrozo d·~ AlbtH(Il•~nJUC, pelas considcra<;ões nqui 
expressadas, cedr·u ao dito .Ltmes Overcnd todos os direitos'"' 
pri\·ilegios p1·ovcni ~ntes dos diversos DJcrelo; e conlraetos acima 
mencionados, sem n~stricção, e bem assim os tres bart'os dt~ 
vapor c toda demais propriedade fixil e movei, e os intc
J"csscs dellc dito Antonio Pedrozo de Alburfut!rque, lla em
preza. 

I•or um conlract(), datado de 10 de 1\Taio de 1858, cele
brado entre o l''re:>id•~nt'~ da Província da Bahia, n Franeisco 
G<mçalvcs 1\Jartilu, foi eotnnncionado, que, mc.li<mte uma sub
venção annual ilP trinta n s·•is eoato.; ue r(·i~. Franeiseo (;on
çalves 1\Iartins, csti.JbeL~cl~ria as linha::; de varnrcs, estipuladas 
no dito conlrado. 

Por um contr.u~to, ~:·lr·}H,Hlo er.n 7 d•~ Ft'Y('J'•~iro de 18GJ. 
<'nlrc o Pn•sidentr da Proyirwi1 da HJ!t:.:1 r• o B,truu de S. Lou-
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rcnço, Francisco Gonçalves Martins, foi convencionado que o 
pr·azo do contraeto de 10 de 1\>laio de 1858, seria prorogado. 
c outras vantagens forão ainda concedidas pelo dito Presidente 
da Provincia a a Uahia. 

Tendo pois sido convencionado que as concessões, ~eretos 
c contractos, Impcriaes e Provinciaes, acima mencionados, c 
todos os direitos, privilegios c vantagens inherentes aos mesmos, 
juntamente com os vapores, e todos os bens, casuacs, ou inho
rentes á:; ditas em prezas, serião entregues e transreridoiá Com
panhia de navegação á vapor - Bahiana, - anonyma, convtm
cionou-sc ngora, em consequcncia disto, o seguinte: 

CAPITULO I. 

IXTERPt\IIT AÇÃO. 

1. Na interpretação das presentes, a~ palavras c expressõeJ 
seguintes, tem o sentido abaixo declarado, salvo quando o 
o~jecto, ou o contexto o excluir, v. g . 

.A Companhia, quer dizer, -A Companhia de naTegação a 
'Vapor- Bahia na - Anonyma. 

O Governo, quer dizer, - O Governo Imperial Brasileiro, 
ou os Governos Provinciaes do lmperio do Brasil , de fJUe su 
tratar. 

Os Estatutos, quer dizer, e inclue os actos de 1856 e 18~7 
da legislação ingleza ácerca das Companhias do cnpitaes reu
nidos, e qualquer outro acto em vigor concernente tis Com- · 
panhias de capitaes reunidos, ç que tenha rela('ão com a Com
panhia. 

As presentes, quer dize1·, c inclue o 1\'Jcmoranflnm de as· 
sociação da Companhia, c estes artigos de associação c os re
gulamentos da Companhia, em vitror. 

Uesoluçiio especial, quer dizer, uma resolução espcc.ial da 
Companhia de conformidade com a secção 3'• do acto-de J85G 
ácerca das Companhias de €apilaes reuuidos. 

Capital, quer dizer, o capital da Compnnhia. 
Acçfícs, quer dizer, as acçiics da Compantüa. 
Directorcs, quer rlizcr, os Uirectores da Companhia, ou, como 

o caso pôde se dar, os Directores reunidos em corporação. 
Sub-Directorcs, quer dize•·, os Sub-Direclores residentes na 

llahia. 

t.l~~g.~~·f.~os J querem. dizer, o~ officiacs respectivos da Com~ 
Secretario panlua. 
Omei:ws, <{lll'l' diZf'l', os omri:H'S dn Companhia. 
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Assembléa ordinaria, quer dizer, uma assembléa geral or
dinaria du Compnnhia devidamente convocada c constituída, 
e qualquer convo~a~ão prorogada. 

Assembléa extraordinaria, quer dizer, uma assembléa geral 
extmordinaria da Companhia devidamente convocada e consti
tuída, o qualquer convocação prorogada. 

Assembléa geral, quet· dizm·, uma assetnbléa ordinaria, ou 
uma asscmbléa .extraordinaria, e qualquer convoca-:ão proro
gada respectivamente. 

Junta, quer dizer, uma assembléa de Dircctorcs devidamente 
convocada e constituída. 

Escriptorio, quer dizc:w, o escriplorio registrado da Compa-
nhia. 

Sello, quer dizer, o sello commum de qae usa li Companhia. 
Mcz, quer dizer, o mez do caiPndario, ou folhinha. 
Palavras no numero singular, unicamente, incluem lambem o 

numero plural. 
Palavras no numero plural, unicamente, incluem lambem o 

numero singular. 
Palavras no genero masculino, unicamente, incluem lambem o 

gcncro femiuino. 

CONSTITUIÇÃO. 

2. Os arti~os da tabella n do acto de 1856, relativo ás Cona
panhias de capitaes rt-unidos, não serão applicados, porém em 
lugar delles os seguintes (sujeitos aos poderes da Companhia 
para alterar e registrat· suas disposições, e adoptar novas ) 
serviráõ de regulamentos para a Companhia. 

3. A Companhia e seus regulamentos serão sujeitos ás di
versas obrigações e-m vigor, e que lhes forem applicaveis dos 
Decretos Imperiaes, e das condições de concessão acima men
cionados. 

CAPITULO 111. 

XEGOCIOS. 

4.. Os negocios da Companhia serão limitados á construcc;ão, 
tompra, c custeio de barcos de vapor e outras embarcações, 
c ao estabelecimento de communicações a vapor entre a Cidade 
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o!,, La:1::1 :• ~::\ jHli lil:; de~ ::Ltn<ú, ;.o ~orlt', e de (:aran!frlll9. 
d4! :-1111, to.:ando <'111 qtl:tt·~tpH'I' portos intermcdiarios indicados·, 
~~ de LL~CI' él n;H(','::H;:IO lontl uo -porto da nnttia c d~lS Villas 
~;iLuadas na ln;:r;!;t~ln da nif•srna Bahia, c nos rios que ahi de
saguem, tudo elll eont'orrnidilde com os contraetos exish·ntes~ 
(~ lambem de prover n navega~·ão por vapor a qrtacSfJUCI' outros 
portos c rios situaclos entre 1\lacl'ió e Caravellas, adquirindo 
sempre quacsqucr t·onecssõcs a respeito, feitas pela autoridadt~ 
,·ompclcnte para fazer taPs concpssüt•s, e lratar de qnacsquca· 
outros oLjedos caswws, CJiiC tenhão relnçfio com os llccrctos 
(~ clausulas de conccssiio aeirna mencionados. 

!). A assPmb!{•a g-Nal por uma resolu~·ão. c sob rceommcn
daç;io ela junta da din·doria, podcní emprl'll<'mkr c dar maior 
•~xlcnsilo c in(:J'f~JHI'Illo aos seus negocios primitivos, debaixo 
dos limites do nrt.igo :mlrccdt•nlt'. 

(i. A dirceloria geral da Co111panhia tNá sua s(·dc em Londrrs; 
por:'~uJ ll:~ver:í urna sub-dircttoria c um Superintendente da 
Comran!Jia na Bahia. 

7. Os negocios dn CompaulJia srrão tratados por, ou sou 
:ulrninistra<;ão dos Direclorrs, porém sujeitos á veri(icaçiio das 
asscmblt'~as gcr;ws, de aecordo com ólS prrscntcs. 

8. Ningucm, ;í <'X''!'pl;fío da junta dos Dircclorcs, c das JWS
so:ls expres~aaH'n1c 1 or clla autorisndas, terá a faculdade dt! 
ace:rar, endus.'i;tr qu:tlqut•r nota promissoria ou letra de cambio 
t•m faror da Conq:ilnltia, nem empenhar por qualquer lormi.c 
o credito da Contpanhia. 

!L Nit~;~urnt, a exccp<;ão da jun(a dos Dirccfores, c das pes
soas ('Xpressantente autorisadas por clla, (,} dentro dos limites 
ria auleris:~çfio conferida pl'la juula, trrá a faculdade de ce
IPhrnr qnalq:.Jcr routri..ldo, que pos:;;a impOr obrigação qualquer 
;í Cotnnanlria. 

1 O. Os lJirccto:·cs niio passaníü, accil.adõ, ou cndossartíii nota 
promi~sorin, ou ldra de cambio alguma. em favor da Compa
nhia, ou adoptar<Íü acto algum em fa\'or dclla, excepto, em 
qnalq!tcr <':bo, no curso ordinario dos Jlt•gocios da Companhia, 
ou cru virtude dt~ resolução especial <la junta que declare
que a llJCSIIJa junta t:• de opinião que os interesses da Com
panhia o lornão nccrssario. 

1 l. Qt~aesquer quanlias que Jwuvrrcm de srr pagas á Compa
nhia st~rão rcccLidas pelos Banqueiros, ou êllguma pnssoa tlll
forisada rn•la junta, e ~.;crüo pagas ;í conta da Companhia com 
os Banqueiros. 

1~. Quaesquer clinllPiros pcrtenccn:c,; :í Companhia, que nfto 
li\'l'l't~llt de ser imlltcdi;:tatllenlc applicauos a algum pagamento 
por conta de !I::, St'rfio !diljllnl a depositados em ]~stabclecimenlo!'; 
dt~ fundos publicos do :;oyt·rno fla (;rã-Brelanha c do nrasil, 
r•·srH·t·livanh'llk. 011 -ront liws ;_.:aranli(ls reacs on pcssoaes, ou 
•!:• (rt.tl•tUI'I' ou! r~~ f,·,nua que a junta julgur mais t:onvenicutc. 
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1:t .\junta podt•r;Í ni,sir dw; Ban<pwiros lllll balanr1clt•, 
lodas as \CZI ·" que ella o entender eonvenientc, ainda que 
lfllalqurr do!' llanrJiteiros SPja uut dos Dirrctores. 

14. Os reeihos passados por dons dos HirPctorcs, rnbricados 
pelo Secrcltlrio, on por Hatupu·iro, 'Ht por pe!'soa autorisada 
pela junta, l'libricados pelo SecrPtario, sprfin vitliclos, a res
peito das quantias declaradas twllt·s havt•rc•m sido n·eebidas, 
e para qualquer obrigaçfio, rrclnnHu,'i'io, on df'rnandn a respeito. 

f:). Todos os p11gamenlos da Companhia lexct'pto os J;or conta 
do dinheiro rniudo) serão fPitos por lllPin dn chl"rks sobre os 
lla11quciros, sacados em virtude de uma n·soluç;io da junla, 
assi;;nados por dous dos Directorcs, e rubricadns pelo Secretario. 

C.\PITULO I V. 

E~cmPTonws. 

Hi. O (•scriplorio rP:.:-islrado da Companhia SPr;í t•stalwleddo 
t~tw Londn•s, ou l\Jicldlt•st•x, no lu~ar dP~i~nado pela junta. 

17. llavt•rá 11111 t•seriptorio filial na Bahitt, c lwrn assim ~~s
c~ript.orins fili;ws em quaQsquer lecalidades, no Urasil, que a 
junta desig·nar. 

C\PITULO Y. 

f>RDIEatOS OFFICL\ES.· 

18. Os Srs . .Joseph Hoscoc Allcn; ""t>nlwot·th Clay, (ieorgo 
Kuighl IluxJpy; ClwrlPs Lane; .Jamcs Orercnd; J~dmund Peel 
Thompson: e Jolm \\"atson; serão os primeiros e aetuaes Di· 
redores. 

CAPITULO YL 

C.\ PITA L. 

19. ·A Companhia, sob t·ccommendac;fío da junta, c com a 
saneção de n111a resolução especial, c com a approvação do 
c;ov.crno Imperial, poderá nugmentar o capilal, por meio de 
novas acções, e todo o capilal IPvanlado por meio de noyas 
i1C<;c1es ser<Í ronsidcrado COlHO fazendo Jlill'k do capital primi· 
tivo, ~~ ser;i sujeito ;ís mesmas disposit;iíes, a lodos os respeitos, 
quer em rcf(~reneia no pagamento das chamadas, ou ús multas 
elas acçües, no caso de não pngallll'tlto das chamadas, quer 
«~m refcrencia n quncsquer outras, como se ellc tivesse sido 
parte do eapilal primitiro. 

20. A irnporlant:ia do novn rapilal scd, snlro se a Com
panhia .tw ~u'' rr;·J,;üo u determinar dilh:r<'nlemenle, dividido 
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tlc maneira a ser l'eputido proporcionalmente cntt·c os accio
nistas então axistentes. 

21. As novas acções serão, em primeiro lu~ar, ofTerecidas 
pelos l>imctorcs aos accionista!'l, em proporção do numero de 
suas rcspPctivas éH'ÇÕl's;· e aquellas das novas acç<1es, que não 
ti verem sido tomadas pelos accionistas, poderáõ ser dadds a 
outras pessoas, confonn'' inrfiearem os Dil'ectores. 

22. l\Ias se a Companhia, depois de ter concedido a algumas 
novas acçõt~s qualquer preferencia ou garantia, ou outro pri
vilegio especial, crear posteriormente outras novas acções, os 
pnrtado•·es das noYas acções que gozarem de um privilegio es
pecial, não terão direito a que lhes scjão otrerecidas as novas 
acçõcs J•ostcriores. 

2~1. Sob rt>cornrn<>ndaçfío da junta, e com a autorisação do 
uma l'<'soln<;<'ío l'SJH'rial, todas as af'çfit~s. de qualquer classe 
«Jtl«' Sl'j;1n, pndt•r;íi\ s1•r cnnsolicfndas t'm um nnrut'ro nwnor de 
t~r~·,ks, t' di\ididas em lllll maior nunH·ro de arçfics, ou ser 
por issn, ou por outro motivo augmentadas, ou •·eduzidas em 
quantia nominal, ou em quantia nominal aggregada. 

C.\PITULO Yll. 

E~lPRESTHIOS. 

:u ... A Companhia, sub rf'commcndação da junta, o com a 
a sancçfio de uma assembléa geral, poderá contrahir emprcs
timos com o Governo, ou por meio de cscripluras de divida, 
com ou sem a garantia do GoJerno, pelas quantias que a 
junta julgar convenientes. 

25. A Companhia, com autorisaçlio da junta, podcrà refor
ma•· por qualquer modo os emprcstimos contrahidos. 

26. Os emprestimos, reformas, e escripturas de divida, serão 
passados pelos prazos, e nos termos e condições, e com os 
juros, que a junta entender conyeniente~. 

27 . .Mas a importancia total da divida da Companhia, pro
venientn de emprestimos, nunca poderá exceder á um terço 
do capital nominal da Companhia, salvo se houver recom
mendação da junta, c a sanc«;ão de uma resoluc;ão especial. 

CAPITULO VIH. 

ASSElUBLÉAS GERAES. 

28. As assembléas ordinarias terão lugar de seis em seis 
mezes, em Londt·es ou Middlcscx, nos lugares, horas e dias 
para isso designados, todos os annos, pelos Dircctorcs. 
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29. Porém em quan~ a junta não determinar o contrario, 
os dias para a assembléa ordinaria serão a ultima quarta 
feira dos mezes de Abril e Outubro, ou dentro de um mez 
antes ou depois daquelles dias rt>spectivamentc. 

30. Uma assembléa cxtn10rdinaria poderá, em qualquer 
tempo, ser convocada pelos Dircctorcs, por sua propria dc 4 

terminação. 
31. Urna Assembléa extraot·dinaria será convocada pelo~ 

directores, todas as vezes que houvm· para isso requisi~ão de 
nccionistas, portadores, pelo menos de uma dccima parte das 
acçücs, declarando qual o fim da rrunião, assignada pelo111 
pcticionarios, e entregue ao Secretario, ou depositada no 
escriptorio dos directores. 

32. Se acontecer, que os directorrs, pPio espaço de quatorze 
dias, depois da entrega da petição, deixem de convocar a 
asscmbiC:•a, o~ prlicionarios, ou qnaesquer aecionislas, portador<'s 
pelo menos de uma decima Jtarte das acções, poderáõ côn
vocar a reuniiio. · 

33. As asscmbléas geraes terão lugar em Londres, ou Mid
dlesex, em lugar conveniente, designado pl·los directorcs, ou 
pelos pcticionarios, quando convoearem a reunião. 

34. Cinco accionistas formão um numero suffirientc para 
uma assernbléa geral. 

35. Nenhum negocio s<'rá tratado em uma assrmbléa geral, 
em quanto não Psllvcr presente o numero )pgal para dar-so 
principio ao ncgoeio. 

36. Se dentro de uma hora depois do tPmpo determinado 
para a reuniüo de uma asscrnbiC:•a p;Pral, o numero lPgnl não 
estiver presenlt\ a assemhléa, se estiver reunida, sob requisição 
de accionistas, scril dissolvida; c em qualquer outro caso, seril 
adiada para o dia seguinte, para o mesmo lugar, e para reunir-se 
á mesma hora designada para a a~sembléa anterior. 

37. Se em alguma assembléa gel'iJI adiada, o numero kgal 
não se achar presente dentro de uma hora depois do t.~mpo 
marcado para a reuni<io, ella st~rá dissolvida, salvo, se no annun
cio, convocando a assembléa, os directorcs declararem qur, 
qualquer que st'ja o numero dos accionistas presentes, a assern
btéa gt•ral ndiada poderá tratar do negoeio que a motivou ; 
c n'cssc caso, embora não esteja presente o numero legal, 
proseguir<Í a asscmbléa, sendo competente para tratar do ne
gocio em questão, corno se estivcssn presente o numero legal. 

38. O presidente, com o consentimento da asscmbléa, poder .. 
adiar uma asscmbléa geral, de um tempo para outro, c dC' 
um lugar para outro. 

39. Não se podeni tratar em urna asscmbl{!a geral adiada 
de outro negocio, alóm daqucllc que tiver deixado de se con
cluir na :Jssemlll(~a geral, em que teve lugar o adiamento. 

r.o. O• direct0re.; qui' cotwn1~nrcm uma asseml.Jl,~a ~cral,. c 



o., aecioni:-~t:H que COil\O<'.:ll'l~lll uma :lS'1i'lllh!,·~J e\l!'a@nlill:ll·ia, 
avisarüú respectivamente nJo 111enos de sde di.t:;, :ae111 111ais 
tlc quinze para a rcuni<io. 

41. (_!nant.lo urna as~t·mbll;,l li\r adia1la p:~r· mai.- <li~ s~IP dias, 
os directures annuneial'iÍO pdo lltefiOj dt~ranf<~ quat.m dias o 
;1diarnento da reunião. 

!,.2. Os dias d<~ annu.wios para <·onnH·a•Jin <1<• urna ass1~111-
blúa geral serüo conLHios Pxdusi\·e o diil em q:w ti\r dado o 
aviso, mas inclushe o dia da n•uniito. 

I,.:L Os annnncio:. para eonvoc;H:rto fl() <tSS!'mhti·a~• ~.wrnf's sPriio 
fcit.os por meio de ur1nunwls puhliros ou, q11ando il .lnnla o 
julgar conveuit~ntP, por IIJPio de eirc.11lar,.s ans ;u·.c.ionistns, cujas 
IIIOI':Hlas se ac!Jar-.~rll re,:.!;isl:'adas no HPino Unido, P devPníü 
n•,.;pt~elivarncntl~ dedarar o ll'lllpo ~~ o l11gar da n~uni:io. 

!,L Em todos os casos c~m q!le pl'l.ts Jll't'S\'lltt•s se anutJIH~i;.lr 
qua!c{ucr ru•goeio que lt~11l1a dl~ s:•r tratado 1~111 11111a assl'Jllhlt>a 
tWI't11, o <HIIItiiH~io d1~v~~rü e.~p~·cilkar a natureza do rw;;neio. 

4). Todo ;niso cireular para uma nss,~n•ull'•a gPral pod..-rit 
s:~r mandado pdo corrl'io, · CiHIIO urna earta dirig-ida ;tos aceio
lli.~las, conl'ornw as suas moradas c:onslantes do n·gislro tlos 
acrionisl:ts; P n~nwltiJo por esta fúruu, sNá eomid!'rado como 
t.•~rHlo-lhPs sido c:1trc·rw~ em s~ras UL>radas, no prazo rt·;~ular 
do curreio. 

C.\PITCLO IX. 

\rrmr;l'IÇJ:·~-, D.\ ASSD!nL~~.\ CEP.:\' .• 

r,.[). ()u:l1tlll'~r asscrnhl{~;~ geral, quando para i~~o \i\'cr ltariun 
annuncio, pDd<~rú vrt•c·nelwr q·.wlttuer \·aga d1~ Hireetor, ou 
Auditor, o (<~xc•~plo quando pelas presi"nt~s lür determinado 
o conlrario) fi:nr a rr•muncra<:~io dos clin·etflrcs c auditore~ 
rnspt~elinunenle, e alterar o uumero de directoras, e, snjPi
lando-sc ao qne tlbpiiem as present1~.-., potlcrú geralmente de
cidir qualquer negocio dJ Corupanlria, ou IJUC lhe diga rrs-
peilo. · 

1,.7. QtJJiqucr assnmbl1;a onlinnrin. sem nviso para isso, pôde 
eleger direeton~.s e auditon~s, ~~ póde a ppro\'t\1', n·j<'ilar ou 
adoptar total ou pareialmentP, adoptJI' e conf.irrnar· as contas, 
lnlanços, c relatorius d<H diredoi·<~s e auditorns, respccliva
mcnle, e tomar uma dccis:io sobre qualquer rccornmendaçiio 
dos directores <icerca de qualquer dividl'rHln, ,., sujeitando-se 
tis tlisposiçüi's das pwscnt<~s, púdc em geral disr·utir qnalquer 
nr•gocio rdativo ;í Companhia. 

48. Quando uma asw111blt~a ~rral honrcr, mcdinnlP. rcso
liL:fi l p.;pp;•iJI, n•,;;:l!Yido um ;JUg-!lll'l1to do <':lpital. as assrm-
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bléos, ou qualquer outra nsscmbléa geral poderá, sob recom
mcndação da Junta, c por uma rcsoluçüo especial, determinar 
até onde deve se elfectuar o augmcnto, por meio de emissão 
de novas acções, c com que condições será o r,apital assim 
elevado, c o tempo c termos nos quucs scrii feita a emissão 
das novas acçõcs, c quacs os premios, caso alguns sejão nppli
cados ás novas acções. 

49. As assernbléas genws que resolverem sobre as condições 
pelas quar.s forem emitlidas novas acçõcs, poden.íõ, soh rccom
mendação da Junta, determinar que (lS novas ac<Ji<~s srjiio 
crniltidas como de uma, ou de diversas elas;es. <~ poder;í(a 
attribuir ás novas acções. ou ás novas aeçiíes de todas on dn 
algumas das classes, privil<'gios especiaes, com n'ft'rcnc:in a 
qualquer dividendo ou interesse, prdcreneial, gan111tido, fixo, 
fiuctuante, remivel, ou qualquer outro, ou á condiçües cspe
ciaes, ou restricções. 

50. Sa, depois que as asscmbléas gerars, por uma resolução 
especial, houverem resolvido úcerca da cmissfi<) d;ls novas aeçües. 
todas as novas ncçües não tiverem sido cmiltidas, quaesqtH'r 
assembléas gcracs poder(lõ, sob rccommcndação da Junta, deter
minar que scjiío cancelladas as acçües não crnitlidas, ou re
solver acerca de qualqnel' nllrrnçfio das eon<liçiics, pdas quncs 
as novas acçües não cmitl.idas o deverüõ ser, c dos prh·ilegios 
ou rcstricções inhcn'ntes ;ís novns ncçõcs não cmiltidas. 

51. A Companhia em nssembléas geracs, de tempo em tempo, 
sob r~ommcndação da Junta, c por uma rcsolu~·ão espPeiaJ, 
poderá alterar, c faJ:er novas disposições em lng;u·, on em ad
ditamento a qualquer dos regulamento~ da Compnnhia, quer 
cstcjão contidos nestes artigos de associnçfio, quer não. 

52. A autorisação dn.s assem hl(.as gentes para de tempo em 
tempo, mediante resolução especial, poder nlterar, c fazer 
novas disposições em lugar, ou em ndditamcnto a qualquer 
dos regulamentos da Companhia, estende-se até autorisar qual
quer alteração quo não seja contraria aos estatutos da Com
panhia, excepto, unic,1mcntc•, os regulamentos da Companhia, 
que providrneiiio sohro a igualdade proporcional das obriga
ções limitadas dos accionistas, c de seus interesses nos lucros 
da Companhia , eujos regulamentos cxccpcionacs devem por
tanto ser considerados como os unicos regulamentos funda
rncntacs, c inaltcravcis da Companhiu; mas a Compllnhia SN<i 
obrigada por todas as suas outras l'('Soluç<"ies cspPciaes, pelas 
quaes quacsquer aeçõcs forem emiltidus com privilegios csrc· 
ciacs; e todos os novos regulamentos da Companhia produzinít1 
efTeitos conscquentcrncnte. 

53. Urna assembléa geral cxtraordinaria poJeríÍ, em virlud•' 
de resolução tnm<1da ao menos por quatro quintos ent numero 
e valot· dt~ accionist:1:;, votando em tal assetublüa, aut.orisar os 
dircctorcs para dissolvf'r a Compmhh, nn fransft~rir as <·nn-

, •. \nrE 11. J ~f::". ?:L 
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CP.SSÔCS, privilcgit•S, direitos, C íl propriedade fluctuanl.c, r Oilfra~ 
úa Companhia, ao Governo Imperial do Urusil, ou tÍ qualquer 
outra Companhia, ou Companhias, nos f('rmos que forem ap
provados pelos accionistas crn scmeltwnte assembléa geral t':t
traordinnria c com approva~ão do Goyerno Imperial. 

CAPITULO X. 

niOllO DE PROCEDER-SE E.~I ASSE:àlllLÉA GEUAL. 

51.. Em todas ns asscmbléns gcracs , o Presidente da di-
reetoria, ou em sua auscncia, um dirçctor presente, quo rôt· 
deilo pelos. nccionistns presentes, ou na ausencin de todos m 
directores, um dos accionistas presentes, que mr eleito pelos 
oulms accionistas tambem presentes, tomará a cudeira. 

55. Em todas as assmnbléas ordinarias em que um direclol' 
houvet· de largar o cargo, elle o conservaní até que se encerrn 
a assembl1';n; porém quando a reunião fór adiada, clle então 
deixará o cargo. 

56. A primeira consa que se fizer em uma nsscrnuléa geral, 
depois que n cadeira ftir occupada, será a leitura da acla da 
ultima assemhléa geral, que lirer tido lugar; e se a acta nüo 
fiJr aprest>ntada á assrmbléa, ussignada como ntand;i<• os Psta
tutos. ~~ndo r'·conlwcida fl'ita em termos, s;•rft e!lti assignad.t 
prlo Pn·sidente da assernbléa em que fôr lida. 

57. Exct'pto, nos casos em que as presentes o determinarem 
din'rsamente, qualquer questào que tivt-t' de se decidir em 
uma ass(~mbléa geral, seni decidida por simples rnnioria dos 
necionistas então presentes pessoalmentP, e naquellas em que 
{~ preciso uma vota~ão, a dccisfw será ft'ita por meio do le
vantar das mãos. 

58. Todas ns resoluções t'spcciaes, e todas as questões que, 
pelas presentes, tiverem de ser decididas de outra fúrma que 
não por uma simples maioria dos accionistus pessoalmente pre
sentes em uma asscrnblóa geral, o serão por meio de vota~ão 
do fava preta ou bnmca. 

5U. Em qualquer questão que tiver de ser decidida por umn 
siu.ples maioria de accionistas pessoalmente presentes em urna 
assembléa geral, cada accionista ahi presente, e qualificado vo
tante, de aecordo com as presentes, terá o direito de yotar. 

GO. Quando em uma assembUm geral uma votação sobre qual
quer resolução rôr pedida immediatameute depois da declanlção 
pelo Presidente da assembléa, do resultado do alevantarnento 
de müos, ao menos por dous accionistas, assim como antes do 
rnc~rramento ou adiamento da assernbléa, por uma petição 
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rscripla, assignaila pelo menos por cinco accionislas, portadores 
junto~ de duzentas c cincoenla aeçõcs pelo menos, c cnlr<'guc 
ao Ptesidente on ao Secretario, uma dcclamção do presidente 
de que foi tom,1da uma resolução, e uma menção disso na acta 
rlos trabalhos da assembléa, serão b:.Jstantes para a cvidcnda 
do facto assim declarado, sem que seja preciso approvar o nu
mero, ou a proporção dos votos dados pró ou contra a reso
lução. 

61. Se uma vot<~ção fô1· devidamente pedida em uma assem
hléa geral, clla será tomada de maneira tal, em tal lugar c 
immediata mente, ou dentro do prazo de sete dias a eontar do 
dia em que o l'•·csidcnte da assembléa o ordenar, c o resul
tado da votação será consid~rado a resolução da asscmbléa 
geral, em que a votação houver sido pedida. 

CAPITULO XI. 

YOTOS N.\S ASSEl\lDLÉAS GER.\ES. 

62. Em toda • as questücs que tiverem de ser decididas por 
votação, eada accionistn presente pessoalmente, ou representado 
por procuração, c qualificado votante, de accordo com as pre
sentPs, tcrü um voto por cada numem de cinco acçõc·s dP- que 
f()r portarlor·, c mais um voto addicional por cada cinco acções 
de que mr· portador, além das suas cinco primcir·as acçür•s. 

63. Se houver mai!i de uma prssoa com direito á uma mes:ma 
a.cção, a pessoa cujo nome fOr inscripto em primeiro lu~ar no 
registro dos acdonistos, como srndo um dos portadores da dita 
acção, c não outra, terá o direito de votar. 

6L Urna pessoa, que fôr parente, tutor, rnandatario, marido, 
executor, on administrador respectivamente, de um menor, 
idiota, mulher, ou fallr~cido accionisla, e desejar votar em vir
tude de aeção de qualquer destas, poderá, como o dispõem as 
presentt•s, tornar-se accionista respectivamente á a.quella acção, 
c votar em eonscquencia dclla. 

6:). Um accionista, pessoalmente presrnte em uma assem
bl{•a geral, poderá abster-se de votar em uma questão qunl
qucr; poré111 pelo facto dessa abstenção, não será considerado 
como ausente da assembl{·a. 

66. Um accionista poderá em qualquer tempo designar outro 
accionista como seu procurador para por elle votar em qual
quer occasião. 

67. Carla instrumento de procuração deverá ser por cscripto, 
c conforme á formula seguinte, c assignado pelo constituinte, 
c setá depositado no cscriptorio, pelo menos quarenta c oito 
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horas antes do dia em que tiver lugar a assemhl(~a gtH'al, onde 
elle houver de servir, c será guardado nos archivoi da Com
panhia; c sení apresentado todas as vezes que com razão fôr 
üxigido, e ü custa, se houver alguma, do accionista, ou do 
~wu procurador. 

68. A formula seguinte será a que se dcycrá adoptar nos 
instrumentos do procuração. 

<( Eu (A. B.) aecionisla da Companhia de navegação á vapor
H Hahiana-, limitada, constituo pelo prescnto (C. D.) outro 
o: accionista da Companhia, meu procurador na assembléa geral 
« do dia do 186 , e para qualquer adia
~~ mento da mesma, ou (se o accionista não residir no Heino 
'·' ( rnido) em qual4uer assombléa geral; em fé do que assignei 
,. aos dias de do anno do Nosso Senhor 
.. dt~ tSG >> assignado (A. IJ.) 

H!». A JH'ss••a que occupar a cadeira em urna assembléa geral, 
dí.~n~rú se111 prc, em todo o caso de igualdade de votos em uma 
'otat;ão, ter um voto addieional ou de desempate. 

f:APJTULO XII . 

. \CL\5 DAS .\SSEMBLÉAS GEUAES. 

70. vualqucr cscripto lançado no livro das netas dos tra
lullws das ussemblóas geraes, contendo que foi lançado o as
,-;i~(ll<Hlo dn ncconlo .com os estatutos, ou as presentes, será, 
11:1 aus<~llcia dn prova em contr:1rio, considerado como regu
larueulo registrado, c trabalho original da Companhia; c em 
IPLltJ caso, o peso da prova rceahirá totalmente na pessoa, que 
liler qualquer ohjecr5o eontra o cscripto. 

CAPITULO XIIL 

DIUECTORE~. 

7L O mum•ro dos dircctorcs será de tompo3 em tempos 'deter· 
lltinado por urna resolução especial; porém nunca excederá de 
sele, nem Sl'rú menor de cinco. 

72. Cada director sení portador ao menos de cincoenta acçõcs, 
tll! seu proprio domínio, c das qnacs seja o unico proprielario. 

7:1. Os prirneiros directores conservará<J o exercicio do seu 
( ~~ rgo, att~ que tcnltuo respectivamente de so retirar, de accordo 
'~um :,t:;; prescnlt:.·~, 
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71,.. Na nsscmhléa ordinnria, no anno immcdialo iÍqnelle em 
que a Companhia tiver recebido o seu certificado de incorpo· 
ração, dons dos di1·cctores se rdiraníõ, c a asscmbléa clrgcrá 
para substitui-los nm numero igual de accionistas qualificados. 

75. A votação para a retirada dos primeiros c actuacs di
rcctorc~s será determinada, c11tre clles rm~smos, em uma Junta 
reunida antes da segunda asscmblt'·a onlinaria do anno immc
dialo tJC)IJellc em que a Companhia tiver registrado c archivado 
o seu certificado de incorporação, mediante convenção, ou na 
lhlta dclla pela sorte. 

7G. Quando, depois daquella Junta, se suseitc qualquer quostfio 
üecrca da rdirada por turno dos dircctorcs, será clla decidida 
por outra Junta. 

77. Todo DircctOI" que se retirar, sendo qualificado, será 
elegível para a reeleição. 

78. O accionista, que niio fór um dircctor em retirada, não 
poderá ser qualificado elegível para director, sem que tenha 
dado no Secretario, ou entregado no cscriptorio, pelo menos 
llozc dias, c nunca mais de dous mezcs, antes do dia da eleição 
para dircctorcs, uma dcdaraçrío cscripta c nssignada do seu 
punho, da sua candidatura á eleição p:tra director. 

79. Ningucm exercendo um cargo (excepto o de banqueiro), 
ou um emprego na Companhia ou que st>ja directa, ou indi
rectamcnte interessado em algum contracto com n Companhia, 
(excepto contracto de emprestimo de dinheiro á Companhia) 
será qualificado elcgivcl para director. 

80. Quando na primeira asscmbléa ordinaria de qualquer 
anno dcixa1· de se clfl'ctuar a eleição parJ directores, em sub
stilui~·ão dos que rc r<>tirarcm, a asscmbléa será adiada até o dia 
seguinte, para o mesmo lugar, c para a mesma hora que havião 
sido designados pura a assembiéa adiada; e se nessa assembléa 
ainda não tiver sido escolhido o respectivo numero de dircctorcs, 
os dircclores, que llevião retirar-se continuaréÍü a exercer o 
seu eargo, até á primeira nssembléa ordinaria doarmo seguinte. 

8f. Todo director, que deixai' de ser possuidor, c unico 
proprictario de cincoenta acçõcs, dcixan1 o luga1· vago; e bem 
assim no caso de bancarota, ou insolvabilidadc, suspensão do 
pagamentos, concordata com seus credores, ou de ser decla
rado atuado; c mesmo qmmdo aceitar um cargo (excepto o 
de banqueiro) ou um emprego na Companhia, on vier a ser 
directa ou indirectamentc inkressado em qualqm·r contracto 
com a Companhia, a não ser um contracto a respeito de em· 
preslimo de dinheiro á Companhia. 

82. Um direeto1· poderá a todo tempo dar por escripto aviso 
do seu des('jo de resignar o cargo, entregando-o ao Presidente 
da direcçfio, on ao Secretario, ou dl'i:xando-o no cscriptorio; o 
quando u sua dPmissfío houvrr sido aceita pela Junta, c não 
antes disso, o seu lugar ficará vubo. 
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83. Qualquer vnga casual de um lugnr de di•·rctor, será 
preenchida pela dirccção, que para isso designará um accio
nista qualificado, que a todos os respeitos substituirá o seu 
predecessor. 

CAPlTULO XIV. 

JUNTAS. 

8' ... As Juntas serão convocndns no cscriptorio, quando os 
directorcs o julgarom conveniente. 

85. Uma Junta poderá em qualquer tempo ser convocada 
por dous direclores, com tanto que dl1~s avisrm disso, ao 
menos dous dias antes, aos outros din·ctores. 

86. O numero legal pura uma Junta será de dous di
rcctorcs. 

87. Na primriru Junta drpois do dia da data destes artigos, 
c na primeira Junta depois de cada cleiçlío annual para di
rcctores, c em cada ViJga que se der de PrPsidenlc da di
rcctot'ia, urna .Junta eiPgerá um dos seus membros para servir 
de Presidente até a eleicão do seu sueccssor. 

88. No caso de ansencia do Prcsid('llll~ dJ Junta, esta de
signará um substituto pmvisorio do Presidente. 

89. Todas as qncstües em uma Junta serão decididas por 
maioria de votos dos direclores presentes. 

90. No caso de igualdade de votos em uma Junta, o Presidente 
em exercício terá um srgundo voto de desempate. 

91. Nenhum clirector poderá votar em questão em que ellc 
esteja interessado, salvo se os accionistas em geral tiverem 
nella o mesmo interesse commum. 

92. As aclas dos trabalhos das .Juntns, com declaração dos 
dircclon~~ pn~senlt~s, c com toda a brevidad!~ possível, scriio 
rcgistracLls p~lo Secretario, Cill um livro para isso destinado, 
assignados pdo Presidente rcsrwctivo, c na sua falta, ou em ca.so 
de incapacidaclc dl'llc, por qualque1· outro dircctor presente, 
c delta se darú conlleeimento na primeira assembléa geral. 

93. Cada Uill::t dessas a c tas, assim registradas c assignadas na 
auscncia de provas de erro, será considerada corno um trabalho 
original. 

91-. Qualqnc•· Junta polc•·-sc-ha adiar, á vontade, para o 
tempo c lugar que os directorcs determin:.Jrern. 

95. As Juntls poderáõ nomear as commissõcs tiradas de seus 
membros, que clla.s cntend1~rcrn convenientes, e remover á von
tade qualquer de seus membros, c podem igualmente fixar seu 
numero legal, deveres c trabalhos. 
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C.\PITULO XV. 

fJODERES l~ DEVERES DOS DIRECTORES. 

96. A Jnntil, em additamento aos seus outos poderes, terá 
plenos poderes para os seguintes fins, dos quaes ella fará uso 
quando mr nccessario. 

I. Concluir qualquer arranjo com o Governo Imperial, ou 
com qualquer (iovano P roviucial, a fim de aug111entar o ca
pital até qualquer extensão que sPjil, c obl('t' llJJHI garantia do 
juros sobre a quantia com a qual o capital flir assim augrrH'n
tado, ou um augment.o das subverH;õcs pngaYeis ti Companhia, 
ou para nt•gociar ernpn•stirnos com o (~overno Irnpcrilll, ou 
qualquer dos Governos Pro\'inciaes do Brasil. 

H. Adoptar, em todo ou em pnrlc, e mesmo com ou sem 
modificações de quaesqtwr contractos provisorios ou prelirni
nares, arranjos já entabolados para qn<Jiquer dos fins da Com
panhia, e Ct·lcbrar outros li1rmacs cpntractos, ou arranjos mais 
detalhados, levur· a efl't~ito, quet· no todo ou em parte, que L· 
com ou sem modifica~õcs, lacs contraclos ou arranjos preli
minares ou provisorios. 

111. Celebrar coulractos para a constrncçiio 011 compra de 
barcos de vapor· c outras embat·cações, ou para o supprim~nto 
de fundos para pôr os trabalhos em adiv idade, St'j':l por uma 
só quantia, ou pot' avalinçües em detalhe. 

I V. Fazer e levar a t•ll'eito convençõPs, contra dos ou estipu
lações, paru a compra de terrenos, e o supprimcnto de mate
riaes, mão d'obra, plantas c outros objcctos. 

V. Conclui•· rom os GovPrnos Imperial c Pmvinciacs, c com 
.outras Companhias e partes rcspectivamc~nte intt~rcssadas, os 
contractos c arranjos que a Junta entender vantajosos aos inte
resses da Companhia. 

VI. Vender c dispôr d1~ quaesqucr terrenos, c navios, c outros 
objcctos inuteis para a Companhia. 

VII. A dirccçào c administração gcl'al dos nt•godos da 
Companhia, c a dcsignat;ão dos sub-dircctorcs, residentes na 
Bahia. 

VIII. A designação, remoção, e a determinação dns obrigações 
e salarios do Sect·etario, Supt~rintcndcntc, caixeiros, apcntes e 
serventes da Companhia, c as garantias que se deYem exigir 
delles respectivamente. 

J X. A designat;ão e a remoção dos solicitadores e dos Ban
queiros. 

X. A convocação das asscmhléas gemes. 
XI. A instauração, direcção, pmscguimcnto c abandono de 

acç1ies legaPs pró e eonlra a Companhia, c os offil'i:ws, e tudo 
mais conccrnPniP aos n.•gocios da Compnnhia. 
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XII. Comprai', alugar, ou construir·, conforme fôr julgado ma i~ 
vantajoso, os cscriptorios para os negocios da Companhia c 
vende-los, ou dispór dclles por quallJtWr outra fónna. 

XIII. Comprar, armar oti frdar qualquer navio para o serviço 
da Companhia. 

XIV. Segurar contra as perdas c damnos do fogo, risco ma
l'itimo, ou qualquer outro, os bens da Companhia susccptivcis 
de ser sc~urados. 

XV. C~lebrar· contrnctos om nome da Companhia, c contrahir· 
eín favor dclla, as diYidus e obrigações, que forem necessarias 
para o andamento dos negocios da Cotllpanhia. 

XVL Passar e dm· recibos, qnilaçõcs c quacsqucr descargas 
dos dinheiros que forem pagos ü Companhia, c bem ussim para 
as rcclamaçücs e delmmdas da mesma. 

XVII. Fazer· composições a respeito das quantias devidas <Í Com
panhia, c em qualcrucr reclamação ou demanda da Companhia. 

XVlll. Informar qualquer rcela:nação c demanda da Compa
nhia, ou contra í'lla para o julgamento, c executar e observar 
a decisão rcspecth·a. 

XIX. Ileprescntar a Companhia em todos os casos de banca
tola e insolvabilidadc. 

XX. Empr<'gar c usar a respeilo do capital pago, c dos outro~ 
dinheiros dv Companhia, de todas as S<'guranças c garantias auto· 
risadôs pelas presentes, e approvadas em tempo pelos Dircl.'torcs. 

XXI. Ter contas regulares dos recibos, crcditos, pagamentos, 
obrignções, lucros, perdas, bens, objecto5, rcclamaçõe:; c de
manrlas da Companhia. 

XXII. Tirar, no dia 30 de Junho, c no dia 31 de Dezembro de 
cuda anno as contns da Companhia. 

XXIII. Fazer com que as contas sejão devidamenlc exami
nadas orn cada Sl~llu·strc, de accordo com as prcscnt.•s. 

XXIV. Apresentar em cada assembléa ordinaria um r·clatorio 
completo dos ncgocios c aspeeto da Companhia, incluindo todos 
ClS detalhes precisos para e~clarecirnento das contas. 

XX V. Determinar o valor das cntrndas por cada acçiio c as 
charnadas sobre as acçõcs. 

XXVI. Aceitar paga111entos adiant-:~dos das chamadas, c fixar 
o prazo em que tacs pagamentos serão aceitos. 

XX VIl. Submctter á approvação das asscmbléas gcrncs as 
malcrias que tiverem sido determinadas em virtude de rcsolu~·ão 
csp••cial. 

XX VIII. Ter o registro dos accionistas, c o registro da 'i 
transfcrencias. 

XXIX. Autorisat· o empr·ego do se.llo, por1~m dn modo que 
qualquer instrumento em que o sello ft\r estampado, s1•j:t <~s
signad.o ao menos por urn dos Oircctorcs, c rubricado pdo 
Secretario, ou seu substituto approvado pela Jun!a. 

XXX. V1:lar â guarda <.lo sl'llo. 
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XXXI. Fazer tudo mais em cu,nprimc\nto tlas disposiçür~ 
do~ (!Stn t n tos. 

XXXII. Verificar, ndrninistm1· c rrgular todos os mais o1Jjt'<'l.()s, 
exc~plo aqucllr.s que pelas presellles forem di!Tercnleuwnte de
terminado.;, c todas ns outras cousas ·em rela~ão á Compa· 
nhia e seus nrgocios. 

97. 03 Dircctorcs terão pleno poder de de1cgar· á qnalf;uct· 
pessoa, ou pessoa H, que ellcs alguma vez j u Jgarem eonveni!'ll tP, o~ 
poderes c autorisaçõl'S que cntendcrnrn fli'Oi'f'ito:.;os ao'> i nt(~resse.s 
da Companhia, prineipalrncntc os que diss<·n·m rrsp1·i!o a qual
quer dos ncgocios da Companhia 110 J~rasil: c e:;;sas dclega<;üe:~ 
serão feitns pelo tempo, c sujeitas ás rr·strieçiiPs, c em tac.;; termos 
c condi~·õcs, qnc os Diroclorcs <'ntendt•rem cnn'd'nienfes. 

98. Os Dircctores, em ndditamcnlo a es~~es podPrcs e deve
res, cxcreeráõ c usarltõ dos outros podNrs c dn\'t;res, que os 
estatutos, os Decretos c conc;•ssõ~s acima mcnc~nnados, e as 
presentes rc3pcclivamentr, tc111 diwclnnwlllf~ on por compli-
cação conferido c imposto nos Hirt~c!or\'S. 

9J. Todas as contas dos Dircctorc,, c]('pois elo (':'\1minadi1S ~~ 
npprovadas por Ullla as:>cmbl{·a g<•r;d fl'l'i'l, r:lnl'lul1t·ntt•s, ex
cepto se so descobrir um l'lTn dentro dos <lous mezes imrne
diiJlos á approvnção das mt·srnas. 

100. Todas as vezes que se deseobrir nrn rrro (1;•ntro dnrplf'llt~ 
pcriodo, a cont.J será immcdiatameu!c corrigi!l<l, (' st·rá assim 
concludente. 

101. Todos os aclos feitos por umn n:;;rml•l('·a da .lunLJ, o 
com a sua aulorisHção, ou por qna!q:wr p:•sson SC'I'Vi ndo de 
Direclor, ou por pessoa a quem tnn!Jão sido ddcgadns quars
qm?r podQrcs pela Juntn, serão (embora wnha a descobrir-se 
no depois qualquer defeito na designação, ou qualquer falta 
de qualificação pn·cisa de nlgum do . ., Directores, ou qualquer 
defeito na delegação dos poderes) ('onsidrrados t;io válidos como 
se todos os Dircctorcs tiYcssf~m sido dcvid<WIPntc d(•signadns e 
qualificados, c os poderes tivessem sido devidamente dde
gados a todos os respritos. 

102. A rem!IIWr;u;fw dos Jircelorrs scrú nquclla qrw n Com
panhia, de tempos c:n ft~mpos ddcl'lninrll'; mas nunca pmleni 
ser mc1wr de quinhentas libras st1~riinas por annn. 

103. A rcmtmcracão dos directon·s scl'il divitli(ltl entre os 
mesmos, pelo modo· fJUC a Junta detcrmin~r. 

C1PITULO X ri. 

S U !J-D I R E C TO UI.\. 

10' ... A Companhia no Brasil será rcprcscnladn por trmà 
Sub·Oircclorin de tres ar.cionistas I'Psidellks no Hr~lsi I, qne ser.J 

J'.\ltr" 11. 1 Sr.:l. 7 L 
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,•ic•dil twla Dirl'i'loria ··m Lomln•s na primeira Junta depois da 
or;~ani:->oçiio ddiniliva da Companhia. 

105. Nc~nhurn ;H~c.ionista poderá ser eleito para sub-dircclor 
sem <tlle possua ao menos vinte acçõcs na Companhia, e tenha 
pago as ehamada·S respectivns. 

10fi. A reJHuneração dos sub-dircclores será fixada pela Junt<t 
ele direclon~s em Londres, mas nunca podrrá exceder para 
cada indiriduo, a romurwra<,·ão que f<.h' lixada em Londres, 
pam cada dircctor, pelos artigos da Associaf,'ãO. 

107. A Sub-Dircctoria rcunir-se-ha, pelo menos, uma vrz 
por mez 1 c mais frequentemente, se o Superintendente da 
Con1panllia em casos àl~ urgencia o rcquesitar, para consulta-la. 

108. A Sub Directoria exigirá do SupcrintPndentc o ba
lancete semestral da Companhia, c relalorios mensaes á Junta 
l'fll Londres~ c a Com missão poderá assianar c approvat· os 
mesmos, ou a prcscntar t1 Junta em Londres suas objocções a 
respeito, c todas as ohservaçües, que ella julgar convenientes 
aos inlcress<'s da Companhia. 

10D. A ~;ub-Hirccloria julgani se o systema de exame das 
eonlas da Companhia <; satisfaetorio. 

110. A approvaçfio do~ balancetes ou c.ulros fJHacsqucr do
CIIJIIentos pela Sub-Uircdoria será dada por meio da rubrira 
do Presidente da Sub-Dircctoria, c, na sua auscncia, pela de um 
ulls menthros da Sub-Hircctoria. 

111. A Sub-Hirncloria submettcni á npprovaçi'io da Junta 
dos dircclores em Londres qunlqucr negociação que houvPr 
de ser feita eom o GnvPrno Imperial do Brasil ácPrea de 
angm~nto dils subvençõPs presentemente garantidas á Compr:
itltia, ou de qualquer outra questão que ulTcctc os interesses da 
Companhia. 

11:!. A Snb-Dircctoria só poderú entrar em taes ncgociaçõt>s 
eom aulorisaçfio da Junta dos Uirectores em Londres, que será 
devidamente conferida <Í Snb-Directoria, e a Sub-Direetoria não 
j)(Hlerá ligar a Companhia Plll um contracto com o Governo, 
s1~1ll que ellc lenha sido rulificndo pela Junta dos Dircctores 
em J,ondres. 

11 :J. Os membros da Sub Direcloria rctirar-se-IJfío do sru 
cargo no fim d(~ ea(Ll anno, porém podeníü ser reeleitos, sendo 
para isso flualificntlos. 

C.\P1Tt:LO X Yl I. 

:\tTIHTO!lES. 

~ 1 's-. Dous Anditores scr;'io dcsignndos pt·Ll primeira assrm~ 
lJI(·a on.lin~\rb úe cada nuno, para servirem 110 UilllO S«'gttinte. 
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iixado pf•la nssembli~a. 
11G. Ellcs (~xaminaráõ as contas da Coillpímili;1 11.~ a~:cnrdo 

eom as pr<'sPnles. 
117 (..)ualqucr \<lf.\il no enrgo de Auditor sor;í preenchida 

por uma as:;t•mbl(;ll n.lraortlinnria, nmvoeada para •·sse fim. 
118. Emqnanlo durar a YiJ?:J, n Auditor em uxerciciu po

dorú usnr de todos os poderes dos Auditurcs. 
119. Ao menos vinte um dias antes d0 dia m:-~rcado p0r;' 

cada assembli~a ordinariíl, os Directorcs eBtre~~arlÍii au~1 Audi
tores as eonlas do scmcstn·, e um üalancel<~ p;1r;1 s<·r i!pn·
scntado á assembléa, c os Aud!lorcs recebcrúü e cxnmiuutúil 
as mcsrnns. 

11.0. Dentro de <lez dia-; (kpoí~; dn recchimrnfn das ronln~ 
c do balanccl<', os Anditon~s as approvar;íü c f<trflo um rd~1-
torio geral a respeito; por(•m se dles n:,,) julgarem come
uicntc approvn-las, f<H·iío um rclalorio CSfH'cittl ne . .;le snntido, 
c cntrcgar;íü aos direclon~s as contas e () baluru.:dc r.om o 
relatorio dos· A udilorcs a respeito. 

12l. Sele dias ant(~S uc eada assclnbl(~a ordinnria, nma t~úpia 
i:npressn das contas e do lulancdn exarnir!ados, c do r!'!atorio 
dos Auditores a n~spcilo, Sl'l'iÍ ('IJ\'iada pelos !lircc!nn•.;; a e<H~:t 
accionista residente na Grã-Bretanha, ou Irlanda, de aceordo 
com o rPgistro de snas moradas. 

i':H. J~rn cada ass<~lll bit'· a ordinaria o relahrio dns A ndilorrs 
será liuo ú assen:bléa, juntamente eo111 n rclalorio dos tlire
ton·s. 

123. Dur<1nic lodo o nnno~ l' P:n tor1as ns IJoLlS razoart'i:-; 
do <lia, os :\urlitores serão a•Jmittido:; n inspcc{'ionar o~.: lirros 
de registro da Colllpanllia, colll todo o :unilio dos caixeiro~;. 
c outras faeilidadPs que elles possão rcquisilai·. 

12'~-. Quando alguma asscrnbl(•a gl'ral, por uma rn::;~ll!I(Jio 
~spccial assim o d(~(Prminar, [IS C'1:tl:t:;; e lnlanri'lc:; S!'riio •·x
trahirlos c (~xaminado~•, fa.~endo d«'llas 11111 r<'lillorio urna rom
missão de accionislas do~;i;~~nada pdas j\~s('mb!{•;:;, ro:n o llll

xilio dos Auditores, c qualquer outro qnc• a !'lln;utis~iio julg:11· 
ncccssario. 

f..\PHliLO XYIIJ. 

SECBET.\BID. 

12;). O St•crl'!ario ene;Hl'<'r;nr-se-lu (Lt ;.;n:lt'dil tl.l:.; i~tt'lttl!"~ 
livros e p;tptd~ qne 11f1o sc~ni!'cm di' gar;l!dia:• d:t Cêlllll'illdlii!, 
fllllCCdt~Hdo Inda ;J inspet'l.:;\:) e\Í.'-'id;l rw!os 1·\l.if H h';, da..; llllí".l' 
da lllilllllft iÍ:-i trt~s d 1 fanlt~ a q11alq:wr arc·iotti~Lt qtw it::-:•ign<H 
~eu llOilH! t'lti Ulli liHcl p:tr<t i.~to d:·lt'!.tt~itl:Pln 
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i],:. PuriÍ o sdlo em lodos 03 rrgistros tlos trabalho~. u 
com a nutori~<H;ilo d<t uma Junta, c eru presença de dous Di
n~clorrs, porá o sdlo em todos os imtrumentos, que ~ssim o 
precisarem, ru!Jrienr<í todos I'SSt'S instruuwntos, o bem assim 
todas as ord(•ns sacadas contra os lwnqueiros. 

1~7. Heeebcrâ c comrnnnicuril ás Juntas todas as r<'signações o 
n·quHt;Ü('S p:1ra AsscmLI,:·as, e todos os nl1jedos que houvrn.!lll 
d1~ ~~·r sutJJueltidcs á corJsi!lf'raçJo dos Directorr.s. 

1 ~8. F<li'Ú todos o:; unnuncios par.t us l.ISSL•mbléas, chamadas 
" dividPrHios, c to:J()s os mais avisos que u Dirccçlio houver 
,;;· d;:r ::n.; ilCI'ioni~tas. 

í :2:!. n~·.:.:\-;tr~!r:í ns ac!as dlls trabalhos de todns as a~scm
J,l;·;:::; t::•;·n'.'S L' Junta;, L' a é1S:i!:;(enr<a, ou presença dos Directo
r,·:• rJ,js .J :r n tns. 

[:]() . .i' ':ií'lilj'C;:;l:!I':Í lodO=' OS demni:3 d«'Vf'fCS, em relação tlOS 

l•~·;~ori,\·~ da C:;:;q:all!i!a, que pdos D:rcclorcs lhe forem dc
•.,·nHi;l:\(h:;. 

LH. 0..; .D!:·rctorr:. poil('r;ílí (~ill qualrpH~l· trrnpo, [l sua yon
L:dl', llOl!W:t!' Uill i11llhtiluto lr~!llpor;u·io do Scrrd.ario, c todo 
O SIJ!Jsti[U{O 1\CilU',!díl r:il'il OS fiUS dt~cll!I'ilUOS llliS {l!'CSen(eS $CI'Ú 

r•·conlwcido rn;1:o ~:,cn,·lt~rio. 

:. ! .. , :·:H I 'í TE :'í IJ E:\' TE. 

U!. . . \ J:JllLl non~:':!r:i um Supr~rinft~nd:'ntc, que residirá na 
H.:IJ~:l, a lln1 d:: po(hr illli df'tJ:1ixo da li~t;alisa(;ão c direcçfío da 
~'!ll•-Birednria nd!lliHi:)ll'ar o3 1wgo(~ios da Companhia, e cor
l'.'ipo:uit•r-!it) cnln !H ~;o-.t'l'ili)'i l:np~'l'Íiil P Pmvinciaes, c as outras 
;p:'on:Lld·~:;: a J~!·d:l n.x:ir:i o snu ~;ll;:rio, c as gar::mli<H que 
::· ,~( ;1 ~··,·: l;n:,:·:·, :; íii\) <~:~ qr;1~ 1•!!1) d\J a-; dcvidns contas dos 
•:i::hO:rn·: ,1, (;l:::p;::llii:;, IJi!'' pllS-I<!rcm por suas mflus, c para 
n ;~·c1.·L> d:• .. ;:·~:lj •';l;l'' d•l:i ol>r::·:l,;ü:~.; do S()ll cnr~o. 

cn. \) S!q'l'!'i:l!l':!d!~!lle pqdcr:í, a qu;llqllcr telllpO, serre
!i!OVidn p:·L1 .: :!•lLl :•:n Lo;::i:<:.;, e dcHH<Í o!wdrcer e CUI!Jprir 
:c; nrdPn:; ·~ iíl<r::: .~-; •.; d.! .I d n!:t :) d:h ~)!l!>·:l>irect.orcs, que o 
{'"::·i·;;:) ..;: 1 :;':'Tlí~;· p;;1 q-L:iq:H'i' CO!I!in;~·c•neia, apreSCillilndo HS 

r.:;·.-)'':· ::íl (':lr::~··r·i,:l-.·:::,, d,, r:::·,·dorio ('ill Londres. 
L'~. :,:L~ ri:•:•;;: :"í p·:·;: :~ J::·1~il e1~1 Londres, por inlpnnedio 

(li\ ~~.:;':···'i~·; ~·:;)r[:,, L1 L!; ;;:; Y!'z,~;; f!\! i) e lia o exigir, rrlutorios 
<o e:;t:\ 1 !~) 1 1 ~!; ' :·i;:; I' ::lil1; ll<•!u ~~;·rlencl·ntcs ;í Co1npanllia, 
1· d~~ L1:l ;:; :; ; ,,, ,·:\: i':"J<'' I'; q~~·~ :~() d<~rrrn rd11tivns ü Colllpa
n':i.:; i' (' :\;lr:'t :;•.:l:ljl:,~ \'l~l i'PLl>->.'.1 COJll o (~OV('I'llO C as all-
1:;:<:!.1.:::',; l ):':!"'· ;~ !.i·1.1 tL· ~·!':ll''•'.r'r qn.d•r~tcr di:Iieuld<.ldt•, {~ 
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solicitar a eoopcrilção e intcrvenç·i'io das nH'smas, quando fdr 
neccssario para facilitar as operações da Companhia, obter úS 
materiacs prcci5os, e importa-los livres de direitos; c clle avisará 
aos :1ceionistas residentes no llrasil, por meio do publicaçõc:; 
nos jornaes, da úpoca em qtw dcrcráü ser pi1gns as chamadas 
sobro snas acçües; c cumprirá todos os demais deveres, que a 
Junta llw irnpozcr. 

c~\PITULO X~. 

OFFICIAES. 

f~;:). Os Dlrectr>rrs, Sub-J)irectorr:;;, Auditores, Supcrinlcn
denl<', s(~Crl'tario e outros ofiiei<U'S ser;io indenmisados pela Com
pan hi:t das perdas e dPspezas que t>lk; snll'rcrern 110 t)('s:~m
penho de seus deveres n~sp(•ctivo~, rxcPpto aque!las que forem 
provenit•nlcs de sua incuria ou fa!Ll propria. 

t:H;. Nenlllllll otlidal st•rú obriga(lo a rc:;pondt>r por outro 
oflieial por qualquer recibo on outro ndo para ('onforrnidad«', 
ou por qualquc·r twrda ou d1•speza quo soiTI"('f a Companhia, 
salvo se isto <H:onlL•cer por sua propria incuria ou falta. 

J:l1. A .:onta do qualqrmr ornl:ial ser:í ( I'Xef'plo quando as 
presentes o determinartlm dh·N:Hu:wnte) estalwleeida, approvada 
ou drsapprovada, no todo ou em par!P, pela Junta .. 

1~38. Um otndal quo fizer bancarrota, se tornar it~sohaveJ, 
ou fizpr pubikanH'Hll~ coneonJata com Sl'l!S credon·s, perderá, 
por este faclo, a qualilic<l~ilo precisa para poda continuar a 
exercnr o seu eargn, e dt~ixarü de ser olliciul. 

1 ~m. Em quanto nilo hollver lllt'tH:Jo de revogaç?ío da sua 
qualilic;H:fio nas actas da dirccç~o. o!i aetos qtw elle praticar 
no ~~xen~icio do SPII Prn pr<•go serão y[ili:Jo:;, co ruo St_\ clle aiuda 
fosse <jll<.llilicado oflidal. 

f t.f). Uma acciio nflo potle sc·r diyiditla, s:dro [lS di:~posi1;ôe:l 
do arL ();;, cap. '1 f. 

1'd. A Companhia nfío se obriga a r·rconlH'CPJ' inl<'I"('Ss<'·nlgum 
cln cquidad<', ('nnlin~Prwia, futuro, on p;li('Ítd <'111 lltlla <H'IJío, 
ou <JtLdtpH~r ou! r o dirt"ito a rc~rwit(l tk UiiiCt <lr'Jio 1 e\ repto n 
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direito nl)solnto qnc tivr~r n pessoa registrada como portadora 
da rncsrna, cxr-Ppto i;;u:Jlmcnte a J'Psprito de nm pal'cnle, tutor, 
pro~ur;Hlor, lll:lrido, cxt•culor, ndministrador ou procurador de 
um fallido ou in:;olvavcl, c do direito que pelas prc3cutes estes 
tiverem de se Í0f1Hll' accionislas, ou de fazer a transferencia 
ue uma l\C<_'UO. 

C.\PITULO XXII. 

ACCIOXISTAS. 

1 k~. Nin.~ncm poder <i t;r~r J'f'gistrn~lo como portador de uma 
<~ct_'ilo S<'lll qut·, n:1 oceasiiio <ln St'r registrado, tt'nlJa assignado 
o ~JPmorandunl th AssrH·iar;ií0 d:t Comp:mhia, ou uma copia 
imprPs.;;a do rnr~SlllO, ou tr•niLI, por uwio de dr~clarac;iio cs· 
cripta 1wlo st~u proprio pun:w c assignada, entregue ao St~crc
ta:'io, ou d1~ixaela no cseriptorio, p;'lra ser urcltivatla pela Com
p:mhin, nc1~ito on conV\'IH'itmado <tcciiar n iH~cfío. 

jí:J. :\'nn1J'P11'1 trJ:l;fr•n·it d!~ (1''';11 5._.LÍ fi.~.!Í:'fr:dl. em 
fJ'Il:ltn o i:1~trrrn ·nt·> d ~ tra:1 ,r,:•·~ 1:;; d 1 ar ;ii•>, p.Li")JJ:J de 
nrcorJo com os E.;tatntos, n:io tiver sirlo d:~;)[).,itad.> no CS!~ripto
rio, n fim d:) s ~r giJtril.Hh 1101 arel!ivo..; d:t Ct>mptnhia e aprc
St~nt.ado sobre retptisiç:io razo tvt~l, ~~ ú ctHia (s:~ a ilouver) do 
transf'en)nte, on do trans!'-~J'i!)l), 0:1 elo Sf~il 1 l't'3p:'t~tivos l'l~prc

se:J{Hltc~; ma . .; n.> nu em q!tr', n'l opini.io do' Direelorcs, se 
pwlt'r di~lll'll~;\1' t>~l;) arlk:', ll'5im st~ praticar;\. 

t ·, í. n r: ... ::i ~: ;\l tl '' .h:i ':li:d<l" ""tar.\ a e.1rg·.l do SL'Crctario, 
\l:t tt~~ ~~nL·i:li q 1 • ;I J ll.t! 1 tL•:'i;n:lf. 

ti:). t) u'.rt·t· <ni..;,) tLt h a un a!'t'inni,\:1 ;;~d snffi.·i,~ntc. 
q:until' r,\ r ;1 :..;:~:lltl) p •lt) ~:,·rl't:lrit), l' li,·~'r sirlo enriad,) pcltl 
t'i)lTL'Ín, o~t d,• 1palq~1·.•r otlll'll L·H·ma a:l dJmidJio registrado 
do nccionisla; e se cllc s1~ livt)r rn uclarlo, ou fallecido, sem 
qun a Co:npanhia teaha e;onht~cimento do f.tcto, o aviso que 
sr~ ll:>nvt~r d:ttl:l s:~r;í. p ll'.l to)!).; o~ lin..; dedararlo.;; nas presen
te-;, jul;;ado suíTI::it)nle para ellr~, seu.;; hl•t'tleiro3, executores, 
arlrninistradort~s, c c:HlJ um dr)lles. 

14G. ():t:tn(lo varias pr~ssoas fort)m juntamrntc portadoras de 
uma a~ç;to, hasf.nrú o recibo de uma della:3 para descarga dos 
juros ou dividendos da mcsmll. 

C.\PITULO XXIII. 

CERTIFICADOS. 

1 ·1 í. Os crrl i!1c;ldos ele nrc;iío f C' rã o o sello da C•Jmpal'lhb IJ 
.'~1'1',11) ;t~.:;ignados por dous ]lin·clo:·ps. 
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148. Cada accionista receberá um certificado por cada•cçi'io, 
ou um certificado por cada cinco acçõcs, com deelarução do 
aomero da acção, c da quantia paga por conta ctella. 

149. Quando um eertilicado se romper, ou perder, poder;i 
ser renovado, nlt'diante razão salisfaeloria que convença os .Di
recton•s de lwver elle sido rüto ou perdido, e na falta de se
melhante pnna, IJJ('dianle a indcrnnisnt;ão que os Diredorcs 
julgarem cun\cniente ·~xi~ir ; c tanto da prova, l~omo da in
demnisação se l'ará m<'nçilo nas nelas dos seus trubcdlios. 

150. Os accion istas recebl'ráõ o cc: ti !ieado original ~ratis, 
porém em todos os outros casos pagaria) clles um shilliug á 
Companhia, por cada ccrtilicudo. 

151. Os certificados de cincocnta acçfit'S, qun1ifieando cada 
Diractor. para poder funccionar, serão depositados em mão 
do Secrctario7 c guardados nos Archivos da Companhia. 

CAPITULO XXIV. 

f.HAJ\L\D~\S. 

152. As chamadas sohre as acçõcs scri'ío fl·ílas por intrr ... 
-vallo1 não menorPs de trcs mezes, c por quantias niio maiores 
de trinta sllillings por acçêlo, ;í vontade dos Dircctores; c 
todas as Vf'Z('S, e pelas ({Uantias que dles jul~are111 convenientes. 

153. Un1a chamada serti cousidcrada feita, logo que houn~r 
resolução do uma Junta. autorisando-u. 

154.. As chamadas scnio pagas ús pessoas, c nos lugares, 
que os Directorcs designarem. 

155. Os portadores soei os do uma acçfío serão obrigados 
in solidwn ao pagamento das chamudas respectivas. 

156. Os l)irectorcs poderáõ, quando assim o quizcrcm, 
aceitar pagamentos adiantados das chamadas, até o total da 
quantia quo houver do ser paga por cada acçfío, se assim o 
entenderem conveniente; e n'essc caso darão ao proprietario 
da acç.ão um ccrlificado mostrando quo Psta acção foi paga 
por inteiro. Os Hircctores, querendo, podcráõ entender-se eorn 
os proprietarios quo desejarem pagar suas acções por inteiro, 
ácerca da concessão de juro em favor da quantia assim paga 
por antecipação das chamadas, c bem assim pagar sobro essa 
qunntia um dividendo igual ao do capital realizado. 

157. Quando se fizer alguma chamada, anr1unciar-se-ha o 
tempo e lugar do pagamento ao menos um mez antes, por 
meio do avisos publicados ao menos duas n~zes em dous Jor
uaes diarios da manha ; c quanto aos aceionistas residentes 
na Brasil, por avisos publicados ao menos trcs vezes nos Jor
naes da Bahia. 



1i>S.. Dcpoii d1.1 vinte oito dias de não pttgamenlo de uma 
chamada sobre qualqu~r acção, os Directorc~ podcráõ dcmandi1t' 
o aceionista em falta, pela quantia não pagil, com dez por c~nto 
do juro por anno, a contar do dia murcado para o pagamento; 
n poderáõ cobrar a quantia por meios judiciac~, quer no 
neino Unido, quer no Brasil, ou em qualquer parte. 

1:.)9. Um accionisla não poderá votar, nem gozar de qual
qunr privilegio como accionisla, em quanto estiver a dever a 
importancia de uma chamada. 

CAPITULO XXV. 

IHriDEXDOS. 

1GO. Todos os dividendos sobre acções scrrío dt•c'a~·ados prL1s 
nsscmb!{~as onlinarias, c .srrão calculado., do3 luc:·m lifJUidns 
da Companhia, s~rn prrjuizo de qualquer dividendo privi
~egiado ou garantido, dt~duzidos 10 °/o para um fundo de rc
sci·va; c neahum divi'lciHh cxc>?d~rá a quantia r·cco:nrncndada 
á assembl1~a pt~los Diredores. 

161. Cada dividendo será pago nm aceionistas, immcdia
tamenlc depois que houver sido dt·clarado; a aquclles cujos 
domicilios forem n•gislrados no Heino Unido, por meio do 
chccks sobre os nanquciros, que s•~rão entregues ou nw n
dados pelos Direclon•s aos accionistas; c a aquelles nccionistas 
eujos domicilias não forem rrgistrados no Heino Unido, pela 
maneira que fôr melhor para evitar demora no rcceiJimcnLo 
respectivo. 

162. Fica estabelecido que, quando um accionisla fàr dc
yedor á Companhia, os dividendos que lhe pcrlenccrcm, ou 
parte sumricntc ddlcs, serão applicados pela Companhia ti 
sulisfil{'fio do debito. 

1()3. A Co:ni'anhia lerá um din~ito primeiro c permanente, 
valioso perante a l.ei , c por equidadc sobre cada ac{'fio de 
cada pessoa que fôr portadora, ou uma das diversas portadoras 
<la mesma, por qualquer quantia por clla, quer sú, quer jun
tamente com onlra pessoa , seja ou não accionista da Com
pantlia, a qualquer tempo que clla s1·ja registrada como por
tndora ou urna das portadoras dii arção. 

1G4. Todos os dividendos de urna acção, que não tiver 
nm proprietario legal registrado, com direi lo a pedir o paganwnto 
da mesma para si, ficaráõ suspensos alé que seja algucm re· 
gistrado corno seu portador. 

Os dividendos que nfío forem pagos, não venecráõ jnro aJgum 
('Ontra a ~~ompaniJia. 
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f:APITULO XXYI. 

TRANSFERE~CL\ DE ACÇÕES. 

1G5. As transferencias de acçõcs serão fcilas só mente de 
accordo com os Estatutos. 

16G. O rq~istro das transfcrrncias cstaní a cnrgo do Secre
tario, ou de outro otncial designado pela Junta. 

IG7. O rP~istro das Lransfl~rencias scrú fechado durante os 
ultin1os dt•z dias nnteriores a cada assetnbU~a ordinaria. 

108. ll111 pi.rt~ntc, tutor, uprescntantr, marido, executor 
ou ~d!lliilislrador, rPspcctivam(~ntc de urn accionista, menor, 
:lli;·nado, rnulller, idiota, ou fallc~cido, não terá por isso a 
ctua!i(Ltde, de~ aecionista mas poderá f<.1zcr· n lransfcrencia de 
qualqu(~r aet;fto do aecionista idiota, ou fallecido, rcspecli
VillliPlJl(•, ou tornar-se elle rnt·smo arcionista a rrspeito da dita 
acç;ío, a nn·sl~ntanclo [i os Dirc~ctores uma prova do seu titulo, 
qtw sn!Tit:i(~rlll'tnt•nle os satisf<u;a, fazendo ellcs mcn~·ão da dita 
prova om st•ns trabalhos. 

1GU. O procurador de um accionisla em estado de banca
rola, on d•~ insolvabilidad<', nfto tPril pOI' t'Sla falta a qualidade 
de accionisla, mas Pile poderiÍ fazt·r a tmnsfereneia de qualquer 
acçfiP do fallido, ou insolvavt'l, depois de tc1· apn~sentado aos 
Direclores uma prova do seu titulo, que suflicicnlerncnte os 
satisfaça, fazendo ellcs rnen~~ão da dita prova em seus tra
balhos. 

170. Os Direclores podcráõ recusar, rejeitar qualquer trans
ferencia tle acção, feita por um accionista em debito com a 
Companhia. 

CAPITULO X X VII. 

lUULTAS CO~TR.\ AS ACÇÕES. 

171. Depois de quarenta c dons dias de não pagamento de 
qualquer chamada sobre uma acção, os Directores poderáõ de
clarar a arção multada em bcndieio da Companhia. 

172. Quando uma pessoa com direito á uma act:fío, não 
se tiver, de accordo com as presentes, habilitado para ser re
gisti·ada corno porlador da mesmn, e ti ver deixado passar seis 
mezes depois de tc1· sido advertida por annuncios dos Direc
torcs para se habilitar, os Directores immediatamente depois 
de expirar o prazo, dcclararáõ semelhante acção multada em 
beneficio da Companhia. 

173. Quando um accionisla dirccta ou indirectamente pro
seguir ou intentar, sustentar ou amca~ar de alguma demnnda, 

PAIITF 11. tSG'.l. 'l!í. 
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HCf_'fio, ou qualquer outro processo judidario, ou -por cquidado 
1::ontra os l>ircctorcs, ou algum dellcs, em refercncia á sua 
capacidade de Directorcs, estes, com a sancção do uma re
solução especial, podcráõ declarar suas acções multadas em 
beneficio da Companhia; mas em qualquer caso a Companhia 
dentro de quatorze dias depois da multa lhe pngnrá o valor 
total que as acçõcs tiverem no mercado na occ:tsião da multa ; 
c o valor no caso de desintclJigencia será fixado por nr
bitros. 

174-. A multa de uma acrilo trará comsigo a extincçi'io, desdo 
o tempo da multa, de todÔ juro sobre a acção, c a multa do 
todos os dinheiros que tiverem sido pagos por conta da mesma, 
c bom assim de todos os juro.i e dividendos a que clla ti
vesse direito, c do todas as reclamações e demandas contra 
a Companhia a respeito da acção, assim como de todos (IS 

domais direitos inhcrcntes á acção, excepto unicamente aqnellos 
direitos que pelas presentes são expressamente conservados. 

175. A multa ou confiscação absoluta de uma acção, c do 
todos os dinheims pagos pm· conta dclla, c de todos os jm·os 
-e dividendos a que clla tivesse direito, c bem assim ·de todas 
as reclamações c demandas contra a Companhia a respeito da 
ncção, o de todos os demais direitos inherentcs á Dcção, c 
que não forem expressamente conservados pelas presentes, 
set·ão a consequcncia immediata da rc~olução da Junta que de
clarar a multa, ou contiscaç.ão, c tiver sido inserida nas actas 
dos seus trabalhos, sem precisar de qualquer outm forma
lidade; c os dinheiros pagos por conta, os juros c dividendos 
nssim multados ou con!lscados, tornar-se-hlío, pelo simples facto 
da resolução da Junta, declarando a multa ou confiscação e 
inserida nas actas de seus trabalhos, propriedade absoluta da 
Companhia. 

176. A mult3, ou confiscação de uma acçfio será sujeita, e 
sem prejuízo, a todas as reclamações c demandas da Compa
nhia sobre as chamadas atmzadas (se as houver), e os juros dos 
atrazados, c todas as demais reclamações c demandas da Com
panhia contra os portadores de un:a acção, quando ella fôr 
multada, c ao direito da Companhia de demanda-lo por 
isso. 

177. Por{~rn a Companhia ni'io proporá a dcmcnda, sem pri
meiro, quando e peJa maneira que julgar mais razoavel, vender a 
acção multada ou confisc.ada; c se o producto liquido, fôt· menor 
do que a S(lrnma reclilmada, ella então só demandará pelo saldo 
não satisfeito pelo producto liquido da venda. 

17 3. As acções multadas ou confiscadas poderão, ao arbitrio 
dos Dircclorcs, ser vendidas ou cedidas por c11es, ou, excepto 
quando a sua venda fôr polas presentes expressamente exigida, 
ser nbsolutamcntc inulilisadas, se assim os Directores o cntl•n
drn•m !ll:li.i vantajoso iÍ Companhia. 



1!);)-

170. Fica cstabcleddu que a multa ou confisca~uo de uma 
acção póde, em qualquct· tempo denti'O de doze mezes, de
pois de declarada a multa, ser relevada pelos Dircctorcs, ao 
seu arhitrio, mediante pagamento pelo transgressor de todas as 
quantias por cite devidas á Companhia, c bem assim de todas 
as custas occasionadas pela falta de pagamento, c da multa 
que os Directores julgarem razoavel: porém esse allhio dá pena 
não poderá ser reclamado como um direito; mas será comple-
tamente objecto do favor. • 

180. A multa ou confiscação não prejudicará o direito a 
qualquer dividendo anteriormente declarado. 

1St. As vendas e outras disposiçõ~s a respeito de uma acção 
multada, ou conliscada, serão feitas pelos Dircctorcs, no tempo, 
c pela maneira que elles entenderem. 

182. Um Certificado cscripto, scllado, o assignado por dous 
Dil'cctorcs, o rubricado pelo Secrctariot declarando que uma 
acção foi devidamente multada ou confiscada em virtude das 
presentes, c o tempo em que ella foi multada ou confiscada, 
servirá em favor de qualquet· pessoa que ao depois_ rcclamat· 
ser um dos portadores da acção, de prova concludente do facto 
assim certificado ; c se fará menção de todos os certificados 
d~stc gencro nas uctas dos trabalhos dos Dircctorcs. 

CAPITULO XXYIII. 

COJIPR.\. DE ACÇÕES P.\RA A CO.:\IPAXIIL\. 

183. Qualquer acção póde ser comprada pelos Dircctores da 
Companhia ás pessoas que~ as quizerem vender, e pelo preço que 
os Dircctores acharem razoavel. 

18~. Fica estabelecido que os Diroctores não cmprrgaráõ, 
sem a sancção de uma assembléa geral para semelhante fim, 
porção alguma dos rendimentos da Companhia. 

185. As acçõcs assim compradas, poderáõ, ao arbitrio dos 
Directores, ser vendidas ou cedidas por elles, ou ser absolu
tamente inutilisadas, se clles o julgarem mais vantajoso á 
Companhia. 

CAPITULO XXIX. 

DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA. 

186. A dissolução da Companhia poderá ser determinada 
para qualquer fim quo seja, seja para a dissolução absoluta 
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da Companhia, a rcconstrucção, ou modificação da Companhia, 
ou a reunião da Companhia á qualquer eutra Compauhia, ou 
qualquer outro objectf'. 

187. }'ica estabelecido quo nenhuma dissolução completa da 
Companhia, a não ser por uma sentença conforme os estatutos, 
poderá ter lugar em quanto a Companhia tiver alguma garnntia, 
contracto, ou obrigação para com o Governo, sem o consen
timento dclle. 

188. A dissolução da Companhia terá lugar, quando o dcter
minão as presentes, e de accordo com os tPrmos e condições 
assim d~terminada~, excepto se, em couscqucnciade uma sentença 
do Tribunal, a Junta a decretar. 

189. J~m todo caso dê qualquer ditfercnça entre a Cornpnnllia 
ou os Directorcs, ou algum dellcs, por um lado, c qualquer 
dos accionistas, srus herdeiros, cxecutorcs, administradores, ou 
procuradores, por outro lado, ou cnlre alguns dos accionistas, 
seus herdeiros, cxecutorrs, administradores, ou proeurudorcs 
por um lado, c dn alguns outros d'entre cllcs, por outro lado, 
a respeito do verdudeiro sentido ou construeçflo das prPs!'nles, 
ou de alguma cousa feita, ou que se csqucecu de fazrr, ou 
omittida em virtude das presentes, ou a n~spcito de alguns dos 
incidentes, ou consequ(~ncias das pres(•nlcs, ou do infracçfío, 
ou infracç<io ai legada de algum dos HPgulauwnto-; da Cornpanllia, 
ou por causa de alguns pr1·juizos ou reclam:tçüt•s eam;adas por 
isso, ou qualquer outra consl•qu(•neia, ou qualquer quebra oa 
quebra allegada das qualllicaçües, privile~~ios deveres e obri
gações de algum dos aecionistas, seus h1•rdeiros, executores, 
administradores ou proenradon·s, ou qualquer outra eousa rela
tiva aos ncgocios da Companhia, a ma leria em qucslào se1 á 
decidida por arbitras. 

190. Qualquer dc•stcs objcctos será submcttido á duns pessoas 
nomeadas por cada urna das partes em desaccordo, servindo 
os Dircctr->rcs, quando fôr nccessario, por parte da Cornpau!Jiu, 
para nomear uma das pessoas. 

1!H. Se algum:~ das duas partos em dcsnccordo, passados qua
torze dias depois de tl'r sido convidada pela parte contraria para 
nomear um arbitro, deixar de o fazer, então ;linhos os arbitros serão 
nomeados pela parte que houver feito o convite. 

192. Se os dous arbitras, dentro de trinta dias d~pois que 
a questão lhes houver sido apresentada, não tiverem coneordudo 
no seu juizo a r1~speito, enUio recorrer-se-lia ao nrbitranwnto 
de uma pe~soa imparcial que os dous arbitms, antes de dua· 
principio ao negocio que lhes tiver sido subnwttido, lirrrrm 
designado como seu louvado; c se dentro de d(~z dias deixarem 
do nomear um louvado , então será submettiflo á decisão de 
qualquer pessoa imparcial , que o Tribunal Boanl of Tradc, 
sob a indicação das partes em desaccordo, ou de uma dellas, 
dP~ignar para ser louvado. 
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193. A decisão dos dous louvado~, ou quando possa aconlect~l', 
do louvado, estando cscripta e assignada por elles, ou eiiP, 
e prornpta pnra ser cntn•gne ás partes em desaccordo, dentro 
de trinta dias d1~pois que a que;;li10 em liti~io liH•r sido t~prcsen
tnda aos arbitros, ou quando assim acontPç,a, ao lourado, será 
obrigdoria c concludente para as partPs em c1csa('cordo, c tudo 
quanto a drcisiio exigir será immcdíatamente feito, execu
tado c support.Jdo pelas mrsrnns part<'s. 

194. Os arbitros, e o louvado rcspectivnmcntc tcrüo pleno 
poder para fazN diversas sentenças em lugar do uma só, c 
embora não nbranjiio toda a muteria , SPI'ão coneludcntcs na 
parte que lhe tocar, c como se a matcria por ella julgada fosso 
toda a que rstava em questão. 

195. Os arbilros c o louvado , rcsprctiramcntc, terão plena 
faculdade de ohrar na ausencia de ambas, ou de uma das 
partes, depois de t<~r-IIics dHdo aviso, que os arbitros ou o 
louvado julgarem suficiente da lenção que clles ou ellc the
rcm de assim praticar. 

1Hü. O~ ar]Jilros ou o louvado, rrsp<'rlivarncnte, teriío plena 
faculdade de cxllminar Oíi li\ros c as contas da Conq)anhia 
crn relação á llliltPria crn questão, c de fazO-Io debaixo de 
juramento ou nffirrrwçfío, ou dt·baixo de simples dcclaraçfío, 
se assim o requerer algum dos MLilros, ó louvado, as partes 
em clPsaccordo, seus ngentcs, srrwntcs, c testelrlunllas. 

1U7. O Juuvado tC'rá Jdena fncnldade de rrqtH•rer c assignnr 
em qualquei' tempo a proroga~·no do prazo dt~ trinta dias, em 
que deve ser dada a sua decisfio ; c se c lia csti\l)r tomadn, c 
prornpta para s(~l' entregue dentro do dito prazo prorogado, 
clla será obrigatoria e concludente, tanto quanto se tivesse s:do 
dada dentro de trinta dias. 
. 198. As cus!as da arbitrag-em c do lonvamcnlo ficarüo 
á df'scripção dos arbilros e do louvado rcspcctivamPntc. 

Hm. Uma submiss:io á dccislio dos &rbitros, feita em virtude 
das )H'f'S('nli'S, pod1•rá cru qualquer tempo Sf'l'VÍI' de norma para 
qualquer Tribunal de Justiça, ou de equidade, a pedido do 
qnnlquer das part('s interessadas; e o Tribunal terá plena facul
dade de remeltcr a Jll;tteria nos arbitros, ou ao louvado com 
as obscrvnç.ües que clle julgar conveniPntes. 

200. As disposíçües das prc.,ent<•s terfto toda força legal, ccm
CPdida pelo Codigo do Proccs~o de 1854, c todas as Leis em 
vigor. 

(Assignadm) Geo. J{. 1/uxley, North llank Rcgcnt's Parte 

Jolm Wats~m, Alúim Lodge, Stan:(ord Hill. 

1/ugh F. JVilsnn, Gray's lttn. 

Jmnes Tomlison LUorgan, 9 Oxiney, Uppis Hollo'";_ly, London. 
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Alfrcd Drect. 

150, Leadenhall Street, Cily. 

E. Collins. 

45, Nicholas Street, lf'Iile End. 

I. W. Batten. 

1, Adden Tcrrace, Stokr, Newington. 

Reconheço as firmas acima. 

Rub. Towlcr. 
1,7. Parliament Street. 

Certificaclo da Incorporação da Companhia de Navegação a 
Vapor Bahiann, (Limitada). 

Conforme os Actos de 185G c 1857- relativos ás Companhias 
de capilaes reunidos. 

Eu George Taytor, encarregado do registro das Companhias 
de Capilacs reunidos, certifico, pelo presente, que a Companhia 
de Navcguçüo a Y t.~por- Bahia na,- Limitada, está incorpora
da de conformidade com os Actos de 1856 e 1857, relativos ás 
Companhias de cnpitacs reunidos, e que clla é uma Companhia 
Limitada. 

Dada, e por mim as5!gnada aos sete dias de Setembro de mil 
r,if.tJr:f!TJIY; GJ;C:'if~fJf.:J f~ llff). 

r A'í;ignarlrJ) flr:,Jr!f~ Taytor, encarregado do registro das Com
pau laias de eapitaes reunidos. 

Eu, abaixo assignado, Interprete juramentado do Tribunal do 
Commercio desta Praça, certifico, que a presente traducção está 
conforme ao original em lnglcz. Em fé do que passei a pro· 
sente, que assignei c sellci com o seU o de que uso. 

Bahia, 22 de Janeiro de 1862. 

Alexandre Sebastião Borges de Barros. 

lnlcrprclc juramentado. 
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DECRETO N. 2. 936- de 16 de Junho de 186~. 

Regula o seni~:o da cxtracção das Loterias da Côrte. 

Sendo conveniente rc~nlar o serviço da extracção das Loterias 
concedidas pela Asserribléa Geral Legislativa, ou que o forem 
pelo Governo lmpflrial, em virtude da Lei n. o 1. 099 de 18 
de Setembro de 1860, Hei por bem decretar o seguinte: 

Art. t.o O 1\linisterio da Fazenda contractará o serviço da 
cxtracção das Loterias com qualquer pessoa idonca que o executo 
na qualidade do Thesoureiro das Loterias da Côrtc, mediante 
um estipcndio razoavel, e por cuj:. conta corrão todas as res~ 
pccti v as dcspczas. 

Art. 2. 0 O cstipcndio de que trata o artigo antecedente será 
tirado dos 2 °/o ora deduzidos do capital das Loterias em bene
ficio do Thcsoureiro , c o remanescente dessa dcducção será 
recolhido aos cofres dÕ Thcsonro Nacional, c ahi cscripturado 
como receita do Estado, sob o titulo- Renda cxtraordinaria- ató 
que nas leis do Orçamento seja devidamente classificado, ficando 
em vigor nesta parte tão súmcn te o Decreto n. o 57 de 28 do 
Novembro de tsr~o. 

Art. 3. 0 O Ministro da Fazenda, para a boa execução da 
Lei n. o 1. 09!) de 18 de Sctembm de 1860 c do Derreto 
n. 0 2.874 de 31 de Dezembro do 18Gl, nomeará um fiscal 
a cujo cargo fiquem todos os negocias relativos ás Loterias, 
c que se incnmb1 especialmente de fiscalisar o processo das 
que são extrahidas na Cürle, dando parle ao Governo de tudo 
o que occo1Te1·, c solicitando as pmvidnncias que forem ne~ 
cessarias para garantia do publico. O dito fiscal será nomeado 
em commL;sãa, c em rcmnnNação do S!~U trabalho terá uma 
qnota flUO não exceda a 3001'/J mcnsaPs, do remanescente que 
fOr recolhido ao Thesouro na fórma do art. 2. 0 

Art. 4. o Fi cão revogadas as disposições em conttario. 
O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Sena

dor do lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da ·Fazenda e Presidente do Tribunal do Thcsonro Nacional, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em dezaseis de llnho de mil oitocentos sessenta e 
dous, quadragcsimo primeiro da lndependencia e do Imperio. 

Co:ll a Hubrica do Sua Mngestadc o Imperador. 

risconde de Albuquerque. 
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DECRETO N. 2.937-do 2) de Junho d~ 1862. 

Concedo a Jo:io Cn~anova d'Arrarirmi privilt•~io por trmpo rlc oito nnnos 
parn fabricar c yendt·_r 110 lmprrio a marhi11a fJil~ inwntou pnrn_ s•~rrnr 
raft> t'lll üO horas, r. tguallneule usar do comhu,ttYel que Licscubno pnra. 
ronsPguir este resultado. 

A t.lcndendo ao que 1\Je rPfJilPI'~'U João C1sanova d'.\ rrarinni, 
c do conl'ol'lllidade ClHil o parf't~c·J' do Pront•·ador da CiHÔa, 
Souerania c Fazenda Nacional, Hl'i por bt•;IJ rone<•dt·r-1111' pri· 
vilegio por tempo de oito annos para f<~bri<·ar ~~ wndt•r 110 

Imprrio a machin:t qne invrnton para sccear eaft'' 1'111 sessenta 
horas, c igualmente u~ar· do combuslivel que descobrio p;1ra 
cun:it'!..!'llir e~te n•sullarlo. 

J.,,jf) Lin:; \-iPira (Jn~ans'ío dl' ~inimb~í, do ~Tt•rJ (,Hl.;"Jiro, 
:'\Jirri,t;·q P ~:·r-rPtarin dt• E,LI'IO du~ \P;:o•·ios da .\:::ricultur·a, 
CrJfrrrn,·rr:itJ n Obr:1., Publir;l.-, a.,..;i~n o t~'n!ir~ f'lltl·nd:do ,. f.H;il 
e·wr~rJI o1 r. P<~laci'' do B h de J c1 n~~i r o 1'111 r i nte de .J unl10 de 
mil oitocr-nt1H se:i~(·ntt c dou3, quadnt,:;csimo primeiro da In
dcpcndencia c do lmpcrio. 

Com a Hubl'ica de Sua Magcslade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansào de Sinimbú. 

DECRETO N. 2.933-de26 de Junho de 18G2. 

Concede á Companhia de Seguros, ProYidencia da Proyinria dc~S. Prtlro 
do Sul, a 1Íecessaria autorisação para fnueciunar, c approva os rcspectiyos 
Estatutos. 

Altcmlcndo ao quo Me rcquerêrão alguns· ncgocinnlcs da 
praça de Porto-Alrgrc, Província de S. Pedro do Sul, c de 
confi.)rmidadt~ com a Minha immediala resolução de 21, do cor
rente mez, tomada sobt·e o pan~cm· da Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho do Estado, exarado em Consulta de 2 do 
mez anterior, Hei por bem conceder á Companhia de Seguros 
Providencia a nccessaria autorisação pam funccionar, c ap
provar os respectivos Estatutos, que com este baixão, assignados 
por Joüo Lins Vicim Cansansão de Sinirnbú, do 1\lt~U Conselho 
.l\!inistm c Secretario de Estado dos Ncgoeios da Agricultura, 
Cominercio c Obras Publicas, que assim o tenha entendido c 
faça executai'. Palacio do ltio de Janeiro em vinte sris de 
Junho dt} mil oitocentos sessenta c dous, quadragcsimo primeiro 
da Indcpcndcncia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

J oiio Lins J'ieira CansansiTo de Sinimbú. 
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Es&atutos fia (~ontl)!Utl•ia tle Se•r•u•os ,lJ:U'itiauos i! eonh•a t'ogo
Providencia- esh,beleeidn n!: 1.•1·:u:a de J•orto ;\legr•c. na t•ro
dueia de S. I•cd1·o tio Sul. 

CAPITVLO I. 

JJa Companhia, seu capital e duração . 

• -\rt. t.o O titulo da Companhia é- Providencia-, que nca 
creada na Cidade de Porto Ale3rc, Capital da Provinda de S. 
Pedm do llio Grand1~ do Sul, para objeclos de seguros mari-
tin~os de cmharcaçfies de qualquer lotaçilo ou bandeira, (~ 
assim mais de sPguros contra o fogo, a qual poderti ter agencias 
e a.:.;-cntes em qualquer ponto do Impcrio ou fúra dellc, a fi111 
de representarem a Companhia. 

Art. 2. o A Companhia scni dirigida por uma dircctoria dt~ 
tres membros accionistas, e administrada por um gerente lam
bem accioaista, o qual rcpres0ntará em juizo ou fóra dellc, 
por si, cxcrcench, em fim, livre c gNal administração, sempre 
em harmonia c uc combinação com os dircctores. 

Art. 3.0 O c:tpital da Companhia serú de i.OOO:OOOjOOO divi
dido em 5.000 acções de 2.00~000 cada uma, as quaes só podeniõ 
ser possuídas por pessoas de reconhecidas garantias. A metade 
destas acções é considerada fundo capital para os seguros mariti
mos c só· poderá ser applicada para pagamento de sinistros occa
sionados neste ramo, c a outra metade pam os seguros contra o 
fogo, c só pod0rá ser applicadà para pag.uuento de sinistros oc
corridos neste ramo, a qual não será cmiLtida sem que se ponha 
em execução estes seguros. 

Art. 4. o Logo que seja nomt>tttla a directoria c o gerente, será 
feita urna chamada de 25 o; .. •uo fundo capital crnittido, a fim de 
funccionar a Companhia; a directoria poderá exigir novas entra
das, logo que julgar conrenientn, preendendo annuncios nas folhas 
diarias, com anticipação de trinla dias improrogaveis. 

Quando, porém, se desfalque este capital, a dircctoria fará 
nova chamada, de modo que nunca deixe de existir a somma de 
25 °/0 do capital, não comprchcndido o fundo de reserva. 

Art. 5. 0 A imporlancia liquida dos luaos da Companhia, pm
vcnicntc de operações cffectivamcntc concluídas, será annualrneu
te distribuída pelos accionistas, conforme o numero de suas ac
ções, depoiJ de dJduzido.; 5 "/u, que serão applicados ao fundo 
de reserva. 

Al't. G.o O capital efT,~ctivo da companhia, o fundo de reserva 
e mais valores della serão depositados em contas correntes nos 
bancos que vantagens c segurança offerecer('m. 

Art. 7 .u A Companhia du1·ará pPln espaço de vinlP anno-;, teu
do )JI"ÍllCÍpÍO Ô•)Sd,) O UÍil l'lll 'f11:' OS fll'('Willi'S l~>;l:JlUlOS IOI'elll 

l'.ll~'fE 1!. l ')íj~. ::G. 
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upprovados pelo tiovcrno Imperial, e só podení ser <lissohida 
antes de findar o prazo, se por ventura seus prejuízos absorverem 
mais de um terço de s:~u capital, on nos casos do art. 295 do Codigo 
ConllllCJTial, e 11os do art. :J5 c seguintes do Hrgnlnmrnto n." 2.711 
dP 1 n dr• Dez<'nl bro de 18GO. 

CAPI'ITLO 11. 

Do fim da Cotnpanltia e suas opPraçucs. 

Art. 8. o A Companhia tem por fim srgmar: 
~ t. o Todos os riscos, perdas, avarias, ainda que simplcs,.par

ticularcs, resultantes de suecessos de mar ou de navegação mte
rior, abalroação fortuita, e quacsquer outros, com a unica cxcep
ção dos provenientes de commercio illicito ou de contrabando. 
~ 2. 0 Os navios nacionaes ou estrangcit·os que se empreguem 

em qualquer traf<•go licito, quer est<'jào surtos no porto, ancora
dos ou em concertos, em aprestos de partida, ou em viagem em 
portos nucionaes ou estrangeiros. 

§ 3. 0 As cmbarcnções pequenas que se applição ao \.rafPgo 
dos portos e rios, empregadas nas descargas on em transportes 
de productos. 

§ r,_,o O carregamento integral ou parcial de qualqucr.cmbar-
caçfío, ou ainda de volumes. . 
~ 5. 0 Os fretes li4uidos, ou ainda mesmo os brutos, caso não 

f'SLPjfío em parte seguros com a casco da respectiva embarcação. 
~ 6.0 Os contraclos de seguros em sua totalidade ou em parte. 
Art. 9. 0 A Companhia segurará todos os riseos, pn·juizos e per

das, occasionados por incendio, otl ~om o fim de evita-lo, em 
propriedades ruslicns ou em bens, e em depositas de mercado
rias, quer SPjão alfandegadas ou particulares, assim como moycis, 
mercadorias e roupas nelles existentes. 

Exceptuão-se : 
~ 1.0 Os theatros c casas de cspectaculos, seus pertences e dc

pendencias. 
~ 2.0 Armazcns ou depositas e fabricas de combustiveis, ou 

de gencros inflammavcis, seus pertences, dcpendcncias e uten
sílios. 

§ 3. o l\!oP(1J, q•wr metallica, qurr de papel, ouro, prata, bri
lhantes c mais pedras finas em bruto, ou manufhcturadas~ livros 
de eontahiiidade, ti tu 1ns de divida publica ou panicularcs, em 
geral todas as predos:'lades do facil snblracção. 

Art. lO. Os riscos das Blf'rcadorias corrcráõ p<ll' conta do se
guro desde o momento de seu embarque ati· o di:.: da descarga no 
l·n!o dl' ~en tl:-~tinn, {' do naYin, !'cus ~<'trnrns po•· liHgt:'rn d{'~dt> 
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o momento em qu·~ suspender a sua primeira aneol\1 para H~lejar, 
o tcrminão depois de ancorado dentro do porto de seu destino, e 
nos srguros por tempo limitado desde a data da apolice até a expi
ração do tempo. 

Art. 11. O abandono pódo ter lugar em todos os casos previstos 
pelo codigo eommcrcial. 

Art. 12. A5 avnrias gmssas serão inl~gralmente pagas exce
dendo a 1°/0 • 

Art. 13. A C:ompanhia só:ncnte póue sc3m·ar os navios de qual
quer nadonalidade por perda total. 

Art. 1! ... As avarias parliculat·rs de mcr~.:atlorias sômcntc serão 
cmholsadas quando superiores ás seguintes quotas: 

Tres ]JOl' ccnto.-Aigodão em bruto, café em barricas, chift·es, 
ou ossos, couros salt~ados, fazendas de algodiío ou linho, sabão, 
sedas em caixas de folha, carvão de qualquer qualidade, chü, 
zinco, barras de ferro, alcatrão, cêra bruta ou em velas, amarras 
de ferro, cobre, aço, caixas de lã5 lavradas c manteiga. 

Cinco por cento.- Arroz em barricas, assucm· em ba!Ticns ou 
GJix.as, furinha de trigo ou de mandioca em barricas, fumo, cinza 
de ossos em barricas, cabos, cacáo em barricas, carne sccca, erva 
mate, fazendas c:n f.trdos, sebo c graxa em cascos. 

Dez por cento.- Arroz em suecos, assucar em saccos, farinha 
em suecos ou n granel, cal'é em saccas, cinza a granel, cado em 
suecos, cabcllo ou crina, couros scccos, líquidos em cascos, peixe 
salgado, carnes salgadas em barris,- ferragens ou armamento, 
conservas de qui'lqucr qualidade, legumes scccos, melado, s~lJo 
em rama, c graxa em bexigas. 

05 genoro3 n<\O coinprehcndidos na tabella acima serão consi
derados do mesmo modo que aqucllcs com os quacs tiverem maior 
analogia quanto á sua susceptibilidade de avariu. 

Art. i:J. 03 riscos pclt)s líquidos em cascos c mcrcndorins se
melhantes sujeitas a derramamentos, sómentc serão embolsados 
no cnso de naufragio, vat·ação, on no caso de arribada forç.ada, 
dada a clfectiva descnrga do navio respectivo, c quando a perda 
ou quebra exceda de 3 ''/o além da tabella, conforme os costumes 
da praça c das alfandcgas p;:u·a quebras ordinarias, sendo rabitra
da pot· peritos á escolha das partes. 

Art. 1G. Salvo o caso de naufmgio ou varação, são livres de 
avarias: a erva mate, sal, fmctas, queijos, perfumaria:i, plumas, 
tab.1co, charutos, drogas de qualquer sorte, papel, madeira, ins
trumentos de musica, relogios, vidros, porcellanas c outros ob
jecto_;; sujeitos a qu;~bt·a_;; e ferrugem na avariarem pela rolha. 

Art. 17. As perdas c avarias simples ou grossas, justilicada, 
em regra, serão pagas incontinenti até a quantia de l :000~000 
c dahi para cima a prazo de noventa dias, sem dcducção algum, 
sob1·e qualquer titulo que seja, o que terá lugar á vista da apolicrs 
independente de procuração. 

E!ll nenhum caso o pa;.:-amenl'J ser:.í acinn da so:nma ~"~~uradc~. 
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.\rl. 18. O pagamenlo, no caso de perda, var;_u;ão ou abandono 
do navio, scrú feito depois de pmvado competentemente, com 
desconto de t 0

/ 0 , em letras a noventa dias do prazo. 
Art. 19. Todas as questões cntr·e seguradores, e segurados serão 

decidida5 por arbitras nomeados n aprazimento das partes, c nos 
casos de discordia pelo juiz do commercio. 

Art. 20. As perdas provenientes de incendio, ou para evita-lo, 
serão indornnisadas incontinenti até a quantia de 1 :OOO~COO, c 
dahi para cima a prazo do noventa dias, sem dcducção alguma, 
ficando ao propt·iotario ou uso-fructuario o direito de ceder á 
Companhia, pelo sou justo valor os objectos salvos, ou retê-los por 
igual valor, conforme lhe aproun~r. O mesmo observar-se-ha a 
respeito dos mais seguros. 

Art. 21. Uma tarifa sorá organisada pela directorla c gerent<', 
para os seguros maritimos c contra o fogo, devendo os premios 
deste variar conformo a situação c uatureza dos predios c do ser
,· iço a que são npplicados. 

Os promios destes c dos mais seguros serão rrgu!ados pelo pru
dente arbítrio da dircctoria e gerente, conforme as circumstan
cias dos objectos a segurar. 

Art. 22. A Companhia nfío poderá srgurar por navio c carga 
üm cada viagem mais do quo a quantia correspondente a 8 °/o do 
seu capital social desta classe de seguros, 10 o/u em navios de 
guerra ou paquetes, c nos srguros contra o fogo não podcn1 segu
rar mais de 10 °/o do seu capital rcaliznvcl:desta clnssc de srguros, 
«>m rada cdificio f' ~rncros nclla contidos. 

C.-\.PITl'LO 111. 

Dos accionistas. 

Art. 23. I~' Acdonbta lodo o que subscrever estes rslalulos c 
possuir acçõcs dPsla Companhia ou os cessionarios reconhecidos 
st>gundo ns f(mnulns aqui descriptas. 

Art. 21.. A responsabilidnde dos accionislas pelas transacções 
da Companhia não se estende a mais do que o valor de suns 
i\l'ÇÕCS. 

Art. 2:l. Os accionistas nfío podem dt~sprd:r-sc da Companhia, 
mas é-lhrs pcrmitlido traspassar, vender ou ceder suas ucções ; 
c:omtudo, s~)mente ficaniõ desonerados de sua rcsponsabilidadP, 
e os cessionarios reconhecidos accionistas, quando <·stcs forem 
<lpprovadns pela directoria, e, não sendo npprovados, haverão 
dt~nt.ro de oito dias recurso para a assembiAa geral dos acc.ionis
lils, quP resolverá afinal. 

PMa ~~slr> l't'l'tll'Sn será eonvorada desde lngo pel;.t dirccloria. 
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Art. 2G. A Lran:-;fercnc~ia das acçõe_;; deverá ser fdla por l<'I'mo 
em um livro para i;;so destinado, em que estcjão lançados estes 
estatutos c se obr·igucm os cessio:1arios a tomar sobre si a respon
sabilidade dos cedentes, assignando uns c outros com a dir<'c
toria. 

Art. 27. No dia da morte de qualquer accionista os seus her
ddros (erã~) o direito durante ()O dias de aprnsenlar um novo 
accionist~1 e111 substituição do fJIIt~eido, sujeitando -se á detenni
nação do art. 2:>. S0 dcntt·o deste prazo não tiverem feito a subs
tituição, as acçõcs serão vendidas ~m leilão publico por conta dos 
herdeiro;;. 

Art. 28. No cns:J de fallinwnto de qunlquer accionista, as suas 
ncçõcs ficão vngas, c serão vendidas em )(~ilfio publico, entregan
do-se aos crcdore:-; unicamr~nlc o importe littnido da venda. Ven
didas estas não serJo cntrcgut'S ao comprador sem que s!'ja rcco
uhccida a disposição do art. 25. 

Art. 20. 03 accionistas se obrigiío por· si ao inteiro e fid cum
primento das disposi~;íics de_-,t;·~ e5tatul:ls, fiizendo especial renun
cia o desi,tnneia d<~ (JUaltJUQi' direi lo <JUL' tenhão, ou possão Yir a 
ter, p.tra impedir n obscrvt~neia dellcs, concordanrtn dt~sde já que 
qual!Jll~l' r,ont~·staçà:) entre sj, ücei'Cll de seu inlerosse na Compa
nhia, será decidid~1 por arbilros. 

C...I.PITFLO IY. 

Da d/rcctoria c gerente. 

Art. 30. Os tres nccionistas que (};~vem formar n dirccloria 
sorão cll'ilos em asscmbléa geral, por maioria relativa dt~ votos, 
em Pscrulinio sccrl'lo, c na mcsmll occasifío (~ pt>la mesma fúrma 
serão ch•ilos tt·•~s supplcnl•~s rnra servirem nn vaga, impedimento 
ou rcnuneia dos direc!ort's. 

Art. 3 L. O anno ad!ninistrativo conlnr-sc-ha do 1.0 dP .Jancii'O 
no fim de lk7.t~mbro, mJs a 1. a dirPctoria scrviní até ])ezemLro 
do anno em que fôr eleita. Póde ser reeleita. 

Art. 32. A' din~ctoria compele: 
~ ·J. o Organisar o regimento da Compnnllia, cstalwlcccndo o 

modo pratico dn cfTcduarem-sc as opcraçürs c todas as cautelas 
w1o mencionadas nPstes estatutos, mais neccssarias para acerto o 
segurança das mt>smas operações. 

§ 2. 0 Propôr o gerente em rcunitío da asscmbléa geral, espe
cialmente convocada para isso, a fim desta approvar ou reformar 
por rserutinio secreto sem preceder discussão. 
~ 3. 0 Nn fitlta ou impedimento, por mais de 30 dias, de qnal

qun tios c! i redores, sení rlw.madt) o pri nwiru supplenle, 
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~ 4. 0 Apresentar na primeira reuni;io annual da asscmblóa um 
balanço das lransacçi1es do armo passado, c um relato rio clam do 
estado da Companhia. 

§ 5.° Convocar ansscrnbll-a g"!~ral onlinaria ou exti·aonlinaria
mcute quando ojulgae a bem da Companhia. 

§ 6.0 Peopôr a reforma dos pecsenles estatutos quando o julgar 
conveniente. 
~ 7. 0 Dar o plano da cseripturaç:io, dirigi-Ia c fL;calisa-ln. 
§ 8. o Tudo quanto for a bom da Companhia, c não se oppuw1· 

ao seu fim, c ás rc~ras estabelecidas neste.; estatutos. 
Art. 33. A directoria nomeará seus agentes nos lugares em 

que for conveniente para o negocio e opcraçõr~s qun julgar npce.;
sarias, podr~ndo marcar-lht·s as devidas commissões, qu•' serfio 
snjl'itas á assembléa ~;eral. 

Art. a' ... O gerente ser<Í p:·oposto pt~la dircdoria (art. :u ~ 2.") 
d'enl!'J os aecionisfas <la Companhia, proposta aedla oun·jr•ilath 
pela asscmhléa gt~ral sem pr<~c!'dnr discussfío. 

Art. a:>. Ao gt~renle COili[WIP: 

% 1. 0 Toda a administração n <~xpt•tlil'llle do:; fl<'!~H·ios da Co:n
pantlia scgnn<lo as regras esl;dwiPcidas neste.; esl:ltutos e nos re
gulamentos e dcd:;õcs Ieg1ws <la dircelori<J. 

§ 2. n Ministrar c as.,ignar todos os doeunwnto:; c correspon-
dcncius da Companhia, declarando fazer por ordPm da din·cforia, 
quando la\~S documentos ou correspondcncias partirem directu
mcnte desta. 

§ 3. o Solicilar da directoria a neePssaria <1ulorisação para 
quacsqucr pagamentos ou dcspendios da Companhia. 

§ 4. 0 Apresentar ;1 directorin, na sua sessão lllt~Jlsal, 0111 ba
lancete do estado da Companhi;J, c nos primeiros quinze dias do 
mcz de Janeiro, o balanço relativo ao exercício findo, fornecendo
lhe, pal'a o rclatorio annual, todos os dados c informações que lhe 
forem exigidos. 

§ 5. o Francrnr.ar ;\ com missão de cxamn de contas todos os 
livros e d(H:ur1wntos da Companhia, o dar-lhe todos os esclareci
mentos qtw por ella lhe fim~m podidos. 
~ 6.0 Hr.ecbcr o dinheiro, letras c mais valores da Companhia. 
Art. 3G. () gerente prcstartÍ, antes de entrar em exercício de 

seu cmpn~go, uma liança equivalente ao dPcnplo do seu venci
mento, a cont<'nto da direetoria. 

Art. 37. O gerente nii.o poderá dcmittir-se ciTectivamcn,c de 
seu emprego, antes de prestar á directoria conta satisfactoria de 
sua administração, sob pena de lhe ser negada a quitat;ão ncccs
saria ao levantamento de sua fianca. 

Art. 38. O gerente contractarii c estipulará com os srgurados 
o premio dos seguros c suas condições cspcciacs, quando as haja 
ind<~pendenles das exaradas na apoliee. 

Art. 3!l. O gerente sacaní as letras sobre os segurados por 
i 111 porte dos prcmios ., npoli~e dos St'~~uros l'ffednados. 
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Art. !cO. O grt·enlc pcrcebcní pcltl sua responsabilidade c tra
balho, c para os emp1·cgados que forem ncccssarios, n cornmis!"fío 
on ordenado que lhe fô1· marcado pela assembléa g('raJ, sobre 
proposta da directoria. 

CAPITrto V. 

Da assembléa geral. 

Art. td. A reunião dos accionisfas de cinco ~ou mais ncçõcs, 
pol' si ou como procuradores de outrem, formará a asscmbl(~a 
gemi. 

Os acdonistas de menos de cinco acções poderáõ assistir ris 
tlelibera~·ões e discutir, mas não votar. Os votos em assernbléa 
geral sen1o contados da maneira seguinte, de 5 a 50 acçõcs U'll 
\olo por cada cinco aeçõ<'S. 

Aos accionista~ de maior numero contnr-sc-ha mais um voto 
por <·mia 50, não podendo todavia nrnhutn accionista trr mais 
de 12 votos, quahtucr que seja o numero de acções que repre
sente. 

Art. !J-2. Os accionistas ausentes ou impedidos poderá<> ser 
rep1·es~ntados em asscrubléa geral por um procurador lambem 
accionista: e e3l«', all-rn de srus votos, Illlnca podPrá ler mais de 
t 2, quali}UCI' que fOr o munPro de acçõcs ou accionislas que re
presente como procurador, c quando seja de mais de um accio
uista, englobar-se-hão os votos de todos os constituintes, seguindo· 
se na votaçiio n regra do art. 41. 

A' asselllbl(~a grral compete: 
Art. 43 ~ 1. o Deliberar sobre tudo que fór de interesse da 

Cornpnnhia. 
~ 2. 0 Heformnr sPus estatutos sobre proposta da dircctoria ou 

de algn111 aecionista, sujeitando suas reformas á approvnção do 
t.iovcrno. 
~ 3. o E-xonerar os membros da directoria e o gercntf', quando 

estes o solieilarcm, ou lür conveniente á sociedade, c bem assim 
quando se acharem pronunciados por crimes contra a J!ropriedade 
ou forem deelarados f a !lidos. 
~ 4." ElPgcr a dircctoria e supplentes na fôrma do art. 30. 
~ 5. o A pprova1· ou reprovar, por escrutínio Sl~crcto, c sem 

preceder discussão, o gerente e ngentcs propostos pela dircctoria. 
~ 6. o Fixa r a porecutagem do agente c dos agentes nomeados 

pela d irrctoria. 
~ 7.0 Todas as deliberações serão tomadas pela maioria de vo

tos preacnlcs de accionistas inscriptos na lista ~r.<'ial, cnm GO dins. 
pdo llll'lln~ 1h' anff'l'l'dl'lli'Íil ao da l'l'llllifín. 
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.Art. 4lf .. A as:;cmbléa geral rcunir-sc-ha onlinariamcutc no5 
primeiros trinta dias de cada a nno, para I lle ser apresentado o 
t·elatorio da directoria, instmindo com balanço c tabdlas rclutivas 
ao ultimo cxercicio, e extraordinariamente quando convocada 
pela dirccloria ou pOI' ddibcr;_Jção surt, ou á rt~quisição dos accio
nistas que representem um terço do fundo social. 

Art. !,.5. Pilra haver assmnb!éa geral basta que por si ou pot· 
procuração cstdi'ío represr~ntadas acçües correspondentes á metade 
do capital emittido. l\'Ias para a reforma dos estatutos c exone
ração de dircctores e gerentes, dissolu.ção da sociedade, ó neccs
sario que na as5cmbléa geral cstejão representados t·clo menos 
dous terços das acç.ões cmiltidas. 

Art. 4ü. Todavia não sn reunindo accionistas em nuruero suf
ficiente, nos termos do arti~o anlccedcntP, a diredoria fani novJ 
conmc~açuo com a clausula de reputar-se consliluida a asscntblúa 
gf~ral rom os accion lstas que compart•rercm. 

Art. ~-7. A ~SS(~mb!éa geral terá um presidente c dons sccrcta
rioj, tod!JS cl<~ito_.; an:HI:lllllPllte n1 prinwira sessuo ordinaria tlo 
mcz de .Janeiro, por m:tioria ndatira de voto.-. em <~sr,rutinio secre
to, c em unta só lista d'enlrc os aecionislas que tem votos. 

Art. 48. A asscmb!(~a geral nom('ará, por maioria relativa de 
votos, uma comrnissão de lres aceiouista.s, a fJUal seril incurllbida 
de examinar o balanço e contas, a qual dará seu parecer que será 
submeti ido il asscwiJI,;a gen:l. 

Art. r .. n. Nas reuniüPs cxtraordinarias a asscmbléa geral não 
poder;\ tratar senüo do ohjeclo para qnc ft\r convocada. Podem 
eomtudo nPllas aprcscutar-sc quaesquer indieaçücs para serem 
dPcididas na sr'gunda rcunifio. 

Art. 50. ))03 acci:mistas com firmas socines só um dos socios 
poderJ votar ou ser votat.lo, por{·m lodos podem pro pôr c discutir. 

Art. 51. ~ão scrrío admittidos votos por procuração para elei
ção de dircctores e gerente da Companhia c com missão de exame. 

Disposiçucs gcraes . 

. \rt. :j2. N 1 irn[F'llimcnlo tcmpor;1rio do gci·cntc será este subs
tiluido pelo dircetor mais votado qtw s<~ achar em cx<'rcieio. 

Art. 53. Todas as despPZ<lS do ug-entc do r,~ usas c gastos jur!i
eiarios c tlcspcws do esc ri plorio c i mprcssõcs são I•OI" eonta da 
Companhia. 

Art. 5!,.. O nc·cionista que n:io entrar com qnalqucr prestação 
em tempo, c fúrma der ida, será com pellido judicialmente a faze
lo, pagando mais pela mora O juro de 12 °/0 ao UllJJO. 

Palario do Bio de Janeiro em 2ti de Junho Ul' 1Sü2. 

]t"ào Lins Vieira Cunsansão de SinimiJti. 
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DECRETO N. 2.D3D- de 2G de Juuho de 18G2. 

Concede á Companhia-Confiança ~Iarauhcnsc-autorisaçl!.o para funcciouar, o 
appro\·a os rcspct:ti\os Estatutos. 

Altcndendo no quo Me rcqucr1~H a Dir1~doria da Companhia-
Confiança 1\faranlicnsc-, c de conformidade com a ~linha immc~ 
dia ta rcsolut:.i'ío de 18 do corrento mez, ton~ada sobre o pa~ 
rcccr da Secção dos Negoeio-; do Impcrio do Conselho de .Es
tado, exarado ~m Consulta de 25 de Abril <leste anno, Hei por 
bem conceder á referida Companhia autorisa~·ão para funccio
nar, c bem assim approvar os respectivos Estatutos, •Jue com 
este baixão, assignados por .João Lins Vieira Cansamfío de Si
nimbtí, do Meu Conselho, .Ministro c Secrdario de .Estado dos 
Negocios da Agricuitura, Commercio c Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido c fll~·a executnr. Palacio do lHo do 
Janeiro em vinte seis de Junho de 111il oitocentos sessenta c 
dous, quadragcsimo primeiro da lndependcncia o do Irnpcrio. 

Com a Hubrica <lo Sua :\Iagestadc o Imp~r:Hlor. 

Joao Lins Vieira Cansansâo de Sinimbú. 

TITUI..O I. 

IH CO:UPA:\"HL\. 

Art. 1. .. A Companhia denominar-se-lia- Confiança Mara
nhcnsc.- Tem ella por fim a eonstrucçiio de nrn edilicio rectan .. 
guiar c do risco elegante, no lugar que aeluüluwntc occupfío 
as barracas da Praia Grande, destinado n ser alugado para a 
venda do ~~cneros. Seu '~apitai será de 80:000~, divididos em 
4.000 acções de 20~ cada umu, cujas cntrndas serão realizada:; 
em cinco pagl.nncnlos igua•·s de 4:;p por acção, sendo o pri
mciro logo que forem approvaclos estes rs!atulos, e os outros 
a quatro, oito, duzc c dczascis mczcs, precedendo a\iso pelos 
periodicos 15 di:ts anl<'S. 

Art. 2. 0 A Companhia durará alú o dia 5 Setembro do 
18U5, época em que o terreno o o edilkio que construir scrí:u 
entregues á Ctunara 1\Iunieipal da Capital c a l)t m inda, nos 
termos do cuutracto com clla cc lchru.do em 18 de Ectunlno 
de 1860. 

PARTE II. !)C;, ?7 
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Art. 3. 11 A Companhia será administrada por um Presidente, 
um vice-Presidente, dous Secrctarios, uma direcção que durante 
o tempo da conslmcção do cdiHcio será composta de cin('O 
membros c depois do tres, c urna commissfio fiscal de lf('S 

membros. As eleições para estes cargos serão feitas annual
mcntc em sessão de assembléa geral, por escrutínio secreto e 
á pluralidade relativa de votos. E' incompativcl o exercido 
simultaneo destes cargos. 

§ Unico. Os empregados novamente eleitos serão empossad11s 
por particip~ção da 1\lcsa da asscmbléa geral que presidir cís 
dPi~·õcs. 

TITULO 11. 

DOS ACCIONISTAS. 

Art. ft-.o São ncctonístas da Companhia os nacionacs ou rs
t.mngciros que possuírem uma ou mais acçõcs, quer como pos
suidores primitivos, quer como cessionarios; c bem assim os que 
as obtiverem por herança ou cessão legal. 

Ningunm responde por mais do valor de suas acções. 
Art. 5. o Todo o accionisLa tem direito de Yotar c de servo

tado para os cargos designados no art. 3. 0
, de reunirem-se 

nnnualrncntc em sessão ordinaria da asscmblé~a geral para as 
eleições c exame <lo contas, e de pedirem ao Presidente da 
associação a convocação extraordinaria <la asscmbléa geral, 
(jttando a julgarem ncccssaria; sendo o pedido assignado por 
aceionistas que representem pelo menos um terço do capital 
efft~clivo. E são obrigados a entrai' pontualmente com o valor 
de suas acçõcs, na fôrma do art. t.o, c a reunirem-se annual
menlc para as sessões ordinarias quando forem convocados pelo 
1)rcsidclllc da Companhia. 

TITULO 111. 

D.\ ASSEJUDLÉA GEllAL. 

A~·t. G.o A asscmbléa geral compõe-se da pluralidade nuA 
menca dos accionistas, c cada um deste~ não poderá ter mais 
de um voto, qualq1wr que sPja o numero <lc suas aeçües. 

Art. 7. o Em quai<{Ucr reunião da assembléa geral só ~o 
pod~rú trutar do oLjt.•do para que fôr couyocud~; today!a nu-.) 
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~~ VNlado a qnal,tucl' acclonista, d<'pois de esgotado o objecto 
principal, propô1· ú consideração da assernblúa íJUnlqlwr tnnçã~l 
que j ulg-uc du interesse para a Companhia, a qual poderá ficar 
adiada para outra reunião, caso seja sobre objccto quo naquclla 
se 11ão possa decidir. 

Art. 8. o Quando depois de aviso competente se não reuna 
a maioria dos accionistas, na fórma do art. 6. 0

, fará o Pre
sident(~ nova convocaçi'io, marcando o lugar, dia c hora, c 
ainda nssirn não se reunindo, dcliberar-se·ha com os presentes. 

Art. 9 C) As sessücs da assembléa geral serão presididas pela 
Mesa, composta do Presidente da Companhia, dos dous Secre
ta rios, dos quacs o mais votac!'J servirá dn prirndro, encarre
gado da correspondcncia, o o outro de segundo, a cujo cargo 
ficaráõ as actus da asscmbléa. Na falta do Presidente servirá 
em seu lugar o vice-Presidente, e na deste o 1.0 Secretario, 
passando a occupar o lugar deste o 2. 0 As convocaçõPs para 
as reuniües da assembléa ger·ai, quer crdinarias, quer cxlraor
diuarias, só poderáõ ser feitas pelo l)residcnle por 1neio da 
imprensa periodica, competindo-lhe lambem a manutençfio da 
ordem c dirccção das discussões, e assignatura de toda a cor-. 
respondrneia, actas :) rubricas dos livros da Companhia. 

Art. 10. A nenhum accionisla será permiltido fallar mais 
do duas vezes sobre qualquer materia, excepto sendo autor da 
pt·oposla ou rnateria em discussão, e n~stc caso fallará mais 
urna vez. 

Art. 11. As reuniões para as sessões ordinarias da asscrn
blóa geral só terão lugar no dia 31 de Janeiro de cada anno. 

Art. 12. Sú á asscmbléa geral compete deliberar sobre o 
augmcnto de fundos para a conclusão da obra, sob proposta 
da dircc~ão, assignada pela maioria de seus membros, em 
qualquer reunião que para este ciTeilo st•ja pelo PrPsidentc 
convocada, e bem assim decidir qualquer objccto que occorra 
fóra das allribuiçõcs da dirccção designadas nestes estatutos: 

Art. ta. Todas as decisnes, qualquer fJUC seja a maleria de 
qnn se tratar em asspmbléa geral, serão tomadas por maioria 
numcrica dos a(:cionislas presentes. 

TITULO IV. 

D.\ DIRECÇÃO. 

Art. 11.. A dircc<;ão será ch~ila no dia 31 de Janeiro de cada 
ílnno, exrppto a primeira, que funccionarú até a conclusão do 
Pdilido. A primeira scn\ composta de cinco mçm!Jros, c as 
subscqucnles de trcs. · 
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A primcir:1 ~fcsn í': n Commissiio Fiscal, tarnhcm funccionaráã 
})OI' 1odo o tempo cpe scnir n primeira rtirecflíO. 

Art. 15. A primeira dirrcç;Do elrgrfíÍ d'entrc os seus mem
bros um Jlresidenll•, um s~·erclnrio, lllll Tltesourciro c dons 
Vog-;:es, c_:;tes enrarrPs;:dos exclusivamente da administraçilo 
da construcção do cdi!kio designado no art. t.o destes esta
tutos. 

As suhscqurntes cornp1'k~sc-lliio apenas de um Presidente, de 
um S~crrtario c de nm Thcsourciro. 

Art. 1G. A' dirrcção incumbe: promover as entradas das 
:1cções na fôrma do art. t.o; nomear os cmJ,rrgados neecs
sarios c marcar-lhes os ordenados, dcpendcr:cio da npprova
~iio posh•rior da a~srmbléa gernl em sua primeira reunião: 
despedi-los qnando não merecerem a sua connança: impetrar 
dos poderes competentes a approvação dos cslntutos; contractar 
r.om a Carnara Mnnícipal o aforamento do tNreno onde se tem 
de construir o edilicio sob as mais favoraveis condições para 
a Companhia; solicitar da Ass()rnbl{>a Lrgislativa da Província 
a isenção do pagamento da decima urban:1 em que fôr lotado 
o cdificio pelo tempo em qne durar a Companhia ; admi
nistrar com zelo os interesses da Companhia; o representa-la 
em todos os S!'US actos, com autorisação de demandar c ser 
dcrnnndada; obrar c cxcrc('r com plenos c posili vos poderes 
livre c geral .1dministraçfío; orgunisar os balanços semcstraes, 
que nprcscntarú á assembléa geral, acompnnhndoi de um re
Jatorio sobre o esLado da Companhia, nns reuniões annuaes 
do 31 de Janeiro, de modo que se saiba tudo o qm~ houver 
occorrido ntó o dia 31 do Dezembro do anno anterior: ar-· 
recadar os fundos da Companhia; estabelecer a fórma das 
transft~rendas dns acções; alugar as lojas do ediflcio c cobrar 
os alugnci.o;; prover a boa conservação dellc, c fazer as dcs
J.Wzas ncccssarias; finalmente, despender o que fôr indispen
savcl para o melhor anclamenlo dos negocios da associação. 

Art. 17. A dirccçfit) celebrará as scssõt~s que julgar neces
snrit~s, das quacs lavrará acta o Secretario, a qual será as
signada por todos os directores presentes. 

Art. 18. Os dous tlirectorcs da primeira dirccção incnrn
l>idos da conslrucefío do cdif1cio devcrúõ fazê-lo com todo o 
zelo o ceonomir1, (!ando conla á dirccçfío nas suas reuniões do 
tudo o que fôr occorrendo; pcrtencc:HJo-ltJcs exclusivamente 
:1 compra dos mnlcriacs c fiscalist~ção dos jornacs o trabalho 
dos operarios, cujas follws o contas assig-nnníõ em ordem para 
que o The~;ourciro as pague, recorrendo sempre á dirccç.ão 
nos casos impr0vi~los c de mnior cmharat:o. 

Art. Jn. O Thesourciro recolhcrü em qualquer cstabelcd
mrnto de crPdifo os fundos que excederem aos nccessarios para 
:1s tlrspczns dos jornucs du~ operarias c compras de muteriacs. 
p;;rn 11111 mrz_ 
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A rl. 20. Os diJ·cctoJ'os impedidos serão suhslilui1los pelos 
immcdiatos em votos durante o tempo do impedimento. 

TITULO V. 

D.\ COl'tBHSSÃO fiSCAL. 

Art.. -2(. A' Com missão Fiscal incumbe: 
% I. o Vela!' na hoa eonsl.rucçiío (lo cdifido de confurmi t.Iauc 

com o plano adoptadl) c inle!·e:-;sl~ da C11111p::mhia. 
% 2. 0 O cxanH~ dos Jinos c balancos, n convite da dircrcão, 

scr;do aprcsPnf:tdo o relatorio que disso fize1· aos accioni~las 
nas se330es ordinurias de 31 de Janeiro de cada anno. 

DISPOSIÇÕES GEUAES. 

Art. 22. Todos os cargos da: Companhia serão exercidos gra
tuita mente. 

Art. 23. Os accionistas EÔ terão direito a dividendos depois 
da olHa concluída ern diante, c passados cinco annos dl'fWÍs 
da installaçf10 da Companhia comPçar-se·IIJ. a amortização do 
capital empregado na raziío de quatro por cento ao mmo. 
Jlilg-ns todas as despezas c amortização, será considerado di
vidt>nclo o que rcstllr. 

Art. 21. A transfercncin dns acçõcs por qualquer fúrma sú 
se eiTccluará sobro a qu:1nlia que reprcsentJr a acção na oc
casião de sr•r transferida. 

Art. 25. Todas as qnest<ies que se suscilarcm serão terminadas 
por arbitras, sendo possiyef. 

Art. 2G. Depoi:; da construr,çiio do edificio, os fnndos dispo
níveis serão d istribuidos pelos accionislas na proporção de 
suas acções. 

Palado do Rio de Janeiro, em 2G de Junho de 1SG2.-João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DE:~RETO N. 2.9í0-dc 2G de Junho de 18G2. 

Pcrmilte que "as A~Pncias da f:ompanhia de Sr~uros Fidclidatlt~, da Cidad~ 
de Lishoa, C3lalJclecidas em diycrsas ProYincias do lmperio, continuem a 
funccionar. 

Attendcndo ao qnc 1\Io requereu a Directoria da Companhia 
de Seguros Fidelidade, da Cidade de Lisboa, devidamente repre
scntadi.l, e de conformidade com a Minha imme<liata rcsolu~ão 
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tle 2ti tle Abril do corrente anno, tomada sobre o parccc1· da 
Secção dos Negocios do lrnperio do Conselho de Estado, cxa~ 
rado em Consulta de 22 do mesmo mcz, Hei por bem permittir 
que ns Agencias da referida Companhia, crcadas nas Capitacs 
do Imperio c das Prorincias da Bahia e de Pernambuco, con
tinuem a funccionar sob as inslrucçües que com este baixão. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinirnbú, do l\Icu Conselho, 
Ministro c s~cretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Cornmercio e Obras .Publicas, assim o tenha entendido e fê.Jçtl 
executar. Pa{acio do Uio de Janeiro em vinte seis de Junho 
de mil oitocentos sc~senta o dous, quudragesimo primeiro da 
Iudcpeudeucia e do Imp::!iio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Jodo Lins Vieira Cansansão de Sinimhú. 

lu~trueções •la•las )leia Dlreetor!a da Companlala •le Seguro<~ 
l<'idelid:tdt>, da Cidade de Lisbc~a, de,·idaml"nte autorisutlu, 
ás resJ•ectiva"i agencias estabelecid:•s nas t••·odneias •la Ba· 
laia c t•cru~'wbueo e na Capital do Jmperio. 

Art. i .0 As agencias da Companhia de Seguros Fidelidade da 
Cidarlo de Lisboa, estabelecidas nas l1 rovincias da Bahia c Per
narulmco c na Capital do Imperio, duraráõ por espaço de 10 
annos, contados da data em que o Governo Imperial pcrmitlir 
que continuem a funccionar, se antes deste prazo não convier 
á dita Companhia que deixem de exi~lir, em cujo caso termi
mu·;íõ quando cessar a respomabilidadc dos seu .i contraclos. 

Art. 2. 0 l1indo o referido pl'azo de 10 annos, cessaráõ r.s ope
raçües das mesmas agencias, se lhes não rur concedida pelo Go
verno Imperial nora autorisação. 

Art. 3. 0 E' c.tpressamcntc prohibido ás agencias tomar· se
guro:; d1~ vida do pessoas lirrcs ou quacsqucr outras. 

Art. 4. o As agencias fi cão auto risadas a tomat· para· a dita 
Companhia seguro5 maritirnos e ten·estres eorn as condições das 
apoliccs das Companhias do Seguros do Imperio, como já era 
observado pelas da Uahia e Pernambuco, ficando e1las sujeitas, 
em caso de contestaç.ão (que muito convém evitar), ás disposições 
do Codigo Cornmercial Brasileiro c mais Leis do lrnperio, para 
o curnprirncnlo do que fOr julgado com relação ao5 contmctos 
de seguros que tiverem sido elTcctuados. 

Art. 5." O capital de cada uma das agencias será de 10:000!!; 
em moeda mctallica, para occorrcr de prompto ao pngamcnto 
de qualquer sinistro, sem que po1· isso fique a respectiva Com
panllia isenta da obrigação de imlemnisar os pn·juizos cxc~;
d-entes do fundo permanente de cada agencia. 
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At·t. 6.0 Nos srguros marítimos os riscos em cada cmbat·
caçllo não excedcráõ a 20: 000~, moeda fraca do Impcrio, c em 
cada predio ou estabelecimento e mobilias alli existentes não 
excedení<J no totul á somma de 40:000~. 

Para as embarcações que navegarem para Cotinguiba, lHo 
Grande do Sul ou outras barras e portos de difficil accesso os 
riscos crn cuda navio não cxccdcráõ á som ma de 10 :000~, moeda 
fraca. 

Art. 7.0 Os premios de seguros maritimos c terrestres srrão fixa
dos em igualdade com os das companhias de seguros do lmp(~rio. 

Art. 8. o Os prrjuizos relativos aos seguros tomados nus ugen
cias serão ncllas liquidados c pagos, ou err. Portugal, como me· 
lhor convier aos segurados, depois de Iegalisados devidamente. 

Art. U. o As agcncüw flel'i.o plenamente autorisadas para repre
sentar a rcspccti·;a Companhin crn todos os actos judiciacs e 
cxtrajudiciacs em que clla po~sa ser interessada, e requerer 
tudo o que fôr do Interesse della. 

Art. 10. As presentes instrucções não podcníõ ser alteradas 
ou reformadas sem a prévia approvação do tioverno Imperial. 

Está conforme com o original. Directoria Central da Secre
taria de Estado dos Negocios da Agricultm·u, Commcrcio e Obras 
Publicas, em 28 de Junho de 1862.- Conforme.- O Dircctor, 
J. A. JJiorcira Guimarães. 

DECRETO N. 2.941 -de 27 de Junho de 1862. 

Manda executar o Regulamento para a arrcmataçãl) dos bens pertencentes 
ao ex tine to '~uculo. de J aguára, na Proviucia de Minas Gcracs. 

Hei por bem, para execução do disposto na rcsoluçl'ío da 
Assembléa Geral Legislativa n. 0 306 de 14 de Outubro de 1843, 
que extingui<> o vinculo de Jaguára na Província de Minas 
Geraes, e do que a semelhante respeito determinou a I~ei 
n. o 1. J14. de 27 de Setembro de 1860, art. 12, § 1. o, orde
nar que se observe o Regulamento que com este baixa, as
signado pelo Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Esta
do, Senador do lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, que assim o tenha entendido e faça cxecutat·. 

Palacio do lHo de Janeiro em vinte e sete de Junho de mil oito
centos sessenta c dous, quadragesimo primeiro da Independcncia 
c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Albuquerque., 
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nc~ufamt·n~~) paro a :trJ·:~mat:u:ão tlos beus pcll'teneent~!il ao 
,·ínt·u~o ti<~ .Ja~·uãr·a, t~xtinetu po1• Dec;·eto de t·l de Outubt·u 
d~ :: ~.":~, u 1111~ s<' J•d'(~•·c o Decreto desta data. 

Art. t.o Todos os brns de raiz, moveis c semoventes, de 
que se compunha o \'iucu:o de Jnguára, exlincto pelo Do
freto n.o :JOü de 14- de Outubro de l~H.:~, serão nrrematados 
n quem maior preço ol1'ereccr, á vista ou á prazo, na fOrma 
do art. t.o do referido Decreto de 18'a.3, c art. 12, ~ t.o, da 
I~ci n.0 1 .111. de 27 dP Sl'tcmbro de 18GO. 

Art. 2. 0 Os lnnçndorcs, á prazo, alérn de prestarem fiança 
iclonea, accitadõ pelo pr('ço da arl'emataç:io letras passadas o 
garantidas, na fónna da J.ei de 13 de Novt•mbro de 1827. 
· O maior prazo ~cn\ o de dez armos, fixado no art. 4. 0 ~ 1.0 

da Lei 1!. 0 ESü de G de Setembro de 18;)0. ( Lt~i n. 0 1.114 
de 27 de Setembro de 18ü0, art. 12, ~ t.o, n:O 2.) 

As fianças serão prestadas administrativamente, c ns letras 
passadas á vista da re:ipectiva carta de arrematação perante 
a Thesouraria de fazenda de Minas Gcraes, ou no Thcsouro 
Nacional, conforme convier nos interessados. 

Art. 3. 0 A arrematação será feita em pt·aça publica, no lugar 
onde estiverem situados os bens, com as formalidades c cau
telas exigidas nos contractos celPbrados com a Fazenda Na· 
cionnl, c sou a presideneia c direcção do Juizo dos F c i los, 
perante o qual se processará tudo quanto pertencer ao cx
JWdicnlc da mesma arrematação c dos títulos respectivos dos 
arrematantes. 

Art. t...o O Juiz dos Fcilos mnndará affixar com anteccden
cia de lres mt·zes do dia da arremataç.ão, cditacs de prar:a 
na Cavital da Provincia, e em todas 3S povoações do Muni
cípio em que estiver situada cada uma fazenda, c bem assim 
puLlic1r, ao menos uma vez cada semana durante este prazo, 
annuncios em todas as folhas da Província de 1\linas c nas 
de maior circulação da Côrte. 

Art. 5.o 1\;os editurs e annuncios serão declarados muito cs
prcilicadamente os nomes das fazendas, lugares em que estão 
situadas, o numero ou quantidade de alqueires de terra que 
contém, c se estas são de lavoura ou crinção, numero de es
cravos, de cabeças de gado, edilicios c mais obras, moveis, t~ c. 
com o preço das avalia<:ües de cada uma dessas classes de per
tcn(~as da fawnda, por ex1·m plo terras no valor de tanto, tantos 
escravos 110 de tanto, cdifidos tanto, &c. 

Art. G. o A arrematação se fará ou de codJ. um3 das fazen
das cum todas as suas pertenças corno e!Scr<nos, animnes de 
serviço ou criat;i:ío, moveis, utensílios de htborat;ão, fabricas, 
otncinas, & c. ; ou de cada um dos dites bens em scpiHado, 
quando nuo haja quem lance sobre elles conjunctam(:nlc, poden
do os Ll~l:l$ do umas ser distribuidos pelas outras fazendas, se bso 



- 2f7-

ftlr mister para facilitar a venda englobada. Tambern po
d~ráõ sm· divididos f'JH srsmarias. e estas em lotes, os terrenos 
que pela sua grande extensão, não puderem ser arrematados 
integralmente, scjão de cultura, sejão de criação. 

Art. 7. o Os arrematantes das fazendas tomaráõ conta dos 
templos e de suas respectivas alfdias, pagando o valor em que 
forem estimados, juntamente com o preço da arrematação. 

Art. 8. 0 Serão arrematados sepamdamcntc os trastes c peças 
dR prata de scrviç·o domestico, os moveis de uso c ornato 
interior dos cdificios de habitnçiío, os gencrns de producção 
das fazendas que se acharem colhidos e arrecadados, c q uaes
quer outros gencros e mercadorias de sobrcsalente. 

Art. 9. o O Juiz dos Feitos da Fazenda não cffectua1'á a ar
rematação srm levar ao conhecimento do Presidente da Pro
víncia tudo quanto tiver occorrido que possa influir na de
liberação do Governo Imperial. O Presidente remettcrá á 
Secr~taria de Estado dos Negocios da Fnzcnda toqos os papeis 
relativos á arrematação, acompanhados de informações e do 
quaesquer esclarecimentos quo possa ministrar para orientar 
o Governo Imperial em sua decisão, antes da qual se não 
poderá da1· por concluída a arrematação. 

Art. ·IO. O acto da venda em praça, logo que seja appro
vado pelo Governo lrnpel'ial, exonerará a Fazenda Nacional 
de toda e qualquer responsabilidade em relJção aos bens ar

, rematados. 
Se, porém, no acto da entrega judicial dos mesmos bens S(' 

verificar falta de alguns dos objectos descriptos no inventario, 
far-se-ha na Thesouraria de Fazenda, mediante requisição do 
Juizo dc•s Feitos, o abatimento no preço du arremataç~o, ou 
se restituirá ao ancmatante o valor do objccto não encon
trado, caso já o tenha pago. 

No caso de accrrscercm ou de se acharem no acto da en
trega objectos não dcscriptos, o Juiz fará tornar nota dclles, 
procederá a sua avaliação e os dcixanl. depositados em mão 
do arrematante da fazenda a que taes objectos pertencerem ; 
ou os porá em nova praça quando o dito arrematante não 
os queira pelo preço da avaliação, ou assim o entenda con
veniente o mesmo Juiz. 

Art. 11. Os bens que não forem arrematados por falta de 
licitantes poderáõ ser anendados dividindo-se, como mais con
veniente fôr, as fazendas em sesmarias, e estas em lotes. 

O Governo, porém, poderá fazer arrematar a todo o tempo 
os bens arrendados, dando prefcrencia, tanto por tanto aos 
arrendatarios. 

Art. 12. Os pleitos que nascerem da arrematação dos bens 
dos vínculos, assim como aquelles que se moverem a respeito 
do activo e passivo do mesmo vinculo, serão considrrados da 
Fazenda Nacional, c como lars processados~ 

PAUTE H, 1SG:?. ".!8, 
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Art. t3. Todos os livros e documentos prrtcncrntrs ae vin
culo scriio arrecauados pelo Juizo dos l1'eilos, e reml'llidos <i 
Ttwsouraria de Fazenda do 1\finas Gcraes, onde ficaníõ arehi· 
vados, depois que so houver procedido por esta lteparlição á 
Jiquidnçfío do aclivo e passivo do mesmo vinculo. 

Art. 14 .. Ficão revogados o Decreto n. 0 528 de 22 de Agosto 
do 181 .. 7 e mais disposições em contrario. 

lHo de Janeiro, 27 de Junho de 1862.-Y isconde de AI bu
querque. 

1 ••wn·dP autorisn(iío ao Conselho crcado nesta Cidade sou a Prrsidcuria 
do Hcn·rendo llispo Conde Capellao-ttlór, repre)cntaudo a associaçilo es
t;ll.wh·t·ida em Paris denominada - Obra da Propagaçfio da t'é -, para 
promover c aceitar esmolas para a 111esma tlssociação. 

Atlcndendo ao qnc 1\Ic representou o Reverendo Bispo Con· 
de Capellão-Mór, c•mo llresidente do Conselho crcado nesta 
Cidade, representando a associação estabelecida em Paris, tle
nominada -Obra da Propagação da Fó - destinada a promo
ver c aceitar esmolas para a mesma Associação: Hei pm· bem 
Conceder ao mesmo Conselho a necessaria autorisação para 
poder desempenhar os pios fins de sua instituiçiio. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do 
Jmperio, Presidente do Conselho de :Ministros, Ministro e Se
erclario de Eslàdo dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
•~ntcndido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em dous 
de Julho de mil oitocentos sessenta e dous, quadragcsimo pri · 
meiro ua lndependcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestaue o Irnperadur. 

Marque~ de Olinda. 

DECRETO N. 2.043- de 2 de Julho de 1862. 

Concede autorisa~;ão ao Reverendo Bispo Conde Cnpcllão-1\Iór para que na 
sua Diocese possa continuar a prumoYcr c areitar esmolas para a As
sociação cs!al.Jelcdda em França sob a denomiuaçlio tlc - Ohm da Santa 
Infaucia. 

Attendendo ao que l\Ic representou o Reverendo Bispo 
Conde Capellão-1\lór: Hlji por bem Concrdcr a necessaria au
tori~ação para qu~ na sua Diocese pttssa continuar a promo-
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v~r e af~cit<u esmolas para a As:~ociiHf.ío filiiínbdt•ri•ln um 
frança sob a denominação do Obra da Sant" lnfancia, cuja pia 
instituição tem por fim o resgate dos tllhos dos infieis na 
China e em outros paizes idolat•·as. 

O l\larquoz de Olinda, Conselheiro de Estado, Sonado1· do 
lmpcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Sa
crelario de E-,tado dos Negocios do Imperio, assim o lenha 
entendido e faça executar.· Palacio do Rio do Janeiro em dol.lít 
de Julho de mil oitocentos sessenta e dous, quadragosimo 
primeiro da lndependencia e do lmperio. 

Com n Rubriea de Sua Magcstade o Imperador. 

Marque:: de O/inda. 

DECI\ETO N.• :1.94~-de 2 de Julho de 18ú2. 

Concede á Sociedade de Dcneficcncia Perfeita Amizade autorisaç1io pal'a con
tinuar a cxérce1' as suas funcçúcs, c appr.oYa os respectivos Estatutos. 

Attendcndo ao que representou a Sociedade do Bencficencia 
Perfeita Amizade, e do conformidade com a Minha lmmediata 
Ucsolução do 12 do mez passado, tomada sobre parecer da 
Secção dos Nego cios do lmperio do Conselho de Estado; exa • 
rado em Consulta de 21 de Abril do mesmo anno: Hei por 
bem Conceder á dita Sociedade autorisação "Rara continuar a 
exercer as sua~ funcções, e Approvar os seus Estatutos com 
as seguintes alterações; t,a quo as palavras- Bancos garan
tidos pelo Governo- que se Icem no art. 4.~, sejâo substi
tuídas pelas palavras -Bancos approvados pelo Governo- ; 
2.a quo ao art. 59, que trata dos casos em que a Sociedade 
deve sor dissolvida, se accrescente -e nos casos estabelecidos 
pelo Regulamento n. 0 2.711 do 19 do Dezembro de 1860.; 
3. a que nenhuma in novação, alteração, ou reforma dos mes
mos Estatutos poderá ser realizada sem prévia approvação do 
Governo Imperial, deven1o passar-se a competente Carta para 
servir-lho de titulo. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do 
lmpcrio, Presidente do Conselho de .Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim o tenha 
entendido e faça executat·. Palacio do lHo de Janeiro em dous 
de Julho de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo pri
meiro da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fageslade o Imperador. 

Alarquez d,: O linda. 
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CAPITULO I. 

~OCIEOADE E SEUS FINS. 

Art. t.c A Associação denomina..:..se- Sociedade de Bcno
fkcuda Perfeita Amizade. 

Art. 2. 0 O seu fim é beneficiar os socios de qualquer das 
c:lasses, quando necessitados, bem corno as famílias destPs, 
passando pura os filhos dos mesmos as pcusões pertencentes 
:í.'i riuras que se comportarem mal. 

§ Unico. Hc prollibido, pois, em qualqu~r das reuniõPs da 
Socindadl', disr~ussJo molivadn por outra idéa que não suja a 
tle sua instituic;io. 

Art. 3. '' Crc~r-sc-ha, precedendo proposta c decisão dr) 
Consr~lho Dircctor, cstabcleeimentos proprios ao fim da Asso
~·iacfio, Jogo que sejão ncce.5sarios c as drcumstaueias do cofr~ 
o pcrmittüo. 

CAPITULO 11. 

IH) PESSOAL DA SOCIEDADE. 

Art. ·.f. o A Sociedade será composta de nacionaes c estran
gci r<1s , com a classificação de soei os ctl'cctivos, honorarios c 
heneflleritos. 

§ t.o Serão socios effectivos aquelles que concorrerem para. 
a eaix.a social com a joia no acto da sua entrada , e com as 
mensalidades sempre adiantadas na filrma do art. 27. 

§ 2.0 Serfio socios ltonorarios todos os que prestarem rele
vantes serviços pcssoaes á Soeicdade, inclusive os Mcdicos, Bo
t.icarios, e Advogados que o fizerem gratuitamente, ficando á 
juizo do Conselho Dircctor avaliar esses serviços para mandar 
expedir os competentes J)iplomas. 

§ 3. 0 Socios bcncmcritos serão os individuos que concor
rerem para o cofre da Sodcdade com algum donativo nunca 
menor de 200~. ou os socios de qualquer classe que promo
verem a entrada de vinte c cinco socios e!l'ectivos ~·tanto os 
bencmcritos, como os honorarios não Hcão sujeitos á obriga
ções pecuniarias. 

Art. 5. o O numero de soei os eiTectivos é illimitado, po
dendo ser admittida como tal qualquer pessoa que não sofl'ra 
molcstia contagiosa, on ineuravel , o que llc suas qualidades 
mor<.1e;.; e po~h:•lo sflcial nfio provq_nh\\ dr~zar á Sociedade. 
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CAPITULO lll. 

DOS CORPOS CO~IPO~ENTES 0.\ SOCHWADE , SUAS FACULDADES 
E ATTIUBUIÇÕES. 

Art. 6. 0 O r.ovcrno da Sociedade reside em um Conselho 
Direetor de dezaseis membros, compesto de um l'resideute , 
um vice-Presidente, um t.e e um 2. 0 Secretarios, um The
soureiro, um Procurador e dez Conselheiros. 

Art. 7. o Em geral com pele ao Con$elho dircctor o seguinte~ 
§ 1. o Velar na cxP.cução dos Estatutos. 
§ 2. 0 Organisar o rC'gimento interno para regularizar os 

seus trabalhos, bem como os rt>gulamentos para os estabele
cimentos qne se houver de crear, submettendo tudo á appro
vação da assembléa geral. 
~ 3." Nomear empregados, estipular suas obrigações e ven

cimentos, e dt>spedi-los quétndu julgar conveniente. 
§ 4. 0 .Fisealisar a receita e despeza da Sociedade, e appli

car os seus fuudos, de conformidade com o disposto no 
art. t,.t,., 
~ 5. o Tornar contas á qnalqner de seu5i membros que tenha 

attribuições espeeiaes, quando c como convier. 
~ n.o Dar dtplomas de socios efl'ectivos, assignados pelo 

JlresidPnte , 1 o Secretario e Thrsourei ro , e de honorarios e 
benemeritos sómentc com as duas primeiras assignaturas. 

§ 7. 0 Nomear d'enlre os Conselheiros, duas commissões 
de tres membros, sendo uma denominada de beneficencia e 
a oulra de inquerito. 

§ 8." Decidir as questões por maioria de votos dos mem
bros presentes , c no caso do empate, o Presidente terá o 
voto de qualidade. 
~ 9. 0 Herorrnar, ampliar, c modificar os presentes l~statulos, 

submettendo á approvação da assembléa geral as alterações 
que nelle fizer. 

§ 10. Marcar o dia da posse do novo Conselho, tendo em 
vista o disposto no art. 81. 
~ 11. Providenciar sobre todos os casos occorrentes, que 

não cstejão prevenidos nos Estatutos, representar a Socicdadl', 
o advogar seus direitos, tanto em juizo , como fóra delle , 
delegando podPrcs ao Pmcurador. 

Art. 8.0 Ao Presidente compete: 
~ J.o Convocat· e presidir as nssembléas geraes ordinarias 

e cxtraordinarias, devendo ter lugar aqueJia de dous em dous 
annos no dia 7 de 1\Iarço, c estas todas as vezes que o reque
rerem trinta e tres socios clfectivos, c tamLem nos casos em 
quo o Conselho Hircclor julgar ncccssario. 
~ 2.° Fisealisar a execução dos Estatutos e as deliberações 

tomadas pelo Conselho Dircctor. 
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~ 3. 0 Pôr em andamento todos os ncgocios urgenlt>ti e fh• 
interesse plll'a a Sociedade, dant.lo conta ao Conselho Uirector 
na primeira reunião. 
~ la.. o Ordenar ao Thcsoureiro a <mtrcga das benefi~oncias , 

logo que tenha a!t nccessarias informações da Commiisão res
pectiva. 

S 5. o Ler á assembléa geral ordinaria o relatorio dos tra
balhos do Conselho Director, no qual dani resumo claro das 
dcliberaçõ,•s administrativas, e do estado da Sociedade. 

§ 6.0 Indicar ao Conselh8 Direclor os lugares, cuja ~reação 
julgar convt•niente. 

§ 7 .• Rubricar todas as contas c livros da Sociedade, nume
ra-los, c lançar nos mesmos os termos de aborlura e de cn
(~crramento. 

§ 8. a Suiipend(•r c encerrar a~ sessões, cumprindo no pri
meiro caso fixar dia c hora para <t nova rcunii\o. 

§ g,o Nomear um dos f.onselheiros para substituir o 2.0 Se
cretario no seu impedimento. 

§ 10. Nomc~r a Comm1ssão de que trata o§ 5. 0 do art. 37. 
Art. 9. 0 Ao vice--Presidente compete as mesmas attribuiçõm; 

do Presidente no seu impedimento. 
Art. 10. PcrtPnce ao 1. • Secretario: 
~ 1. o Exercer o lugar de Presidente, na falta deste e na 

do vice-Presidente. 
§ 2. a fazer a J~itura das actas, e de todo o expediente, 

dirigir , assignar e registrar a cormspondencia da Sociedade. 
§ 3.0 Matricular os iOcios, e notar nas matriculas os res

pectivos cargos, as beneficencias que receberem, os serviços por 
ellcs prestados, os títulos que adquirirem, as commissões para 
que forem nomeados, assim corno o procedimento dos mes
mos, data da despedida ou eliminação , com declaração das 
mensalidades que ficarem devendo. 

§ 4.° Conservar em boa ordem o archivo da Sociedade, e 
ter sP-mprc prornpta a cscripturação á seu cal'go. 

§ 5.0 Pedir com tempo os livros e o mais que fôr nocos
sario para o expediente da secretaria. 

§ 6.0 Avisar por escripto, logo que receber communicação 
do Thesoureiro, aos socios que se atrazat·em em um trimestre 
de mensalidades, a fim de proceder-se nos termos do art. 34. 

Art. 11. Ao 2. 0 Secretario compete: 
§ 1. o Preencher as vagas do t.o -'ecretario no seu impedi-

mento, menos snbstituir o Presidente e viee-Presidvnte. 
§ 2. o Coordenar e lançar as actas no livro competente. 
Art. 12. São attribuições do Thesoureiro: 
§ 1. o Arrecadar os dinheit·os da Sociedade c fazer a dcs

peza que lhe fõr ordenada pelo Conselho J)irector ou Presidente. 
§ 2. 0 Receber do Procurador os dinheiros e contas á seu 

eargo. 
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§ 3. o Dar a lH•netlcencia ~jiJe marca os Estatutos, logo que 
lhe fôr ordenado pelo Presidente : o na falta deste, pelo re
lator da com missão de bcneficencia, exigindo depois approv3çlio 
do rresidentc. 

§ 4. o Organisar um balancete para ser presente ao Conselho 
Director em todos os trimestres, e uma relação do!'l socios que 
forem sGccorridos, a fim do que o 1. o Secreta rio lance as com
petentes verbas nas matr-iculas. 

§ 5. 0 Oar qualquer explicação que o Conselho Director exigir 
4.\ wspeito das finanças da Sociedade. 

§ 6. 0 Ter em seu poder até a quantia de 500~ para fazer 
as despczas que lhe forem ordenadas, applicando o restante 
como determina o art. 44. 

S 7.0 Apresentar a assembléa gemi ordinaria um balanço 
geral acompanhado dos livros e contas documenl3das, a fim 
de ser tudo retllettido á commissão de economia para dar o 
seu parecer. , 

§ ~.o Enchet·, numerar e assignar promptamcnte os recibos 
de joias c mensalidades. 

§ 9. 0 Pedir os livms que julgar necessarios para a sua es
cripturação. 

§ 10. Communicar ao 1. o Sec•·etario quaes os socios que 
esliv~rcm atrazados em um trimestre de mensalidades , para 
aquelle proceder na fónna do art. 3ft.. 

§ 11. Preencher as vagas temporarias do Procurador. 
Art. 13. Pertence ao Procurador. 
§ 1. o Zelar os inte•·esses da Sociedade, deligenciando por 

todos os meios seu augmento e prosperidade, devendo cum
prir com aclividade todas as deliberações que lhe forem com .. 
municadas, e as comruissfies de que fót· encarregado. 

§ 2. o Reccl>et· as joias e mensalidades dos socios, e quaes
quer outros valores que pertenção á Sociodade , entregando 
tudo com promptidão ao Thesoureiro, deduzidas as dcspezas 
que houver feito, das quaes apresentará ao mesmo a compe
tente conta rubricada c legalisada. 

§ 3.° Comprar os objeclos necessarios precedendo ordem do 
Presidente. 

§ t,..o Fazer inventario de tudo quanto pertencer á Socie .. 
dade, assignando-0 com o P1·esidento e o 1. o Secn•tario, a fim 
de sc1· archivado , entregando-lhe este uma copia authenlica 
do mesmo inventario 
~ 5. 0 Preencher as vagas tcmporarias do Thesourciro. 
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CAPITULO IV. 

DA~ C011MISSÜES DE BENEFICENCIA E INQUERITO, E SUAS 
ATTRIBUIÇÕES. 

Art. 14. Nomeadas as commissões de beneficencia e inque
rito de que trata o § 7. 0 do art. 7. 0 serão seus relatores os 
membros mais votados, e no caso de empate decidirá a sorte. 

Art. 15. A' com missão de beneficencia compete: 
§ 1.0 Syndica•· minuciosamllnte o estado dos socios que re

clamarem beneficeneias de conrormidade com o ~ l.0 do art. 
37, e so entender quo estão no caso de merece-la a mandará 
dar, exigindo todavia a apresentação de attestado de medico, 
quando o julgar conveniente, devendo na primeira sess5o com
municar ao Conselho director tudo quanto houver rcito, a fim 
do que ello decida definitivamente. 

§ 2. o Pedir a~ Presidente as convenientes ordens, para quo 
o Thesoureiro forneça a quantia estipulada para a bencficencia, 
podendo, em ca»o urgente, recebê-la logo, requisitando depois 
autorisação. 

§ 3.0 Apresentar á assembléa geral ordinaria um relatorio 
circumstanciado de seus trabalhos, que será lido pelo relator. 

Art. 16. As obrigações da comrnissão de beneficencia podem 
~er desempenhadas por qualquer de seus membros ou por 
todos conjunctamente, como estes julgarem melhor, porém 
sempre que ella tivet· de representar em assembléa geral, o 
fará por meio de seu relator, no entretanto, nas reuniões do 
Conselho, e permittido á qualquer dos membros da citada 
cornrnissão discutir, approvar ou raprovar as deliberações por 
clla tornadas. 

Art. 17. Compete á commissão de inquerito: 
~ 1. o Syndicar se as ramilias dos soei os que fallccerem estão 

no caso de perceber a pensão de que trata o§ 2. 0 do art. 37. 
§ 2. 0 Dar parecer até a sessão seguinte sobre qualquer pro

posta pat'a socio, que for apresentada em sessão do Conselho 
J)irector. 

Art. 18. Em geral compete á cornmissão de inquerito pres
tar-se á todos os actos de syndicancia, ot'denados pelo Con
selho Director ou Presidente, não podendo demorar os pare
ceres mais tempo que o intervallo de urna sessão depois di\ 
deliberação. 

CAPITULO V. 

DA ASSEMBLÉA GERAl ... 

Art. 19. A assembléa geral •~ a reunião de todos os socios. 
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Art. :!(}. Conshlerar-sc-ha assembiéa geral, quundo estiverem 
reunidos setenta socios, uma hora dc{wis da que tiver sido 
.annunciuda nos jornacs mais publicos ou por aviso do t.o 
Secretario, 

S t.o No caso de não comparecer o numel'O exigido, o Pre
sidente marcará dia ~ hora pa1·a uova reunião, a qual cntiio 
se cffectuar<i com qualquer numero, prcccdemlo os compe
tentes -annuncios. 

S 2. o A hora marcada no art. 20, estabelece aprmns o pre
ceito do se não poder prolongar a abertum da sessão logo 
que hnj:l nnmcro legaL 
, Art. 21. A asscmbU·a geral pódc ser onlinarla ou extl'ilor
dinaria. 

Art. 22. Compete a asscmbléa geral ordinaria: 
§ t,o Approvat· ou reprovar a aeta no firu da scs..;ão, srnd1l 

assignado pelos socios que estiv·e•·em presentes na oceasião. 
§ 2. o Ouvir lei' os relatorios do Presidente c relato!' da 

com missão de bcneficencia, como determina o ~ 5. o do art. 
8. o c § 3.0 do art. 15. 

§ 3.0 Eleger d'entrc os socios cffectivos, trcs membros que 
formaráu a commissiio de economia, sendo o seu relator o 
mais votado, decidindo a sorte no caso de empate. 

§ r,..o Approvnr ou rcpmvat· o patcccr da cornmissão de 
economia, relativamente ás contas do Thcsoureiro c f'scriptu
ração da Sociedade, c no dia da posse da nova administração. 

§ 5.° Fazer a eleição do uovo Conselho Dirctm· de uous em 
dous annos, no dia 7 de .Març.o, que dcvcriÍ principiar a 
funccionat· no 1. o de Abril. 

Art. 23. A assembléa geral extraordinaria só Lmtarâ do ob
jccto para que rôr convocada. 

Art. 21-. Se a asscmbléa geral, em qualquet· dos casos não 
concluir seus trabalhos no mesmo dia, os adinrú, com tanto 
que o adiamento não exceda á oito dias, guardando-S<l o dis
posto no art. 20. 

CAPITULO VI. 

DA .-\DlH5SÃO DOi SOCIOS. 

Art. 25. Pam ser socio requer-se, al~m do disposto ho 
art. 5. o 

~ t.o Que tenha mais de 1::> c menos de GO annos de idade. 
§ 2. 0 Que seja proposto por algum socio, c approvado em 

sessão do Conselho IJircctor por maioria ab<;oluta de votos, 
obtida por escrutínio secreto, d<wcudo preceder parecer da 
commissão de inqtll~rito. 

ul\n: n. 1SC'!. ~9. 



~ :l.o A proposta ele que trata o paragrapho anteceelente ele
verá conter o nome, nacionalidade, idade, estado, occupação 
c morada, sendo assignado pelo seu autor. · 

Art. 2G. O socio ell'l.lct.ivo na oceasiUo de receber o diploma 
dará de joia H:>~, sondo menor de 40 annos , e desta idade 
em diante dará 30;:?. 

Art. 27. Todos os socios ciTcctivos, pagaráõ 1~ de mcnsali~ 
tlades em trimestre adiantado. 

Art. 28. Os socios llonorarios o hcncmeritos scrfío admitlidos 
na fórma dos §~ 2. 0 c 3. 0 do art. 4. 0 

Art. 29. O indtviduo que entrar para socio c se <tuizer remir 
de rnensnlidadcs, nlém da joia pngará por uma sú vez 100~, 
o que fôt· socio na data destes Estututos pngará 50?P. 

CAPITULO YII. 

D..l ELEIÇÃO DO CO~SEUIO DIRECTOR. 

Art. 30. Imtallada a assembléa geral ordinaria como deter~ 
mina o art. 20, depois de lido os relatorios e Bt)Jll~ada a com
missão de economia, o Presidente procedeni á eleição do novo 
Conselho Dircctot' pela maneira seguinte: 

§ t,o Convidará aos sacias ciTcctivos c bcnemeritos a entre
garem em primeit·o lugat· as cedulas pat·a a eleição do Pt;c
sidcnto, vice-Presidente, 1. o c 2. o Secretarias, cujos nomes o 
cargos serão· escriptos em uma sô lista, procedendo logo á sua 
apuração; em segundo lugar as de Thesourcit·o e I•rocurador; 
c em terceiro lugat· as dos dez Conselheiros. 

§ 2. 0 Só podcráü votat· os socios que estiverem quites com 
o cofre da Sociedade. 

§ 3. 0 Todos os cargos serão eleitos por maioria do votos; 
menos os de Thcsoureiro c Procurador, que o serão·por dous 
tm·ços, e no caso de não ter candidato algum obtido os dous 
terços no pl'imciro escrutínio, proccdcr-sc-ha ao segundo entre 
os dous mais votados, sendo eleito o que obtiver maioria de 
votos, decidindo a sorte sempre que se der empate. 

§ '"·o Os candidatos que obtiverem menor numero de votos 
que os eleitos serão os supplcutcs, guardando-se a mesma regra 
no· caso de empale~ á oxccpção do Thcsourciro c Procurador 
que l'lão terão supplcntes, procedendo- se á nova eleição quando 
se derem vagas destes cargos. 

Art. 3l. Estando o Cf§nselho Dircctor assim eleito o 1. o Se
ereta rio communicará á cada um dos membros do mesmo 
C mselho n sua nomeação, c os convidará para tomar posse, 
o qu ~ n1o excrdnr(t do dia 3l de Mtlrço. 



-227-

Art. !H. Su qualquer dos membros cleilos nJo com(Hli'Cet~r 
no neto da posse sem participação, considerar-se-lia como nflo 
tendo aceitado o cargo ~ara que fôra eleito. 

CAPITULO YIII. 

Dli:VERES, DIREITOS E PE:'f..:\S DOS SOCIOS. 

Art. :13. H e dever de todos os soei os : 
§ t.o Observar os Estatutos. 
§ 2. o Aceitar c exercer com zelo qualquer cargo para que 

foi eleito ou nomciHlo, salvo se aprt>sentar mDtivos all<~ndiveis 
como scjão mole.stia, reeleição ou falta de habilita~·fto julgada 
pela assemblóa geral. 
~ 3.° ContribuiL' com a mensalidade de 1~ paga om tri

mestre adiantndo. 
§ r... o CnmpJ.reccr ás assembléas gcrac3 com a decencia pro

pria do acto. 
~ 5.° Conduzir-se com dignidade c respeito nas reuniões 

da Sociedade, podendo ser, do contrario , mandado retirnr 
pelo Presidente, c se der escandalo, eliminndo pelo Conselho 
Hírector, Hc~1ndo-lhc recurso para a asscmbléa gPral. 

Art. 3i. Os soei os que se atrazarem em suas mensalidades 
por um trimestre ficarão privados das garanlias concPdidas nos 
presentes Estatutos , em quanto estiverem em debito, e se 
depois de avisados pelo t_o Secretario na fôrma do § 6.0 do 
art. lO em vct. de solverem esse debito o UU3lllCntarem com 
outro trimestre serão eliminados. 
~ Unico. Se o sodo atrazado fc.lllccct· antes da eliminação, 

os interessados terão direito á pensão, satisfazendo o debito 
ant,~s dn a requererem. 

Art. 35. Qual!ItJe:· sucio quando julgar que o Consrlho T>i
rector n~trapassDu os limites que os Estatutos lhe prescreve, 
ou infringir os mesmos Estatutos, achando-se quite com a 
Sociedad!J c apoiado por 33 assignaturas de sodos tambcrn 
quites , tem o direito de rcprcsentnr no Prcsitlcntn contra o 
referido Conselho, c pediL· a convocação da assemhléa geral 
para decidir a resprito. 

Art. 3ü. He vedado á touo o socio injuriar por qnal!fner 
modo o Conselho Director, o o quo isso praticar, provado o 
seu procedimento , o julgado pelo Conselho Rcrú eliminado, 
fazendo-se a competente nota na matricula para que ni1o possa 
em tempo algum ser readmiltido. 
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C.\PITVLO IX. 

HE.YERES JU SOCIED.Um PAIU COM OS SOCIOS • 

. .\ rt. 37. Os deveres que tem a sociedade para com os so-
ei os sfío : 

§ t.• Dar a hcnrficencia do 2~ mcnsacs, em quatro prt>s
tnçõcs, ao socio que por docntc e necessitado a soJicitnr, 
prccnchidus as condições do ~ 1. o do art. 15 , quando estas 
forem julgadas precisas. 
~ 2. 0 Auxiliar d<•pois de sua morte com uma pensão do 

10;; mrnsncs á viuva em quanto se conservar nesse estado o 
'Viver honcshlmcntc, c não havendo viuva á seus filhos c filhas, 
aqnclles sendo mcnOJ'es , c estas em quanto solteiras, o na 
falla destes á sua mãi em estado de necessidade, á juizo da 
com missão de inqucrito c approva.;ão do Conselho Director. 

§ 3. 0 A pensão de que trata o paragrapho antcrim· será 
:wgrncntada progrcssiramenle com &,'? por cada 10:000:til quo 
a Sociedade accurnular ao seu capital, isto sómentc em relação 
its pcnsionistns posteriores á accumulação. 
~ 4. 0 Trnlar do funeral de qualquer socio quando lhe ftk 

reclamado, dando-se-lhe eça n. 0 4, caixão n. 0 6, cnrro n.o 6 
o cova correspondente ao carro, ou a quantia equivalcnto au 
que com isto se poderia dispendrr, uma vez que os interessados 
a prrfirão para fazerem o cnt~rro. 

% 5. o Suffrngar a alma do socio com missa rcsada no 30. o 

uia, sendo a Sociedade representada não só nesse acto, como 
no cntcno e pczamcs á farnilia, por uma commissão do trcs 
lllf'tnhros, nonu.'ada p<!lo l)rcsidcntc. 
~ 6. o As bcncficcneias c penSt1es de que tratqo os §§ 1." o 

2. o c os arts. 38 c 39, serão em dobro para os soei os benc
mcrilos. 

Art. il8 . .Ao socio que cahi1~ em estado tal de pobreza qnc
n?in possn mankr-sc, a Sociedade preslará por espaço de um 
nnno a hendlcc·ncia de que trata o ~ 1. 0 do art. 37, ficando 
dle disp<'llSi.ldo de pagar ns mensalidades. 

Art. :n. Si~ passado um anno o socio continum· no mesmo 
l'stauo, rcduzir-sc-ha a bcnelicencia á metade, alú que melhore 
de• sMtc, se fôr iss-o compativel com os recunos da Sociedade. 

§ u nico. Para tPr lugar o disposto no at·t. as c 39, é pre
•:iso que se n•eonhcça pelo exame á que proceder a respediva 
rommis.~fw, que o cstauo do sociG tcvo por origem motivos. 
inc!l•pendeull~s de sua vontade. 

A ri. 40. Todo o auxilio cessará logo que o sodo de qnal
lftll'l' tla~ classes fi.dtar ás obrigações do art. 33 c seus rara
IJr;,pJws, 
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CAPITULO X. 

D::> P.\.TR.I:UO~IO JH SOCIEDADE, SEUS RENDUIEN1'0S E .\PPI.ICAÇ.ÃO. 

Art. !d. O patrimonio da Sociedade é formado: 
~ 1. 0 Pelas joias dos socios no acto da sua admissão. 
~ 2." Pela quarta parte de todos os rendimentos. 
~ 3. o Pelo excedente da receita á despeza que o Conselho 

Dirrctor poder· rapitaJisar. 
§ /1-. 0 Pelas deixas, doaç.ões ou liberalidades de qualquer 

natur~za. 

S 5. o Por qua I quer beneficio que a Sociedade possa obter 
nos lht'att·os. 

Art. 42. Os rendimentos da Sociedade consistem nos lur,ros 
que produzirem os empregos do capital, e nas quotaçõcs obri
gatorias e voluntarias. 

Art. !,.3. l'at·a as despezas da Sociedade só se poderá fazer 
applicação das tres quartas partes dos rendimentos especifi
cados no al'tigo antccedcnto, exceptna-se porém : as despczas 
para organi5nção dos cstabdecimentos de que trata o art. 3.0

, 

c as urgcntPs que por emprestimo de patrimonio se possão 
faz~t·, devendo no ultimo caso a quantia retirada ser restituida 
com a maior· promptidão. 

Art. 44. O capital da Sociedade será convertido em apoliccs 
da divida pnbliea; e a quantia cxcrdente á 500~, ncarú depo
sitada no l\lontc do Soccorro, ou em bancos commcrciacs ap· 
provados pelo Governo atê que, annexa ao seu rendimento , 
chf~guc para a compra de uma apolice. 

Art. !,.5. Não é licito tocat' no fundo da Sociccladc, nem 
d:-~r-Jhe applicação di\'crsa da que está consignada no artigo 
antecedente, sem daliberação da nsscmbléa geml. 

CAPITlJI .. O XI. 

DISPOSIÇÕES GERAES • 

. \rt. U}. A administt·açüo da Sociedade comcçarít sempre no 
dia f. 0 de Abril, c acabarit no fim de l\Jarço de dous em 
uous annos. 

Art. 1 .. 1. Para haver· sessão do Consrlho Dircctor i~ preciso 
qu~ esll'jiio prcs1mtes pelo menos metade c mais um dos sous 
membros, devendo as sessões ter lugar nos dias 1.0 c i:S do 
cada mC'z. 

Art. tl8. Qnu1qnf'r indiração, proposta ou reqm~rimcnlo qne 
!'<.! 11üo ílpprnrar s1'1 po1lrr[t apn~sentnr-se twramenlc passíH~o· 
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s~is lllCZ!~S, c :ie cnltio se reprovar não se admittiní mais á 
discussão. 

Art. 4-9. O socio que despedir-se ou fVr oliminad<t, perderá 
o direito ao que concede os presentes Estatutos, e quando 
outra vez queira entrar para a Sociedade pagará , além da 
joia, as mensalidades que estiver devendo. 

Art. 50. O socio que ausentar-se temporariamente da CÔI'le 
participará ao Conselho Dircctor, c a partidpação durará por 
seis mezos, findo os quacs se não tiver pago as mensalidades, 
ficará sujeito á ultima parte do art. 34. 

Art. 51. O socio elfectivo que por espaço de dez annos ni'Io 
ti ver recebido bcncficcncia alguma Hcará remido de mensali
dades. 

Art. 52. Só poderão sc1· eleitos membros do Conselho Di
rcctor os sodos cn·eclivos, e os bcncmcritos sendo maiores 
de vinte c um annos. 

Art. 5:3. Se qualquer membro do Conselho Dircct0r faltar ó 
tres sessões seguidas sem participação, não estando doente, o 
Presidente I h e oficiará pedindo que compareça ás sessões, o 
se na que houver depois disto ainda se não apresentar sem 
porticipação, considcrar-se-ha como tendo resignado o cargo, 
c então o Presidente convidará para tomar posse o supplcnle 
mais rolado. 

Art. 54. Se o supplente não annnir ao convite, o Pl'esidente 
chamará o immcdiato em votos e parliripará ao Consclh0 Di
J·cctor a recusa, afim de ser lançada na acta para que o dito 
supplcntc não possa narruellc biennio fazer parle do Conselho. 

Art. 55. O soei o que por ventura desrPgra r -se em seus cos
f umes do fúrma que se lonv~ incn pn de fazer parlc dn Socie
dade, será pela primeira c S<'gunda vez ~Hlmocstado pelo Pre
sillcntc, e llll reincid<~ncia despedido por um oflicio, que será 
lançado na nela da scs,ão em que isto tiver lugar para que 
tique sujeito á p1'Wl do art. 36. 

Ad. 5ô. Qualquer socio que se apoderar illcgalrnonlc de 
]Jcns ou dinheiro dn Sociedade, além de i11corrt>r nas 1 f•rws do 
art. 36, proccder-se-ha contra rlle na fôrma dns leis do paiz. 

Art. 57. Não se poderá em tempo algum mudar o titulo da 
Sociedade sem que estcjüo reunidos dous terços dos socios 
em geral. 

Art. 58. O disposto no ~ 2.o do art. 37 c nos arts.. !JS e :J!J, 
não se entende com ns Lcneficcncias c pensões estabelecidas 
antes da cxccução destes Estatutos, as quacs ficüo garantidus 
pela maneira que forão concedidas. · 

Art. t>U. A Sudcdade súrnente se dissolverá quaudo f(\1· isso 
requerido por lrt•s quartas partes do:> seus socins, c nos casos 
cstabeleeidos no Hegulamento 11. 0 2. 711 do 19 de Drzrrnbro 
rlp 18()0, c entfío rcverlcr<i parn UIIHl easa pia o liquido quP 
~~·J,rar <k ::;eu..; fundos, euutpridas l11Lla~ :1s nhrirr•ll.'t1Ps (!'11~ 



ho11vm· contrahiuo. Este artigo não pod~rá ser alterado em 
tempo alguru. 

Art. 60. Dado o caso do artigo anterior, o Presidcntr, 1.0 

Secretario e Thcsourciro, ou quem suas Yezes fizer nessa occa
sião, ficaráõ constituídos em com missão para tratar com a casa 
pia que se quizcr obrigar por uma escriptur-a publica a cumprir 
as pensões estabelecidas na fúrrna do§ 2. 0 do art. 37, até que 
Haturalmcntc ellas acabem, sendo declarado na cscriptura o 
paragrapho indicado, c os nomes dos pensionistas, c lindo esse 
onus ficará pertencendo ao seu patrimonio o Jiquido que existir. 

Art. 61. A com missão de que trata o artigo acima rcmctterú 
um traslado da escriptura ao Juizo de Capellas c resíduos, 
afim de que possa ser fiscalisado o cumprimento da referida 
rscriptura. 

Art. 62. Estes Estatutos terão execução logo que forem ap
provados pela assembléa geral, c não poderão ser alterad0s 
senão passados quatro annos. 

Art. 63. Ficão revogadas todas as disposições em contt·ario. 
Approvados pela assembléa geral em 27 de Outubro de 1861.-

0 Presidente, Custodz"o José de Santa Anna.- O vice-Presidente, 
Domingos José Freire.- O J.o Secretario, José Lu i:; do Nasci
menlo.-0 2. o Secretario, Porfirio Octaviano da Silva Gralha.-
0 Thesoureiro, José JJ;Jaria Velho de Rrito.-0 Procurador, Se
veriano JosP. de Siqudra.- Os Conselheiros, I clirérico Narbal 
Pamplona, Francisco José[.' e Santa Anna, Silverio José de Santa 
Anna, Atztonio José do Amaral, e Antonio I gnacio Vaz Pinto. 

DECUETO N. 2.!>45- de 7 de Julho de 18G2. 

Concede á Companhia inglcza Thc East D'El-Hci Mining Company a neccs
. saria autorisação para crcar uma Agencia na Pro\incia de Miuas Gcracs. 

Attcnltcndo ao que Me requereu a direcloria da Companhia 
inglcza The Enst l)'EJ-H.ei Mining Cornpany, c de conformi
dade com a Minha immediata resolução de 2 do corrente mcz, 
tomada sobre o parecer da Secçfio dos Negocias do Imperio 
do Conselho de Estado, exarado em consulta de 30 de Junho 
proximo passado, Hei por bem conceder á referida Companhia 
a neccssaria autorisação para crcar· na cidaàc do Sabará, Pro
víncia de Minas Gcraes, uma Agencia que se encarregue dos 
trabalhos do mineração na fazenda Emília, arrendada por 
Eduard Oxcnford de Tom·s a John Addis e Charl0s Hill, me
diante as instrucçt1cs que com este baixão c as seguintes con
dições: os a elos praticados pela Agencia dentro do I rnJwrio 
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serão rcgHos pelas l..eis do Brasil: a Agencia e a Compc:ml1ia 
não só licilo sujeitas ás disposições vigentes, como a quacsqucr 
out•·as quo laes Leis possão no futuro estabelecer em relação 
ás minas ou trabalhos de mineração: a Companhia é respon
savcl pelos actos da Agencia, e garante todas as obrigações por 
ella conlrahidas, devendo conservar em algum dos Bancos do 
Bntsil certo c determinado fundo, como auxiliar dessa garantia, 
nos termos do art. !,.6 § 2.0 do Decreto n.o 2. 711 de Hl do 
Dezembro de 18GO. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Men Cons<>lho, 
Ministt·o c Secretario de Estado dos Negocios da Agl'icultum 
Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenha cnt<>ndido c fa-:a 
executar. Palacio do Hio de Jnneiro, em sete de Julho de mil 
oitocentos sessenta c dous, quadragesimo primeiro da lndepen-

dcncia c do Im perio. 

Com a: Uubrica <le Sua Magcstadc o lmp@rador. 

J oào Lins Fieira Cansansão de Sinimbú. 

Instrucç6\«-~ pela~ quacs se tem de reger a ''"genela 1la Conapa• 
••hia ingleza 'J:he t~ast D'EI-Jlei ltliuing (;o1npany na Prodn· 
~ia ,te Minas Gerues. 

Art. 1. 0 Adquirir por conta c em nome da Companhia, c 
em virtude tbs ordens que lhe forem tmnsmittidas pelos seus 
Dircctorcs, por titulo de compra ou de arrendamento, os·tcr
renos ncccssnrios para os trabalhos de mineração, além dos 
que já lhe rorão atTcndados por Eduard Oxcnford, dcnomi
nados-Emilia-, os situados nas proximidades da Cidade de 
Subat·á daquclla Província. 

Art. 2. 0 Promover, dirigir o fiscalisar os trllbalhos de mine
ração nos terrenos adquiridos, ou que se adquirirem, admittindo 
o numero de empregados c <lo braços neccssarios á custa da 
Companhia, e com os fundos que pot· esta lhe forem forne
cidos ou rcmcltidos por intermcdio de seus correspondentes, 
ou com quacsquer outros fundos pertencentes á Companhia que 
forem postos á sua disposição. 

Art. 3. 0 Representar a Companhia em qualquer juizo, tri
bunal, ou autoridade judiciaria ou administrativa, no que fôr. 
concernente aos mesmos trabalhos, seu meneio c dirccc;ão; 
bem assim a fiscalisacão dos bens e haveres della, como seu 
procm·ador, quer em 'virtude da presente, quer em virtude de 
poderes gcracs c cspecincs que lhe forão, ou forem conferidos 
pelos Directorcs da mesma Companhia; e finalmente requerer 
ü bem de seu di.reito e justi~a. 
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Art. 4.0 Apurar os productos dos tmhalhos da mineração e 
dar-lhes o dcslino que fôr ordenado pelos Directorcs da Com· 
panhia. 

Art. 5. o V clat· sobre os interesses c ncgocios da Companhia, 
e seus bens, como um perfeito mandatario, do modo c forma 
estabelecida pela Legislação em ,·igor. 

Art. 6. 0 Prestar contas sempre que lhe for ordenado pelos 
Dircctores, c ordinariamente de seis em seis mczes. 

Art. 7. 0 Não applicar os valores á seu cargo em objecto que 
não for relativo aos trabalhos de mineração que so cmprehcn
dercm por conta da Companhia, ou em qualquer operação 
cornmcrcial que não seja autol'i:!ada pelas presentes condições. 

Art. 8. 0 Promover q_nacsqner acçües em nome da mesma 
Compa11hia sobre objt'etos concernentes nos trabalhos de mi
neraçilo c responder em JUizo por qwwsqucr que sobre o mesmo 
asstuu pto I h c fornm propostas. 

Estü c"n!'ormc com o original. Dirccloria Central c dos Ne
gocios da Agrieullura, ComÍncrcio e lndnstria cn• 7 de Julho 
de 1862.- O Dircctor José Agostinho JJlorcira (;uirnau1es. 

DECRETO N. 2.!H6-dc 7 de Julho de 1862. 

Pcrmitte qne a Agrnria da Companhia de Seguros Garantia, da Cidade do 
Porto, cstahclccida na Capital da Ptoyiucia do Pará, contiuúc a funcciona.r. 

Attendendo ao que Me requereu a Directoria da Companhia 
de Seguros Garantia, da Cidade do Porto, devidamente repre
sentada, II•'i por bem conceder á rl'fcrida Companhia a ncces
saria autorisaçüo, para qnc a respectiva Agencia, crcada na Capital 
da J>rovincia do Pará, contimíe a funccionar sob as condições 
que baixúrão com o Decreto n.'' 2.UO~ de 1G de Abril do cor
rente anno. 

João Lins Vieira Cansansfio do ~inimhú, do 1\Teu Conselho, 
Ministro e Seewtario de EstD<lo dos Nt•goeios da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas, assim o tcnlta entendido c faça 
executar. 1\tlaeio do Hio de Janeiro em sete do Julho de mil 
oitocentos sessenta c dous, qu~dragesimo primeiro da Inde
pcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua 1\lagestade o lmperador.

J orto LintJ Vieira Cansansi'íá de Sinimbú. 
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DECRETO N. 2. 947- de 7 de Julho dg 186~. 

Concede á Companhia Ilydraulica Porto-Aiegrense, cujo fim é abastecer de 
agua potavcl a Capital da Província de S. Pedro do Sul, autorisaç/lo par&r 
tuucdouar, c approm os respectivos Estatutos. 

Attcndcnrlo ao que l\Je rcqucrêTãa alguns cidadãos por parto
da Companhia llydrauliea Porto-.\lcgrcnsc, que se p-ropõe abas
tecer de agna potavcl a Capital da Província de S. Pedro do 
Sul, nos termos do contraclo quo, em virtude da Lei Provin
cial n.o 466 de 2 de Abril do anno passado, foi celebrado 
com a respectiva presidenda aos sete de Setembro do mesmo 
anno, e de conformidade com a !\linha immediata resolução 
de tt .. de Junho proximamente findo, exarada em Consulta da 
Secção do Ncgocios do lmpcrio do Conselho de Estado de 25 
do Abril ultimo, Hei por bem conceder á referida Companhia 
autorisação para funccionar, c approvar os l~sl.atutas que com 
este baixão; ficando, porém, dependente de apprv"ação da 
Assemblra Geral Legislativa a clausula 19.a do dito eontracto, 
relativa ;i isenç,iio dé cJirt'itos de importação; e declarando-se
ontrosim no art. 'J 5 dos Estatutos que nenhuma alteração, 
reforma 011 innovação delles será executada sem que preceda 
approvação do (~overno lrnperial. 

Jo5o Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú, do l\lcu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
cxeeutar. Palacio do Rio de Janeiro em sete de Julho de mil 
oitocentos scssenla c dous, quadragcsimo primeiro da Inde
pcndcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

J oào Lins Yieira Cansansüu de Sinimbú. 

DA 0-RGAXJSAÇ,\o E FINS DA CmiPANIJL\. 

Art. t.o A Companhia I-lydranliea Porto-Al('grcnse compõe-se 
dos possuidores de acções cmiiJidas na fónna destes estatutos. 

Art. 2. 0 O fim da Companhia é fornrccr agua potavel á 
Cidade de Porto-Alegre, levando á PfTeito ns obras mencionadas 
no contracto celebrado entre o (ioverno dl'sta Província c o 
Dr. Fra-ncisco Antonio Pereira Hocha ern 7 de Setembro do 
corrente armo, com às a Iterações clPcretauas pela Lei Provincial 
n, ~ '~iR rle !H llP J)pzcm hro de 186 L 
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Art. 3.• O fundo da Companhia é de 65C):OOO.;':l em moeda 
legal, distl'ibuido em 6. 500 acções de 100~ cada uma 

Ar't. ft.. o O pagamento das acções será realizado em sct(} 
prestações, sendo a 1. a de 25~ logo que fõr· annunciada, e as 
mais de 12til500 cada uma de tres em tl'eS mezcs, precedendo 
avisos pelos jom.aes. Nenhum accionista é rcsponsavel por mais 
que o valor das acçõcs que tiver· tomado. 

Art. 5.0 Perde o direito de accionista todo nquclle que não 
realizar os pagamentos devidos, na fôrma do artigo antecedente, 
revertendo em beneficio geral da Companhia as prestações com 
que já tiver entrado. Desta pena só pódem ser relevados os 
herdeiros menores dos accionistas, e as viuvas que mostrarem 
causa justificada~ todavia, pela· móra pagaráõ juros na razão 
de 7 °/o ao armo. 

Art. 6. 0 As acções da Companhia só pódem ser transferidas 
depois de paga a t. a pt·estação, e segundo as fôrmas deter
minadas na legislação vigente. Todavia o cessionario ou novo 
possuidor não poderá votar sem que tnnha feito averbar nos 
livi'Os da Companhia essa transfercncia 60 dius pelo menos 
antes da reunião da asscmbléu geral. Exccptua-sc a lra nsfc
rencia por herança. 

DA ASSEllDLÉA GERAL DOS ACCIONISTAS. 

Art. 7. 0 A asscrnbléa geral compõe-se de todos os accionistas 
que tiverem direito de vota!', ou só de discutir. 

Art. 8. o Tem direito de votat· o dceionista que possuir cinco 
acçõcs pelo menos. Por cada cinco acções se contará um voto 
.até o numero de cincoenta acçües ·: d'ahi para cima só se con
tará um voto mais por· cada d(~Z acções; todavia nenhum accio· 
nista poderá ter mais de vinte votos, qualquer que seja o 
numero das quo possuir. Os aceionistas do menos de cinco 
acções pódem discutir, mas não votar. 

Art. U. o Os aecionistas residentes fóra desta Capital, o os 
que se acharem ausentes, dentro ou fúra do lmperio, poderáõ 
exercer os seus direitos vor meio de procuraçüo h~gal a outro 
accionista, menos pal'a a eleição da directorhl. 

Art. 10. Não haverá deliberação da asscmbléa geral sem 
que se achem presentes ou representados por procurador tantos 
accionistas quantos prcfação, por suas aeçõcs, um terço do fundo 
emittido. c as suas decisões serão tornadas por maioria absoluta 
de votos, contados per capita, salvos os casos em que por estes 
estatutos se exigir o cscrutinio secreto, nos quacs os votos se 
contaráõ por acçõcs na fórma do art. 8. o. 

Art. 11. So não se pudet· representar o capital exigido no 
artigo antecedente para que haja deliberação du asscmbléa 
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geral, proccder-sc-lw a nova convocação, declarando-se que as 
decisões serão tomadas pelos membros que comparecerem no 
dia que fôr marcado com a neccssaria antrcedcncia. 

Art. 12. A assembléa geral se rcu nirá, ordinariamente no 
principio de Janeiro, c no de .Julho de cada anno, e, extraordina
riamente, quando a mesma asscmbléa o tiver detPrmiuado na 
sessão unteccdcnte, ou fôr l'l'tfUerida a sua convocação por um 
numero tal de accionistns qne representem cem votos, ou quando 
a directoria julgar necessario. A~ convocações serão feitas pelos 
jornat~s, e us reuniões se rcpitiráõ nté que se concluão os tra
balhos, para que tiver sido convoeada 

Art. 13. Nas reuniões extraordinarias só se trataráõ os ns
sumpos que as tiverem motirado, podendo-se corutudo olfereccr 
indicações para scrc:n apreeiadas na primeira reunião. 

Art. 14. A' asscrnbléa g1~raJ cornpPle: 
§ 1. o Eleger annualJJ1ente por cserutinio secreto, c á plu

ralidade de votos, os membros c supplenles da direetoria, c 
bem assim u:n Presidente e dons Secretarias flill'a funccic
narem nas rcuniües da. assembléa geral, c tamuem :~ coma.issão 
de exame de contas, com posta de trcs mem uros. 

§ 2. 0 Vigiar sobre a fiel ob:5crvarH.:ia. dos conlraclos da Com
punhia. 

§ 3. 0 Tomar contas á directoria, c examinar o:; seus balanços, 
precedendo relalorio e parecer da commissfío de wntas. Esta 
cornrnissão terá dimito dê examinar toda a cscriptnraçiio da 
Companhia, e pedir aos dircctores os esclarecimentos precisos. 

§ 4. o Discutir e deliberar sobre a receita e desp<'za, cujo 
orçamento lhe será apresentado préviamcnto todos os seis mezes 
depois que estiverem fuecionando os chafarizes da Companhia. 

§ 5. 0 Determinar os chafarizes c mais obras que seja con
veniente construir al(~m das 'já contractadas em 7 de Setembro. 

§ 6.0 Autorisar a dircctoria u celebrar com o Governo e 
particulares os contractos que julgar utPis. 
~ 7.0 Tomar quaesquer delibcraçües c mrdidas utcis á Com

panhia, c qne niio esl1~jflo previstas nesll's cstülulos. 
Art. 15. Nüo se poderá tratar da refórma dos presentes es

tatutos, sem que preceda indicação da dirccloria, ou proposta 
assignada por tantos accionislas quantos por suas acçõcs pro
fação cem votos. Na reunião seguinte da assembléa geral,. 
que para esse fim será convocada pela directoria, a reforma 
apresentada sô poderá ser adopt11da por tantos votos quantos 
formem dous terços do capital ahi representado. 

DA DIRECÇÃO. 

Art. 16. A direcçlío e adminisf.rnçi.io da Companhia fica con
Hnda a uma dirccloriu de:: einco mellll>ros e u um gerente. 
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Arl. 17. A' tlirccloria compete: 
§ 1. o Convocar ordinaria c extraordinariamente a asscmbléa 

geral. 
§ 2. 0 Apresentar á asscmbléa gcnll, todos os seis mezcs, o 

balanço d:1 r•~t:eita e dnspeza, acompanhado de um relntorio do 
estado das obras da Companhia, emquanto durar a sua exe
cução, c indicar as rcfúr111as que a cxpcriencia mostrar serem 
precisas nestes eslalutos. 
~ 3. o Nomear o gerente, c quem o substitua nos seus im

pedimentos, podendo suspende-lo, ou mesmo demitti-lo quando 
julg:u conYenienlc. 

§ 4. o InspPccional· a dirccção dos trabalhos. 
~ 5. o Fazer regulamento para a boa ord'Jill da administração 

c Iiscalisaçuo da venda d'agua. 
§ 6. 0 Autorisar o pagamento dos dividendos. 
§ 7. o ExPcular, e fazer executar, por intcrrnedio do gerente, 

as disposh:õt>s dos cstalutos, c as resoluções da assernbléa geral. 
§ 8. 0 Nomear annualmcntc, d'cntrc os sPns membros, um 

Presidente e um Secretario; aquellc dirigirá as discussões c 
este lerá o expcdi,~nle c cscrercrá as actas, que serão assignadas 
pelos nwmbros pn·sentes. 
~ u.o Promorcr por todos os meios licilos, a prosperidade 

da Companhia, para o que· fica autorisada a representa-la pe
rante os Governos (icral e Prorincial; bem como ante os tri
bunaes do Paiz, c fóra dclle, exercendo em todos os netos do 
sua gcstüo plenos c cspeciaes poderes. 

§ 10. Nomear nm administrador, que terá á seu cnrgo a 
flscalisaçfío do serviço e em prego d~ 111ateriaes, e a execução 
pratica dos traballws, sPguindo as n•spect ivas detnminaçõrs 
do ficn~nfe c do EngPnhciro. Estn agPnte vPncPrá o eslipendio 
que llle fôr marcado pela din'ctoria, s<~gunllo srns seniços até 
o maxirno de 300::i\ mensacs, sendo por ella despedido logo que 
não preencha os Iins de sua nomeação. 

§ 1 J. Anuunciar, com trintn dias dc antrccdcncia, a (·poca 
fixada pdos •·slalulos (ar( .. 1. 0

) para a entrada das pn•slaçües 
das acçC~t~s. 

§ 12. A utorisar a rcmPssa dos fundos (]<>stinados á despcza 
que sa liver de fpzer na l~uropa. 

Art. 18. llarN<Í srssfio ordinarin da <lirrdorin umn wz por 
mcz, c exlraordinaria quando Pila ou o gpn•nt1• jnl~<ll' conve
niPn!f~, requen'IHio csl.c no prcsidPntc a sua convorn~·fio. As suas 
dccis11es serüo tomadas pot· maioria absoluta de votos, po
dendo cuda um dos lllCilturos fazer dcclarnr o seu na res
pectiva nela. 

Art. 1 U. As resoluções o corrcspondcncias scrfío expedidas 
em nome da directoria, sendo assignadas pelo presidente o 
secretario. 

Art. 20 .• \ dircdoriu não pcrechert.i vencimento nlgum. 
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Art. 21. O gerente será nomeado pela dircctoria, devendo 
rccahir a escolha em pessoa de sua confiança, preferindo-se, 
porém, em igualdade de merecimento o que fôr accionista da 
Companhia. 

Art. 22. Ao gerente compf'tc: 
§ 1. o Inspecionar os trabalhos c contractar opera rios, ficando 

dependentes da dircctoria os respnctivos contraclos. 
§ 2.° Comprar matcriacs, precedendo annuncios, e com ul

terior approvaç.ão da directoria. 
§ 3. 0 D<ll' cumprimento ás de!iberações da direcloria. 
~ 4. 0 Hcceb~~r e depositar no Banco da Provincia a impor

tancia das prestações, c o producto das rt~ndas da Companhia, 
não podendo em caso algum conservar em seu poder quantia 
supet•ior a 1: OOC,JOO. 

§ 5. o t"azcr o pagamento das dcspc7.&S, mandando chccks ao 
DanciJ. 

§ 6. • Apresentar á dircctoria o balanc:o mensal com os do
cumentos comprobalorios. 

§ 7. 0 Participar á dircctoria a falta de pagamento das pres
tações das acçüPs. 

§ 8. 0 Escripturar, pot· partidas dobnHbs, as operações da 
Companhia, crn livros que tenllfio as formalidades legaes. 

§ 9. 0 Averbat· as transfercncias das a(',çõcs, mandando abrir 
no livro competente os neccssarios assentamentos. 

§ 10. Mantct' a con·cspondencia que lhe fOr concernente. 
Art. 2:1. O Gcr~ntc r)l'cstart1 fi<lll~~a idoncn a juizo da di

rectoria, c não poderá accumular a gercncia de ucnlmma outra 
em preza. 

Art. 24.. O gerente terá o vencimento que dcsignat· a as
sembléa geral, Hcando á seu cargo as despezas com aluguel de 
casa para escriptorio, empregados do mesmo, e expediente, 
segundo o orçamento votado por 1l({Uclla annualmente. 

DO DIVIDENDO E FUNDO DE RESERVA. 

Art. 2:5. Dos lucros de cada semestre serão deduzidos 5 °/o 
para fundo de rcscrv.c~, que serão especialmente destinados aos 
reparos das obras da Companhia, c do restante se fará o divi
dendo semestralmente. 

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS. 

Art. 26. As funcçõcs de membro da dircctoria duraráõ por 
um anno, excepto quanto á primeira que fór nomeada, que 
durará dousr guardadas as fórmas legaes. 
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Art. 27. A primeira directoria mandará quanto antes leTantar 
na França, pelo engenheiro inspcctor geral do pontes e cal
çadas, e das aguas em Pariz, Mr. Mar·y, ou, na sua falta, por 
outm de igual reputação scientifica, os planos geraes e par
ciaes das obras contmctadas, submettcndo á consideração do 
mesmo a planta e nivcllamcnto do terreno por onde tem de 
passar o encanamento das aguas, c bem assim todos os escla
recimentos que tecrn sido colligidos pelo Dr. Francisco Antonio 
Pereira Bocha. 

Art. 28. Tambcm fará engajar, além de um conductor de 
trabalho, pam cxecnlar as plaHtas do engenheiro em chefe, 
aquelles operarios que forem precisos para scr'!iços especiaes 
não conhPcidos no Paiz. 

Art. 2!1. A dircctoria mandará igua lmentc comprar na Eu
ropa o material para o encanamento, chafarizes e mais obras 
de que se incumbe a Companhia, podendo para esse fim e para 
os designados nos dous artigos anteriores, enviar um agente 
especial, mediante uma gratificação idonca. 

Art. 30. Fica a directoria autorisada a adquirir por compra 
ou desapropriação ( contracto com o (ioverno Provincial, con
dição 17.a) o terreno preciso para a edifieação da caixa d'agua 
ou reservatorio, no ponto de partida do encanamento das aguas. 

Art. 31. O Dr·. Francisco Antonio Pereira Hocha cederá á 
Companhia, depois de approvados os seus estatutos, e por 
escriptnra publica, os direitos c privilegias que tem adquirido 
pelo seu contracto celebrado com o tiovcrno em 7 de Setembro 
de 1861, e sanceionado pela Lei I' rovincial n. o '"78 de 31 de 
Dezembro do mesmo nrmo, e por essa cessão receberá 32:5oo:;, 
em moeda legal, sendo parte por encontro no valor da primeira 
prestação das aeçi)es qn8 subscreve, e o resto em dinheiro depois 
de empossada a primeira directoria dft~ctiva. Se P~ta qnizcr 
encarregar no mesmo J>r. nocha dos mandatos de que tratão 
os arts. 27, 2~ c 20, ellc fica obrigado a desempenha-los, sem 
outra commissiio ou vantagem que não sPjll o pagamento das 
passngens de ida á Europa, e rngTcsso a "esta Cidade. 

Art. :H. Se o Dr. Francisco Antonio Pereira ltocha se obrigar 
a fazer todas as dcspezas preliminares de que trata a condição 
10.a do contracto celebrado com o Governo da Província, por 
menos do limite ahi m:11·cado, a Directoria poderá com clle 
contractar·, ficando não obstante em vigor o disposto no artigo 
antecedente. 

Art. 33. Logo que eslcjiio subscl'iptas 3. 2:)0 acçõcs, isto é, 
metade do capital marc:.~do no arl. 3. 0

, julgar-sc-ha incorpo
rada a Companhia Hydranlica Porto-A lcgrcnse, ficando a 1\'h~sa 
que pn~sidio <i discussão e confecção dos estatutos autorisada 
a roqul~rcr· do Governo Gt~t·al a suct approvação. 

Art. 31.. As acçõcs scriio assignallas pr.!o P1 e;idente e Secre
tario da dirretoria c pr.lo garentc. 
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Art. 3:i. Justificada perante a dircctoria a perda do acçõe.~, 
receberá o accionisla uma nova, prestando caução. 

Art. 36. A dul'ilçiio da Companhia stwá pelo menos de 30 
armos, podendo prolongar-se até quo as snas obras sejf\o des
apropriadas pelo Govenw da Provineia, na fót'llla do conlraeto. 
Neste caso se dividirá pelos accionistas o valot· da desapro
priação com o fundo da r·nst~rva quo existir. 

Art. 37. O produeto da venda ou [li'I'PrHiamento dos nrmcis 
ou pennas d'agua será distribnido pt~los aecionistns; o prolludo 
da venda de conf(>rmidade com a Loi Provincial n.o lt-78 de 
31 de lkzembro de 186 I, e o dos atTendamentos eomo dividendo. 

Arl. 38. DcpNis dt~ inc 1rporada a Companhia não se fará 
emissão do mais act;()os para eo111pldar o capital marcado no 
art. a. o, sem que seja l'l'solvida pela assemblóa geral; e neslc 
caso os aeeionistas itH~orpm·,l()ores terfío a prderoneia, propor
cionalmente ;is <{ttC possui rem. -Porto-Alegro, em 7 de Fe
vcrcit·o do 1 8ü2. 

I~stá eonfonue eom o original. Dircetorin central da Secre
taria de Estado dos NogO(}ins da Agrieullum, Cornmorcio o 
Obras Publicas, em 23 do Julho do 1862.- No i1upedimcnto 
do Dirce lo r, Bernardo .1 os é de Castro. 

DECRETO N. 2.91,8-de 7 de Julho de 1862. 

Manda drsaprOilriar o domínio dil·rcto dos terrenos da Lagôa de Uodrigo 
de Freitas, c cumprir outras disposições legislathas concernentes aos 
nicsmos tcncuos. 

Convindo fazer ciTcctiva a disposição do al't. !~9 da Lei n. 0 

628 do t 7 de Setembro <lo 18()1, l'clntiva á acquisição pelo 
Estado dos t<;>rrenos neccssnrios ao Jardim Botanieo, eujo se
nhorio dircclo é a Ill.mn Camara l\lunicipal dn Corte, ·o dar 
execução ao art. J 1, § t:J, da Lei n. o 1. ·1 fr.. de 27 de Setem
bro de J 8GO, que autorisou o Governo pam dcsapropl'iar a 
mesma Camara do dominio dirceto dos terrenos da Lag<la de 
Hodrigo do Freitas que forem clesnecessario~; áquelle estabele
cimento, continuando nesta parlo em vigor a autorisação con
ferida pela Lei n. 0 71!) de 28 de Setembro de 1~53, art. 11, 
~ 2. 0

; Hei por hem Decretar o seguinte: 
.Art. t.o O Governo d<~sapropriará á Itl.ma Camara l\Innici

pal o dominio di1·ecto dos terrenos da Lugôa de Hodrigo de 
Vreitas, indcmnisando-a da importancia dos fóros vencidos 
desde a época em que o Estado entrou na posse do domí
nio util dt:sses terrenos. 

Art. 2. o Se não fôr possivel realizar por um njusto nmi" 
gavcl com a lll. ma Carnara Municipal a acquisição do referido 
dominio dircclo, o Go\'crno faní intentai' o processo ·de de~ 
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sapropriaçi'io por utilidade publica, obscrvando-&e para esse 
ftrn, na par·to applicavol, a Lei n.o 3~ do 12 de Julho de 1845. 

Art. 3.0 EtTectuada a compra amigavel, ou a desapropriação 
judicial, serão alienados dos ditos terrenos os que não forem 
neccssarios ao Jardim llotanico, afTrontando-se primeiramente 
aos actuacs arrendatarios pelos preços da avaliação a que se 
proceder administrativament•~, conforme se acha determinado 
na Lei n. 0 719 de 28 de Setembro de 1853, art. 11, § 2.0

, 

e vendidos em hasta publica pelo maior lanço sobre a refe
rida avaliação, tanto os que se acharem por arrendar como 
aquelles que alguns dos respectivos nrrendatarios por ventura 
recusem comprar, salvo sempre o direito á indemnisação das 
bem feitorias. 

Art. 4. 0 Se alguns dos arrendatarios dos mesmos terrenos 
recusarem comprar os seus prazos, nos termos do artigo an
tecedente, salva a indemnisação á que tiverem direito pelas 
suas bemfeitorias, serão os ditos prazos, bem como os quo 
não tenhão de ser annexados ao Jardim Botanico c se acha
rem por al'f~ndar, vendidos em hasta publica pelo maior lanço 
sobre a avaliação a que se proceder administrativamente. 

Art. 5. o O valor da desapropriação ou venda amigavel do 
dominio directo da I IIm. a Camara Municipal será pago ou 
empregado em apolices da divida publica interna, as quaes 
farão parte do patrimonio da mesma Camara, em conformi
dade do art. 49 da Lei n.o 628 de 17 de Setembro de 1851, 
mandado observar pelo art. 1 t, § 13, da de 27 de Setembro 
de f 860, n . o 1. 1 t 4. 

Art. G.o Os pagamentos á Illm.a Camara 1\Iunicipal, pelos 
fóros vencidos c compra <to seu domínio directo, bem como 
as indemnisnç.ões a quo tenhão direito alguns dos actuaes ar
rendatarios pelas bemfeitorias dos respectivos prazos que forem 
vendidos a outros ou annexados ao Jardim 13otanico, serão 
deduzidos do producto das alienações de que tratão os arts. 
3. o e 4. o. O remanescente do produ c to das ditas alienações 
lerá a applicação que lhe foi marcada na Lei 11. o 719 de 28 
de Setembro do 1853, art. 11, § 2. 0

, parte final. 
Art. 7.° Ficão revogadas as disposiçiJes em contrario. 
O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Sena

dot· do lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da l{azeuda e Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Hio de Janeiro em sete de Julho de mil oito
centos sessenta c dous, quadragesimo primeiro da lndcpcndencia 
e do Imprrio. 

Com 1'1 Hnhrica d~ ~na Magestade o Imperador. 

Visconde de Albuqu~rque. 

PARTE Jl. 18[~:>. ::t. 
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DECRETO N. 2. 949-dc 9 de J uJho de 186~. 

Concede á Sociedade denominada Gloria tio Lanadio autorisaç:lo para con
tinuar a exercer as suas funcçlles, e 2pprova os respectivos Estatutos. 

Attcndendo ao que representou a Sociedade denominada 
Gloria do Lavradio, e de conformidade com a Minha lm
mcdiatà Resolução de 7 do mez passado, tomada sobre pa
recer da Secção dos Negocios do lrnperio do Conselho de J~s
tado exarado em Consulta de t6 de Maio do corrente anno: 
Hei por bem Conceder á dita Sociedade autol'isação para 
continuar a exercer as suas funcrõcs, e Approvar os seus Es
tatutos, com a obrigação porém dl~ não terem etfeito quaesqucr 
altcrnçõrs nos mesmos E~lalutos sem pt·évia approvação do 
Governo Imperial; devendo pas9ür-se a competente carta para 
servir-lhe de titulo. 

O l\Iarquez de Olinda, Consclhriro de Estado, Senador do 
Imperio, Presidente do f..onsclho de Ministms, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tenha 
entendido e faça executar. 

Palacio do IUo de Jancim em nove de Julho de mil oilo· 
centos sesscmta e dous, quadragcsimo primeiro da. lndcpen
tloncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador .. 

Marquez de Olinda ~ 

Estatutos da Soclctla•le Gloria •lo La,·radio ~ 

TITULO I. 

Oi\ ~~~TITGIÇÃO E FUNDOS DA SOCIED/lDE. 

Art. t.o A Sociedade Gloria do Lavradio é a proprictaría 
do prcdio sito IHl rua do l.avradio n. o 53 JL 

Art. 2.0 O fundo da Sociedade é o capital de crm contos 
de r{·is em duas mil acções do valor de cincornta mil réi~ 
cad<t uma, c o referido capital vencerá o premio de sete por 
cento ao anno, preço em que está fixado pela Soei('dadc Lo
cat<lria o aluguel annual do dito cdit1cio qu~ não poueriÍ sc:
altcrado sem muluo aceordo de amuas ns partes. 

Art. 3. 0 A Sociedade tem por fim a conservação do seu 
edificio com as accomrnodaçõcs c capacidades ncct'ssnrias p01ra 
Ds trabn.lhos das Soeiedades á que é destinado. 
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Art. 4. o Sú podaáü ser uccionistas as mesma[, Sociedades 
collectivamcntc ou os seus membros individualmente. 

Art. 5. 0 As aeçõcs só são transferíveis por via de termo ins
cripto no respectivo liHo de registro que assignaráõ o ven
dedor e compradar conjnnctamentc com o Secretario da So
ciedade, poróm só poderáõ votar c serem votados os accionistas 
que tivc•·•~m feito u transfcrencia t,.o dias antes da convocação 
de qualquer assrrnblí~a geral. 

Serão nullas as lransfercncias dos que, segundo as disposições 
do artigo antecedente, ni'io forem socios. · 

Art. 6. 0 A~ transferencias das acçõcs que pertencerem ás 
Sociedades só poderáõ ser efTeeluadas por mrio de uma procu
ra.-;ão cspeeial mithentica assignada pela direcloria da Sociedade. 

Art. 7.,. As acçüL•., dos socios que fallccerem devolverá o á 
Sociedade que as pngará a quem legalmente competir pelo 
seu vulor rc~l, c as mesmas disposições terão lugar á respeito 
dos socios que fallirern pagando-se o valor real das acções ;.í 
massa tlc seus credores. 

Os que tiverem acções desta Sociedade, c que para Isso 
não se acharem habilitados pelos presentes Estatutos não terão 
direito a recclwr os juros desfie qu:J deixar de existir o pri
meiro possuidor. 

Art. 8. o A Sociedade Gloria do Lavradio pagará aos seus 
accionistas diyidcndos semestraes á razão de sete por cento 
ao anno do valor do i Uns acçõcs. 

TITULO H. 

D~ ASSEMBLtA GERAL. 

Art. 9. 0 Os accionistas podem comparecer pessoalmente ou 
por procuradores authenticos, com tanto quo estes scjão acr.io
nistas. As Sociedades devem ser representadas por um de 
seus membro~, munidos de procuração authenlica assignada 
pela Dirf'cloria da Sociedade. 

Art. 10. A reunião de socios que contiver metade c mais 
um do numero total das acções do toda a Sociedade tendo 
precedido convocação pelo Presidente, annunciada tres vezes 
nas folhas diarias mais acreditadas, conslitue asiembl<'•a geral, 
e representa legalmente a mesma Sociedade, salvo o caso pre
venido no art. 14 § 5. o. 

Art. 11. Na falta de comparecimento de numero • .sufficiento 
de accionistas, na conformidade do artigo antecedente, será 
convocada segunda reunião que se constituirá com o numero 
de accionistas que se acharem presentes doclarando nos an
nuncios que se constituirá assembl~a geral com qualquer 
numero de aceionistas que se aeharcm presentes, a qunl scn' 



presidida pelo Presidente c na falta deste pelo Tlwsoul'eiro e 
na falta de ambos pelo Secretario, &e porém acontecer que 
"Vague algum dos tres lugares, a assombléa geral procederá 
immcdiatamcnte á nova nomeação. 

Art. 12. Cada dez acções rcpr·esentão um voto inclusive do 
um a dez, mas nenhum accionista poderá ter mais do dez 
votos, seja qual fôr o numero das acções que possuir ou quo 
•~orno Procurador das Sociedades representar, porém qualquer 
accionista poderá ser eleito, seja qual fôr o numero dns acções 
que possua, c ficão nisso comprchcndidos os Procurador<•s das 
Sociedades quo tambcm podoráõ ser eleitos, vigorando para 
esse fim a procuração pelo anno da sua eleição. 

Art. 13. As deliberações da assembléa geral serão Yen
cidas pela maioria absoluta de votos prcscntea verificados na 
conformidade do artigo antecedente. 

Art. 1fl .. São aUribuiçi)es da assembléa geral : 
t. o Deliberar sobra todos Oi ncgocios relativos á Socie

dade, com cxccpção sóment(j dilquolles quo expressamente 
forem da compctcncia da directoria. 

2. o Eleger annualmcnte a dircctoria c dar-lhe regimento. 
3. o Examinar e approvar ai contas da mesma directoria. 
4. 0 Nomear os arbitros de que tmla o art. 23. 
5. o Hcfonnar os presentes Estatutos, precedendo proposta 

por cscriplo de algum accionista apres<'ntada em uma scssiio 
o disculida em outra depois de ter ~ido cxaminnda por urna 
Corumissão do trcs membros nomeada pela assembléa, sendo 
indispensavel para adopção dcflniliva da proposta, tal qual 
ou emendada, que se achem representados dous terços das acções 
de toda a Sociedade. 

Art. 15. A asscmbléa geral deve reunir-se ordinariamente 
lodos os annos no rncz de Julho pam eleger nova directo
ria, e nomear urna comrnissão de trcs membros para dar o 
seu parecer sobro as contas da transacta, e antes do fim do 
A~osto para approvar as mesmas contas c dar posse á nova 
dircctoria. 

§ 1. o A directoria poderá ser reeleita ou qualquer de seus 
membros. 

§ 2. o A assernbléa geral teunit·-sc-ha extraordinariamente 
todas as vezes que fór convocada pelo Presidente ou por 
quem suas vezes fizer. 

TITULO 111. 

HA JJIRECTOllA. 

Art. IG. O governo cconomico da Sociedade é confiado â 
11rna din~ctoria composta de um Presidente, um l'hcsoureiro1 



c um Sccn•tario, eleitos á maioria absoluta de votos dos socios 
presentes, c quando não se obtiver· maioria absoluta do votos 
entraráõ em segundo escrutínio os nomes dos dous mais vo
tados, o no caso de empato decidirá a sorte obser\'ando o 
que maa·ca o art. 12. 

Art. 17. A directoria é obrigada a lançar as actas de suas 
deliberações em um livro para esse fim destinado, e a ter 
em dia uma escr·ipturação regular. 

Art. 18. Compele á directoria: 
t.o A administração, guarda e reparos do pa·edio e da mo

bilia, c as renovações nccrssarias nisso, tanto interna, como _ 
cxtr.mamcnte, o pagamento das decimas e dos premios do 
seguro, para cujo fim a Sociedade á quem está alugado o 
cdillcio, lhe fornecerá a quantia correspondente a dous por 
cento do valor das acções quo estiverem emiltidas annual
mente. 

2. 11 J\epresentar a Sociedade em juizo ou fóm deJJe. 
3.° Convocar a assembléa geral ordinaria o extraordina

riamente na fórma dos arts. tO, 15 e 21. 
Art. 19. A directoria quando tiver em cofre quantias dis

poníveis, não precisas para despeza immediata, as depositará 
em alguma casa bancaria com vencimento de juro, o reti
raveis á lista. 

TITULO IV. 

DISPOSIÇÕES GERAliS. 

Art. 20. A Sociedade não poderá dissolver-se cmquanto 
subsistir a S•)cicdade locataria, nem dar outro destino ao 
ediftcio do sua propriedade, sal v o o caso de dissolução da 
mesma locataria. 

Art. 21. A liquidação e dissolução da Sociedade Gloria do 
Lavradio só poderá ter lugar nos seguintes casos: 

t. o Por ordem ou deliberação dos poderes do Estado. 
2. o No caso imprevisto de extincção da Sociedade por aban

dono dos membros de suas Sociedades, dispersão destas ou 
separação da obediencia da Sociedade locataria, de maneira 
que não exista Sociedade alguma em actividadc ou na falta 
de cumprimento da Sociedade locataria aos arts. 2. 0 e 18. 

Em qualquet· dos casos a directoria da Sociedade depois de 
convocada a assembléa geral dos accionistas c ter-lhe exposto 
o estado da Sociedade procederá a liquidação do predio e de 
tudo que nellc existir a fllteará o producto liquido disso pelas 
acções emittidas, pagando aos socios as quotas que lhes com
pelirem das acçõcs que possuírem. 



As acçõcs que nessa occasião pcrlen~.:crcm á Sociedade lo.; 
cataria ierão rateadas pelos accionistas. 

Art. 2~. Ai quantias operadas pelas Sociedades, conforme 
o artigo antecedente, ierão então repartidas pelos seus membros 
activos. 

Art. 23. Quaesqucr duvidas que occorrcrr.m sobre a Jiqui·· 
dação da Sociedade Gloria do tavradio serão decididas ter
minantcrnenle c sem recursos por tres arbilros nomeados d'cntro 
os accionislas em asscmbléa geral. 

Art. ~'1.. Fic<io revogados, e de nenhum effcito os anteriores 
Estatutos desta Socicdudc. 

Sala das scssües da ns~r.nnbl(~a geral no Rio de Janeiro 
em 20 de Ag lSto de 18GO.-Antrmio Dias da Silva Castro, 
J•residentc.-J osé de Araujo Moura, Thcsoureiro.- Afanod 
Monteiro da Luz, Secretario interino. 

DECRh"TO N. 2.950-de 10 de Julho de t8G2. 

Appron o contracto celebrarlo com Robert Sharp & Filhos para accelerar 
o prazo da cooclusllo da via ferrea de S. Paulo. 

Attendcndo ao que Me represcntárão Roberf Sharp & Filhos, 
Emprczarios da construcção da «?Strada de. ferro de S. Paulo: 
Hei por bem Approvar o contraéfo que com este baixa, cele
brado em 7 do corrente com os ditos Emprczarios, para accc
lerar o prazo da conclusão das obras da mesma estrada. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do lrnperio, Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocios da Agricultura, Cornmerdo e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e raça executar. Palacio do lUo de Janeiro 
em dez de Julho de mil oitocentos se~~cnta e dous, quadra
gesimo primeiro da Independcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João Lin! rieira Cansansão de Sinimbú. 

Contracto celel•ratlo entre o Governo Imperial e Rohert Sharp 
& t'ilhus, Emprezario~ tia construcção da da ferre a de S. 
I•aulo, para at~celerar o prazo da conclusão das obras da .. 
•Juclla "ia ferrea. 

O Governo Imperial contracta com Robert Sharp & Filhos 
o seguinte: 

1.0 Robert Sharp & Filhos, na conformidade de sua pro
posta dirigida ao Governo Imperial em data de 23 de Abril 
de 1861, c que vai anncxa a este contracto, obrigüo-sc a accc-
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lcrar o andamento dns obras da estrada de ferro de S. Paulo, 
de man('ira a conclui-las em nm prazo nunca menor de seis 
mezes, antes do termo a que se achão obrigados em virtude 
do seu contracto com a Directoria da mesma estrada. 

Fica entendido que o termo para a conclusão da obrn é o 
dia t.o de Janeiro de 1868. 

2. 0 A estrada se reputará concluída, segundo a condição 
acima, no dia em que todas as obras da mesma estrada, desde 
Santos até Jundiahy, inclushe tudo quanto fór necessario para 
começar o serviço regular dos transportes de passageiros e do 
mercadorias, forem aceitas pela Directoria e pelo Engenheiro 
Commissario que pelo (inverno fôr designado. 

O Governo se obriga dentro de um mez, contado do dia 
em que receber communicação do Emprezario de que a estrada 
se acha concluída, ou vai ser concluída em curto prazo, a fazer 
a nomeação de seu Commissario, que executará os trabalhos 
de exame para a recepção das obras, c dará seu parecer dentro 
do trinta dias. 

3.0 Por cada seis mczcs que a conclusão e recepção das obras 
anteceder o dia t.o do mez de Janeiro de 1868, reccberáõ os Em
prezarias, como premio, a quantia de í 25.000, ao cambio da 
praça do lHo de Janeiro, cotado no dia en1 que se realizar a 
recepção das obras da estrada, conforme a condição 2. a, de ma ... 
neira que, se a antecipação fôr de um nono receberáõ :t 50.000, 
e se fôr de anno c meio f 75.000, e :'lssim em proporção. 

4. o Não será I evadi) em conta qJalqnm· espaço de tempo 
menor de seis mPzes, c do que exceder a qualquer multiplo 
de seis mrzcs: assim, se n conclusão e recepção da estrada se 
realizar cinco mezes antes do 1.0 de Janeiro de 1868, os Em
prezarias não terão direito a premio algum; se aquellas ope
rações de conclusão c de recepção tiverem lugar vinte tres 
mezes antes da épocha fixada ( t.o de Janeiro de 1868), os 
Emprezarios só terão direito ao premio de 75 mil libras ester
linas, correspondentes a tres semestres completos. 

5.o O premio, de que trata a condição 3.•, será pago por 
uma taxa addicional á tarifa dos gcnei'Os e passngcircs que 
pela estrada de ferro forem transportados. 

Esta taxa addicional será de urn terço (do maximo) das
respectivas tarifas, ficando, porém, della isentos os legumes, a 
farinha de mandiocn, o arroz, o feijão, o milho, as raizes ali
mentkias c as aves domesticas. 

6. 'J A taxa addicional será cobruda pela Companllia da mesma 
maneira pnr que pNcC'b(~J' as da tarifa, e mensalmente entregue 
aos Emprczarios ou á pl~sso~ por clles autorisada, e sem de ... 
ducçuo alguma. 

7. 0 A quantia que o Gov<·rno tiver de pa~ar aos Emprcza• 
rios, em virluue da condição 3.a, venccrú juros em conta 
corrente, na razão de 7 ''/o ao anno, accumulados semestral---
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mente, ~redilando clles ao Govcl'llo pelo juro correspondente 
aos pagamentos mensaes, a que se refere a condif;ão 6.a. 

8. 0 Aos Ernprezarios é pcrmittido transferir a outrem todos 
os direitos que lhes são concedidos pelas condições 3.•, 4.•, 
ti. a e 7. •. 

9. o Na Thesouraria de Fazenda da Provincia de S. Paulo se 
escripturará a conta corrente dos Ernprezarios, e logo que ella 
esteja saldada, o communieará ao Presidente da Província para 
fazer cessar a cobrança da taxa addicional. 

10. Ji~ica dependente da approvação da Assembléa Geral Le
gislativa este contracto na parte que lhe competir. 

Em fé do que se lavrou o presente contracto assignado pelo 
Ex.rno Sr. 1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, Senador João Lins 
Vieira Cansansão de Sinimbú, e pelo Sr. Barão de Mauá, como 
procurador bastante de Uobert Sharp & Filhos, e pelas teste
munhas Dr. Ludgero da Rocha Ferreira Lapa c Manoel de 
Almeida Vasconcellos, nesta Secretaria de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em 7 de Julho 
de 1862. -João Lins Vieira Cansansào de Sinimbt't.-Barão 
de .IJ'fauá, como procurador de Uobcrt Sharp & Filhos.- Dr. 
Ludgero da Rocha Ferreira Lapa.- l'tfanoel de Almeida Vas
concellos. 

Senhor. - Robcrt Sharp & Filhos, contractadores da estrada 
de ferro de Santos a Jundiahy, na província de S. Paulo, 
vem trazer ao alto conhecimento do Governo de V. M. Im
perial urna idêa que julgão digna da mais seria contempla
ção, porque ella importa a realização do ~transcendente me
lhoramento com que a sabedoria dcs poderes do estado no 
Brasil teve em vista dotar esta parte do lmperio, em uma 
época por ventura menos remota do que aquella que foi 
marcada no contracto entre os supplicantes e a companhia 
organisada em Londres, a quem forào outorgados os J-rivilc
gios e garantia em que se basêa [a exislcncia desta grande 
em preza. 

Jlefa condição &2. a do seu contracto, obrigárão-se os suppli
cantes a construir a Pstrada com todas as suas dependen
cias no prazo que se finda a 1 de Janeiro de 1868, que 
aliás parecia indispcnsavf'l para serem construídas com a ne
cessaria segurança e perfeição obras de arte da importancia 
de que se trata, que apresentão difficuldadcs de engenharia 
de caracter mui elevado. 

No. entanto, Imperial Senhor, a ~conscicncia que tem os 
supphcantcs da necessidade da f'strada de ferro para o de
senvolvimento dos rf'cursos desta bella província e conscquenle 
b~m estar dos seus habitantes c (T<'ação de l'iqurza que será 



a lnevitavd conscquencia da facilidade c baral1'za do lransitu 
de sua produeçuo, e o estudo aprofundado que fm:-em dos 
meios do veuc,~r o grande empenho que contrahirão, con
vence aos supplicanks qur, mediante a applicação de meios 
extraordinarios, é possivcl dar impulso ainda mais vigoroso 
ás obras que exccutão; para isso porém serão elles forçados a 
despczas excessivas não contempladas no seu contracto ; como. 
porém, de qualquer economia de tempo que se possa conse
guir na promptitlcação da importante via ferrea de Santos a 
Jundiahy resulta para a producção do paiz vantagens da maior 
imporlancia, c o Estado poupa igualnwntc quantia avultada 
na garantia de juros prestadu, o q uc é de fitei! demonstração; 
por quanto em cada anno que fôr possircl diminuir do prazo 
estipulado no contracto lucra o Estado f 1 't-0,000 dos juros 
garantidos, c pelo transito de cargas estimado jci em cerca 
de trcs milhões de arrobas, susceptível de grande c progres
sivo aug-mcnto pouparia o paiz qwmtia ntHH'<l infl'l'ior a mil 
e oitocentos contos por anuo, comparando se os preços ar
tuaes de transporte com os que toem de ser pagos depois dll 
realizado o grandioso melhoramento qnc se executa. 

Em face destes dados clltendem os supplicanlcs que é de 
maxima importancia para o paiz o serem auxiliados pelo Go
verno uc V. .l\1. Imperial com uma bencticaçfio satisfactoria 
que os anime a fazer os esforços exlraordinarios para conse
guirem o fim que têm em vista de diminuir por um, dou~;, 
até tres a nnos a construcçào c promptiflcação da ,. ia ferre a 
c suas dcpcndeneias. 

E se, como flcu demonstrado, o Brasil c a proyinci,1 poupão 
uma quantia annual que uão baixa de 2.500:00C;';\OOO, desde 
que se realize este mclhornmrnto, julgão os supplica11les que 
o sabio Governo de V . .l\1. Imperial não hesitará em accedet· 
á proposta que snbmdtcm á alta COI!Sidcração do mesmo 
Governo c que se cifra no srguintc: 

Que aos supplicantes se abonará um premio equivalente a 
50.000 libras e:;terlinas por anno que conseguirem diminuir em 
refcrencia ao seu contmcto para a eonslrueção c entrega ao tran
sito publico da estrada de ferro de S:mtos a Jundially, não se 
contando pura os pugamentos solicitados pcriodos mcnon•s de 
seis mezes. 

Esta concessão, longe de ser um onus, importa um lucro 
real para o nrasil e para a Província de S. Jlaulo, ao passo 
que para os supplicantes está longe de significar uma vanta
gem addicional -ua razão da quantia que propõem lhes SPja 
abonada, por quanto para conseguir semelhante resultado te
rão os supplicantes de importar á sua custa grande numero 
addicional de trabalhadores europeus, grande parto dos qua<'s 
ficaráõ domiciliados nesta província, c de cmpregnr outros 
meios de exccuçfio muito mais disprndiosos do qno de outra 

PAHTF: lf, 1Rfl.?. 3:>. 
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sorte furião1 e quo por certo ab8onerá<) metade ou m6suw 
dous terços do beneficio que solicitão. E pois como julg;1o 
esta proposta mui digna dn Sf'f hem acolhida pelo illustrado 
Governo de V. 1\1. Imperial, \'em os supplicantes pedir n Y. 
M. Imperial se digno deferir-lhes benignamcnte.-E H. Mo
llobert Sharp & Filhos. -S. Paulo, 23 de Abril de 18fH. 

DECHETO N. 20951 -de 10 de Julho de 18G2. 

Fn exteu~iHJS á Ageuria da Compauhia de Seguros- Fidelidude- da Ci
dwlc de Lisboa, estauelcdda ua Capital da Província do M11ranh.'l.o, ao.; 
di~po:;ioúes do Decreto Ih0 t.H'IO de 2G do Junho do corrente auuo. 

Hei por lwm Fazer extensiva á Agencia, que a Companhia 
de SL·guros- Fitl"-~lidade- da Cidade de Lisboa, <'Slabeleceu na 
Capital da Provinda do l\Iuranhão, a autorisa~~ão que lhe foi 
coucedida, para que as outras Agencias creadus nas Capitaes tlo 
Imperio e das Provindas da Bahia e llern:1111Luco continuem 
a funecionar, s,>h a:-> I nstrucçõcs baixndas com o Decreto no\} 
20 91,.0 d(~ :!fi tk J u ulw Jo correu te ;mno. 

João Lins \icira Causansão de Sinimbú, do Meu Conselho 
e Ministro c Secretario do Estado dos Ncgocios da Agricullurn, 
Comrnercio e Obras PuLiica._, assilll o lenha entendido e faça 
executar o Palacio do Hio do Janeiro ern dt~z de Julho de mil 
oitocentos sessenta c dous, <tuadragesimo primeiro da lntle
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica. de Sua Magcstadc o Imperador. 

Jo(io Lins Vieira Cansansüo de Sinimlní. 

DECRETO N. 2.952- de 12 de Julho de 18b2. 

Crt'a uma cadeira de Iustmrç11o primaria do primeiro gráo para o sexo fe· 
minino, a qual deve ser estabelecida no centro dos bairros denominados 
Bemfica e Pedregulho, da freguezia de S. Christovilo. 

Attcndendo ao que rrprcsentárão alguns moradores dos bair
ro3 de llcmfica e Pedregulho, na freguezia de S. Christovão desta 
Córtc; e Conformando-mo com a informação do Inspector Geral 
interino da lnstrucçõo primaria e secundaria deste 1\lttniripio, 
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<ia(la sobre parecer do Conselho Dircdor: Hei por bem crear 
uma cadeira de lnstmcção prima1·ia do primeiro gráo para o 
sexo feminino, a qual deve ser estabelecida no centro dos refe
ridos bairros. 

O l\Iarqucz de Olinda, Conselheiro de Est:Jdo, Senador do 
I rn perio, Presidente do Conselho de :Ministros, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em doze 
de Julho do mil oitocentos sessenta c dous, quadragcsimo 
primeiro da Independencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcsladc o Imperador. 

M arqrwz dtJ O/inda. 

DECHETO N. 2.0~3-de 21 de Julho de 18G2. 

Cnnccllc ú companhia uc st'gnros- Garantia- estabelecida na Cidad(' do 
Porto, Hcino de Portu~al, a nccessaria nutorisação para crcar uma agenda 
na Capital da Província do MaranMo . 

.Attcndendo ao que 1\le requereu a dircctoria da companhia 
de SC'gnros- Garantia- estabelecida na Cidade do Porto, Hei no 
de Portugal, c de conformidade eom a Minha immediata Bc
solução de 11 de Janeiro ultimo, tomada sobre o parecer da 
Secção dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho de J~slado, exa
rado em Consulta do 8 do mesmo mcz, Hei por bem conce
der-lhe a necessaria autorisação para croar uma agencia na 
Ci.lpital da Provincià do .Maranhão, sob as condições quo bai
x<irão com o Decreto n. o 2. üOiJ de 16 de Abril do corrente 
nnno. 

JoJo Lins Yicira Cansansão de Sinimbú, do 1\Icu Conselho, 
1\Iinistro c Secretario dp Estado dos· Nc~ocios da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
ex~eutar. Palaeio do ltio do Janeiro, em vinte um de Julho do 
mil oitocentos sessenta c dous, qundrngcsirno primeiro da In
dt~pcndcncia c d-o J mpcrio. 

Corn a Rubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

Joilo Lin~ ricira Can~ansito de Sinimbú. 



DECHETo N. 2.!l!l4- de 2t de JuUw d(~ Jt3G:?. 

f'rot·o~a por mais nru :uwo o prnzo concedido a Luil d'Ol'flan para or#!n
JJi~ar a Comp:111ltia por meio da qnal prclcudc lanar llil '!tillal! de chumllo 
IJHt' Úl'Scuhrio ua frcguezia do lporauga, l'roriucia de S. Paulo. 

Altcndcnrlo no que .Me requereu Luiz d'Ordnn, Hei por 
JJcrn conceder-lhe novarrumte o prnzo de nm anno improrn
ga,·el, a contar do dia 11 do Janeiro do corrente armo, pan 
organiscif a Companhia, pot meio da qual pr·etcnde lavrar as 
minas de chumbo, que descobrio na freguezi3 do lporanga, 
J•rovincia de S. Paulo, na fónna do privilegio que para este 
fim lhe foi outorgado por Decreto n.o 2.207 de 30 de Outubro 
ffe 1S58 . 

.Joiio Lins Vieira Cansansi'io de Sinirnbú, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Cornmcrcio c Obrns Publieas, assim o t<;nha entendido c faça 
t'X('eutnr. Palaeio do lHo de Janeiro, em vinte um de Julho 
dn 111il oitocentos sessenta c dous, quadragcsimo primeiro da 
lndcpcuucncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\1agcstadc~ o Imperador . 

.f ntlo Lins rhJ~ra Cansansâo de Sinimbú. 

DECitET1 I i\. 2.U;)5 ~de 2·1- de Julho de 1862. 

Prrnnul<;a :-! Cnmrnçiio Cnnsular cdebrafla em 26 cfc .lanciro de 1R61 f'ntre 
o Brasil e a I :onfedc•ruçfio Sui~sa, para rrgular os dirc•itos, pri,·ilt'í\Íos c 
immtllliíl;ulr,; rP\'Íj•rora~ dos Consult•s, \'icr-(:onsules e Clwncelll'n's, hem 
I'OIIIfl a~; f!lli('!Jic~ ~~ Ph!';:ra•Jt('c' a que tL·itc• rcril•rocnnlcutc sujeitos uos 
duu:; p<llZ·"'. 

H<WCIHlo-sr. coneluido c nssignndo nesta Ct)rtc no dia 26 de 
J~nciro do anno fin(]o uma Convenção entre o llrnsil c a Con
fed('raçiio fluissa, para f('gular os direitos, pri\·ilcgios c immu
Jlidades reeiprocas dos Consnlcs, Vice-Consules e Chanccllcrcs, 
hem como 0s fune<;:ücs c oLrigaçõcs a que Hcão respectivamente 
sujt~itos nos dons paizes; c tendo sido esse acto ratificndo e tro
c'íldas as rutiJka,·(í(~:, rrn lkrnc aos 26 dias do mez de Maio do 
t.orrentP ílnno: , H !'i por bC'm mflndar que a diln ConVI'Il<;âo, 
miH a dnclara•:i1o do termo q!lo a acompanha, S<'jfio ohsenadas 
I' cumpridas iidrllcnl('. 

() .Marqw'z de Abrant.1~ .... do I\11·1! Consdho (~ do dn Eslado. 
~·~''lliH.lor tio huperiu, 1\Iinistro t• Sel'fclurio de Esladu dos f\e-
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gocios I~slrangciros, o tenha assim rnh•ndido e f;u;.a Pxrcnlal', 
cxpcdiudo os despachos nPcessa•·ios. I' alacio do Rio de Jatwiro 
em vinte quatro d•~ .lulho de mil oitocentos srssPnta e dons, 
quadragcsimo primeiro da lndepcndcncia c do l111pcrio. 

Com ll Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JJlarque:: de Abrantes. 

Nós ]), Pedro 11, Imperador Constitucional c Defensor Per~ 
petuo do Urasil, & c. Fazemos saber a todos os que a presenM 
<~arta de eonlinuação, approvaçuo c ratifkação virem, que aos 
2(; dias do mez de Jaueiro do corrente armo de 18fil con
duio-se e assignou-sc nesta Côrtc do 1\io de Janeiro, entre 
Nús e a Conf•~deração Suissa, pelos n•spcctivos Plcnipotcncia
riCis, que se achav;io rnunicios dos cotrl(wlentcs ~lenos poderes, 
uma Convenção Consular do lhcor segui11lc: 

t:ouvcn«;ào Consular t•ntrc o Brasil c a Confctlc•·a~ão Sulss:,. 

Sua Mag-esladc o lmprrador do nrnsil c a Confcder·ação Suissa, 
mtimndos do reciproco dcsPjo de cstr<'itar os laços de amizade 
que U'\o felizmente subsistem entre as duas na<;üPs, dando ás 
relaçiks commcrciaes todo o desC'nvolviuH'IIlo possível c a mais 
ampla protccçfto, reconhcc•'rfío que para conscguir esse fim um 
dos meios mais cffienzcs seria celebrar uma Convenção especial 
tendente a fixnr c dcterrninat· de uma maneim clnra <' ddinit.iva 
os direitos, privilc~ios <'· illtrll!mid;u1•~~ dos Consult·s, Vicc-Con
sules c Cltancdlerrs, bem como suas runqõcs c os deveres a 
que ficaráfí sujl'itos nos dous paizes. 

Jlara <'ssc fim nome;irão ~mts Plenipolnnr.iarios, n snlwr: 
Sua 1\Iag•~stade o I mpPt'ador do Brasil, o Sr. Jofío Lins Vidril 

Cansansiio de Sinimbtí, S•·•Htdor do l111perio, Coll!tllen!ladnr da~ 
Ordens de Christo c da H usa, C Irã-Cruz da lm perial Ordem 
A nstriaca da Corô;\ de Ferro, 1\linislro c Secretario de Estndo 
dos Negoeios Estran~eiros. 

E o· Alto Conselho Federal Snisso, o Sr. Jean Jacqw·s de 
Tschudi, seu Enviado cxtraordinario no Brasil. 

Os quacs, depois de se terem commnnicado os srns plenos 
poderes, que for!io achados em boa o devida fórrna, conviérão 
nos artigos SC'guintcs : 

Art. L o Cada uma das alias pnrles contractantrs tPr;í a facul
dade dn norncat· Consulc~s gt•racs, Consn!es f) Vkt~-Consulc·s para 
os portos, cidacles ou Ju~an·s dos E-;l:ldos da oulra, onck sào ou 
forelll precisos para o cksl'll\'olvilll('lllo dn l't.llllllten:iu ,. bendi-
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cio dos interesses dos seus re~peclivos subdit,)s; reservando-se 
o direito de exccptuarcm qualquer localidade onde não julguem 
conveniente o estabelecimento de taes agentes. 

Art. 2. o Os Consu les geraes, Consules e Vice-Consoles, no
meados pelo Brasil e pela Confederação Suissa, não poderáõ 
entrar no exercício de suas funcçõcs sem que previamente sub
mcttão as suas nomeaçfies á approvação e exequatur dos dous 
Governos, segundo a fórma estabelecida nos respectivos tcrri
torios. 

As autoridades administrativas c judiciarius dos districtos para 
onde forem nomeados taes agentes, á vista do exequatur, que 
lhes será concedido gralis, os rcconheceráõ immcdiatamente no 
exercício de suas altribuiçi1es e no gozo das prerogat.ivas e pri
\'ilcgios que lhes são inhcrcntes. 

Fica subentendido que a cada uma das altas partes conlrac~ 
tanlcs cabe o direito de cassar o exequatur dos referidos agen
tes, quando assim o julgue conveniente, dando os motivos que 
a isso a dctcnninárão 

Art 3.0 Os Consnles geré\es, Consules c Vice-Consulcs respec
tivos c os ChanccHcrcs adjuntos á sua missão, goznníõ em am
bos os pnizcs dos privilegias gPralmentc concedidos ao seu car
go, tacs como isenção de alojnmPnto militar c de todas as con
tribuiçü('S dircclas, tanto pcssoacs como de bens moveis ou 
sumptuarios, salvo todDvia se se tornarem propridarios ou pos
suidort~S temporarios de bens immoveis, ou cmfim se exercerem 
o commcrcio, porque nesses casos ficaráõ sujeitos ás mesmas 
taxas, encargos c contribuiçtics que os outros particulares. 

0::; Consulcs gcracs, Consulcs c Vicc-Consulcs, gozaráõ além 
disso da imrnunidadc pessoal, excepto pelos factos c actos cri
minosos, c sendo negociantes, só lhes poderá ser applicada a 
pena de prisão por factos de comrnercio, c não por causas 
civcis. 

l)oderáõ collocar sobre a porta exterior da casa consular o 
escudo das armas da sua naçiio, com a seguinte legenda : 
Consulado da Conff·deraçiio Suissa, ou Consulado do Brasil; 
e, nos dias de solemnidadrs publicas, Nacionars ou Ueligiosas, 
poderúõ arvorar em suns casas a bandeira Nacional. 

Estes signaes distinctivos, porém, só scrviráõ para indicnr 
aos Naciorwcs a lwbitaçi'ío consular, não podendo jámnis ser 
interpretados como dam1o dir«'ito de asylo, nem a pessoas 
nem a objcctos de qualquer natureza, nem de subtrahir a casa 
e aos qne nclla habitão ús diligencias das justiças. tcrritoriacs. 

Art. 4. o 0::; Consnlcs gcracs, Consules c Yicc-Consulcs, c 
Chancell1~res adjuntos á sua missão, nfío podcráõ ser intimados 
para comparccr,r perante os trihunaes do paiz de sua rcsidcncia. 
Quando a justiça local necessitar dclles alguma infonnnç1io jn-
diciaria, dcvcr:í requisita-la por l'~r~ripto, ou dirigir-~c n sen do-· 
mirilio para IJave-la de \'ira voz. 



Art. 5.Q No (:aso de morte, impedimento ou ausencia, dos 
Consoles geraes, Consoles e Vice-Consules, os Chancelleres, Se
cretarios ou pessoa designada pelo titular para o substituir sob 
sua r·esponsabilidade, dm·ante a sua ausencia serão adrnittidos 
a gerir interinamente os negocios consulares, com prévia ap
provaçao da primeira autoridade local do districto consula•·, a 
qual lhes marcará o pmzo que julgar sufficlonto para solicitar 
e apresentai' o exequatur do Gmerno geral. 

Mediante aquella approvação, e dumnte o referido prazo de
signado pela primeira autoridade local, gozaráú og mesmos 
agentes de todos os direitos, privilegias e immunidadcs inho
rentos ao cargo. 

Para a exccu~ão das disposiçfíes preccdentPs deven\õ os chefes 
dos Consulados, á sua chegada, remetter ao Governo gemi uma 
lista nominal das pessoas adjuntas ao mesmo Consulado, dando 
conhecimento immediato de qualquer alten.H;üo que haja nesse 
pessoal. 

Fica especialrnPnlc entendido que, quando uma das duas altas 
partes contractantcs escolher para seu Consul ou Agente con
sular, em um porto ou cidade da outra parte contradantc um 
subdito desta, este Consul ou Agente continuará a ser considera
do corno subdito da nação a que pcrtenct·r, e licuri.Í por conse
guinte sujeito ás Leis e lt~gulamentos que regem os nacionaes 
no lugar de sua residencia, sem que entretanto esta obrigação 
possa por fórma nlgurna coarctar o exercício de suas funcçõcs 
nem infringir a irn-iolabiliLlade dos archivos consulares. 

Art. 6. o Os archivos e documentos relativos aos ncgocios dos 
consulados serão inviolaveis, c nenhuma autoridade poderá, 
sob qualquer pretexto, devassa-los, apprehendC-los c examina
los: cumprindo que para esse fim estejão completamente sepa
rados dos livros e papeis relativos ao commercio e industria que 
possão exercer os respectivos Consuh's e Vice-Consules. 

No caso de morte de um Agente consular, sem substituto de
signado para encarregar-se do archivo, a autoridade do lugar 
procederá hnmediutarnente á upposição dos sdlos no mesmo 
archivo, na presc:1ça, se fOr possível,· de um agente consular 
de outra nação, residente no districto, e na de duas pessoas 
pe1'lencentes ao paiz cujas funcções consulares exercia o falleci
do : c na faltu destas, na de duns pessoas notavcis da localida
dt-, as quaes cruzarúú os seus sellos com os da referida autori
dade, devendo-se de tudo lavra•· em duplicata o termo, um dos 
quaes será enviado ao Consul a que estt'ja subordinada a agen
cia consular; 

(Juando c;o houver de entregar o archivo ao Agente designado 
pam substituir o fallecido, o levantamento dos sellos verificar
se-1m em presença da autoridade local. 

Art. 7. 0 Os Consules geraes, Consulcs c Vicc-Consules, ou 
uquelles que fizerem as suas vezes poderãO dirigir-se ás autori-
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dades de sua n•sidencia, e em caso dt~ ll('Cnssirladc, na falia de 
agPnto diplomalico de sua IW<;ào, rccnne•· ao Governo Superior 
do Eslado em que residirem para rcclarnnr contra qualquer 
infl'ae-;.ão que tiver sido commettida pelas autnridadcs ou func
cionarios do di lo Estado aos Tratados ou Convl'nções cxistcntr•s 
enlrc os dous paizcs, ou C(lntra qualq U<'r abuso de que se quei
xem os seus na c i onacs; scrHJo-lllcs permi tlido dar todos os passos 
que julp,arcm ncccssarios para proteger os direitos c interesses 
de seus nacionacs. 

Art. 8.0 Os Consn1es gentes, Consulcs c Vice-Consules respec
tivos lerão o direito de rcr<'ber em suas chancdlarias as dccla
ra~Cics c mais actos que os negociantt~s ou suuditos de sua 
fli.l<_'iio quizcrcm alli fazer, inelusivumcnle os testa111cnlos ou 
disp11sit;ües de ultima vontadt~, ou quacsquer outros actos de 
l<JLI'!lifio, ainda mesmo quando os ditos artos tenhão por fim 
conl'erir hypoll1cra. 

Entretanto, quando estes aelos se rcfl'rircm a bens immO\'('Ís 
situados rw dito paiz, um Nolario ou Escrivão publico com
petente do lngar seni chamado para nssislir á sua celebração, 
c nssigna-los com o t:hanccllcr ou o ãgentc, sob pena de ntal
lidade. 

Os Consulrs gcrars, Consulrs e Yice-Consules respectivos te
rão, além disso, direito de n·cdwr em stws cllanccllarias q ua('s
qucr actos convt~ncionacs entre um ou nwis dos seus concida
duos, c outras pessoas do paiz em que residirem, assim corno 
qualquer neto couvcncional que inlcrcsse unicamente a subditos 
dPste ultimo paiz, com tanto que estes actos se rcfirão a bens 
situados ou a ut~gocios que tcnlaão de ser tratados no territorio 
da n<Jçiio a que pertencer o Consul ou o Agente pcrautc o qual 
forem clles passados. 

Os traslados dos ditos actos devidamente lcgalisados pelos 
Consules gcraes, Consules c Vice-Consules, c sellados com o sello 
ollicial do seu consulado ou vice-consulado, farão fé perante tu
dos os TriburHH'S, J uiz1•s c Autoridades do Brasil c da Su~11sa, 
eo1110 se fossem os proprios orlginaes, c tt·r~o rcspectivamc~tc a 
nwsma força c validade como se tivessem sido passados perante 
Notarios e outros olficiacs puhlicos competentes do paiz, uma vez 
qtH~ estes ados Sl'jlío lavrados conforme as Leis tlo Estado a que 
o Consul pcrl<'ncel', e lcnhào sido submeltitlos previamente a 
todas as formalidades do sello, ao rt·gislro, insinuacão, c a 
quat'S!JlH'l' outras forrnalidacks que regem a materia no paiz em 
que o acto tiver de ser culllprido. 

Art. H. o No caso de morte de um subdito OI' uma rias duas 
nllas (liHlPs contractanll'S no tcrritorio da ouln1, as cmtoridades 
loeaes cornpt'tenles dcveráü irnmcdialarncnte not.icia-1/1 aos Con
sules gcraes, Consules e Viec-Consulcs do districto, e estes por 
sua parte ckvcrilü eommunica-la ois autoridades locars, se antes 
f ivt•rcm dles disso eonhcl'imenlo. 
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Nó c·aso de morte de seus nacionacs, fallccidos sem ler deixa~ 
do··herdciros ou designado• testamenteiros, ou cujos herdeiros 
nio sejão conhecidos, ou sejão interdictos, os Consulcs gm·aes, 
Consoles ou Vice-Consules deveráõ proceder aos actos seguintes : 
~ · t.o Pôr os sellos, ex-officio ou á requerimento diJi partes in
totessadas, em todos os moveis c papeis do fallceid'b, prevenin
do com antecipação deste actu a autoridade local competente, 
que poderá a ellc assistir, e mesmo quando julgue conveniente 
cruzar os seus sellos com os que ti verem sido postos pelo Con
sul, depois do que estes scllos duplicados não podcráõ ser le-
vantados senão de commum accordo. . 

2.° Formar tambem, em presença da autoridade local com
petente, se esta julgar dever comparecer, o inventario de todos 
os bens e em~itos que o fallecido possuia. 

Pelo que diz respeito ao processo, tanto da apposição dos sciiÕs, 
que deverá sempre ter lugar o mais breve possivcl, como do 
inventario, os Consules gcraes, Consulcs e Vice-Consules fixaráõ, 
de accordo com a autot·idade local, o dia c hora em que estes 
dous actos devcráõ tct' lugar, prevenindo-a por cscripto, do quo 
ella accusará recibo. Se a autoridade local não se prestar ao 
convite que lhe tiver sido feito, os Consules proccderáõ, sem 
demora e sem mais foi'rnalidades, ás duas operações já citadas. 

Os Consules gcracs, Consules c Vice-Consoles farão proceder, 
segundo o uso do paiz, á venda de todos os bens moveis da 
succcssão que se possão deteriorar; podet•áõ administra-la e li
quida-la pessoalmente, ou nornem·, sob sua responsabilidada, 
um agente para a administrat· e liquidar, sem que a autoridada 
local tenha que intervir nesses novos actos, salvo se um ou 
mais subdilos do paiz on de uma terceira potcncia tiverem 
direitos a "fazer valer a respeito dessa mesma ~ucccssão; por 
quanto, nesse caso, não tendo o Consul di•·eito de resolver a 
questão, será esta levada aos Tribunacs e julgada segundo as 
leis do paiz em que os bens, moveis ou imrnoveis, cstejão 
situados, procedendo o Consul como representante da successão. 

I,roferida a sentença, o Consul deverá executa-la, se não tivor 
por conveniente appellar, ou se as partes não se accummodarem. 

Os Consulcs geracs, Consules e Vicc-Consules farão todavia 
annunciar a morte do subdito de sua nação em um dos jornaes 
que se publique no seu districto consular, e não poderáõ fazer 
entrega da herança ou do seu producto aos legitimas herdeit·os, 
ou a seus procuradores, senão depois de satisfeitas todas as di
vidas que o defunto· pudesse ter contrahido no paiz, c de pagos 
os impostos rcspr~ctivos, e de havct' decorrido um anno depois 
do dia da morte seiu qnc se tenha apresentado reclamação al
guma contra a herança. 

Fica alóm disso entendido qnc o di•·ci{o de administrar c de 
liquidar as succcssões dos Suissos fallccidos no Brasil pertcnccrii 
aos Consules da Suissn, ainda <tuando os herdeiros ~wjfío meuo

l'.ln 11. 'L ! ·-'<' 
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rcs, filhos ue Suissos, nasciuos no nrasil, em rcciprocicladc da fa
culdade que tem os Consoles do Bra~il na Suissn de administrar 
e de liquidar as succcssõcs de seus nacionaes em casos identicos. 

Art. 10. Os Consules gcracs, Consoles e Vice-consoles r'CS· 

pectivos, c bem assim os Chanccllcrcs ou Secretarios, gozaráõ 
nos dous pa1'zcs de todos GS outi'Os privilcgios, isenções e im· 
munidades que para o ·futuro vcnh~o a ser -concedidas aos agon· 
tcs da mesma categoria da nação a mais· favorecida. _ 

Art. 11. A presente Convcn~ão vigorará por fO annos, a 
contar do dia da troca das ratificaçõt.'S. EIJa continuará a ser 
ohrigatoria p()r mais um anno, se doze mezcs antes da expira
çfío do primeiro período nenhuma das altas partes contraclantPS 
tiver declarado á outra parte, por uma notificação official, que 
renuncia á Con\'enção, c assim successivamentc, do anno em armo, 
até ti expiração dos doze mezes que se seguirem a uma semelhante 
declaraçiio, qualquer que seju o tempo em que ella seja feita. 

Art. 12. Esta Convençiio será subrnettida, de parte a parte, A 
approvação e ratificação das autoridades competentes respecti
vas de cada uma das altas partes contmclantes, e as ratificações 
serão trocadas em llerne dentro de seis mczes n contar desta 
dnta, ou antes se fôr posshel. 

Em testemunho do que, os Plcnipotellciarios respectivos, sob 
reserva das ratifh:ações mencionadas, assignárão a presente 
Convenção c:;cripta nas linguas portugucza c franceza, c lhe 
puzcrão o seno de suas armas. 

Feita em duplicata c assignada no Rio de Janeiro aos linte 
seis dias do rncz de Janeiro do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos sessenta e um. 

(L. S.) J oào Lins Yieira Cansa1Jsão de Si14,imbú. 
(L. S.) J. J. de Tsclwdi. 

E sendo-nos presente a mesma Convenção, cujo thcor fica aci
ma inserido c bein visto, considerado c examinado por Nós 
tudo o que nclla se contém, a approvamos, ratificamos e con
firmamos, assim no todo como em cada um dos seu• al1igos 
e estipulações, e pela presente a Damos por firme e valiosa 
para pmduzir o seu devido eiTeito; promr.ttcndo, t'm fé e pa
lavra lmpcrinl, -cumpri-la inviolavelmente e fílzê-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 sellada com o sello grande das ar
mas do lmpcrio, e referendada pelo Nosso Ministro e Secretario 
de Estado abaixo assignado. Dada no Palacio do 1\io de Janeiro 
aos treze dias do mez de Agosto do anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos sessenta c um. 

(L. S.) PEDRO, Imperador (com guarda). 
Rl'nrtfwto Augusto de Magal/.à(·s Toqúts. . 
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8eelaraçA& feita pot• oeca'l!ldo da treoa das ratlRear:i•e•· 

O abaixo assignado Cavalheiro A. Loureiro, Encarregado de 
Negocios do Sua Magestade o Imperador do Brasil junto da 
Confederação Suissa, e o abaixo assignado Jacques StaempOi, Prc
aidente da Confederação Suissa, tendo-se reunido hoje no Pa
lacio Federal em Derne, para pro~ederem á troca das rntifi-:
cações de Sua Magestado o Imperador do Brasil e do Conselho 
Federal, da Con\renção consular concluida t' assignada no Rio 
do Janeiro em 26 de Janeiro de t861, e tendo conferido a dita 
Convenç:lo e achada em boa e devida fórma, depois do addicio
narnento no segundo paragrapho do art. 9. o da Convenção as 
palavras- ou ausentes -, depois das palavras - sejã() inter· 
dictos- , efTectuou-se a troca das ractiHcaçõcs. 

I•"ica outrosim declarado por este acto, que o addicionamento 
aeimn mencionado terá a mesma força 8 vigor como se estivesse 
inserido no texto original da Convenção, e que além disto, nos 
termos da declaração do abaixo assignado, Encarregado de Ne
socios do Brasil, feita por sua nota de 12 de Maio de 1862, a 
omissão na supradita Convenção das palavras -ou ausentes
que tornou necessario o seu addicionamento, é devida n umá 
eireumstancia inteiramente accidental. 

Em fé do que os abaixo assignados lavrárão a presente decla
ração, que assignárão em duplicata e scllárão com seus sellos. 

Feita em Berne, em 26 do Maio de 1862. . 
(L. S.) O Plenipotenciario do Brasil, João Alves Loureiro. 
(L. S.J O Plenipotenciario da Suissn, StacmpfU. 

DECRETO N. 2.956- de 26 de Julho de 1862. 

Concede á Imperial Sociedade de Deneficenéia Protectora dos Guard~:! Nacio
nju.•.s da Cõrte e Provinda do Rio de Janeiro, autorisac;ilo para contiilüar 
a exercer as suas funcçõe&, e approTa o~ respectivos estatutos. 

Attendendo ao que representou a Imperial Sociedade de Bene
fic~ncia Protectora dos Guardas Nacionaes da Córte e Provincia 
do Rio de Janeiro, c de conformidade com o parecer da Secção 
dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em 
t:ousulta do primeiro de Abril do corrente anno: .Hei por bem 
Conceder á dita Sociedade autorisação para continuar a exercer 
as suas funcções, e Approvar os respectivos estatutos com as 
seguintes alterações: t.•, que as palavras -crime degradante 
e deshonroso-, que se Icem nos arts. 3. 0 e 17 § 3. 0

, c -15 § 4.0
, 

seojão substituídas pelas seguintes- crime que atteste immorali
dade ou dPpravação -; 2.", que JO art. 76 se atldicione- qur a 
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sua disposição não impede a dissolução da Sociedade nos· ctisos 
previstos pela Lei; 3.a, que nenhuma innovação, alteração ou 
refo1·nm dos mesmos estatutos poderá ser· realizada sem. prévia 
approvação do Governo I rnperial, do que se passará a compet.owt9 
carta para servir-lhe de titulo. · 

-0 Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador (lo 
lrnperio, Presidente do Conselho de 1\finistros, Ministro e Sccr~ 
tario de Estado dos Ne~ocios do Irnperio, assim o tenha enten~ 
dido e faça executar. Palacio do lHo de. Janeiro em vintesoii 
dn .Julho de mil oit0ccntos sessent.a e dous, quadragesimo:p"" 
mciro da lndcpendcncia e do Imperio. 

f.nrn a Rubrica dP Sua .l\fagestade o Imperador. 

bfarquez de O/inda~ 

Estatutos da lmpP'rial Sociedaclc de Bcncflcencia Protectora 
dos fàua••tln.s l'\uelono.c~s da Cô1•te o I•rovineio. do ]tio de da· 
nch·o. da qual é J•rotector Suo. lllagesta•le o Imperador. 

CAPITGLO I. 

Da organisação da Sociedade e seus fins. 

Art. l. () A Imperial Sociedade de Bcneflccncia Protcctorn dos 
(~uardas Nacionaes da Côrte e Provincia do Rio de JnneiTo, e da 
qual é Protector Sua l\Iagestade o Irnperndor, compõe-se de illi
mitado numem de socios. 

Art. 2. 0 Para ser sacio desta Imperial Socif'dade, faz-se preciso. 
§ 1. o Ser Guarda Nacional, tanto do serviço activo, corno da 

reserva. 

~
§ 2. o Ser prornplo ~o serviço da mesma Guarda Nacional. 

3. () Ser bem morrgerado e de exemplar conducta. 
4. () Estar no gozo de perfeita saude. · 

Art. 3. o Os fins da Sociedade é soccorrcr á seus socios em suas 
enfermidades, cuidar em suas solturas, quando o motivo de sua 
prisão não mr crime que atteste immoralidade ou depravação, e 
cuidar de seus enterros e sulfragios, quando fallecerern. 

t:APITUtO H. 

lJa ndmissãn dos socim:. 

Art. 4.." Nenhum candidato sf'rá adrnittido como sorio sem 
que PStPja nos casos do art. 2." c seus paragraphos .. 
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Art. 5. o A proposta para soei o st•ní assignada pt:lo proponen
te, e copterá o nome, idade, naturalidade, estado, occupação, 
rua e numero da casa do proposto, assim como o Batalhão e a 
~panhia ~i que pertencca·. 

, Art. 6. o A proposta depois de syndicada pela commiss.1o 
·tle qne trata o art. 4fa., st~rá discutida em Conselho e depois 
totada. 
t··:Art. 7 .o Sendo a admissão do sodo approvada, o Presidente 

·maadará o 1.~ Secrf'tario ofliehtr ao car.didato, convidando-o 
•·marcando dia c hot'l para prestar o juramento de socio 
errcctivo. 
, Art. 8. o Apresentando-se o candidato, o Presidente d'entre o 

Conselho nomeará uma Commissão especial, para que o mesmo 
preencha as formalidades do Hegimento interno. 

Art. 9. o Preenchidas todas as formalidades na admissão do 
socio, corno marca o artigo antecedente, o Presidente lhe fará 
~nta·ega de um exemplar dos presentes estatutos e do diploma de 
socio em~cti\·o. 

CAPITULO 111. 

Dos deveres dos soei os. 

Art. tO. E' dever de todo o socio. 
§ 1. o r.umprir religiosamente estes cstntutos. 
§ 2. o Concorrer para a prosperidade da Sociedade, c promo-

ver a entrada de nm·os socios. . 
§ 3. o Aceitar c exercer com zelo c dignidade qualquer cargo 

para que fót• nomeado. 
§ 4. o Comparecer ás asscmbléas extraordinarias c clcitoracs. 
§ 5. o Contribuir com a quantia de t~OOO mensalmente (ainda 

no caso de receber beneficencia da Sociedade) além da joia de 
5~000 que será paga no acto da sua entrada, e nunca menos de 
1~000 pelo feitio do seu diploma, tendo sempre em vistas ll Di.: 
rectoria o art. 64, cap. 15 . 

. Art. 11. E' dever de todo o socio portar-se com toda a digni
dade, decencia e caracter sisudo, quando se ache nos trabalhos 
da Sociedade. • 

C.\PITl'LO I\'. 

Dos direitos dos socios . 

. Art. 12. Todo o socio tem direito de votar e ser volado umn 
vez que f'steja quite. 
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Art. 13. Totlo o socio tem direito a lier eleito para qualquer 
cargo ua Sociedade, com tanto que saiba ler e esct·ever i exceptf 
tuão-se : ~, 

§ I. • Os que estiverem percebendo os soccorros da Socicda4e.i 
S 2. • Os que não se acharem quites corn suas contribuiçOcs. 
§ 3." Os que se acharem presos ou pronunciados. · '. 
Art. 14. Todo o s'>cio tem direito a fazer parte da asscmbléa 

geral, e bem assim de exir<ir a sua convocação quando entender 
que se lhe fal.ta com a justiça, ou que forão infrir1gidos os !pre
sentes estatutos; isto po•· meio de um requerimento dirigido ao 
Conselho coutent.lo dez assignaturas. · 

Art. 15. Todo o socio contribuinte tem dir~itb a perceber 
30~000 rnensaes, pagos em tres prestações de 10~0 cada uma. 
logo que justifique~ com documentos legaes estar no caso de per
ceber as beneficencias da Sociedade, c ser essa justifiea(io sanc
cionada pela Commissão Hospitaleira. 

CAPITULO V. 

Das penas. 

Art. t6. O socio que faltar ao pagamento de jmas mensalida
des não terá direito ás beuenccncias que por estes estatutos lho 
iilo garantidas. 

Art. 17. Será desligado da Sociedade: 
§ 1. o O socio que sa entregar á pratica de má os costumMJ. 
S 2. o O quo extraviar qualquer quantia ou objecto da Socie

dade, tendo esta o direito du o haver judicialmente, punindo-o 
com aLei. 

§ 3. o O que soiTrer sentança por crimu quo atteste hnmoralf· 
dade ou deprayação. · . 

§ 4. • O quu so del:tnr a tratar pot ruahl do 4 mete~ salvo so 
np1·csentar razões plausheis que conY&nçâo a administtatllo que 
á isso foi forçado. 

Art. 18. Perderá o titulo du ~ocio a será banido da Sociedade, 
todo aquelle que se provar que tenta a decadencia da Soeiedildo, 
c sua ruína: e bem assim os que promoyerem grandes discordias 
entre os seus collegas. • 

Art. 19. Será suspenso nté 30 dias o socio que faltar iltl res
peito e dccencia quando se esteja nos trabalhos da Sociedade. 

CAPITULO Vf, 

Da administraçilo. 

Art. 20. A Sociedade sêrá administrada por um Consellm d9 
:.JO mcrub1·os, sendo tirada por eleição cnJre cllcs u Directoria, 
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que se comporá de um Presidente, um Vice-Presidente c qua1ro 
~reta rios . 

. . 1rArt•. 2t. Haverá um Th~soureiro, que poderá pertenr,cr ao 
· C..Olbo, com tanto que a sua eleic;ão st>ja feita pela assell,lblé~ 

gerei eonTertida em collegio eleitoral, por ser um cargo d~-tcx1a 
a confiança. 
rArt. 22. Quando o Thesoureiro não pertencer 110 Conselho 

nem por isso deixará de f~zer parto da Directoria, c de como1al 
UMolve•·-se nos trabalhos da administração. · 
··Art. 23. Compete ao Conselho: 
S 1. o Nomear d'enlre os seus membros as, CommiiJsõcs que 

julgar convenientes. 
S 2. o Executar e fazPr cumprir os presentes estatutos. 
~ 3. o Prestar aos socios e á suas famílias os soccorros que lhes 

são garantidos. 
§ 4 .o Autorisar ao Thcsoureiro a fazer as dcspczas do expc· 

dicnlo da Sociedade. 
S 5. o Tom C~ r contas ao Thcsourciro, approva-l:.s ou rejeita-las, 

su~pendendo-o quando assim o entenda c fôr de justiça, accu
sando-o perante a justiça quando defraude os dinheiros da Socie· 
da de. 

§ 6. o Deliberar c tomar todas as medidas a bem da Socie
dade. 

§ 7. o Ouvir as queixas dos socios c deferir-lhes como fõr de 
ju~tiça. 

S 8. o Convocar a assembléa geral quando o bem da Sociedade 
assim o exija. 

§ 9. o Apresentar annualmcnte rm nsscmb1t~a geral um rela
to rio dos ~eus trabalhos. 

§ tO. Demittit' os socios que por máo comportamento ou outro 
qua!quer inotivo se tornar·em perniciosos á Sociedade; ficando á 
estes salvo o direito de appellarcm pam a assembléa geral, a qual 
resolverá o que fór justo. 

§ H. Suspender qnalqucr bcnelicencia, logo que se provo 
legalmente ser mal concedida. 

S 12. Formar todas as leis internas relativas á ordem de seus 
trabalhos·, c á policia da casa. 

S 13. Providenciar como determina o art. 79 sobre todos os 
casos em que forem omissos os presentes estatutos. 

Art. 24-. Serão supplcntes do Conselho os immrdiatos rm 
votos (com tanto qne estes não sejão diminutos em proporção aos 
do Conselheiro menos votado), os quacs irão sendo chamados na 
ordem da votação por um officio do t.o Secretario para orcn
parem o lugar errcctivo ou interinamente, nos sf'guintes casos : 

11. o Por rallecimcnto do proprictario. 
2. o Por despedida. 
3. o Por suspensão da administrnção. 

§ 4-. o Pllr ausencia rnrtirip:Hla ou lic<'nç::.. 



§ a. o Por falta .de comparecimento do proprlctario á trcs reta; 
niõcs seguidas. · · 

Art. 25. Não haverá sessão sem que estejão presentes' 16 
membros da administração c as decisões desta serão tomadas~pot 
maioria r~lativa, sendo as sessões feitas onde melhor convier. 

Art. 26. Todas as vezes que se não puder reunir numero legal 
para haver sessão, e se acharem supplentes na casa, o Presidente 
pôderá fa1.ê-los tomar assento para completarem o numero. 

Art. 27. O Conselho será installado 30 dias dl•pois.dc eleito, 
sal v o força maior. 

Art. 28. Cada rncmbr·o da administraçfto é responsalcl pelos 
actos c abusos que praticar· no cxcrcicio de suas funcçõ'es. 

CAPITULO VII. 

Do Presidente e Yice-Presidcnte. 

Art. 29. Compete ao Presidente: 
§ 1. o Presidir c dirigir as sessões do Conselho Dircclor o as

scmbléa geral. 
§ ·2. o Zelar na guarda dos pr~sentes estatutos, que é a lei da 

Sociedade, e fazê-los executar. 
§ 3. o Assistir c mandar convidar por avisos e annuncios a 

Sociedade para assistir á qualquer trabalho concernente a ella. 
§ 4. o Receber as petições dos pretendentes á beneHcencia, e 

remcttê-las tt Com missão respectiva para dar o seu parecer, en
viando-as depois des-te ao Thesourciro, c(lm o seu despacho de-
cisivo. . 

§ 5 . ., Rubricar todos os livros c contas da Sociedade. 
Art. 30. Ao Vice-Presidente compete : 
S t. o Substituir ao Presidente nos seus impedimentos, ficando 

com todas as attribuições dos artigos antecedentes e seus para
graphos. 

C.\PITULO VIU. 

Dos Secretarias. 

Art. 31. Ao t.o Secretario compele: 
~ 1. o Conservar em boa ordt•m o archiV9 da Sociedade, ar'l'e· 

cadando lodos os papeis que devão ser archivados, não conflando 
livros, documentos ou papel algum para fóm, senão por ordem 
rto Conselho administrativo c requisitar o que fOr nccessario rara 
o expediente da Secrdl!l'itt. 
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S 2. ~~ Faze1· a leitura dos rclatorios da Sociedade, das actas das 
sessões c rlc lodo o expediente. 
,,§ 3. o Fazer c assignar-sc em toda a correspondencia, matri-

• ca~ar os socios, expedir os comprtentes diplomas, oqicios, avisos 
e circulares, procuranuo ser o mais breve possivel na expedição 
de taes ofiicios. 

·§ 4. o Inventariar os bens que constituem o patrimonio da 
Sociedade, lavrando nos livros os termos dos inventarios que se 
fizerem. 

Art. 32. Compele no 2. o Secretario: 
§ 1. o Lavrar as actas da:> sessões, c ajudar ao t.o Secretario em 

todo o seu expediente. ~ 
§ 2. o Substitui-lo em seus impedimentos, competindo-lhe lo

das as suas altribuições c deveres. 
§ 3. o Ao 3. o Secretario compete substituir ao 2. o 

~ 4. o Ao 4.. o Secretario substituir ao 3. o 

"CAPITULO IX 

Dos deveres do T hesoureito . 

• \rt. 33. O Thesoul'Ciro é re~ponsa vel á Sociedade pelos objec
tos c dinheiros que receber c despender. 

Art. 34. A apresentar á administração no fim de cada trimes
tre um balanço da receita c despeza á seu cargo; e no fim de cada 
anno um balanço geral e demonstrativo da applicação dos dinhei
ros da Sociedade que será sujeito ao parPcer da respectiva Com
missão, discussão e approvação da ass~mbléa geral. 

Art. 35. Todas as contas que o Thesoureiro apresentar serão 
documentadas com as ordens que as motivárão c os recibos res
pecthos. 

Art. 36. O Thesuureiro terá um Jivro d'ondc conste com cla
reza c simplicidade os nomes c entradas dos socios, suas joias 
e mensalidades, tendo além deste outros livros para o lançamento 
da receita c despeza da Sociedade, os quacs serão numerados e 
rubricados pelo Presidente, sem o que não terão validade. 

Art. 37 O Thesoureiro cumprirá escrupulosamente as ordens 
do Presidente c do Conselho, que forem para prestação de soc
corros extraordinarios, com tanto que não cxcedão as bcncficen
cias ao que marca o art. 15; e os enterros o art. 55. 

Art. 38. Compete ao Thesourciro arrecadar tudo quanto per
tencer á Sociedade. 

A.rt. 39. Poderá empregar sob sua responsabilidade, agentes 
que o ajudem nas cobrançag, podendo dar-lhes até 10 °/0 de gra
tificação do que cobrarem, dando preferencia á algum socio. 

HIHE IT. 1R6!'. 3~. 
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Art. 40. No impedimento do Thesoureiro a administra~ão 
chamará d'entre seus membros pessoa de reconhecida probidade 
para exercer o lugar interinamente. 

Art. 41. O Thesoureiro não poderá ter em seu poder quantia 
maior do 300~000 para as despezas urgentes, todo o excedente 
deverá pôr a render em qualquer banco de confiança. 

eAPITULO X. 

Das Commissões. 

Art. 42. Haverão tres commissões permanentes, compostas 
de tres membros cada urna, nomeadas pelo Conselho d'entre seus 
membros. 

Art. 43. As tres com missões se denominaráõ -Syndicante
Hospitaleira- e de Contas. 

Art. 4~. Compete á Com missão Syndicante: 
§ 1. o Indagar as qualidades civis e moraes do socio proposto, 

dando o seu parecer por excripto. 
§ 2. o Participar ao Conselho quando esteja informada do máo 

comportamento de qualquer socio. 
Art. 45. A' Commissão Hospitaleira compete: 
§ 1. o Visitar o socio enfermo logo que saiba da sua molestia, 

ou o que estiver preso. 
§ 2. o Informar ao Presidente todas as semanas do estado dos 

mesmos socios. 
§ 3. o Tratar do enterro dos soei os que fallecerem, c que csti

verão recebendo os soccorros da Sociedade. 
§ 4. o Tratar igualmente da soltura do socio que se achar preso, 

não sendo sua prisão por crime que atteste immoralidadc ou 
depravação. · 

Art. 4.6. A' Comrnissão de Contas compete examinar todas as 
contas apresentadas pelo Thesoureiro, e outras quaesquer perten
centes á Sociedade c dar sobre ellas o seu parecer por escripto. 

Art. 47. Além das Com missões permanentes do art. 43 ha
verão outras para casos cspeciaes e extraordinarios nomeadas 
pelo Presidente para o bom desempenho das funcções sociaes. 

C.\PITULO XI. 

Da assembléa geral. 

At·t. 43. O poder supremo da Sociedade reside em umà asscm
bléa geral, na qual tem voto consultivo todos os soei os, e consi
derar-se-lia conslituidu quando se reunão cllcs em numero 
dc60, 
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Art. ft.9. A asscmbléa geral será ordinaria ou oxtraordinaria; 
Art. 50. A assembléa geral ordinaria será convocada em todos 

os annivcrsarios da installação da Sociedade, e compete-lhe: 
· § 1. o Examinar se a Sociedade tem sido bem administrada á 
vista do relatorio do Conselho administrativo, e do balanço geral 
da receita e despeza que lhe apresentar o Thesoureiro. 

§ 2. o Approvar ou reprovar as reformas propostas pela admi
nistração. 

§ 3. o Ouvir e attender ás reclamações que lhe forem feitas 
contra as decisões ou actos da administração, julgando como fõr 
de justiça. 

CAPITULO XII. 

Das eleições. 

Art. 51. Logo que a assembléa geral finde os seus trabalhos, 
esta se converterá em collegio eleitoral para eleger o Conselho e 
o Thesou rciro. 

Art. 52. Depois de recebidas as listas c conferidas, o Presi
dente mandará pelos escrutadores encerra-las nu urna para serem 
apuradas. 

Art. 53. Concluída a apuração das listas, o 1.0 Secretario Ja. 
vrará o termo que será assignado pela mesa, em o qual se declare 
todo o resultado da eleição, e rcmettcrá o mais breve possível 
á cada um dos eleitos um olllcio em que deelarc o numero de 
votos que tiverem. 

Art. 51-. O Presidente mandará convidar os socios eleitos para 
uma ou mais sessões preparatorias na ultima das quaes fará sentir 
o dia e hora da posse da nova administração a fim de comparece
rem e prestarem juramento. 

CAPITULO XIII. 

Das beneficenc ias. 

Art. 55. O socio que fallecer indigente ter<Í direito á um en
terro da 4.a ordem da 2.a classe, ou se sua familia exigir, em 
lugar delle o seu valor arbitrado em 60:jji000. 

Art. 56. Serão soccorridas as familias dos socios que por fallc
cimento dos mesmos ficarem em indigencia, com a pensão men
sal de 12~000, em quanto forem de exemplar conducta. 

Art. 57. Considerar-se-ha familia dos soei os, e como taes com 
direito á beneficencia do artigo antecedente, em primeiro lugar 
as viuvas c filhos, e em segundo as mãis ou os pais, sendo estes 
ultimos (Pais) maiores de 60 annos. 
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Art. 58. Logo que qualquer socio adoeça participará pores
cripto ao Presid~nte, ficando entendido que a beneficencia prin
cipiará desde o dia em que fôr requerida, isto é, entregue o re· 
querimento. 

Art. 59. Logo que o Presidente receba a participação de doen- · 
ça ou a petição de beneficencia de qualquer socio, enviará á Cqm
missão Hospitaleira para que o visite de 3 em 3 dias, informando 
de seu estado ao Conselho. . 

Art. 60. Perderáõ o direito ás pensões: 

i 
1. o As viuvas ou filhas de procedimento irregular. 
2. o As filhas que se casarem ou viverem amancebadas. 
3. o Os filhos que completarem 12 annos. 
4. o As mãis ou pais que se entn·gncm á embringucz. 

Art. 61. As bcnctJccncias podcrúõ ser elevadas li maiores 
quantias logo que a Sociedade tenha o fundo permanente de 
10:000~000. 

CAPíTULO XlY. 

Dof; (undos da Sociedade. 

Art. 6~. Os fundos da Sociedade dividem-se em permanente 
e disponíveis. 

§ 1. o São fundos permanentes a accnrnulação de todns nsjoins 
de entradas, as mensalidades que exccdcrPm á 1: 000~000, seus 
juros e os donat.ivos feitos ú Sociedade até perfazerem a quantia 
supra de 10:000~000. 
~ 2. o São fundos disponíveis a accumulaçiio das mcnsalidad<•s 

ate a quantia de 1 :000q'p000, isto em quanto não houver o fundo 
permanente de que tmla o paragrapho antecedente, e logo (JUe 
este esteja realizado passará todo o rendimento a ser fundo dis
ponível. 

CAPITULO XV. 

Disposições geraes. 

Art. 63. A Sociedade não poderá contrahir divida alguma. 
Art. 64. Logo que o num Pro de soei os seja elevado a 1.000, 

a joia de entrada será de 10~000 podendo ser paga em duas pres
tações. 

Art. 65. Serão considerados socios honorarios todos os Srs. 
Officiaes da Guarda Nacional que quizcrem pertencer ú esta Im
perial Sociedade. 



Art. 66. Serão considerados socios bemfeitores lodos os Srs. 
Coroneis, Tenentes Coroncis, Cornmandantrs c mais Officiaes, 
que com sua influencia e prestigio, se prrstarem á bem da pros
peridade desta lmp.~rial SociedadP. 

Art. 67. Seriio considerados socios hrnrnH~ritos, os fJUfl con
oorrPrem ciJicazrwmtc~ para a prospNilladc' da Socit>dade, c os que 
na qualidad<~ de medicos •' hoti;:ario:> coaoj!IViH'I'ITl graluitamPnte 
para o tratanH'nlo do., socios, e bem assint aqunllPs qne lizerPm 
um donativo nunca mPnor d1~ 500~000, ou á essa quantia cquira-
Jente, á mesma Sl)cicdadc. · 

Art. 68. O diploma de~ qnc trata o art. !l.o rap. 2." será da 
maneira qw~ o Cons1\lllo julgar mais apropriado P s1~ d1~veril dm· 
mediante uma esportula ad libitum, mas nunca inferior a de· 
que trata o art. 10 § 5. o aos soei os em~ctivos, deixando aos hono
rarios, benemcritos c bem feitores, o livre exercício de sua gene
rosidade. 

Art. 69. O soei o que fÜI' prom<•vido á Official não poderá per
der o direito do socio f"'ITectivo, senlio em caso de dernittir-se. 

Art. 70. A Sociedade poderá trr na sala de suas S3Ssões os re
trato5 de scns sodos b:•ncmrritos c bemf1~itorPs. 

Art. 71. A Soeicdarle reunida f"m assemblt~a gPral, ou r,m srs
sõcs <lo ConsPI h o, j<íruais pnflcr;í tratar da outra q ua I quer ma teria 
que niio sr~ja lPndt•nle aos flns á que ella se propii<'. 

Art. 72. Nenhum socio podt~r<í gozar df!s prerogativas da So
ciedade sem qne apresrnlc o seu diploma, c os respectivos recibos 
por onde mostre Pstat· quite. 

Art. 73. O soei o que dPr qunixn, ou accnsar algum de seus 
consocios, c que depois sP prove a sua falsidade, conhPccndo-se 
que a sua accusação foi <lictada por espírito de vingança pessoal 
ou maldado será irnmediatamcnte banido da Sociedade. 

Art. 74. O socio que por máo comportamento fôr banido da 
Sociedade, não poderá mais pertencer a ella. 

Art. 75. A Imperial Sociedad8 não fará liga ou juncção com 
qualquer outra, salvo se fór pela assembléa geral reconhecida a 
transcedenle vantagem, em cujo caso o fará, pedindo venia ao seu 
Augusto Protector. 

Art. 76. A Sociedade não poderá ser dissolvida sem que an
núa á isso metade e mais um socio em assembléa geral precedendo 
discussão de urgencia, e nos casos estabelecidos no Regulamento 
de 19 de Dezembro de 1.860; e os fundos então existentes serão 
repartidos com igualdade pelas viuvas c mais pensionistas da 
Sociedade. 

Art. 77. O Conselho será obrigado a organisar o Regimento 
interno para boa marcha da Sociedade e regularidade das discus
sões, de maneira que em harmonia com os presentes estatutos 
estabeleça o quantitativo que devem dar os socios que se quizcrem 
remir de suas mensalidades. 

Art. 78. O ~o cio que se deixar atrazar em suas mensalidades, 
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só terá direito á bencficencia garantida por estes estatutos um mcz 
depois de se pôr quite. 

Art. 79. Os presentes estatutos só poderáõ sct· reformados 
quatro annoS:depois de sua appmvação pelo Governo Imperial, c 
durante es~c espaço de tempo todas as decisões que por elles não 
forem previstas, serão tomadas pela assernbléa geral, c vigoraníõ 
corno arligos addilivos aos mesmos, sendo impressas c distribuídas 
pelos soei os. 

Sala das sessões da Imperial Sociedade de Bencficcncia Protec
tora dos Guardas Nacionaes da Côrte c Província do Hio de Janeiro 
em 10 de Maio de 1861.- Eduardo Daniel Villas Boas, 2.e Se
cretario c Jlrcsidcnlc interino. 

DECRETO N.o 2.957-dc 30 de Julho de 1SG2. 

f:onredc á Sociedade Po~tugueza Primeiro de Dezembro autorisação para 
exercer suas runcções; c approya os rcspcctiros Estatutos. 

Attendendo ao que Me representou a Dircctoria da Socie
dade Portugucza Primeiro de Dezembro, estabelecida nesta Corte, 
c ele conformidade com o pan•cet· da Secçüo dos Nf'gocios do 
I mrwrio do Con~clho de )~slado, <'X<ll'~H1o f'lll Consulta de 24. 
de .JatH'iro do rorT<'nl.!~ llnno: Hei hor lJ<'m Concl'dcr á mesma 
Sociedade autoris<l('fio parr~ CXI'rccr stws funcçõc~, c ,\ ppronu 
os seus Estatutos, n~o podendo nenhuma altera~fio ••11 inno
vaçüo uos ditos Estatutos ser posta em exl'cuçfto sem pr{·via 
approvaçfio do Coverno Irnperiill; do que se lhe passarú a com
p<'tentc Carta parnlhc scrvit' de titulo. 

O l\larqtH'Z de Olinda, Conscllu~iro de .Estado, S<'nador do 
Impcrio, Prrsidf'tllc do Conselho de Ministros, Ministro c 
Secretario de Estado dos Nrgoeios do lrnpcrio, nssim o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do Bio de Janeiro em trinta 
de Julho de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo pri
meiro da lndcpendcncia c do lrnpcrio. 

Com a Uubrica de Sua 1\Iagcsladc o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

l~statutos da Sociedade Portugucza P1·imciro de Dezembro. 

CAPITULO I. 

H:\ SOCIEH,\HE E SEUS FJ"'S. 

Art. t.o A Sociedade Portugucza Primeiro de Dezembro tem 
por fim solcmnisar nesta Capital o dia 1. 0 do Dezembro de 
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cada anno, anniversario da gloriosa restauração de Portugal 
em 1640. 

Art. 2. o A Directoria em sessão da assembléa geral , apre
sentará o programma do festPjo para tal nm mais adequado, para 
ser discutido. 

Art. 3.0 Se pm· moi ivo imprevisto terminarem algum anno 
em Portugal as dernonstraçüt~3 de jubilo ao ref'erido dia, a Ui
rcctoria em sessão do conselho determinará qunl o fim mais 
patriotico, a que a sociedade deverá concorrer como julgar 
mais conveniente n asscrnbléa geral. 

Art. 4. o Os soei os sfío do quatro classes: 
§ t.o Efft~etivos os Vorluguews dos dons sexos, do boa con

ducta, admitlidos pelu Direcloria sobre proposta de um socio, 
na qual se declare o nome, rcsidencia, estado c emprego do 
proposto. 

§ 2. 0 BPncnlCritos, todos aqucllcs que Ílzcrcrn donativos ou 
srrviços vuliosos e uteis á conservação c augrnento da Socicdadt~, 
ficando isento da respectiva quota annual , se ussim se deli
berar. 

§ 3. o Ilonorarios os Brasileiros quo estiverem no caso dos 
dous paragraphos anteriores. 
~ 4.·• lnstalladores os quarenta Portuguczcs quo tiverão a 

idÓa patriotica, c rcalis<írão a crcação desta Sociedade. 
~ fS.o Os honorarios gozaráõ de todos os direitos sociaes, 

excepto exercer cargos da Sociedade. 

CAPITULO 11. 

Art. 1. o Todos os membros da Sociedade contribuiniõ com 
a quantia de 1 O':fil pagos no terceiro trimestre de cada armo. 
~ 1. o Os bcnemeritos poderáõ ficar livres de suas annuidadcs 

por dPiibera~~ão da Dircctoria c Conselho. 
§ 2. o Os soei os poderáõ remir-se, pagando por uma só vez 

a somma de üO~OOO. 

CAPITULO lll. 

Art. 1. o Os soei os são obrigados a: 
~ f.o Contribuir para o cofre da Sociedade no acto da re

cepção dos recibos com a quantia que dispõe o art. 1. o do 
capitulo 2. 0 

. § 2.o ~ccitm· os cargos para que forem eleitos, salvo por 
mconvcmrntcs provados, ou em caso de rec]cif.:ão. 

§ 3. o Concorrer com os seus serviços para tudo quanto fôr 
em benrfkio da Sociedado. 
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Art. 2. o 1'odos os iOcios tem direito: 
~ t.o Hc discutir e votar em asscmbléa geral. 
§ 2. o De apresentar em assembléa geral quacsquer medidas, 

utcis á Sociedade. 
§ 3. o Hequerer ao Presidente a convocação da assembléa 

geral em requerimento nssignado pelo menos por dez socios; 
se o Pn•sidenle no prazo de quinze dias não convocat· a as
sembléa geral, reunir-sc-ha esta por convite do vice-Presi
dente, ou do r residente do Conselho. 

§ !,..<> Se nlgum sncio cahir em indigencia, poderá recorrer 
á Sociedade, posto que seus fins não scjão beneficentes. 

§ 5. 0 O Presidente dirigir-sc-ha, nos casos omissos, pelo senso 
commum, c pela pratica de outras Sociedades analogas; sendo 
rcsponsavel á a~scrubléa geral por sua gerencia. 

Art. 3. 0 Perdelll o direilo de socios: 
§ 1. Os que forem remissos nos seus pagamentos no tempo 

de um anno, e no caso de serem por tal riscados da Socie
dade tem appcllação pam a assembléa geral. 

§ 2. 0 Os que praticarem acções que deslustrem a Sociedade. 
§ 3. 0 Os que não aceitarem os cargos para que forem no

meados (§ 2.0 art. 1.0 .cap. 3.o). 

CAPITULO IV. 

DA ASSEMBI.ÉA. GER.A.L. 

Art. t.o Os socios reunir-se-hão em assembléa geral duas 
vezes pül" anno, sendo a primeira a 28 de Agosto dia anni
vcrsario da instituição da Sociedade; c a segunda trinta dias 
depois : c extraordinariamente quando fór nccessario. 

Art. 2.° Compete aos socios resolver o seguinte: 
§ 1." Discutir e approvar o que fôr util ao progresso da as

sociação. 
§ 2.0 J~xaminar o est:ldo da Sociedade, c so corrcsponde aos 

fins para que foi instituída. 
Art. 3. o Todas as determinações serão por maioria do votos. 

CAPITULO V. 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE. 

Art. 1. o Ao Ptcsidente compete : 

~ 
f.o Convocar a assembléa geral. 
2. o Presidir ás sessões, manter a ordem, e suspendel' os 

tra alho~. 
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~ :J." N11o deJiLer·at· sem quarenta socios pres<.'ntes, adiando 
pm· falta de numero para seguinte reunião. Quando por.:·m 
os nflo obtrnha, resolverá mesmo com qualquer numcm. 

§ 4. 0 Apresentar um rclatorio relativo á sua adrninistraçiío. 
Art. 2. 0 Ao vice-Presidente competem: 
~ f.o c unico. As attr·ibuições do Presidente no seu impe

dimento. 

L\PITULO VI. 

DO 1." SECRET.\RIO E 2." J)J'fO. 

Art. 1. o Ao 1." Secretario compete: 
§ t.o Fazer a matricula dos socios c toda a cscripturação 

da Sociedade que lhe disser respeito e na melhor ordem. 
§ 2.o Apresentar um relatorio circumstanciado de lodos os 

tmbalhos da Sociedade. 
Art. 2.° Ficando por qualquer motivo vago o cargo de t_n 

Secretario, convocada a as~emblóa geral, será eleito outro. 
Art. 3. 0 Ao 2.0 Secretario compete: 
~ t.o SuLslituir o 1. 0

, em seus imp~dimcnlos. 

CAPITULO YH. 

HO THESOUREIRO. 

Art. 1.0 Ao Thcsoureiro compete: 
§ 1. o Arrecadar· o que pertencer á Sociedade; sendo rcspon

savel, c passando os recibos que serflo rubricados pelo 1.0 

Secretario. 
·§ 2.0 Pagar as quantias que lhe forem determinadas pelo 

Conselho administrativo. 
§ 3."' Apresentar um balancete quando lhe fôr exigido, <.Ie

monstrando o estado da Sociedade para deliberar sobre futuras 
dcspezas. 

§ 4. o Fazer com regularidade a escripturaçflo a seu cargo 
declarando tambem em livro compctPnte os nomes, reshlcncius, 
entrada c mensalidades dos socios. 

Art. 2. 0 No impedimento do Th-csoureiro c supplent~ o Con
selho elegerá po1· escrutínio um dos seus membros, que o 
substitua provisoriamente. 

Art. 3.0 O Thcsoureiro é obrigado a collocar o dinlwiro em 
um banco em conta corrente, de ond(~ não será levantado senão 
por uma ordem, assignada pelo Pn·sidente c 1." Sern·tnrio. 

1'.\l\TE 11. 180~. 
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CAPITULO Ylll. 

DO PROCURADOR. 

Art. 1. 0 Ao Procurador compete: 
~ 1.0 c unieo. Cobr·m· os dinheiros que lhe forem designados 

pelo Thcsourciro e tudo quanto fôr de sua competcnc.ia. 

C.AJ>ITULO IX. 

Art. 1. 0 A Sociedade trntará de solcmnisar o dia 1. 0 de De
zembro de rada armo para o que podefii conviúar as pessoas 
mais gradas de qualquer nacioml'lidadc. 

Art. 2. 0 A })irecloria e Conselho será eleita annualmente 
em assembléa geral por votação nominal e será composta de 
Jlresidente, vice-Presidente, t.o c~ 2. o Secretario, Thesoureiro 
c supplente, Procurador c Conselho dos nove socios mais vo
tndos para Conselheiros. 

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 18G1.- Dr. Adolplw 
Manoel V·ictorio da Costa, Pn'sidcntc.-Dr. lJomingos José 
Bernardino de Almeida, vice-l,residcnte.-José Alves Jffaclwdo 
Junio'r, t.o Sccrctnrio.-Gaspar do5 Santos e Castro, 2. 0 Sc
crctario.-Antonio Joaquim Pereira de Castro, Thesoureiro. 

l)ECHETO N. 2.908- de 4 de Agosto de 18ti2. 

Approva os uolos es}_atu~os por que deve _rrgcr-ss a ~ompanJ:iiL~c-~ç,;uros 
-I· IdrluJade -,estabelecida nesta Córte. ·· 

Attcndendo no que 1\Ic requereu o Conselho Dircctor da Com
IJanhia de seguros- Fidelidade-, estabelecida nesta Côrte, c de 
conformidade com a Minha immcdiata Hesolução de 30 de Julho 
ultimo, tomada sobre o parecer da Secção dos Nrgocios do Im
pcrio do Conselho de Estado exarada em Cons~j_Jta de 2 do dito 
mcz : Hei por bem approvar· os novos estatutos por que se deve 
l'egcr a referida Companhia, approvados em assembléa geral dos 
respectivos accionistas, para substituírem os que baixárão com 
o Decreto n.o 2.103 de 6 de Fcve•·eiro de 1858. 

João Lins Vieira Cansausão de Sinimbtí, do 1\Ieu Conselho, 
Sl'nador do Irnprrio, ~linistro c Secretario de :Estndo dos Ne-
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gocios da Agricullura, Commercio c Obras Publicas, o lcnlla 
assim entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 
quatro de Agosto de mil oitocentos sessenta c dons, quadra
gesimo primeiro da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagcstadc o ImperadO!'. 

Joiio Lins Vieira Cansansão de Sinimfní. 

t:statutos tla Com!tanhla- FM~Iitlacl(". 

C.\PITULO I. 

DA SOCIEDADE, SUA DURAÇÃO E DISSOLrÇ:\0. 

Art. 1.0 A sociedade anonyma fundada no ltio de Janeiro com 
o titulo de- Fidelidade- é uma Companhia de seguros marí
timos c terrPslres, c poderá ter Dgentes em (1uaesqucr pontos 
do lmperio ou fóra dcllc. 

Art. 2. 0 A Companhia dur:mí por espaço do quinze annos, 
contados do dia em que começar a funccionar c sómcnto po
derá ser dissolvida antes desse tempo, se tiver prrjuizos que 
absorvão mais de um terço de seu capital ciTectivo e fundo 
de reserva, ou nos casos do art. 203 do Codigo Commercial 
c mais Leis do lmpct·io. 

O prazo de sua duração poderá ser proro[;ado por delibe
ração da assembléa geral, para esse fim cxp~·cssamente con
vocada e mediante o concurso do Governo. 

CAPITULO 11. 

DO FUI D.\ CO:\IPANIIIA E NATUREZA DE SUAS OPERAÇÕES. 

Art. 3. 0 A Companhia tem por fim segumr de todos os riscos, 
perdas c avarias, com a unica cxccpção dos riscos provenientes 
de commercio illicito ou de contrabando, tudo o que, de con
formidade com os arts. G85 c 686 do Codigo Commercial, pódc 
ser objccto de seguro marítimo. 

Art. 4. o A Companhia igualmente segmará de todos os riscos, 
prejuízos c perdas occasionadas por incendio, ou com o fim 
de evita-lo, on por cffeito de raio, as propriedades rusticas ou 
urbana~, cdifiei(ls do E-,tcHlo, trapiehcs on d;·positos de mcr~ 
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cau•orias, quer scjão publieos c alfandegados, quer niio: assim 
como os moveis, mercadorias, alfllias c roupas ncllc existentes. 

J~xccptuão-sc: 
§ 1. o Os thcatros c casas de cspectacuJos, suas pertenças c 

d('pendencias. 
§ 2. o Armazcns ou dcpositos c fabricas de combuslivcis, suas 

pertenç-as c depcndcncias. 
Art. 5. 0 A Companhia segurará ainda de quaesqucr aYarias, 

todas as mcrcadorir.s transportadas por via ferrcn, ou por es
tradas regulares em vehiculos proprios c seguros. Exccptuão-sc 
furto ou roubo c descaminho. 

CAPBTLO 111. 

110 fV~DO D.\ CmiPANIIIA, SECS LUCflOS, IHHDENIJOS fi ItESERVAS. 

Art.. Ü. 0 O fundo social será do trcs mit c duzentos contos de 
n~is divididos em dczascis mil acçõcs de duzentos mil réis cada 
uma. Por agora seri'io distribuidns acç,ics correspondentes á 
metade do capital, c as restantes serão cmittidas á proporção 
das necessidades sociaes, c applicado qualquer premio que ob
tiverem ao fundo de reserva. 

Art. 7.0 O fundo realizado será c:}p. vinte c cinco por cenfo 
ou oitocentos contos de réis. As entradas podcráõ fazer-se em 
dinheiro ou em apolices geracs c provinciacs do Rio de Janeiro, 
em acrõcs do Banco do Drasil c da Estrada de Ferro do D. Pedro 
li, sendo cada um destes títulos recebidos pelo valor dt' seu capital 
relllizado, se o preço do mercado não lhes fõr inferior. Neste caso 
o Conselho Direclor exigirá reforço de entrada. A cada accionista 
se passará urna cautela cxtrahida do livro de talão, d'ondo 
eonstc a maneira por qne fez as entradas, c onde lhe seja reser
vado exprcssnrncnlc o direito de substituir os titulos com que 
as tiver feito por outros dos acima mencionados, ou por di
nheiro c vice-versa. 

O Conselho dircctor poderá cxigit novas entradas, sempre 
que o julgue conveniente, precedendo annuncios nos pcriodicos, 
com antecipação de quinze dias pelo menos. 

Quando, porém, se desfalque o fundo realizado, o Conselho 
dircctor fará nova chamada, de modo que nunca deixe de 
existir sornma correspondente a vinto cinco por cento pelo 
menos das acçõcs cmittidas, não contando o fundo de reserva, 
salvo se este montar· a outros vinlo cinco por cento. 

Art. 8.0 A féllta de entrada de qualquer preslat-ão dará lugar, 
pnla demora aló urn mez depois de vencido o prazo, em que 
~e dc,·in realizar, ;l nmlla de einco por ecnlo rle sm\ impor-· 
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fancia; l', de1:ois ele quarenta dias, a perela, em beneficio da 
Companhia, do capital com quo tiver entrado o accionista re .... 
misso, assim como do qualquer lucro ou dividendo, e do todo 
o qualquer outro direito ou vantagem. 

As acçõcs cabidas em comrnisso serão vendidas a beneficio 
do fundo do reserva. 

Art. 9. 0 Os fundos da Companhia serão depositados em conta 
corrente no banco que mais vantobens offercccr. A Companhia 
poderá comprar ou construir o predio conveniente a sea. esta
belecimento. 

Art. 10. Dos lucros verificados nos balanços scmestracs, de
duzir-se-hão quinze por cento para commissão aos membros do 
Conselho Dircctor, c cinco por cento para fundo de reserva: 
o restante será distribuído a titulo de dividendo nos mczes de 
Janeiro c Julho de cada armo. 

O premio do dinheiro dos dividendos dos tilulos, com quo 
os accioni~tas tiverem feito as suas entradas, não fazem parte 
dos lucros, e lhes serão entregues. 

Art. 11. Não se poderá fazer distribuição do dividendos em
quanto o capital social, desfalcado em virtude do perdas, não 
fOr integralmente n~stabelecido. 

Art. 12. Se o fundo de reserva exceder de vinte c cinco po1· 
cento do capital social cmittido, será a quota dos lucros que 
lho é destinada igualmente deslribuida pelos socios como lucros. 

Art. 1:1. Se o pagamento de sinistros absorver todos os lucros 
da Companl1ia, poderá tirar-se do fundo de reserva, se o houver, 
a quantia que a asscmbléa geral, om'indo o Conselho dircctor, 
julgar conveniente distribuir como dividendo, com tanto que a 
sornma a dividi!' nunca exceda a metade do mesmo fundo. 

Art. 14. A Companhia não poderá segurar em um só navio 
de vela mercante mais do que cinco po1· cento do seu eapital 
realizado c reserva, c dez por cento em navios de guerra ou 
paquetes á vela ou a vapor. Nos casos de guerra ainda não 
declarada nem começada, esse maxirno pod('rá spr de dous 
por cento, c quando já existentes, de um por cento. 

Nos seguros terrestres o rnaximo em cada objecto nüo po
derá exceder a doze e meio por cento do capital realizado c 
do fundo de reserva. 

CAPITULO IV. 

DOS ACCIONISTAS. 

Art. 15. São accionistas da Companhia os possuidores elo 
suas acçücs, quer como primeiros proprielarios, quer como 
Ot'SSÍOH a rios. 
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As acçõcs pertencentes á firmas sociacs só paderáõ set· re
presentadas em asscmbléa geral pm· um dos socios. 

Art. 16. As acções da Companhia são intransferíveis, em
quanto não csti ver realizada a quarta parte do valor das acções. 

§ t.o As transfercncias de acções serão feitas por termo 
em livro especial, obrigando-se os cessionarios por toda a res
ponsabilidade e obrigações socine.s dos (~edentes. Os termos 
de transfcrcncias do acções devem ser assignados pelos cc
dentes o cessionarios e bem assim por tres Dircctores. 

§ 2. o Nos casQs em que a direcção recusar a approvação 
de qualquer transfercncia de acções, terá a faculdade de to
ma-las por conta da Companhia pelo mesmo preço ou valor 
da venda contractada, para cede-las a indivíduos da sua es
colha. 

Art. 17. Sendo a Companhia socicd:Hlc anonyma, a respon
sabilidade dos accionistas não se estende além do valor· de suas 
acções; são porém solidariamente responsaveis até á concur
rcncia do valor que rcprescntão. 

Art. 18. Cacla C{llalro ac~çfics dUo dirnilo a urn voto, mas 
awnhllm acdoni~ta, ainda eomo proc~urador dn oulro~, poder;í 
lPI' mais de dez volos. · 

Art. t n. Todo o nccionista púclc' ro!nparrrc>r on fazer-se rC'prc
scnlar em asscrnbl{·a g(~ral por outm a('cionisla; bem corno nprc
scntilr ndla as propostns quo julg-1tr conducentes ao bem da 
Companhia, salvo o caso de clei<;iio para Directorcs c supplcn
tcs, em conformidade do art. 2." (}a Lei 11. o l. 08:1 do 22 de 
Agosto de 1860, c lkcrdo IL 0 2.7ll do lU de Dezembro do 
dito anno, art. 27 c art. 5. 0 % t n. 

CAPITULO V. 

o.\ .\ss..:.m:uü (;uur.. 

Art. 20. A asscmbl<·~a g<~ral dos acdonistas (~ a rcunifio destc's, 
quando convocada c constituída em conformidade com os Es
tittutos. 

A mesa da asscmbl<~a geral compôr-sc--ha do Presidente, do 
Conselho Diroctor e de dons a ceio nislas por cllc convidados 
a cxcrccrcrn os I uga r os do Secreta rios. 

Art. 21. A convocaçfío da assembléa geral será Jeita pelo 
Conselho director crn edital firmado pelo seu Presidente c Se
erelario, o f>Ublicado por trcs dias nas folhas de maior cur:;o. 

Art. 22. A asscrnbléa gcrnl se julgará constituída estando 
presentes tantos aecionist;ls~ quanlos mprcscntarem um quarlo 
das <H'Çfí1•s Plllillida.;;, 
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Art. 23. Quando a ass<.'mblt~a geral não pudet· deliberar por 
falta de numero, so fará nova convocação com as formalidadci 
do art. 21, declarando-se os motivos della ; nesta reunião os 
socios pr·esentes, qualquer que srja o seu numero, constituem 
assembléa geral. 

Art. 2~. A assembléa gr,ral se reunirá ordinariamente duas 
vezes em cada anno, sendo a primeira em Julho para a apre
sentação do relatorio, e a segunda, logo que a commissão de 
exame tiver concluído o seu trabalho. 

Art. 25. A nssmnbléa geral so reunirá extraordinariamente, 
sempre que o Conselho direclot· julgar conveniente convoca
la, ou lhe fOr exigido em requerimento motivado por accio
nistas que representem um oitavo ou mais do capital nominal 
da Soeicdade. 

Art. 2(). Se oito dias depois dessa cxigencia o Conselho di
rcctor não tiver convocado a nssernbléa geral, podcráõ os re
qucrrnlPs fuzê-lo por annnncios nssignados por lodos, com a 
designação do IIIHIWro de ac('ües de cada um, declarando não 
lerem sido allcndidos pdo dito Conselho, c Icvaráií ao conhe
<:inwnto do (iovemo o qun rcsol verem. 

Art. 27. Nas reuniões cxtraor<linarias não se poderiÍ tratar 
de ohjeclo alheio á sua convocação. Qualquer proposta então 
nprcscntuda fieurú sobre á mesa para ser considerada em outra 
sessão para isso cx:H·essamcnte convocada. 

Art. 28. Na primeira reunião da asscmbléa geral, orgnnisada 
a mesa, c apresentado o rclatorio do Conselho director, pro
ceder-se-lia em aeto succcssiro á nomeação de uma Comrnissão 
de cinco membros para o exame do balanço c operações do 
anno antecedente, sendo trcs eleitos e dous tirados á sorte, 
d'cntrc os accionistas de vinte ou mais acçücs. 

A cornmissão trnbalha com sua maioria, ainda que por 
motivo de recusas não estejão representados os dous ele
mentos. 

Art. 2!l. Na sPgnnda reunião da asscmbléa geral aprcsen
taní a cornruissão de exame o Sl~ll rdalorio sobre o balanço 
c estado dJ. Sociedade, que será publicado em um dos Jornacs 
de maior circulação c rcmcttido no Governo. 

A' commissão serão franqueados sem reserva todos os livros 
c documentos existentes, c fornecidos pelo Conselho director 
os esclarecimentos que ella exigir. 

Art. 30. Imrncdiatarnente a apresentação do parecer da com· 
missão de exame, será. clle submctlido a apreciação c decisão 
da assembléa geral, podendo os accionistas exigir todas as 
informações que julgarem precisas para esclarecer· seu voto. 

Art. 31. Votado o parnccr da cornmissão sendo em épQca 
de eleição do Conselho direclor, proceder-se-Ira por escrutínio 
mcrcto, c maioria absoluta de votos á eleiç.ão <lo dilo Con-~ 
srltto, rlo qual srrfío rrPIPitos trrs ll11'!Ilhros. 
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Concluitla esta eleição far-sc-ha pela mesma mawna a d<~ 
dnco supplentes que devem substituir os Directores, segundo 
a ordem da votação, precedendo tanto os Directores como os 
supplenlcs ekilos em primeiro escrutínio aos dos demais es
crutínios, ainda que estes úblenbão maior numero de sutTra
gios do que aqucllcs, guardadas as disposiçües dos ~§ 11 c 
13 do art. 2. o da Lei de 22 de Agosto de 1860 c Decreto de 
19 de Dezembro do mesmo anno, art. 27 e art. 5.'~ ~ 16. 

Art. 32. A' asscmbléa geral compete resolver sobre todas as 
propostas que lhe forem aprcsentad(ls dentro da csphcra dos 
presentes Estatutos. 

CAPITULO VI. 

DA AD~IINISTRAÇÃO DA COliP.\XliiA. 

Art. 33. A Companhia será administrada por um Conselho 
director de cinco membros eleitos, conforme o disposto no art. 
:11. As suas funcções duraráõ tres armos. 

Os membros do Conselho director e os supplentes em cxei'
cicio são obrigados a conservar em deposito na caixa da so
ciedade dezaseis ncções de que sejão proprietarios, dns quacs 
não poderáõ dispôr em quanto delle fizerem parte . 

.Art. 34-. O Conselho dircctor nomeará annualmcnlc d'entro
os seus membros, um Presidente c um Secretario, devendo 
este escrever circurnstanciadamcnte o que fôr decidido em 
um livro de actus, que serfío nssignadas pelos membros presentes. 

Art. 35. O Conselho dircctor se reunirá ordinariamcnto uma 
vez por semana , e extraordinariamente sempre que os Hi
rcctores de serviço o exigirem. 

Art. 36. As deliberações do Censelho direclor sct·iío tomadas 
á pluralidade de votos; scn:lo estiverem presentes todos os 
Dircctores, serfío neccssarios votos conformes de trcs para que 
Sl'ja vúlida a deliberação. 

Os membros venGidos poderflõ declarar seu voto na acla. 
Art. 37. As ordens, correspondencias c resoluções impor

tantes, serão assignadas pelo Presidente e Secretario, c registradas 
em livro pmpl'io. 

Art. :18. Quando algum dos membros do Conselho dircclo1· 
se achar impedido de servir por mais de um mcz, será chamado 
o supplcntc para occupar o seu lugar durante o impedimento. 

Art. 3D. Com pelo mais ao Conselho director: · 
§ 1. o Executar e fazer executar os presentes Es!atutos, c 

rcgultú entre si o modo pratico de levar a etTeito as suns dis
posições. 

§ 2.0 Nomear c dcmillir os Agentes de que trata o art. 1.0 

dos Estatutos, c bem assim todos os cmpn:gndos da Compa-



nhia, marcaluh.l-lhcs seus Qrdcmadoi ow commiiiões, • exigiR
do-lhes as fianças que julgar convenientes. 

§ 3.' Apr~scntar á asscmbléa geral no mez de Julllo de 
cada anno um relatorio cia·cumstanciado das operações da. 
Companhia no anno findo, acompanhado do balanço do sett 
activo e passivo, os quaes sertto levado:; ao conhecintento dct 
Govnrno na fúrma da Lei. 

§ -i.' Itcpresentar a Companhia em Juizo oa feira clelle., 
por si, seus agerttcs c procuradores. 

§ 5. o Exerce•·, finalmente, livre e geral admiAistraçi<t, 
pal'a o que lhe são outorgados plenos poje,·cs, nos quaes devcrn, 
sem reserva algum1, considerar-se comprchondidos tGdtu., 
mesmo os l'odcms de cat1sa propria. 

Art. 40. Os membros do Conselho director e todos os 
empregados da Companhia são individualmente responsaveis 
quando infringirem os EstatY.tos ou eommctterem quaesquer 
abusos. 

Art. 4l. O Conselho di•·ector poderá nomrar, por unani
midade do votos, um empregado de sua confiança, ao qual~ 
sob sua rcspol\sabilidadc, podorá delegar as attribuições que 
julgar precisas para melhor expediente dos ocgoeios e operações 
da Sociedade. 

Art. 4~. Corno compensação de seus trabalhos c responsa
bilidade, terão os membros do Conselho director a commissão 
~stabelecida no a•·t. 10. Eisa çommissão tocará aos supplentcs 
quando em exercicio, e poderá ser alterada pela asscmLiéa geral. 

Art. 4.3. No caso do liquidação, esta será feita como de
termina o Codigo Commcrcial e mais Leis em vigor. 

Art. 44.. Nenhuma reforma ou innovação destes Eshltuto~ 
será dada á execução sem préviaapprovação do Governo Imperial. 

Está conforme com o original. Dircctoria Central da &
~retaria de l~stado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicns, ~m 4 de Agosto do 1862.-0 Dircctor J. 
Â. Jlorei1·a Guimarães. 

DECRETO N. 2,. 959-de 6 de Agosto de t8G2. 

Declara que a Communidadr. Evnngclica Allcmãa, existente nesta CõrtE"., 
pódc ~ontinuar no exercício de suas funcçõcs scr.n prejuízo das Leis du 
Impcno. 

Attcndendo ao que reprrsenlou a Dircctoria da Communi
tladc Evangclica Allcmãn, existente nesta Côrte, c Confor
rnando-~Ie por l\linha Immcdiata Resolução de 22 d~ Julbo 

r~nTr JJ. lRí:~. :w. 



proxirno pnssarlo com o píll'(~ccr da Secção dos Nügodos do 
I mperio do Conselho de Estado exarado em Consulta de 26 
de Maio do corrente anno: Hei por bem Declarar que a 
dita Con11nunidade póde continuar no exercício de suas func
çcícs sem prejuízo das Leis do Impcrio. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do 
Irnpcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Mii1istro e Se
cretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do IUo de Janeiro em seis 
de Agosto de mil oitocentos sessenta c dous, -quadragesimo 
primeiro da lndependcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

JJiarquez de Olinda. 

DECRETO N. 2. 960-de 7 de A~osto de 1862. 

Concede á Companhia ingleza de min~ração-Monte~ Anrcos-a ncccssaria 
autorisaçiio para funcciouar no lm}Jerio. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia ing1eza de mi
nemção-1\Jontcs Aurcos-c de tonforrnidadc com a Minha irn· 
medinta Hesoluçüo de 30 do mez passado, tomada sobre parecer 
da Secção <los Ncgocios do lmperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta do 28 do dito mez, Hei por bem Con
ceder-lhe a ncccssaria autorisação para funccionar no lmpcrio, 
sob ns condições constantes do Decreto n. 0 2. 910 de 19 de 
de Abril do corrente anno, pelo qual lhe forão tra~passados 
os privilrgios, direitos, favores c obrigações que pertcnciuo 
á Compnnhia-1\Iinr.ração Maranhcnse-cm virtude dos Decretos 
n."8 LO!,_',. de 22 de Setembro 1852 c 1.925 de 25 de Abril 
de 1857, fieando sempre salvas as Leis e Regulamentos do Brasil 
quanto aos actos praticados por aquella Companhia dentro do 
lrnpcrio. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
l\linistro c Sacrclario do Estado dos Ncgocios ua Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em sete -de Agosto de mil 
oitocentos sessenta c dous, quadragesimo primeiro da Indcpcn ... 
dcncia c do Irnpcrio. 

Com a Hubrica de Sua 1\-fagcstade o Imperador. 

Jot7o Lins Vieira Cansansi7o de Sinim~ú. 
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DECRETO N. 2.961-de 16deAgosto de 1862. 

Dispensa a Companhia-Thc East D'EI-Rel Mining- de fazer o deposito de que 
trata o Decreto u.o 2.9, 5 de 7 de Junbo ultimo. 

Attcndendo ao que Me representou a Directoria da Companhia 
-The East D'EI-Hei Mining-,Hei por bem Dispensara condiçilo 
do Decreto n.o 2.!Ht-5 de 7 de Junho do corrente anno, quo 
obriga a mesma Companhia a ter em depgsito, em qualquer dos 
Uancos do Brasil, um certo o determinado fundo, como auxilia r 
de garantia dos a elos da sua respectiYa Agencia. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, do Meu Conselho, 
Senador tio lmpcrio, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commcrcio e Obras P uulicas, assim o tenha 
entendido e faça execuiar. Palaeio do Hio de Janeiro em dc
zascis de Agosto de mil oiloccntf>S sessenta e dous, quadrDg-csimo 
primeiro da lndcpcndenda c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins V i eira Cansans(7o de Sinindú.. 

DECHETO N. 2.9lH -de 25 de Agosto de:18G~. 

Conrrde a :\Ianorl Jo/IQ'Iim de Oliv()ira Junior privilegio ·ror cinco annos 
J,ara JH'l'{larar a tinta, dcaomiuada--\'ioleta. 

Attcndendo ao que .Me requereu Manoel Joaquim uc Oliveira 
Junior, e de c:mforrnidatlc com o parecer do Procuràdor da 
Corôa, Sob;'rania e Fazenda Nacional; Hei pOI' bPrn ConeNhw
lhc privi!P~Í•) (lOI' cinco annos para preparar u tinta deuominnda 
-Violeta-; nüo podendo, porém, receber a patente de invenç;1o, 
sem que d1~posite na respectiva Secretaria de Estado a rxposição 
dos meios ou [Hore~so, de que se S!~rve, para conseguir esse re
sultado. 

João Lins Yirira Cansansão de Sinimbú, do l\Tcu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commct·cio e Obras Publicas, assim o teaha entendido c faça 
executar. Palacio ·do ltio de Janeiro em vinte cinco de Agosto 
de mil oitocentos sessenta c dous, quadragcsirno primeiro da 
Jndcpendcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magrstadc o Jrnp('r:ldor. 
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DECHETO N. Sl.9ü3-de :r.>dc,\gostodc 186:1. 

'f'ermitta 11 suppressão da n!timn parte úo art. 6.0 düs novos E.<ttntulos. da Gom · 
panhia do seguros - Fidelidade -,estabelecida nc.>ta Cidade . 

. A.ttcndcndo ao que Ue requereu o Conselho Director da Com
panhia de seguros-Fidelidade-, estab«~lecida nesta Cidade, Hei 
por bem Consentir na supprcssão da ultima parte do art. 6. 0 dos 
Estatutos, po1· quo st~ n~g~~ a rcfm·ida Companhia, e cuja appro
'Yação foi outorgada por Decreto n. o 2. 9.)8 de 4 do corrente 
mez. 

João Lins Vieira C11nsansão de Sinimbú, do l\Icu Conselh•o, 
1\finistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Comrnercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em \'inte cinco de Agosto 
de mil oitocrntos sessenta e dons, quadragesimo primeiro da 
lndepcnrilencia c do lmpcrio 

Com a Hubrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

Jo{i:> Lins f'icira Cansansào de Sinim-Mt. 

DECHETU ~. 2. 96' .. --de 25 de Agosto de 18G2. 

~:t' o:; a o Dc1:rrto 11 "'2 ,8SG •ft• B dr FnerC'iro fff' lR6?, r manda pôr em \'Íior 
o art. 22 do Hc;;imeuto Cousular de 11 de Juuho de 1S17. 

Attcndendo ao que ~fe rcpl'esentárão diversos Consules Gcraes 
do lmpcrio em paizcs estrangeiros, c de conformidade com a 
1\Iinha immcdiata Hesoluçfro de 20 do c(}rrcntc mcz~ tomada 
sobre parecer da s~cção dos Ncgocios .&trangeiros do Conselho 
de Estado: Hei po1· bem revogar o Decreto n .o· 2.886 de 8 de 
},evcreiro do presente- anno, c restabelecer a disposição do. art. 
22 do ltegulamcnto n.o- 520 de 1 t' de .JtJnho de 1~7. 

O Marqucz de Abrantcs, Senador do lmpcri~ CorJSelf'rciro 
de Estado, Uinislro e Secretario dC' Estado dos Ncgacios ~tran
geiros, o tenha assim entendido o faça executar e:~pedindo- os 
despachos nesccssarios. Palacio do Hio de Janeiro cu1 vinte 
~inco de Agosto de mil oitocentos sessenta c- dous, quadragesirno 
primeiro da lnd'cpendencia e do lmpcri(}. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcslade o Imperador. 

JJ/anpte; de .-ibrantc~. 
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DECHETO N. 2. 965- de 3 de Setembro de 1862. 

C4Jncede a Carlos tniz Cambronc, Director da Empteza para o serviço dg 
esgoto das aguas servida~ e asseio publico da Cidade do Hecife da Pro~ 
l·incia de Pcrnambueo, isl'nç<1o, por tempo de trinta annos, dos _ui~ 
rc.~~os de exportação de estrume preparado pela referida Em preza. 

Attendendo ao que l\fe representou Cal'los Luiz Cambrone, 
Dil'ector da Ernpreza para o serviço de esgoto das aguas ser
vidas c asseio publico da Cidade do Recife da Província de Per
nambuco: Hei por bem Conceder-lhe, por tempo de trinta 
annos, que serão contados do dia, em que para semelhante fim 
celebrou o seu contracto com a respectiva Prcsidcncia, isenção dos 
direitos de cxporli.lÇão, para qualquer parte do lmperio, ou para 
a Europa, do estrume preparado pela referida Em preza, c que não 
puder ser empregado n;ts terras da mesma Província; ficando 
esta concessão depPndente da approvação do Poder J,egislativo. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do l\lcu Conselho, 
Senador do lmpcrio, 1\linistro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Comrnercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça cxecuttlr. Pala cio do Hio de Janeiro em tt·cs 
de Setembro de mil oitocentos sessenta e dous, quadragcsimo 
primeiro da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a 1\ubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 2.936- de 3 de Setembro de 1862. 

Declara de primeira cntranda as Comarcas de Palmares e do Cabroo6,. 
creadas na ProYincia de Pcmambuco. 

Hei por brm Decretar o seguinte : 
Ficão dcclaradns de primeira entrancia as Comarcas de Pal-

ma•·es e do Cabrobó, creadas na t>rovincia de Pernambuco pela 
Lei da respectiva Assembléa Legislativa de treze de Maio do 
corrente anno. ..,. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbtí, do l\Jcu Conselho,. 
Ministro e Sec•·ctario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Comnaercio e Obras l'u~licas, e interinamente dos da Justiça,. 
assim o tenha cntcndidb ·e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro aos tres de Sctembm de mil oitocentos sessenta c dous,. 
quadmge5imo primeiro da lndepcndcncia e do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansan~âo de Si1timbú. 



DECHETU N. 2.967-3 de Setembro de 1iJ2. 

Dí•dara ile s<'gnnda t•n!randa a Comnrra de Oliuda cre11da na PreYiucía dt 
Pémambuw. 

Hei por bem Decretar o srguintc: Fica declarada de segunda 
cntraneia a Comarca d1~ Olinda, crcadJ nrr Pmvincia de Pcr
n.1mbuco pela Lei da rcspeetiva Asscmbléa Legislativa de treze 
de l\Iaio do corrente anno. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\fcu Conselho, 
Ministro e Secretario d~ Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas c interinamente dos da Justi{~a, assim 
o lenha cntcnrlido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
aos tres de:! Sdcmbro de mil oitocentos scssr>nla c dous, qua
llrag!~Simo primeiro da Indepcndencia c do lmpcrio. 

Com a HuLrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Joiio Lz"ns Yieira Cansanslto de Sinimbú. 

llECllETO :'í. 2. 968- de G de Setembro de 18G2. 

Conc!'t.lc á Socied.1rlc Allcmãa- Gcrmnnia- nntorisação pnr:t continuar ll 
t'XCI'Cef suas fUtH'Çi'\CS, C approya OS n•s;n~CtÍYUS cstatlllOi. 

Alt~ndend.o ao que rcpwsrntou a Sociedade Allemãa-Gel'ma
nia-, cslauclecida nc . .,ta Côrte, e de conformidade com a minha 
immediata resolll'.'ilo de 17 de Julho do anno passado, tomada 
sobro parecer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho 
de E'tado, exarado em Consulta de 11 de Junho do mesmo 
anno: Hei por bem, ptra que a dita sociedade possa conti
nuar a exercer as sua3 funeçõ~s, Approvar os respectivos es
tatutos, com a dr~clara~~ao: L", dll que llt;f\o salvas as disposiçõt~s 
Jegislalivas ou rc•gulamcntares rclativ:1s aos casos de dissolução 
de sociedalb: 2. o, de que as alV~I"<tções que ncllcs se fizerem, 
fieará<) depen~Jcndo da approvação do novcrno imperial. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do 
Irnp(~J'io, Prc.~idente do Conselho de Ministros, Ministro c Se
ereta rio de Esta-do dos Negodos do lmpcrio, assim o tenha 
c~ntendido e raça cxct;ulat·. P<~lacio do Hio de Janeiro em seis 
de S::le:nbro de mil oitocentos sessenta c dous, quadragesimo 
primeiro da Indepc~ndencia c do Impcrio. 

Com a l~ubrieu de Sua "!\Iagcsladc o Imperador. 

J1!rtrqw;. de O/inda. 
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Estatut~s da societi:ule- Gcr111auia- ua Rio eia ,Jan"h·e. •·o .. 
vist88 na asscmbléa geral em ·13 tio ,\gosto tle -11~00. 

DO FUI. 

A soci<'dade Germania, fundada em 20 de Agosto de 1821, 
fórrna nma reunião para um cntrclcnimPnlo social, excluindo 
tudo quanto possa tocar á negocios políticos. 

§ 2.o 

DOS iOCIOS. 

Cada um púde ser admittido como socio Jogo que ft\r pro
posto por dous socios votantes. A pa·oposta deve ser feita pot• 
escripto, assignada pelo candidato c dirigida á Dircctoria sete 
dias antes da sessão para ser publicada e fixada na ta boa. 
Quando alguma pessoa pa·oposta não soubca· allcmão, é neces
sario que disso se faça menção na propostn. 

A assembléa gemi decidirá sobre a admissão por escrutínio 
por duas terças partes dos votos dos socios votantes presentes. 

DO DIREITO DA. VOTAÇÃO E DA ELEGIBILIDArE. 

Os socios que não fallão o allemão, não terão volo;; nas 
eleições nem podem ser eleitos para qualquer funqãJ na so
ciedade. 

D.\S JOIAS. 

A joia da entrada de qualquer socio é de rs. 22,0CO. 

DA CO;>;"TRIBUIÇÃO ANNUAL. 

A contribuição annual de qualqtwr soeio é tlt' rs. H)~OOO. 



§ ~.· 

:DA DESPEDIDA. 

Qualquer soeio que quizer despedir-se da sociedade, deve 
participa-lo á Directoria. Esta participação se communicará ua 
primeira sessão que se seguir. Com este acto o socio perde 
todo o direito aos bens da sociedade. 

§ 7.• 

DA REELEIÇÃO. 

No caso que a despedida seja motivada r,or uma mudançn de 
domicilio o respectivo socio pódc reentrar a qualquer tempo 
sem mais formalidade. Novo escrutínio tem lugar sómente no 
caso que isto seja exigido por escripto por urna quarta parte 
dos socios votantcss. Uma tal participação deve ser publicada 
c fixada na taboa sete dias antes da sessão. 

§ s.e 

DA EXCLUSÃO. 

Moções para exclusão de um socio, devem ser assignada~ 
por uma quarta parte dos socios votantes declarando os mo
tivos de maneira positiva. A Directoria deve dar parte disto 
ao socio respectivo c aiJlxar a moção na taboa sete dias antes 
da sessão. A exclusão lem lugar por escmtinio decidindo 
duas terças partes dos socios votantes presentes na sessão. 

DA ADMINISTUAÇÃO. 

Da Directoria. 

A Dircctoria ser<i composta de trcs socios, sendo um Pre
sidente, um Secretario e um Thesou1·eiro, os quaes serão 
eleitos annualrnente na sessão de Agosto, principiando as 
suas funcções em 21 de Agosto. 

Compete á Dircctoria : zelar sobretudo no fiel cumprimento 
dos estatutos, deliberar tanto sobre as pmpostas e moções, 
que a ella roriío dirigidas, como sobre qualquer assurnpto 
tia Sociedade de alguma irnportancia; fazer conlractos só
mente depois de ter rccrbido autorisa~ão para isto na sessao; 
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convocar as &essões e fixar a ordem do dia das discussões 
dellas; determinar a compra de mobilia, e impressões dos 
estatutos, dos catalagos e dos annexos. 

§ 10. 

A Directoria tem nas suas dclibet·ações votos iguae&. 

§ 1t. 

DO PRESIDENTE. 

Compete ao Presidente: presidir nas S(:SSões , \'elat· na 
parte economica da Sociedade, no inventario, no livro dos 
estrangeiros, no livro das queixas, e na observação dos con
tractos; convocar as reuniões da Directoria. 

§ 12. 

DO SECRETARIO. 

Compete ao Secretario: . nas sessões a rcdacção das actas : 
o recolher dos votos; ofTerccer os jornaes, &c., em leilão; 
rubricar as propostas para a taboa; a correspondcncia da 
Sociedade; as subscripção dos jornaes; a redacção dos con
tractos; a inspecção da mesa da leitura, c a administração 
do archivo, e os annoncios publicos. 

s 13. 

Compele mais ao Secrct;1rio: a inspecçfio da Bibliofhcca, 
a sua conservação, o seu supprimento, o exame da cscriptu
ração, a composição do catalogo c dos anncxos, tomar conta 
da Dibliotheca particularmente no que diz respeito á quanti
dade c ao e5tado dos livros, e informar sobre isto na sessão 
ordinaria de Novembro. 

§ 14. 

Os pagamentos da caixa da Bibliothc~a devem srr feitos só
mente ao mando do Secretario, c clle póde examinar a 
qualquer tempo o respectivo Jivro da caixa (§ 23). O Se
cretario, a pedido do Thesourciro, lhe entrrgará uma lista 
das multas da :Ribliothrca. 

AI\TE 11. 186,, ;17, 
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§ 15. 

DO TIIESOUREIRO. 

Compete ao Thrsoureiro: cobrar c guardnr todos os di
nheiros da Sociedade sob sua nnica responsabilidade ; fazer 
os pagamentos do fundo geral (§ 23), com o con3cntimento 
dos outros dous membros da Directoria, ou em conformidade 
dos contraclos em vigor. 

~ 1G. 

Compete mais ao Thcsourciro: fazer cscripturac;ão sobre o 
movimento da caixa; apresentar no fim do anno Hnanceim 
ou á sua sahida o competente balanço por escripto; infor
mar verbalmente sobre o estado da caixa em qual.tucr tempo 
nas sessões, ou a pedido dos outros dous membros da lli
rcctoria. A relação por escripto deve ser só nssignnda pelos 
outros dous membros da Direcloria, c ficará H. dias sobie a 
mesa de leitura da Sociedade ao exame dos soeios. Se na 
seguinte sessão ordiuaria não se apresentarem rcclamn<,:õos 
contra esta conta, póde-sc ('Onsiderar approvada, ou depois de 
serem sanadas as rcclarn ações. 

§ 17. 

A cobrança dos dinheiros da sociedade se fará pelo Thcsou
reiro de tres em tres mezes ; sórncnte em casos especiacs e em 
virtude do urna determinação da Directoria, pôde ser antici
pado este termo, porém nunca devo exceder á summa de 20~ 
por uma vez, nem entrar no futuro anno financeiro. 

§ 18. 

Compete ao Thcsourciro: inspcccionar a caixa dos pobres na 
sociedade, c informar na sessão de Agosto sobre as quantias 
recebidas c seu emprego, que fica á discrição da Directoria. 

§ HJ. 

D.o\ SUBSTITUIÇÃO. 

Nos casos de impedimento será substituído o Presidente ou 
n Secretario pelo The~oureiro, e este pelo Presidente. 
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§ 20. 

DO lUORDOMO. 

Haverá um :Mordomo, cujas relações com a sociedade serão 
reguladas por um contracto. Fica sob a sua unica responsabili
dade a distribuição dos livros e a escr·ipturação delles confor
me o § 49. 

§ 21. 

A lista dos preços das bebidas e refrescos, approvada pclo 
l)residente, deve ser collocada na sociedade. 

~ 22. 
~ 

D.\ CAIXA. 

A caixa da sociedade consiste no fundo geral c no fundo da 
bibliothcca. Deve haver dous livros separados para estes dOU$ 
fundos. 

O fundo geral forma-se: 
1. o Por 1 g~ooo da joia de cada socio. 
2. o Por 3:!i't!OOO de contribuição annual de cada soei o. 
3. 0 Pelos rendimentos dos bilhetes para estrangeiros. 
4. 0 Pela contribuição de gente do mnr. 
5. o Pelo rendimento do Lil h ar. 
6. 0 lleJo producto dos leilões dos jornacs. 
7." llofas multas ordenadas nos §~ 34, 45 e c HL 

§ 23. 

O fundo da caixa da bibliothcca forma-se : 
1.0 I1or 4~000 da joia de cada socio. 
2. 0 Por S:ft!f:OO da contribuição annunl do cada socio. 
:J." Pelo rendimento dos catalagos c anncxos. 
4. o Pelas multas ordcnndas nos§§ 51, 52 c 54, e pelos paga .. 

mentos feitos por livros perdidos ou maltratados. 

§ 2't. 

A assembl('a geral decidirá sobre o emprego dos renditueutos 
eventuacs n;Jo espeeificJdos nos §~ 22 c 23. 

§ 25. 

HO .\RCHH'O. 
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~ 26. 

D.\S SESSÕES IH ASSEi\JllLÉA GERAL. 

Para deliberar sobre os assumptos da sociedade, haverá an
uualmentc quatro sessões ordinarias e isto na primeira segunda 
feira dos mezes de Feyereiro, Maio, Agosto e Novembro sempre 
ás cinco horas e meia da tarde; no caso porém que esta se
gunda feira seja dia santo , ou vespera de dia santo, ou se 
houver qualquer outro motivo de impedimento, terá então 
lugar no primeiro dia que melhor convier. Em casos urgentes 
a Directoria fica autorisada á convocar sessõei extraordinarias. 

§ 27. 

As sessões ordinarias devem ser annunciadas sete dias antes 
e as extraordinarias ao menos trcs dias antes na taboa e no 
Jornal mais lido desta Cidade. 

§ 28. 

DA COAIPETENCU .. 

Podeni haver sessão logo que se achem presentes doze membros 
Yola nt~s fóra da Directoria. 

§ 29. 

JlROCURAÇÕES. 

Jlrocurações para substituir socios não serão aceitas. 

§ 30. 

JDIOlUA. 

Nas sessões fallar-se-ha somente a lingua allemãa. 

§ 31. 

DA VOTAÇÃO. 

Para todas as eleições e resoluções , com exccpção das dis
posições nos§§ 2. 0

, 8.0, e 66 precisa-se de maioria absoluta dos 
votos; na paridade dos votos será adoptada a resolução que tiver 
a maioria dos votos dos membros da Directoria, e nas eleiçõe1 
~-..r~ preferido o socio mais antigo da Sociedade. 
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§ 32. 

Se o escrutinio não der maaona absoluta ou paridade dos 
votos, os dous socios mais votados serão postos sós no escru
tinio. 

s 33. 

Todas as eleições e escmtinios são rese•·vados; os votos se 
farão, conservando-se sentados ou levantando-se, c assim se 
contaráõ os votos. 

DAS ACEITAÇÕES E DISPENSAS DE E11PREGOS. 

Os socios votantes são obrigados a aceitar os empregos, para 
que forem eleitos, porém podem escusar-se por um anno me
diante o pagamento de Us. 20,000. A declaração compe.,.nte 
deve ser feita dos presentes nas mesmas sessões, dos ausentes 
no mesmo dia em que a respectiva participação lhes fôr dirigida. 

Os membros da Directoria, que findarem o seu templ), po
deráõ ser reeleitos, porém não serão obrigados a aceitar. 

§ 3~. 

VALIDADE DAS RESOLUÇÕES. PROTESTOS. 

As resoluções das sessões serão obrigatorias para todos os so
cios. Porém no caso que, durante a sessão, tres socios e, no dia 
seguinte, seis socios protestarem contra uma resolução tomada 
nella, por ser ella lesiva aos estatutos no parecer delles, a 
Directoria é obrigada a defe•·ír a execução dessa resolução por 
7 dias. Recebendo a Directoria neste intervallo uma declaração 
da maioria dos socios votantes, exigindo adopção daquellr, pa
recer, a resolução em questão fica sem vigor. 

Protestos de outra maneira não serão attendidos. 

§ 36. 

DAS !\lOÇÕES. 

Moções contrm·ias aos estatutos não devem ser postas á dis
cussão. Qualquer socio póde exigir que seja posto a votos, se 
uma moção é ou não contraria aos estatutos. 
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§ 37. 

Moçõci para reforma dos estatutos devem ser publicadas e 
uffixadas na taboa 14 dias antes da sessão. Sómente depois de 
ter dado cumpriment0 áquella exigcncia, tendo sido meneio
nade e1pressamente em annuncios publicos e fixado na taboa , 
que as moções para refórma dos estatutos entrão em ordem do 
dia, poderáõ ser ellas admittidas á discussão e postas á votos. 

§ 38. 

A Dircctoria será autori5ada a recusar todas as demais pro
postas que não lhe forem apresentadas ao menos trei dias antes 
da sessão. 

§ 39. 

As propostas o moções rejeitadas na sessão, poderáõ ser re
produzidas mais uma vez só na sessão seguinte. 

§ 40. 

H.\S INTRODl'CÇÕES. 

Dos Estrangeif·os. 

Cada soeio tem o direilo de introduzir na Sociedade pessoas 
que não residem na cidade, seus suburbios e vizinhanças, ins
crevendo o nome, &c. do introduzido no livro dos estrangeiros 
da sociedade c dando-lhe conhecimento dos estatutos. O in
troduzido tem. entrada livre na Sociedade durante um mez. 

§ 41. 

P.Bsado este mez, poderá frequentar a Sociedade por mais 
lre3 rnezcs, tendo recebido do Thcsoureiro um bilhete de estran
gdro mediante o pagamento de 3~000 por mez. A Uirectoria 
t~st;í autorisada a conceder este bilhete de estrangeiro por mais 
dous mezcs em casos cspcciacs. 

§ 42. 

DOS RESIDENTES. 

Os residentes podem visitar a Sociedade só por excepção e 
sú na presença do socio que o introduzia. O Presidcnh11 tem 
sobretudo a obrigação de vigiar sobre estas introduc~õcs. 
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s 43. 

Sendo entregue a proposta para admisslio como sacio, tanto 
o estrangeiro, como o residente tem o direito de frequentar 
a Soeiedade sem pagar cousa alguma até a admissão effectiva. 
Um dos socios proponentes deve inscrever o candidato no livro 
dos estrangeiros caso não esteja. 

§ 44. 

DA GENTE DO MAR. 

Gente do mar de navios mercantes podem ser i nt1·oduzidos 
pagando o socio introduclor 4:ti!OOO por sua estada momentanca 
nesta cidade, e fica a cargo do socio introduct.or iltscreVPl' 
seus nomes no livro dos estrangeiros. 

§ 45. 

S.\LA DE LEITURA. 

Os li nos, jornacs, brochuras, mappas, desenhos c outros 
impressos e papeis não podPráõ de manrira nenhuma ser em
prestados por nenhum dos socios ou levados para fóra da Soci(~
dade mesmo temporariamente. Os contraventores fieão sujcittos 
á mult.a de 4:t~!OOO por cada folha singela, livro, & c. 

§ 46. 

Além de uma indemnisação equivalente por qualquer damno 
causado em livros, jornaes, & c., expostos á leitura, a qual será 
marcada pela Directoria para cada caso especial, o soeio res
pectivo ficará sujeito a uma multa, que será dclerminnda na 
sessão. 

§ 47. 

Cada brochura, desenho e folha serão sellados com o scllo 
da Sociedade na occasião de irem para a mesa, e pela segunda 
vez previamente antes de serem expostos á venda em leilão. 

§ 48. 

Os leilões serão feitos por via de regra de tres em tres mczes 
nas assembléas geraes ordinarias, sendo aquelles jornacs, que 
ficarem expostas ao menos durante um mez na Mesa. 
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§ 49. 

HA BIBLIOTHECA. 

A escripturação della mostrará: 
t.o Os numeros dos livros que forão entregues aos socios, 

a data do recibo, e a da reentrega. 
2 o Os nomes dos socios, em cujo poder se achão. 

§ 50. 

Só socios podem receber livros dando quitação no Jivro com
petenté, especificando os numeros de cada livro com data do 
recibo. A reentrega será averbada no mesmo livro. 

§51. 

Nenhum socio poderá tomar mais de quatro livros de uma 
vez; do cada volume, que exceder este numero, pagar-se-ha 
200 réis por semana. 

§52. 

Concede-se para a leitura de cada livro 3 semanas, findas 
as quaes, sem serem reentrcgues, pagará o socio respectivo 200 
réis por cada volume e cada semana que seguir. 

§53. 

O socio que na occaswo de entregar qualquer volume,. de
sejar conserva-lo por novo prazo, o poderá fazer, uma vez quo 
não haja outro pretendente que désse previamente parte de o 
querer, no livro competente exposto para este fim no local. 
A dnta mais untiga terá preferencia. 

§ 54. 

O Secretario é obrigado á pedir por escripto a rcentrega 
de todos os livros que forão pedidos por socios na maneira 
explicada, porém sómente depois de ter decorrido o prazo 
concedido de tres semanas para a leitura. Tambern é auto
risada a pedir por outros motivos qualquer Jivro que estiver por 
mais de 3 semanas nas rnaõs do respectivo socio. Não cum
prindo com este convite, dentro de 7 dias, o socio será 
multado em 500 réis por cada semana seguinte e por cada 
livro, incluídos os 200 réis especificados no § 52. Esta multa 
não será mais cobrada, Jogo que o socio declarar ao Sccrc:. 
tario ter perdido o Jivro rl'spectivo. 
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Snmanas prineipii!das snrfío contada~ por iuldro :~ rcr~~rencia 
<las mullus (§§ Gt, G2 e !:i':.). 

§ !'}H. 

Para r;ula Yolti!:H' pí'r<lido 011 illlll!li~a:lo 1\(l p:trP<'i'l' ch 
St•<'rl'tario, p:t!!:tr-sP-ha :l~.~oo~, s:·m tom:tr 1':11 rultsidt·r;:~·iio u 
eusto da mesn;a obra. 

Tixistid srmpn~ nn lor,al um tino, no flllíll c:HlJ .:cwio po
der:. insel't'\'t'J' o t·ilulo d-e qnalqiiPr liHo qtu• dr·~t·ja <~tlll Stt 

mande vir, c a J)iredoria annuirá a Sl'llldhaHtes uest•j·os s~ 
CDIHicr. 

§58. 

J~'istiníü sPmprc em poucr do Mordomo cnL!lop;ns irnprpssos, 
DOS qu<1es se 8jufitaníü com a po~sivcl urev'id<tdf' os suppritnentos. 
O pl'eço dos catalogos e dos supprimcnlos será Hxauo por de
lerrnirwção da Asscmuléa Geral. 

§59. 

DO BIUJ.\H. 

J<'ioa [lO cuidado da Dircctoria, que sempre cst,•ja exposto n<t 
sala do bilhar um regulamento, que marque os jogos n lixe os 
seus preços. 

§ 60. 

JHSPO.SIÇÕES GERAES. 

Nos assumptos da Sociedade o socio p6dc :-~ppellur súmcnlc 
para a Directoria ou para a Asscmbléa Geral. 

DAS QUEJX_\.S. 

Cada socio tem din~ito de inserir queixas solJrc qualquc·r 
irrQgularidadc na · Socie~ade no li no que scJ!lpre deverá <:stut 
exposto para esse fim no local. Achando a Direcloria a queixii 
fundada, deve rcmcdia-IH immediutamcnlc, do conlrl',rio infor
mará ao socio respcclivo da sua opiAião. Tt,c\us as queixa.» 

l'\1\Tf' 11. 1::;r.:1• ~)'!;, 



novJmente cscriplas devem ser lidas na primeira proxima 
reunião mencionando a maneira pela qual r~,rão rcmt~diadas. 
Súmcnte no caso em que o socio, que se queixa, não fõr satisfeito 
wm a decisfto da Dircctoria, haverá discussão c resolução. 

§ G2. 

nos PMH;'\IEXTOS. 

Os socios são obrigados a pagar ao Thcsoureim a sua con40 
tribuição e outros dinheiros, que devem á Sociedade, 1/,. dias 
depois de lhes ser exigidos pelo mesmo. Os remissos serão 
mais uma vez convidados pela Dircetoria por cscripto, c não 
cumprindo com esta rcclarnnção dentro do prazo de um mez, ' 
~wriio considerados exeluitlos da Sockdade, que se reserva o seu 
dircilo a qualquer tempo. 

~ 63. 

DOS AFFIXOS. 

Na taboa nu sala de Jeitm·a devem ser afixados sômcntc 
annlllll'ios cum a rubrica do Secretario. 

1>0 SEGURO. 

A mobilia c a RilJJiolhcca devem ser sempre seguras contra 
risco de fogo. 

§. 65. 

D~S COLLECÇÕES E S~BSCRIPÇÕES. 

CoJit~r<;fíi'S para qunlquer fim devem ser feitas na Sociedade 
s{Hnente rom prévio consentimento da Asscmbléa geral. Sub.s
eripções den.Hn set· feitas sqrnente com a licença da Dil'ecloria. 

§ úG. 

D.\ DISSOLUÇÃO. 

A dissolução da Sociedade não poderá ser pronunciada senão 
por duas terças partes dos socios votantes presentes em uma 
reunião, para a qual todos os socios devem ser convidados por 
<:irculnr, c c>m conformidade com o art, 35 c srguintes (Jo 
DNrdo n.o 2.'7J f uc t!J de Dt'Z~ruLro dt• 18GO. , 



Deve s~r dclcrmimH.Io nesta reunião aonde se guarda râ o 
archivo. 

~ 67. 

Dando-se a dissolução, a mobilia c a Uibliotllrca da SoCie
dade serão vendidas em leilão particular entre todos os socios, 
c o seu producto, assim corno o dinheiro que houver em caixa, 
repartido entre todos os soei os. 

~ GS. 

DOS ESTATUTOS. 

Cada socio receberá na occasião de tct· a admissi'ío na Socie
dade, um exemplar impresso destes Estatutos; um exemplar 
deve estar sempre expmto na sala da leitura, no qual o Se
cretario accresccntnrá qua~squer emendas, que para o futuro 
se fizerem nos Estatutos. 

Ach<irão conforme com o original esta traducção, pela qual 
se responsnbilisão .- lU o de Janeiro em 11 de Dezembro de 
18GO.- Gl. llolsi - p. t. Presidente.- Fran.z /Jryn - p. t. 
Secretario.- Theod. Kenmann -p. t. Thesourciro. 

DECRETO N. 2. !J69- de 9 de Setembro de 1862. 

Pro roga por oito mezcs o prazo marcado no Decreto n." 72. 87l de :11 tf~ 
DczerniJro de 18Gl. 

Não tendo clwgado ao conhecimento de todos os estabele
cimentos, inn:mdades e corporações constantes da relação que 
acompanhou o Decreto n. 2.874 de 31 de I>czcmbm de 1861, 
o disposto no art. 3. o do mesmo Decreto, Hei por bem pro
rogar por oito mezes o prazo alli concedido, o qual findará 
em o 1. o de 1\Jaio de 1863, para que possiio os mesmos es
tabelecimentos, irmandades c corporações, dirigir á Secreta
ria de Estado dos Ncgocios da );"azcnda seus requerimentos 
devidamente instruidos, á vista dos quacs fique o Gtlverno 
habilitado él resolvr~r sobre a confirmaçfio, rcstricção ou mesmo 
annullnção das loterias que lhes farão concedidas. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Sena
dor do lmpcrio, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Fttzcnda c Jlrcsidcnle do Tribunal do Thcsouro Nacional, 
assim o lenha entendido c o fnça executar. Palacio do 1\io 
de Janeiro em nove de Setembro de mil oitocentos sessenta 
c dous, quadragesirno primeiro da lndependencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua .1\Jagcstade o Imperador. 

J" iscondc dr! .'ÍffJIUjllCrquc. 
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úbCBEIO N. :2.070- deU de- Seicmhro de f8G1. 

-~pprn\a o nrc·ordu l"rli'hrado rntre os banco~ rio Bn1sil, nnral e IIypolhed 
t·ario, r Commerrial e AgriPula, súhrc a cJpsi!!tc•llc'Ía que I'Stt•s fazPm de
!'il'tl tlircilo de t•tni-ssão, reformando os estatutos dacJurllc primeiro banct' 
na Ilarle n'i.atÍ\a ao cupi[<;l. 

Usanr}o da aHribni~iio confi·rida no Governo' pi'Ja Rcsoluçfio 
n.o I .17:! de 28 de Agnsto deste armo, Hei por bem Apprü\"tll: 
o ncconlo celebrado pelo banco do Brasil rom os dous bancos 
f!~ c:llissiío Hnral e Hn10thecario c Commercial c Ar.uicola, exis
tentes ne~ta Códl', para o fl,n de desistirem os ditos bancos do 
direito de emissão que lhes competia a fuvor d.o baneo do nsa
sif; c outr0sim ordenar qu:·, p,tra execução d:iJ tm.•smo accordo,. 
se ohsenrm DS srgnintes disposiçü"es: 

Art. J. o Firn elerado o ftin<lo capital com ((nc foi. crcado o 
flanco do Brasil pr•la Lei 11. 0 08;~ de 5 d.e Jnlho d~~ 1833 a 
:n.ooo:000.70UO, divididos em 16::>.000 acç.õl'S de 200~000 cada 
uma. 

Art. 2. o O au~meíllo dB capital no vnfnr de 3.000:000;?000;. 
fica sujPito ao Hw:;mo onus do n~sgate de papel•rJlncda d-o (io
Vt'r:lo, imposLl pelo art. 4. 0 da sobredita L~i ao cupllal primili\'o 
do banco, para ser e!ft~etuado integralmente dentro <lc dous an· 
Ilos, conbdos d.e~.ta da f a. 

Ar!. 3. o O b::nm do Brasil cerll'ni ao banco f:ommcrdal o 
Agrieola 2í.0:}0 a~·:ü ~:; ao par, em compensaçflo da desist1·ncia 
•tne este fc•z d.o s~~;t direit:o de f)llliss:w, sendo 1 !) • .000' proven-ku.~ 
t(~S do augniCnlo de capit•ll, de qu~ trala o presente n~·en~to, o 
H 000 que rcstfio pur di.1lribuir das 150.000 com que foi incor
r,nrado. 

Art. 4." O' bancn Commcrcial c Agticola pagará 3'0' banca 
fln Bnwil o valor rc•al dns 2't-. 000' aeçfms que receber na propor:.. 
f.~1o das presta1;{i~s n~a!izadas, ou d<~ H>OjúOO po1· acção, COJ'f(lS

P')tHlen!cs 110 capital de 3.H40:00t}:fft000, ficando, além disso, os 
flOssuiflOI'I'~· du·s tHH'i1S flC('ÕI'S obrig-ados· a completar o seu Villot· 
JwmirJttl quando ftk l'xi;.ddo dos dmnais accionistas, na confor
lllidiide dos cslatutos· elo baneo. 

Art. 5. o O hallcn do Brasil enl r<'gar:i ao õanro Rural c Tiv
tJo!ltcril rio a somnn de 4.0U·:00(h0()J em eompensaçlio da d<?srs
ft•n:-i;; qnP t~sle 1;1~: do scn dimito de crnissC1o, do qrral não po-J 
tkr;i j;í1ua!s 11:~ar e:u quanto durar o- prt~zo- que lhe fui concedido 
p<1 r a Ltz•·r OíJC'I'iJ~·úr's. . 

Art. G." L11go qne forem cntregnns no lJancn Commr\rcial e 
A:~-ricr>la a.) :?.'!>.0~10 :~eçüc.;; de qne trata o nrl. 3.", entrará o 
mesmo ba-nm e111 liq nidac;iín, por sua conta e risco, cessando dff 
fazer dt'S(k ~~nt:lo no\'as OfH'ra<:ücs por sua conta . 

. \rt. 7." ;\ liquida<:fw do que l"ala o arligo prccf'dl'ntc po
ri:-r;í :~er irwfllllhid.J [Jf'lo hJtH'O Cntn:m~rcia! e Agrícola <ln do 
(~:·;,~i!~ tn Li!nlt du ar~·,_11:d1J e:lln~ os ruesmo:; celcbraüu; s' 
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nc5tc c·aso a liquidação se fará na confMmidade do nrf. 77 do~ 
estatutos do banco do Brasil em tudo quanto lhe puder ser ap-
pHcavel, c mediante uma commissãa modica, que será previa_. 
mente ajustada. 

Art 8. o n~~nlizada a entrega das 21..000 aeçõrs ao banco 
Comrnercial c Agrícola, e o pagamento ao Rural c Ilypothcca
rio dos 1,.00:000,~000, na conformidade do accordo approvado, o 
denti'O ele nm prazo que não excederá de 30 dins da data dc3lc 
DPcrcto, conwçará a rei imda da circulação das notas dos ditos 
dous bancos; observando-se a respeito da rdirada das notas 
que estiverem em circulaçiio tudo quanto se aclla disposto no 
Decreto n.o 2.ü6's. de 10 de O.Jlubro de 18li0, a respeito da 
substitui~·ão das notas inferiores a 50~000, c que fôr applicavel 
á mesma rPtirada. 

Art. 9. o 03 dous bancos mcr.cinnados podcráô contrarfiu· 
com o do Brasil a operaçfío da retirada de snas notas em circu
la~ão, fornecendo au dito banco os meios nrcessarios para o pa
gamento das notas que houverem de ser rdiradas. 

·Art. 10. Findo o resgate das notas em cireulaçfio dos dous 
bancos Agrícola c Bural, serão todas citas consumid:.1s com a~ 
mesmas solemnidades com que se consomem as notas do baneo 
do Hrasif; c do mesmo modo se procederá eom as notas exis
tentes em eaixa c ainda não emitlidas, c com todo o papel des
tinado á &na impressão. 

As chapas c mais ulensilíos d1·stinados á im pr(•ssão d;l.'Y 
sobrPditas notas serão recolhidos irnm('(Jialalltcnlc {i Cusa da 
1\locdn, onde o (~O\'CJ'IlO os fará inutilisar, q«~<.~Julo o julgar 
convmJicnte, depois de linda a operação da retiraàa das so
breditas notas. 

ArL 11. Fkão revogada-s as di:;posi~õcs em co-ntrario. 
O \'isconde de ,\íhtH]UL'rtf!W, Con5ellwiro de g"itado, Serwdor 

do lmperio, l\linistro n St~crdario de K;tado dos Nc,2;odos da 
Fazenda e Prc5idcntc do Tribunal do Thcsouro Nacional, assiu1 
o tenha entendido c fhca executar. 

Palncio do Hio de· .Janr·iro em nove de Sclcrnhro de mil 
oitocentos srsscnta c dous, quadragesimo primeiro da Jndcpcn ... 
dencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua "lfagcstadc o Imperador·. 

J'/sconde de AWuqucrque. 



JJECHETO ~. 2.!J71-dc JO do Setembro de 1862. 

Concede a Trajano Au~usto fie Carvalho pri\'ilcgio por 10 annos par·a, por 
si, ou por meio de uma Comrtanhia, estabelecer tliiJUCS fiuctuautes no» 
portos c rios do Imperio. 

AUcndcndo ao qne 1\Je representou Trajano Augu!;(O de 
Carvalho, Hei por bem Concede1·-Jhe privilegio por tO annos 
para, por si, ou por meio de uma Companhia, estabelecer diques 
flucluaute!' nos p~rtos e rios do lmperio; não podendo porém 
ree1Jbcr a patente de invenção sem que apresente na respectiva 
Secretaria de Estado urna cxacta c fiel Cótposição dos meios 
c processos de que se serve para conseguir esse resultado, 
como dispõe o art. 4. o da Lei de 2S de Agosto de f830 . 

.João Lins Vieira Cansansfío de SinimhiÍ, do 1\feu Conselho, 
Senador do llllpel'io, Ministro e Secretario de Estado dos Nc
goeios d 1 Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o 
teaha enlendidr) e fJÇ:l. cxc~utar. J>alaeio do Hio de Janeiro 
em dez áe Setembro de mil oitocentos sessenta e dous, qua
dragcsiuro primeiro da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador • 

./o :"lo Lins Vieira Cansa'rlsrio de Sinim!Jú. 

DECHETO ~. 2.972--dc JO de Setembro de lS(;2. 

Concede a ~T.1nocl Domingut's Patrão Jll~hilcgio por 10 anno!l IJara cmprc~ 
gar no mar c em terru o marhinisaw que diz ter iuycntado 11ara suhs-
tiruir o rapo r. · --

Allcndendo no que Me requereu 1\Ianocl Domingucs Patrão, 
e dt~ confonnidatle com a Minha lmmediata Hesolução de 28 
do nH~Z passado, tomada sobre o parccea· da Secção dos Ne
go!~ios dü lmperio do Cunsdho de E.,tado, exarado em Con
sulta de 12 do dito mcz, Hd por bem Concedm·-Jhe privilegio 
por JO unno:; para empregar no lllilt· c em terra o machinismo 
que di1. ter inveutado para snb.~tituit' o vJpor; nilo podendo 
JWrt~m receber a p.1tcnlc de invenção sem que apr~scntc na 
re~pectiva Secretaria de Estado urna cxacta c fiel exposição 
uos meio:; ~~ proce_;;so <1:~ qtw St~ serve para conseguir esse re
sultado, na J{írma do art. !t-. 0 ua li~i d~ 28 de A~osto llc 18:Jn . 

.Jofio Lins Vicin C:wsansão de Sinimbír, do Meu Conselho, 
s~~LdJr dv l:upl'fi,), 'Ilnbtro c Sc::erctarill do Eslado doJ Nc-



godos da AgTicultura, Commcrci.o e Obras PuLticas, assim o 
tenha entendido c faca exceutar. Palacio do ltio de Janeiro 
em dez de Sctcmbt·o ·de mil oitocentos srsscnta c dous, qua
dragesimo primeiro da lndepcndcncía e do lmpcrío. 

Com a Rnbrica de Sua Magesladc o Imperador. 

João Lins rieira Cansatzsão de St"nimbú. 

u;.;:r.nETO N. 2.973-de 13 de Setembro de 18tH. 

Appron1 os Estatutos. da Sociroade Allemiia- de llenelicencia. 

Attcndendo ao que representou a Sociedade Allemãa de Rr
neficcncia.., e de conformidade com a Minha immcdiala Uesolução 
de dous de Junho do corrente anno, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado 
rm Consulta de sete de l\faio do mesmo armo: Hei por bem 
para que a dita Sociedade possa continuar a exercer as sua!t 
fuucçõcs, Approvar os respectivos Estatutos, ficando as alteraçõrs 
que nellcs se fizerem sujeitas á approvação do Governo Imperial, 
c devendo passar-se a compctrnte Carta para sen:ir-ltw de litulo. 

O l\farquez de OI inda, Conselheiro de Estudo, Senador do 
Imperio, Presid{'nte do Conselho de Ministros, l\linistro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperro, nssim o tçnha 
entendido e faça executa~·. Palacio do lHo de Janeiro em treze 
de Setembro de mil oitoc~Jntos sessenta e dous, quadragcsimo 
primeiro da lndrpendencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sna 1\Jagcstadc o Imperador. 

Marqur;; de O/inda. 

DECRETO N. 2.974-de tG de Setembro de 1862. 

Pcrmitte á Companhia de Nawgação por Vapor no rio Parnahyha da Pro~ 
,·iocia do Piauhy, continue a funccionar, e approva seus Estatutos. 

Attendendo ao que Me representou a Djrectoria da Com
panhia de navegação por vapor no rio Parnal•Jba, da Prc~ 
:vjn~ia do Piunhy, c Tendo Oln·ido. o p3rcc<'l' <l\l Srn;tto dflo8 



Nrgotios do lmpcriu do Conselho de Eslnc.lo, exarado em Con
sulta d~ 26 de Abril ultimo, Hei por bem pcrmiltir que a 
u1esma Companhia continue a funccionar, c approvar os l~sta
tutos, que eom cslc baixão, ~ficando salva qualquer resolução 
()IW se houver de tomar sobre a doutrina dos arts. 9. 0 e 25, 
rclnliva ;í el<'it;ão dos Din•etores. 

João Lins Vieira Cnnsansfio de Sinimbtí, do 1\lcu Conselho, 
SPuador do fn.perio, J\Jinistro c Sccrrtilrio õ~ Estado dos Ne
gocias da t\gri<'ullurll, Cornrn('rcio c Obras Publicas, assim o. 
tenha ~?ntendido e faça exccúlar. Pala cio do Hio de Janeiro 
em dezascis de Setembro de mil oitocentos srsscnta e dous, 
quadragesimo primeiro da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a P._ubrica de Sna .Magestadc o Imprrador. 

João Lins J'"ieira Cansansão de Sinimbú. 

J:statutas tia Companllia de ~avcgac;ãn a \·apor no ••lo Par• 
nahyba do l'iaul•y • 

.. riTULO I. 

D.\ COlJPANJIL\ E SEUS FJ~S. 

Art. 1. o O objecto c fim da Companl1ia é levar a ctleito a 
navegação a vapo-r no rio Parnahyba na rórma do contracto. 

Art. 2. o O fundo da Companhia será de cento e ciucocnta 
contos de réis, divididos em acçücs de 100:til000 cada uma. 
Esle fundo poderá ser augmentado com approva~ão da as
scmbléa geral. 

Art. 3. o O capital das acções que estiverem subscriplas até 
o dia da installação legal da Companhia, será realizado em 
prestações <lfrecadadas p<>la respectiva Directoria, sendo a pri
meira de vinte por cento quinz-e dias depois da mesma ins
t<illação, c as seguintes á medida que o exigir o desenvol
vimento da cmprcza , entrando os accionistas com as suas 
quotas no prazo de 40 dias da data dos annuncios publi-cados 
nos jornaes da Capital, com tanto porém que ellas não exeedão 
ao valor da primeira entrada, e que entre uma c outra haja pelo 
ínenos o espaço de trcs mczes. 

Os accionislas que morarem além de 60 Jeguas da Capital 
terão o prazo de 90 dias para effecluarem suas entradas. 

Art. r,.. o O accionista que, depois de verificar alguma entrada, 
ddxar de fazer as subscquc.ntes dentro do pr•azo marcado, per-
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dtmi a beneficio da Companhia as quantias, com que houvcl' 
entrado, e as aeçõe.i ficaráõ á disposição da Companhia. Ex~ 
ceptuão-sc: -Os casos cxtraordinarios de força maior, e evi
dentemente provados perante a directoria dentro de tres mezcs 
contados do dia do \'encirnento do prazo, nos quaes casos a di~ 
rectoria decidirá o que fôa· de justiça. e cquidade. 

Art. 5. o E' permitlida a subsca·ipção de acções dentro dos 
limites do art. 2. o até a instullação legal da Companhia; o 
se até essa data não estiverem subscriptas todas as mil e qui~ 
nhentas, não serão mais admittidas assignaturas sem delibera
ção da assernbU~a geral dos accionistas, sob proposta da res
pectiva directorin, qu:mdo o subscripfor quizcr o numero do 
10 acçõcs para cima, e com deliberação da directoria quando 
inferior a este numero. 

Art. 6. o A Companhia trrá a sua séde na Capital da Província, 
e durará o prazo de 20 annos do seu privilegio, contados na 
fOr·n~a do contra elo, podendo se a· pro rogado, findo esse prazo 
por· determinação de assembU~a geral dos srns accionistas. 

Art. 7.0 A Compunhia poderll ser dissolvida por deliberação 
de sua assembléa geral, antes de findo o prazo do privilegio, 
no caso de se conhccet' evidentemente em vista das operações, 
provadas pela cscripturaçiio da Companhia, que a sua continuação 
é prejudicial. 

TITULO 11. 

DOS ACCIOXIST.\S. 

Art. 8 . ., Será considerado accionista o possuidor· de uma ou 
mais acções, seja como pr·imeim proprietario, seja como cessio~ 
nario, cvm tanto que neste ultimo caso estejiio as acções com
petentemente averbadas no livro de registro da Companhia. 
O averbarnento, para ter lugar a transferencia, será feito á 
vista das referidas acções, pt·esentes as partes contractantcs, por 
si, ou por seus procm·adoa·cs, sem que haja endosso nas apo
lices, o qual fica pmhibido. 

Art. 9. o Só mente poderáõ votm· os accionistas de duas 011 
mais acções. Os que possuírem duas acções, terão um voto, 
e d'ahi para cima um voto por cada duas acções; mas nenhum 
accionista poderá ter mais de dez vot•Js, quer por si, quer por 
procuração de outro. 

§ Unico. Ningucm poderá ser procumdor de accionista sem 
que o seja, e tenha voto. 

Art. 10. Os accionistas só serão responsaveis pelo valor nominal 
de suas acções, e estas poderáõ ser doadas, vendidas c hypothe
cadas, e por qualquer fôrma transferidas na fôrma do art. 8.0 

PJRTF. lf. lfln'Z, :'!~, 
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,\ rl. 1 J. ():; acciuni:-.tas 1'111 e;lso nenl111m po<lerMi rt'lir;lr da 
Ct•mp:lilllia, ant<•s Je tinJo o prilzo de StJJ du1\1~àu, parte alguma 
tlc suas entradas. · 

Art. 12. H a venJo accionislns com fi r mas sociars, podt•rilõ 
todos os soeio:~ qua as representfío assistir, e dis<:utir nas I'I'U

ni<1l~s dJ asscmblúJ geral, nus só um delles pou~rú votJr c ser. 
volado. 

Art. 13. N<~nhum accionista terá dir!'ito de votar· em virtudH 
ele acçü1~s que ni11J ll~nllão sido devidamentn avnrbadas, flPio 
JIIPIIos, dou.-; mr~zes anles dJ n~uniào da ass~mbl,·~a gt•ral, salvo 
o easo Je trau:;l'erenda por hcn.1nça. 

'lTrrLO IH. 

Jl.\ .\ ~ S :<:~lBLI~A G ER.\ L 

Art. 1 4.. A lolalidarle dos nceionistas serêi n•pt'f'S<'ntad;t pda 
asst~mi.Jiúa gr~ral <lo.i aeeionütas que tnem dirc~ilo de volar, cou
vocada n vr~rilkada raos termos destes I'Slalutos .. 

Art. 15. Fornwní a assmublé.1 geral a rt•uni:lo legal nH•nte 
eonvocada dos accionistas que t1~ern dirPito de volar. Os outros 
êlCcionistas poder:íü assi~lir <Ís delihnra~·ü<'s, e propôr e disculir. 

A rl. 1 ü. 1\ eonvocat:ão da assembléa geral lt~rá I ugar por cun
,·iln da tliredoria, iirmauo pelo ~~·u PtPsid«'lll(~ c Secretario, 
:tflixado tÍ porta do estai.Jclceimenlo nmi lugHres mais publicos, 
e publicado uos jornaes mais lidos da capitaL 

Art. 17. No dia c hora marcados para tt rcunifto da nss(•mbléa 
geral, esta se julgará constituida, t•stando pr('Senlcs lautos ac
f'ionislas quantos representem um terço de yotos. Se no dia 
designado u:lo complll't•ccr rmmero sulliciefllC, ltav('rá nova con
vocaçfio, dcdarando-sn o 111ottvo della, c nesta reunião a as
~t>rubll~il geral poderá deliberar com quatquct' uumcro de \'olos 
j.lf'esen l('S. 

Except.ua-sc a reuniJo em que tPnha de tratnr-sc da reforma 
dos eslatuto:', de augruenlo de capital da Co111panhia, c da dis-
solu\:fio, proroga{·ão c liquidação desta; porque ucsles casos 
devem estar presentes accionislas que rl'prescntt-m }J<•Io menos 
()ous terços dos volos; ainda assim uflo poderá ser tomadn 
t.lecisfio alguma denuili\'a na meswa rcuniüo em qu{~ fôr pro
})OS ta. 

Art. 18. Todas ns delibcraçl'ío da assembléa grral serão tomadas 
JlOI' pluralidadn de votos, menos no t•.aso da cleic;ão (}a dircdoria, 
•1Uí~ se regulará tHl fórrnn do art. 25. 

Art. 1H. A asscmbli·a gt'l'id se reunir<Í onlinnriamrntc duas 
n•zes cada ;wnn, nos nwzes de Jant'iro, e Julho·,·~ nPstas n·u-
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ni~11'S a dir;'í'~·.in aprr:-;~·nL1riÍ o n•!afor:o do <'.~Lldo da Co:n pa
nhia, e o~ n~:>peetivo.; bJlanços, lixado:; enr 31 de J),·zembro ~~ 
30 flt~ .l11nho. 

Art. 2:J. ,\s rcnni\i(~.~ rxlraordiwtrins t~·rJo lu~al' qnandn a 
dil'el'loria as convocar, on qunndo lhe fôr i:;so r,•qnt>rido em 
I'Ppres,·nta\'cio inr!ivid!lidllwllle as::~i;!n<1da por· tantos aeeionbta~ 
']llHiltUS I'I'(I!'I'~Cn!ern lltrl quinto das <H~ÇiiC1 J'HSSadas. 

Art. 21. Em Yirlude d1• tal reprcsPntn~~:io dc>vt~n1 a Din•doria, 
ronvoeill' a assí•lJih!é:l g('ral, dentro do prazo 1!e oito dias, ~~ 
qu;•nrlo o n;"1o f<H;:t, m necionistcls o ,.oder;íii f<lZ('I' por an
nllll' i 1s publiros, nos (jlli\l':., s1~ nss:gtH'!ll corn desig-naçfio do 
nnm' ro tle al'çües de cada um, c tlel~:ar<mdo o moLvo da con
vocaeão. 

,\rt. 2:2. A ns::.0mhi(~.l r:;f\ral, rrnnid<1 níl fúrma cln nrtign an
t,~r,~~(!l-nle, s<Í pod1•r{t tomar dPliheraçfies, comparecerH.lo acdo
nist:~s que rqHP:;l~rll•·tn n maioria. 

Art. :! L :\ a:>SI'lllb;{-:t ~Pral ter;Í um Pn•:•idPnft• P. clnn-. ~~~~~
r.rdario.~, lodo:; Pi{•i!n:; nnn!!<llilll'nfe pnr maioria rPlativa dt~ 
voto:> em <·~cruliniü SI'CI'dn, sendo n do Pn·~Lknl1~ S!'par;Hla. 
t~ a dos Seerdarios ~~m uma lista, dos quaes o mais votado ~er;l 
o prínwiro, <'o innltNliato o s:-gundo. 

,\ri. 2·'•· No impt•dímento do Prt•sidt>nlr, o ~ubslituir;Í o 1." 
Snerrtario, e na falta deste o srg-undo, sendo este.., suustiluidos 
nrs se:rs lu~an s rwlos irnmPdintos rm Yolos. 

Art. 25. 1\'n n·nnUio da AssernhJ,;a Geral do mrz de Janeiro 
te l'ii lugar a t'l(~i(·;b ch dirt~doria por rserutinio sPcn~to, o 
maioria absoluta d1• Yolos., p0dcndo ser ri'I'!Pitos os rtll'!llbros 
éHlkricnncn!e rHl!lll'íH!ns, e em rnso rwnhnm dl'ixnrüõ de o 
~~·r· ao nu~nos um. Se rtl'nhnm aeci(lnisla, on sú ahwm, ob
tiV!'f m:lioria ahsolula de \'oto.,, enlrarái1 f'rn srgnndo escnr
trnio os mais rotndos l'tn ntllli!'I'O duplo dm dirl'dOI'('S qtw 
nrll:~ deven~m ser "l1•ilos, c quando no SPgli!Hb Psrrn!inio sn 
n:'ío possa obter mnioria ílbsolnta ficartíô l'l<'itos os mais vo
tados. Em sl'gu:da se clf'gi~I'Íl a .Mesa da ass1'rnhlóa geral c 
Commi-,silo Fiscttl, composta de tres membros f{UC dcvcníõ servil· 
um anno. 

Art. 26. Compele ao Prcsidentl': abrir· c fcclwr ns SI'SSt1rs, 

conceder a palavra, manter a ordem ~~ a I'Pglllaridade n.1s 
disenssüPs: c conunnniear as dclihcr;~ç,ks da asscrubll·a gcr;1! 
á diredorLt pnra csla as far.cr cxrcutar. 

A nenhum aedonista será pcnnítlido, mc:-mo para rxpli
caçõf's, f;d!t~r mais que duas vczf's sobre o mes111o nssumpto, 
a execpção da din~ctorin q11c poderá sempre rcspondel' ás ar
guit:õcs qnc lhe forem djrigidas • 

.\rt. 27. Cnnpctc no 1. 0 Ser~rctrtrio: 11'1' c rNlig-ir· ns nctus, 
fawl' a corrc.-;po:Jdl~ncia e o cxpn~~nt1•, qun sc~ní lambt~m ns
~ignauo pc!o Pn·sidenlc; o npurilr 'co:ljunetan!l'nle com o 2. 9 

Sceret:u!o o:.; vot(l5 das <'ll·içü:-.; n f{'H~ s:' procn!··r _ 
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Art. 28. Dttraule a ;Jpltraçiío do . .; votos, touwr;.íõ as.;;enlo na 
1\lesa a par de earla Seerdario dous aeeionistas de maior uu· 
mero do ae~ües (!UC com el1es farão a <tpun.t~·ão. 

TITULO Ir. 

IH cu:U~IISS10 FISC.\L. 

Arl. 29. Compele il Commissfio Fiscal: cxaminnr o c'slado 
da escripturação da Cornp<mhia, c o cu111portamento dos em
pregado~, c fiscalisa r süus estatutos, c se as decisões da assernbU~a 
geral tcem sido rcstrictanJCntc executadas, para o que lhe 
será fl'anquea~o todo o estabelecimento, e a dirccção lho dará 
as informnçõcs e esclarecimentos que forem exigidos . .Esto 
exame terá começo Jogo que a direcção. lhe apresente o ba
lanço semestral, c será concluído trcs dias antes do mnrcado 
para a reunião da assembléa geral, na qual a commissão 
êlprcscntnrá o seu relatorio por escripto. 

Art. 30. O relatorio da Conunissfío Fiscal será transcripto no 
livro das actas da assernbléa geral, c impr('sso com o balanço 
para ser distribuído pelos diversos accionbtõls. 

TITULO Y. 

DA .\Dlii~JSTR.\ÇÃO. 

Art. 31. A administração da Companhia compele a uma 
directoria do cinco membros eleitos annualmcnfc. 

Art. 32. Só poderáõ ser eleitos direclorcs accionistas quo 
tenhão ao menos dez acções, as quaes serão inalienaveis duranlu 
(I tempo em que elles estiverem no exercício de suas funcções. 

Art. 33. Além da directoria havrrá mais um Gerente, do 
nomeação livre desta, c a clla sujeito c responsavel, percebendo 
annualmcnte o salario que lhe fôr· arbitrado. 

Art. 3~. Não poderá ser Gerenlc o accionista que não tivm· 
ao menos vinte acções, as quacs serão inalicnaveis durante o 
cxel'cicio de seu emprego. 

Art. 35. Todos os mais emprrgados que forem nccessarios 
para o bom andamento dos negocios da Companhia serão da 
livre nomcac:ão da Dircctoria, sob proposta do Gerente, e ven· 
ceníü o salario wrc i.lf!Ul'lla de an:unlo c <'m c~tc Jhrs ur-
1>ilrar. 
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Art. 3f.. Com,wtc <i dirt'rloria: 
~ t.o Elf'ger d'cntrc seus mer•aiJros, U:ll para Presidente e oulro 

Jlilra Secretario. 
~ 2. 0 .Mandar imprimir c nssignar as apoJices que tem de sca· 

t'llaitidas. 
§ 3. d Conlraclar a compra de barcos a vapor c dos de r<'hoqtw, 

t1 conslrucção de armazcm, c tudo mais que fOr ncccssario para 
montar-se a Comp;mhia de confonnidadc com o contrnrto. 
~ I,.. o ~ornear o Gcreulc, e nscalisar a maneira por que elle 

(ll'OCt'd,, no cumprimento dos seus dneres. 
§ 5. 0 ~omcar-lhc substituto durante qualquer impcdimrnto 

tt~m porario, suspendê-lo, e mesmo dcmitti-lo de suas funrçõcs. 
§ 6. o Nomeat· e demittir, sob JH'oposta do Gerente os mais 

cmpt·Pgados da Companhia. 
§ 7. o Organisat· as primeiras tabl'llas de frt'fcs c pnssngens, 

hem como nomear os arbitras para ot·ganisnç;io dos posteriores 
dn acrordo com os arts. 11 e t!J. do conl raeto. 

§ 8.0 Propôr· â assernbléa geral dos accionistas as allernções 
que Pll!('nda convenientes nos presentes rslnlutos. 

§ 9." OrJnnisar os rPgulamenlos que forem neeessnrios, nos 
quaes mnrcará os deveres de cada empregado, os ordPnados 
que devem perceber, c as finnças que tenhiio de preslar. 

§ 1 O. Organisr.r, e entrrgnr á Com missão l'iscHl para o 
devido exame os balanços sernPstrat•s que lt'rn de s•·r prc
sPnfPs a nssernhléa geral em suas reuniões de Janeiro e Julho, 
fazer.do-os puhl icar com o rrlutorio da mesma Com missão nos 
jornaes mais lidos da Capital. 
~ 1 f. Convocar a asscrnbléa geral nas i>poras de suas 

rcuniürs ordinarias c extraordinariamente quando o bem da 
Comp;anllia o exigir, ou lhe fôr requerido na fórum dos 
arts. 20 c 21. 

§ 12. PromoYcr por todos os mndos a prosperidade da 
Companhia, solicitando dos podcrf's do Estado os melhora
mentos, que houverem mister as Leis do paiz para o bom 
cxito da Companhia, os privilegios c immunidades a que possa 
aspirar. 

Art. 37. Todas as deliberações da directoria serão por 
maioria de votos, c lançadas nas actas em livro especial, quo 
serão assignadas pelos rnembf<.)S presentes. 

Art. 38. Os membms da direcloria tem direito a uma 
gratificação de 3 °/0 , deduzida dos lucros líquidos pnra divi
dendos semcslracs, a qual será dividida com igualdade entre 
cllcs. 

Art. 39. Os directores serão substituídos, em seus impedi
mentos, pelos accionistas que na respectiva vota~ão lhes forem 
immediatos em votos. 

Art. 40. A directoria teni amplos e illimitados podere~, 
em rcscna alguma, para a direc,;ão, c administraçilo da 
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Cnrnp:1nllia, c Lem ;1s ;i in parél demandar, e ser cJ~~rr:and;Hla, 
(~ p11 r a rqm_.sentar a Com pan!1ia per<wle os di ver.:;os podL'I'l'S 
do E~tado. 

Art. ld. C:ornpcto (lo Gf•n•nte: 
§ J. <> Pro pôr ü direclo:·ia a nom,~ação c dcmi~•sJo dos em~ 

prPgados. 
~ 2. o Administrnr, c dirigit• a narc;.;nção da Companhia, c 

tudo o que lhe é relativo, 
~ :L o Exl'rutar ns ordl'ns da directorln, qtH'I" rPlatirns no 

O~)jl'cto da Companhia. quer á obsf'l'\'aneia <.lo contracto, dos 
prt•sPnt,·s cst<itlltos c dos J'PglllallH'n~os qtw organi.~ar·. 

§ r... o ArresPntat· á dirccloria um h:llan~·o tritnestral, e outro 
dl'linilivo no fim de cada anuo, ac0111panhado do seu re
I atorio. 

"\rt. !a.~. O g"PI"<'nl«' fpm tlin•ito de nssislir iÍS ~Pssões da di
rectoria, mas nellas súmente lerá voto consullrvo. 

TITULO \"I. 

.\rt. ~:1. o, lnlnnçns sPmrs:rars scr:Í;) imprdf'rivelmen[(} 
!:l}:I'I'S('IIfildos <Í ól'S!'lllhl{•a ~wral Pnt sua fl'llnii'io onlinaria. 

Art. 4'1-. Dos lunos liquid•,s d1~ cada sPrnestrr. SI' fará o di~i
df•udu da 1:o:npanltia uns 111!'7.P:; de .lillwiro ~~ .Julho de cada 
anno, dt•duzindo-se prinwiramente nm por CC'nlo, p:tra fundo dr1 
fi':-\Prva, e dnco por cento do valor f'mprcg:Jdo nos har(:os dn va
por c de rcuoqnP, quP li<:arêÍii crn caixn apllkados á rl'forma dos 
tnl'srnos b:ueos calculada em 10 annos do duraçiin. Estes cinco 
por cento S(~rüo cmpt·egadus em fundos publtcos de mais s<·gu
ranç,, c rendimrnlo. 

:\rt. la.:>. Na dissnluçiio da Cornp:mltia o fnnflo de t"f'~crva, 
fJIW IJOtn<'r, s,~rü accumulado ao capital, e div1didt) pelos accio
uislas existentes. 

TITULO VII. 

IJISPOStÇr)ES GEIUES. 

Art. M). O fallt•citrH'nto rlo accionist:l não obl'iga a liqnidat• 
~ Co111panhia: st~tts lll~l'dt>irns, ou l'<'pn~sentantPs niio podenú} 
d1~ f't)l'llla algu111a rrlr f'Jnh tr;tço:; ao andarn1~nlo das opPrnçócs 
dc~lla; c r,ú tPnio direito iJ. perc:~pç;i:l dos divid('!Hlos, c â tra!IS· 
faencia de suas <H'<;ües. 
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Art. !;.7. A uirct:çi'io f.I'OCUI':li'<Í Sl'lllprc n!Limar ror rnrio de 
nruilros a:l Gonte.;La;;<ks que se suscitarem durante a sw1 adllli
uistr.t (;fin. 

Art. !,.8. Todas as volaçõcs, em que hom·cr empate, serão de· 
cididas pPla sorte. 

Art. 4-!l. A escript.uraçf•o da Compnnhia scní frarHJUPíHla aos 
nccionisliiS, desde qu1~ a Cn111111Íssf10 Fisl'al ti\cr ultirllildo os 
seus t'XH111es nlé tn•s dias (kpois da reuni;io da asseml>ll·a gcrul. 

Art. 50. Todos os oojedos dt· prnpril'dad'-' da Companhia, su
jt~ilos a risco de lllilJ', de\'PJ'<Íõ ser st•g-ur·os liiHIUttlmeutc. 

Art. ~~. ~o easo d1~ dissolu~·iío da Companhia a asscrnhl{·a 
gNal dos S<'IIS necionistas mili'Cill'iÍ o modo por qu<.: se de v a 
\Cfifit111' ll Slli.l Ji<}UÍdiHJIO. 

TITULO YH I. 

JHSPOS~ÇÕES TH.\\SITPUUS. 

A 1t. ~n. l\'a pri nteira 1'1'11 niiio dn i!Crionis!as quP tem dl' aprc-. 
dar os pn~senles t':-ilalulos, serüo eleitos 11a li'•rma do arl. 2:~, um 
l 1 n~sidcnt1•, e dous St•crelarios que consliluiníõ n 1\l,·sa da iJSS<~llt
l•l,~a gi'J'(II. Esta ~lcsn, ror(·m' Sl'fÜ provisoria' c fiea obrigada 
<.1 solicitar do (iovcmo IHIJWI'ial a approva~ão dos IIH'SillOS esta
tutos, e a <·onvocc.Jr, logo que elles st·jiio approvados, os respt•c
tivos accionistt~s, para se proc«~dcr ;ís prim<'iras elei~·iiPS do arl. 
25 com as quaes se julgará constituída c inslallada u Companhia. 

I~slá ronforme com o originnl. Directoría ~entrai do l\linislc
rio da Ag-rieulturH, Commercio c Obras Publicus, em 1G de Se
tembro de 18ü2. -José Agos:inlto .lliorcira Gaimarâcs. 

DECltETO N. 2.975- de 20 de Setembro de 18G2. 

Concede á SociPdadc Italiana de ncnrficcncia antorisa(âo para continunr 
as suas funct;õcs, c appro\a os rcspccti\os Estatutos. 

A Ucndrndo ao que rf'prcsenlou a Socicdude ItaJiana de Dc
ncricPncia, e de confonnidade com a 1\Jinha lmrncdiala Bc
solução de 2 de Junho ultimo, tomada sobro parecer da Sccçflo 
•los Ncgocios do lmp•~rio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 5 de 1\Jaio antecedente, Hei por bem, Jmr·a que 
a dita Sociedade possa continuar a exercer as suas ftHIC{'õcs, 
approyar os n·spcclivos Eslulutos com as sc'guintes alterações: 
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1. 11 o cmprrgo, em bens de l'aiz, do capital fixo destinado a 
f<,rmar o palrirnonio da Sociedade na conformidade do ~ 4,o, 
art. 12, deve limitar-se aos predios nccessarios para as sessões 
e enfermarias; 2. a ao art. 2:3 addicionar-se-ha que nenhuma 
innovação, ou reforma dos mesmos Estatutos podPrá ser dada 
á cxecuçfio Sl'm próvia approvação do ()overno Imperial, do 
qne se passaní a competente Carta pal'a senir-lhc de titulo. 

O Marqucz de Olinda, Conselh•·iro de Estado, Senador do 
Jmpcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado dos NPgocios do Irnperio, assim o tenha 
entendido, c fm:a Pxccutar. Palacio do 1\io de Janeiro em 
vinte de Setembro de mil oitocentos scss(•nta c dous, qua
dragt•simo primeiro da lndPpcndcucia c do Jrnpcrio. 

Com a Uubrica de Sua Magrstadc o Imperador. 

JJ/arque~ de O/inda. 

Estatutollii ela Sot'it•el:ule Uali:tna d~ BeneflcPnt'!!a elo Rio ele 
.tuneiro, a•cfoa•maelos 1•cla ussenabléa de ~G de t'e,·ereh•ct 
de t~WU. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E DO SEU FIY. 

Art. 1. o A Sociedade Italiana de Bcneficcncia, estabelecida 
no Hio de Janeiro, compõe-se de um numero indeterminado 
de pessoas, que juntão as suas contribuições para o fim de 
soccorrcr com actos e conselhos aos Italianos necessitados re· 
sidentes ncstn Cidade. 

Art. 2. o Serão socios, c gozaráõ das vantagens inherentes 
a esta qualidade todos os Italianos, ainda que naturalisados 
estrangeiros, que na posse dos seus direitos sociaes pagarem 
á titulo de otferta de entrada uma quantia não menos de 
cinco mil rÇis, c que concorrerem cfTectivamcntc com a con
tribuição mensal de mil réis. 

CAPITULO 11. 

D.\ COlUIISSÃO DIRECTORA (ou DIRECTORIA). 

Art. 3. • A administração da Sociedade é confiada á uma 
commissão dircctora (ou dircctorit~) composta de doze socios 
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isto é, um -Presidente, um Vtce-Prcsidentfl, um SecrtJtario, 
um Vice-Secretario, um Thesonrciro, um Vicc-Thesoureiro o 
seis Syndircs. 

Art. 4. o São atlribuiçõcs do Presidente: 
1. o Convocat· as reuniões da directoria da Sociedade em 

geral, presidi-las e dirigi-las. 
2. o Nomear a com missão das eobrançns na conformidade do 

prescripto no art. 14. 
3. o Conceder subsídios, que nüo exccdão a cinco mil réis. 
4. o Receber as petições dos recorrenws, as quaes se forem 

para quantias que cxcedão á cinco mil réis, serão remetlidas 
ao Syndico em serviço para dar o seu parecet·, e de conformidade 
com elle será decretada a quantia de subsidio e o modo por 
que deve ter luga1· . 

. 5. o Autol'isar o pagamento das dcspezas que absolutamente 
forem nccessarias. 

6. o Assignat· a!t deliberações da dircclQria e as da assembléa, 
c promover a sua execução. 

7. o Apresentar á primeira assembléa annnal dos socios o 
rclatorio e o balanço mencionado no art. Hl. 

8. o Representar a Sociedade em todas as suas relações, quo r 
particulares, quer para com os Governos ou autoridades. 

9. o Ter á seu cargo o <trchivo de lodos os papeis, o registro dos 
socios, e o livro de talão das ordens de pagamento, podendo 
em qualquer occurrencia chamar a si os outros livros quo 
estiverem em poder do Secretario, c do Thesoureiro. 

10. Cuidar por lodos os meios louvnveis no bem estar da 
Sociedade. 

Art. &. o O Vice-Presidente coadjuva o Presidente no des
empenho do seu cargo, e o substitue nos seus impedimentos. 

São attTibuições do 1. o Secretario: 
1. o Lavrar em dous livros especiaes as actas das sessões, 

quer da directoria, quer da assembléa. 
2. o Ter sob sua guarda os ditos livros, remcttondo-os ao Pre

sidenté, sempre que os exigir. 
3. o Ler em todas as sessões, quer da directoria, quer da assem

bléa a acta da sessão antecedente, submettendo á sua approvação. 
· 4. o Fazer to!os os officios c publicações necessarias, assim 
como toda a escripturação ordenada pelo Pa·esidentc. 

Art. 7. o O Vice-Secretario coadjuva o Secretario e o subs~ 
litue nos seus impedimentos. 

Art. 8. 0 São attribuições do Thesoureiro: 
1 . o Guardar o cofre da Sociedade, sendo por elle responsavel. 
2. o Heceber as joius, e as mensalidades dos soei os, ou di-

rectamente, ou por intermedio da com missão de cobranças, 
e quaesquer quantias pertencentes á Sociedade , passando o.s 
competentes recibos, das quaes conservará as duplicatas em 
um livro de ta1ão. · 

PARTF. H. 18Gt. 40. 
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3.0 Pagar por conta da Sociedade, mas sómcntcf por ordcrn 
escripla do Presidente, ou de seu legitimo substituto. · 

4. o Ter sob sua guarda o livro caixa c o livro de talão dos 
recibos, apresentando-os ao Presidente quando fôt· preciso, ou 
os exigir. 

5. 0 Depositar nos Bancos, ou nas casas commerciacs reconhe
cidamente solidas, c sempre de commum accordo com o Presidente 
c com os Syndicos o dinheiro entrado, até lhe ser dado por 
deliberação da Dil'Cctoria um destino fixo, só tendo em disponi
bilidade pequenas quantias para occorre1· ás despezas eventuaes~ 

6.0 Dar ao Presidente o balanço annual do movi.mento da 
caixa da Sociedade. 

Art. 9. o O Vicc-Thesourciro coadjuva o ·Thesourciro-c é sujeito 
aos mesmos onus, quando o substituir. 

Art. 10. Os Syndicos, cujo cargo é da maxima importancia 
nesta Sociedade como seus Conselheiros e auxiliares do Presidente 
para o duplicc fim de promover por um Jade o augmento do 
capitaJ, c das rendas da Sociedade, e por outro de p1·estar sabia 
e prudentemente os soccorros, cxerceráõ as suas funcções urn 
em cada mez na ordem da votação, C' substituiráõ uns aos outros 
em caso de ausencia, ou de impedimento. 

Compete aos mesmos : 
t.o Empregar os meios para o engrandecimento da Sociedade,. 

convidando e propondo a admissão do maior numero de socios,. 
qGc fôr possivel. 

2. 0 Estudar c propôr sempre o mais solido emprego do capital 
social. 

3. o Informai' as petições dos que recorrerem, o que lhP.s 
forem remcttidas pelo Presidente, indagando pessoalmente, o
fazendo tambem visitas domiciliarias, para bem reconhecer o 
estado de precisão dos recorrentes, espocialmontc não sendo 
socio5 , c informar disso conscienciosamente ao mesmo Presi
dente em relatorio escripto para qu·e a applicaçã.o dos fundos 
da Sociedade seja feita com discernimento . 

. Art. H. Haverá além disto seis.commfssarios, que terão por 
cargo ajudar os membros da Directoria no desempenho das 
funcçõcs tendentes ao engrandecimento da Sociedade, infor
mando-a ta mbem á cerca do estado real dos q~ pedirem soe
torras. 

CAPJTULO 111. 
;· 

DO PATRIMONIO DA SOCIEDADE, E SUA APPLICAÇÃO. 

Art. 1.2. O patrimonio da Sociedade compõe-se: 
1 . o Das offertas ( joias) de entrada d(ls soei os , e das suas. 

contribuições mensaes. 
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2. o Do r~ntlimcnto das quantias , ou ofTclrtas empregadas. 
3.0 De qualquer outro donativo, legado obtido por alguma 

representação thcatral, concerto, academia, ou outro meio se
melhante. 

4. o Do capital nxo da Sociedade, o qual é composto das 
difl'ercntcs entradas em caixa, menos a quantia que tiver sido 
destinada para soccorros, c deverá ser empregado na acquisição 
cc bens de raiz, apoliccs da divida publica ou de outro modo 
que a Dircctoria julgar melhor. 

Art. 13. São lambem patrimonio da Sociedade o archivo do 
t-odos os papeis, n os livros da sua administração. 

Estes livros s-Jo: 
1 . o Registro das a c tas de assembléa geral. 
2. o Rcgisti'O das a c tas das sessões da <:)ircctoria. 
3. o Livro caixa. 
4. o llcgistro dos socios. 
5. o Li no de làlão dos recibos. 
().e Li VI'O de talão das ordens de pagamento. 
Todos estes livros devem ser numerados progressivamente, 

'C cuda pagina rubricada pelo Presidente em exercício no dia 
<em que se começar o livro. 

Art. 14. As cobr.ançJs dus oiTertas de entrada dos socios, 
c dils contribuirõPs mrnsacs devem ser feitas a 1. a no momento 
<la inscripção do socio c a 2.a por trimestres vencidos pela 
direetoria com adjuforio dos commissarios. 

O Presidente, entmndo em exerci-cio dividirá em sris part<•s 
as cobranças a faze1·-se no anno, encarregando de cada uma 
dellas dous n,cmbros da direclüria, e um commissario. 

Art. 15. Em quanto a SnciPdade não tiver um capital fixo 
de dez contos de réis, a dif·pctoria não poderá estender os soc
corros aos necessitados, senão ate a quantia correspondente á 
metade das mensalidades dos socios: a outra metade será ca
pilalisada juntamente com ~s. outras quantias que possão en
trar. Quundo o capilal fixo exceder á dez contos de réis po
derá applicar ao dito fim as trcs quartas partes das mensa
lidades. 

Excedendo a vinte contos de réis, poderá dispor para as 
<>ccurrencias da Sociedade não só da totalidade das mensalidades, 
senão tambem de parte da renda, c em caso de urgente ne
"ccssidadc tambcm da totalidude da mesma. 

Não se tocará no capital fixo sen5o por delibcraçüo da as
sembléa geral dos socios. 

Art. 16. Os socios gozaráõ ~cmpre, corno é razoal'cl, da 
preferencia de serem soccorridos, com os bens da Sociedade 
nas suas precisões. Todavia quando as condi~õcs da Sociedade 
o permiltirem serão soccorridos lambem os Italianos que não 
forem socios, que, ou por idade adiantada, ou por molestia 
real, aguda ou chronica, incuravel .. viuvez, orphandvdc, ou nau-
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fragio soffrerem laes privações, que cxijão absolutamente com 
justa f[Jzão o soccorro da Sociednde. 

A dircctoria não tomará em consideração os pedidos de 
soccorros feitos pelos Italianos que tenhão recusado trabalhar 
nem dos que, tendo-se achado na condição de poderem ser 
membros da Sociedade, não o fizerem. 

Art. 17. Os soccorros, que não excederem a cinco mil 
réis, ou que dentro destes limites tiverem de ser n~petidos á 
mesma pessoa serão concedidas pela directoria á vista de pe
tiç.ão dirigida ao Presidente, e informada com o parecer do 
Syndico em exercício, que o dará flOr escripto. Os papeis 
relativos farão parte do archivo da Sociedade. 

Art. 18. A Sociedade, dando alguma subvençlio aos sf'us 
r,om patriotas não soei os, nas cJndições do art. t 6 considera 
taes soccorros como emprestimos gratuitos, <·uja restituição 
será obrigatoria, quando as circumstancias das pessoas soccor
ridas o permitlirelll. 

CNPITlJLO I V. 

UAS REUNIÕES DA SOClEl>ADE E DAS SUAS DELIUERAÇÕES. 

-Art. 1!l. Os socios se rcuniráõ em asscmblra geral ordi
uaria duas vezes no anno, com 15 dias de inten·allo, no mez 
de Janeiro por convite feito pelo Secretario a cada um delles, 
c prévios avisos publicos assignados pelo mesmo, e publica
dos em um dos periodicos da Cidade ; c em asscmbléa extraor
dinaJ·ia toda e qualquer vez que a directoria o julgue conve
niente, ou á pedido motivado e osc1·iplo de vinte socios pelo 
menos no pleno gozo de seus dirf'itos sociacs. 

Na primeira reunião annual ordinaria será feita pelo Pre
sidente uma exposição geral do estado da Sociedade, c apre
sentado o balanço de suas operações, do qual o mesmo Pre
sidente daní um resumo á assernbléa. Este bahmço será 
submctlido ao exame de uma Com missão de tres socios, eleitos 
para isto por escrutínio secreto ua mesma reunião. 

A Comrnissão uará por eSCI'ipto o seu parecer ácerca do 
mesmo na Sf~gunda rcunino geral para obter della as deliberações 
(111e rnlcndei' oonveniente. 

Nesta segunda reunião se procodcrá lambem á nomeação 
da uova direcloria, podendo ser reeleito qualquer dos socios, 
que compunhuo a directoria precedente. 

A nomet.Jç<io da nova directoria será feita por votações em 
escruti ui o secreto. A 1. a para Presidente c Vice- Presidente, 
a '2. a para Sl'cretariu c Vice-Secretario, a 3.a para .Thcsoureiro 
e ,. h: e -Thesourci r v, c u \.a para os seis Syndicos. 
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A nomeação dos seis commissarios será proposta pelo Pre· 
sidente, que acaba as suas funcçõcs, ou que fôr reeleito, e 
será approvada por votação symbolica. 

Nas reuniões extraordiuarias se tratará exclusivamente do 
objecto (tUC as tiv•·r motivado. 

Art. 20. Em todas as delibm·açõcs da assembléa geral será 
adoplado o escrutiniQ secreto, á pedido de cinco membros. 

Não havendo pedid'J especial poder-se-ha admittir a t\ppro
vação por votação syrnbolica, a excepção dos casos previstos 
no artigo precedent~. 

A pragmatica geral das assembléas será a usada nas reuniões 
da Sociedade. 

Art. 21. As deliberações tomrtdas pela assernbtP-a dos socios, 
estando presente mais da metade dos membros existentes da 
Sociedade sfto inteiramente válidas, se os sodos deliberantes 
estiverem todos no gozo de seus direitos. 

Art. 22. Não achando-se presente esse numero de socios, de 
que tl'ala o artigo precednnt(', serão válidas as deliberações 
tomadas por urna reuniiio de 21 soeios excluídos os membros 
da dircctoria. E quandü depois de nma hora da estabelecida 
uào houver presentes 21 soeios se completará esse numero 
contando-se tarr.bcm os membros da directoriu, c a deliberação 
será válidu, menos no caso do artigo seguinte. 

Se nem d~·:;te modo se obtiver o numem de 21, se rcnovaráõ 
os convites na fónna prescripta pelo art. 19 com a declaração 
de que as delibel'açües que se tornarem serão válidas, qualquer 
que seja o nnmcm de socios que se ache preseute á reunião. 

Art. 23. E' porern necessario eff·~ctivamente a approvação 
de mais de metade dos socios presentes na assembléa geral, 
quando se tratar de alterar os presentes Estatutos, de alienar 
apolices da divida publica, bens immoveis, ou outros objectos 
l{Ue formem o capitul fixo da Sociedade. 

Art. 24. A directoria se reunirá quando se julgar conve
niente, ao menos uma vez por mcz, c deliberará com maioria 
dos votos dos membros presentes, tendo o Presidente, em caso 
de empate voto dobrado. · 

C.\PlTULO V. 

IHSI•OSIÇÕES GEUAES. 

Art. 25. A Sociedade dá o titulo de Presidente honorario 
ao Consul do Sua Magcstade Sarda nesta Cidade. 

Art. 26. S~rá considerado não cstat· no gozo pleno de seus 
direitos o sodo que se achar <ttmzado no pagamento de suas 
mensalidades. 
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Art. 27. Ces'iaráõ de pertencer a Sociedade aquc11cs socios, 
que, não impedidos por alguma circum'itancia reconhecidamente 
nttendivcl, deixarem de pagar as suas mensalidades por um anno. 

Art. 28. O socio que quizcr remir-se por um só paga
mento de todas mensalidades, c ser· considerado por toda a 
vida na plenitude de seus direitos, poderá f<:m~·lo, desembol
sando por· urna só vez a quantia de cem mil réis. 

Art .• 29. Se por qualquer caso, ainda que improvavel, a 
Sociedade tiver de dissolver-se, o patrimonio social, por prévia 
proposta da directoria, feita em ultima a'isembléa geral dos 
socios, e pela maioria dos votos dos mesmos, snrá passado a 
favor de outra instituição pia Italiana estabelecida na Italia, 
ou em outros paizes, ficando todavia reservado o direito de 
soccorTer aos Italianos, que no rnomr.nto da dissolução da So
ciedade se acharem em estado de indigcncia no lHo de Ja· 
neiro, para que a applicação dos fundos corrcsponda a in
tenção dos fundadores, c sncios contribuintes, isto ó, de soccorrer 
aos Italianos nesta Cidade. 

Art. 30. 0.; presentes Estatutos cntraráõ em vigor desde o 
dia de hoje. . 

Os membros da co:nmissão. -Eugenio Truq,fi, (Relator).
Dr. Cesar Persiani.- Dr. José Galli. Approvados em as
sembléa geral em 26 de Fevereiro de 1860.--- O Presidente 
L. Bompani. 

DECRETO N. 2.976 - de 22 de Sctembt·o de 1862. 

Concede a Emilio Jollo Gondolo prj_~U~gio por 10 annos para um noro 
systcma de dar 'corda nos r~~ogios. 

Attendendo ao que 1\le requereu Emílio João Gondolo, o de 
conformidade com o pilrecer do Conselheiro Procumdor da Co
rôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por bem conceder-lhe 
privilegio por espnço de dez annos· para um novo systerna de dar 
corda aos relogios, que inventou. 

João Lins Vidra Cansansão de Sinirnbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imp<~l'io, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Ag•·icullura, Commcrcio e Obras l1 ublicas, assim o te- ' 
nha entendido e fac;a executar. Palacio do lHo de Janeiro em 
vinte dous de Setembro dn mil oitocentos sessenta e dous, qua
dragesimo prirne!ro da ludepPndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de &'nimhtí. 
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DECRETO N. 2.977 -de 25 de Setembro de 1862. 

Approva o contracto feito com a Companhia Pernambucana de na_vçgação 
por vapor, fazendo extensiva a linha do Sul até Aracujú, c aritorisando 
seis viagens annuaes á Ilha de Fcrnaudo. 

Attendcndo ao que 1\Ic representou a Companhia Pernambu
cana de navegação. costeira por vapor, c desejando dar maior 
incremento ao commcrcio costeiro, fazendo exteflsiva aquella 
especie de navegação a lugares, que ainda não gozão desto 
beneficio, c mais frequente em outros que já della participão : 
Hei por bem Approvólr o contracto, que nesta data foi cele
brado por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu 
Conselho, Senado1· do lmperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Comrnercio e Obra3 Publicas ~om 
aquella Companhia, autorisando-a a estcnde1· a sua linha do 
navegaç.1o do Sul, uma vez cada mez até Aracajú, em Sergipe, 
tocando em Penedo, nas AlagôJs, c dando seis viagens annuaes 
até á Ilha de Fernando, com as condições, que com este baixão 
assignadas pelo mesmo l\Iinistro c Secretario de Estado. 

João Lins Vieira Cunsansão de Sinimbú, do 1\Ieu Conselho, 
Senador do Imperio, .Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gooios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
cinco de Setembro de mil oitocentos sessenta c dous, quadra
gcsimo primeiro da Indcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhú • 

. Condições a que se refere o Decreto o.0 2.977 de 2:» de 
Setembro de t882. 

Os contraclos celebrados entre o Governo Imperial c a Com
panhia de navegação costeira por vapor Pernambucana, appro
vados pelos Drcrctos n.o 1.113 de 31 de Janeiro de 1853, 1.478 
de 22 do Novembro de 1851. c ~.511 de 14 de Dezembro do 
1859, continuão em vigor com as seguintes modificações. 

t.. a 

Na primeira viagem do cada m·cz ao Sul os vapores da Com
panhia chcgaráõ até o Porto de Aracajú na llmvincia de Sergipe, 
tocando em Penedo, nas Provincia das Alagôas ~ demorando-se 
no 1.0 até 24. horas e no 2. o até 12 horas, pelo menos. A marcha 
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<los vapores nessa navegação llever<í regular pelo alcance tle 
oito milhas por ho1·a, sendo a cupacidade a mesma já estabe
lecida nos contraclos anteriores. 

O numero das passngens dn Estado, a quo o Governo tem 
direito fica elevado, tanto da linha do Sul, como na do Norte, 
as de ré a 3, e as de prôa a 5. Só porém poderáõ ser concc
didai nos precisos termos da condição 3. a do contracto appro · 
vado pelo Decreto n.o 2.511 de 14. de Hezemhro de 1859, devendo 
as ordens po•· que forem concedidas declara•· a qual das classe!'l 
pertence a pessoa a quem é dada a passagem. A falta de de
signação dará á Companhia o llireito ou de recusar o passageiro, 
ou de pedir o imporle de sua passagem. 

Na concessão de passagens não se comprehendern comedorias. 

Além daquellas fará a Companhia dar seis viagens em cada 
anno á Ilha de Fernando, com intcrvallo de dous mezes, e 
devendo as sahillas de Pemarnbuco ser em os primeiros quinze 
dias dos mezcs de Janeiro, 1\larço, .Maio, Julho, Setembro e 
Novembro, podendo ser empregado nesse serviço qualquer dQs 
vapores dos da navegação costeira. Em cada uma destas viagens 
poderá o Governo dispór de quatro passagens de Estado a ré 
o seis á proa, e além dellas c das competentes bagagens se
gundo o que se acha cslipulado, poderá o Governo enviar mnis 
livre de fl'ete att~ duas toneladas do ca1·ga. 

Quer neste quer em todos os mais contractos em que se faz 
menção do termo tonelada se entende, que a de peso corres
pondo a 51. arl'Obas por cada uma. Se o objecto não fOr da
quelles que costurnão pesar-se julgar-se-ha que equivalem 71 f 
palmos cubicos. 

El'h Fernando o vapor se demorará até 48 horas, e as pas
sagens serão concedidas pelo ~ommandante do Presídio. 

Logo que os vapores da Companhia chegarem a qualquer 
porto, o communicaráõ officialmente á primeira autoridade do 
Jugar, c tanto a ellu como ao Correio farão saber a hora a que 
devem sahir. Nenhuma autoridade poderá demorar a sahida do 



vapor alr-~lll (la hora fi\a(la na rrspr~cti \a Ldwlla, sah·o o <!ibo 

<11• r •lw!IL'io. sedir;r1o, insurreição ou epiíiPmia . .Ainda nestes caso~ 
o Goremo fica sujeito li multa pela demora. 

Alúm das condições acimn (•slipulalas os Vilpores da Com~ 
1~anhL1 em as Hovas viagens convencionadas, ficão sujeitos a. 
todus as condir;.õcs oncros~1s, a que cstüo sujeitos pela navc-
g<tç:1o anteriormente co:~tr<~elada. · 

Pilra ns novas ·viagens será orgnnisada uma lalwlln dl' preços 
t1c fretes c passagens, pela mesma matH'ira que .'lfio orgnnisauas 
as mais, a flUe a Companhia (~ obrigada. 

E:n raz}o do <rccrescimo dü scn·i~o e mais Otllls, qnc pelo 
presente conlraeto ficüo pesando sobre a Companhia, terú ella 
direito a receber dos cofre.;; gerars uma sulH'cnção annnal dr• 
50:000~000 alem do que P·~rccbe em \irtude dos llccrclos an
teriores, paga em prcstaçties meusa~s ·a conlJI' do· à in, cru que 
se clfecluar a primeira viag:~m aos portos de Araeajú c ll!Ja 
de Fernando, dependeudo esta parte do ct)ntracto de <lpproya~fíl' 
do Corpo LPgislutin,. . 

O presente contracto findurli co:n os con I r<.:H1os a nlt'riores. 

to.a 

E' pcrmittido á Companhia dar cxcculJio no presente con
tracto antes mesmo do ser pelo Corpo Legislatiw aptJrorada a 
clausula estipulada na condição s.a. Nesse cnso o direito ~• 
subvenção estipulada se coutará da data em que cornr<;ar a ser 
executado o contracto, como é dito na mrsma condi~ão; Heando 
porém entendido que se não for este approvado pelo Cúrpo 
Legislativo, nenhum direito terá a Companhia dn exig,ir paga 
ou indcmnisação por serviço quo anteriormente houver feito. 

Palacio do IUo de Janeiro em 25 de Setrmbro de 18fH.
J oào Lins Vieira Cansansâo de Sinimlní. 
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Ht'\O::a () n.•crctn 11." iu:.dc~ ~) tk Ouluhro-tlt• 1Sj0,Plll/Jl](la <Hlop:arprmi
~ori:llllf'llf(' para a in~trnr(<in pralira tfo; Corpo~ das -lrt's Arlllas do E\t•rrilo 
~); Ht'!_!lll:tHH'Il!o:.; i; Ortlt'llliiJt;as urtuai!IH'II!t~ SPgnitlus uo.:; do Ext'lTÍ!o 
Portugrlf'Z. 

Cmnindo sy_;L('matis;lr a inslrur:;fí0 prnli('a ílos Corpos dns t.rcs 
Armas do ExPrrib, dr~ lllodo qun se t~vit ·m os irH'ollveilicutPs, 
que a exp('rit'IH'ia t:•m mostr;alo pnnirem prinripalrllt'lllc d;1 
diycrsidado de mdllodos das lnstru('çücs IIHlndadas ~Hioplar peln 
Decreto numero sctPcenlos c cinr·o de eineo d'' Outubro de mil 
oitocentos c citH'Of'nla : llei por h,·;m Determinar que, firnndo 
revogado <lf(ttPl!r~ Decreto, se adoplPm no lll~'Sillo l~'<l~rcito os Ht·
~.nllallH'nlo:-~ c OrdPn:tn<:as nduallllellte ~<'guldos no Exercito Por
fugu< z; a sah('r: Hegulnmenlos para o:; l'X«'r<'ic.ios, mannhras, 
e outras instrucçõc>s dos Corpos de Arliillaria, c para in~tmc
(ão, fomwlt:ra, n moYimenfos de C:tvallaria: P Onlcnall{':JS 
para o P\crcicio dos Corpos de lnlitnlnriit do Linha, e para o 
dos de Caç.1dorns : os qna('S srrJo ohscnados en1 quanto niio 
forem sub~tituidos por outros mnis apmpriados ü organisaçi'io 
t'sp~~cial dos Corpos do Exercito dPste Imperio, ou convcnien
h•tnrnle mo<lilieados de conl'orrnidaclf~ com a referida organisnçfio. 

Pol.rrloro da Fo!l'!('C.a Qninlanillra .Jonlrto, do Meu Conselho, 
::Hinislro c SPrreLtrio de Estado dos ~q4ocios da Guerra, o tenha 
;1ssirll <·ntendido e expeça os <:Pspaclros IICf'<'SSíHios. Palario do 
Hio de Janeiro em dous de Onluhro de mil oitoce11tos sPssenta 
I!UU~l~, qu adr<'l~csimo primeiro da lnucpendencia c do lmperio. 

( :o:n a Huh:·ica de Sua jJagc•sta<h~ o l111pcra<lot. 

Pn!ydo.··o da Fon~rra Qu/ntant'!lw Jnnh7o. 

I>Et~HETO \. ~.!J7!J-tle 2 Ourubro dt~ t8G2. 

P('f'jll:t :r a in;talh<;;':n, na r: ·,_rtP, 4la f:rllllpanhia-:- Londo:l & Ilra~ilian nau!.:-, 
dt•:,ano dr t'l'r<as <OIHlrrJ,!'.'· 

_.\ lkntlt•ntlo ail q:w :\J,~ repn•s(~llt<Írão .Jolm Saunfl~rs, c Thonws 
Jones T<~:wnl, .\ht'lllt's d.t Cmnpnnlria i:1corporada e111 I.ondres, 
S:lb l1 d<'IJ(llllillil(:;io d(~ Lond(n & Brasilian nank, [I qual foi ·aiJi 
organisada dn conforrnidude com n le:jislac)io por que se rf'gcm 
os Estahu1edrnenlo:; llancarios na (~rã-Brdauha na cntcgoria 
t1c sociedade HJWllynw; c de aceoi'do com a l\J in h a Imperial 
Hcsoluçfio de 27 de Setembro uH imo, tomada sob parecer da 
SPC'('iiO ele Fawnda do Conselho de E~lndo: Hei por bem rwr
Jlli!tit· qu:~ SP.Íil inst IILHIO IH':->ta C()rlc o dito Lnnflon l'\: nrasiliall 
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1buk, cujo:i Esl:llttbs vão nhai'ío puutkados sujeilamlo-S!', a 
Companhia ás seguintes eondi~·ties: 

La Qnc este Banco, além U(.IS opcraçtics de camhios, se limi
tará n fltzcr unicamcnLJ aquellas que furcru penuif.tidas <WS 

Rtneos de dc~:~ollb)S c d(•positos, creados 110 lrupl•rio do Brasil 
por aut )I'ÍSéll;fí) do Pod ·r Excculi\'o, e •u~tualmente sfto a~' 
eo:bltntu.i do%:).", art. 1.~ do DrerdJ 11.

0 2.7lt de 9 de De
z:~ru!Jro de f(;Go, lie:mdo o mesmo ohrig:ulo a [llthliear pela illl-· 
(H'I.~nsa, d~'ntro <hs pduviro; oito dias clt~ cadJ rrwz, o b,dan~o 
C\plic:tdo das o 1HT,lt_'Ü(':; t•IT!~::lll:HLIS llo IIH~Z üllt'rior. 

2.'' <J~•c a Cnlltp,lll!tia cb « L·mdon & Brasilian Bankll snh
tll:-,ttcrú ;i adrnini.:itr<.H_::io de3tl~ E;tab~!ecirllellLJ as Leis c ne
gnlarnentos, fliiC rcgo:u no B;·asil, OiJ rc~erem no futuro os 
outro:; l~;tabe:cL~imctltos da ut.~snn natureza, ruudado3 por sodc·"" 
dadcs anonnna3 . 

3.a Que u's qllc ;tõr,s snsdtadas no Brasil, entre terceiros, c a 
ad:uinistraçiio d ~..;s<~ P,anC!), ou de suas Agenei<H, serão snbmetti
dJs :í d(•cisJo do.; Trih~Jnacs Brusih~iros. 

4. a Qar~ o mesrrw ll.tnco não dará <.:o meço ;í_, snns opr'ra<;tii'S 
anL>s de tPr Clll c.th:a rint~~ ciuco por cento de seu capiLtl, e 
dn h:tYPr prcl'nt;hi<L> por o:tlrJ parte, as t'nrmaliJades ~~xi~·idas 
pr•Jo art. (,._o dD rr•fr~rido l).~Cl'LllO ll." 2 7JJ de f!) do )).~zelll
hro de 18UO, f'azentl•> outro..;im publicar no.i jornacs de maior 
circulnçib desta Capital as Imtrucçiícs reguLuuent-1rcs qllc o 
Con .. ;r~lho Director, Cf;tabelr~cido em Londl'es, tirer dado nos seus 
Agt~ntes no Hio dr~ Janeiro, repdinclo-se essa public<~ç<i'l todns 
:.ts rnzes que tacs lnstmeçõcs forem alt~radas, ou modilicadas. 

;). a Ou e n d lll'ildO do (( London & nrasi lian na n k: )} nu 
plr~n~ e\ercicio de su~ts funcçõcs será de vinte annos, se o (~o
\eruo Irnpcritll niio autorisar opporlunamentc a pt·orogaçJo deste 
[H'ctzo, durante o qual IwnhtlllHl alteraç:io dos uc!uac., J~stalutos 
pnd,·rJ. ter cxe<.;uçfio no llrasil sem a prória approra('io do rnc3mo 
(~orcrnr,. 

ü.a <Jw~ o f.ovt>rno lrnp~·rial po;lcní wHn:~ar, f(II:1nrlo julgar 
conrr11iente, um 011 mais Co:umiS:iJI'Í05, para o lirn dP ~xa
mirnrem os li no:-;, c o <'slado dos negocio:, do r''ft•rido Banco; 
l<'lltlo o din~ih d1~ ordnnar n Jiqui<lação dPstc E;tabc~lc~~~}nwnto, 
e dc•Glarnr dissohida a Assoeiaçfi.J a que clic pertt'll!;,~, <(!Hlllrlo 

t'tl:' prorada a violaçiio <h uma 011 mais clausulas aei111a Íll(licJdas. 
O Yis:;ou(lc de Alhuqtwnpw, ÜJtlseltl(•iro d<~ E:.;LHln, St•n;ulor 

elo lm;L~rio, l\Ii:li.;tro e Suere!a1·io de Estado dos Nt•g-odos da 
F.1z:~ud 1, c Presidente do Tri!)llnal do The3ouro ~acionai, nssim 
o L·nlLt eulPJH1id') c faça executar. J>alacio do H!o de Janeiro, 
('!li do;Is de Outubro dr~ mil oitoecntos se;scnt:I e dou.;, qu:.t
llr,Jgt•simo pdmciru da InJcpcnJL'nein c do l111p1~1'io. 

Co:u a llu!J;·icn d·~ S!lil lUa;:;estad~~ o l:lt~H·:·wlur. 

J"iscow/c r{ c j fL.Utjtl~' ''fjUC'. 
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l<·~o da .\;..~,~~c~i·inc•ão do l,jo;;c;ou nnd lft·nziiinll 
l~an!i. IÃhuHcd. 

f.o O liluln ela Companhia t' o-- Lontlon and llrazilian Dauk Li
rnil!-d. 

~-" O E~cTiptol'iu o!Iicial da Curnpauhia será na Inglatcna. 

:1." O ohjcrto para o qual se cstahclccc a Companhia é a gesUio 1Tc 
11111 Banm de emissão c tle deposito no lmperio do Brasil c qua('SClllfT 
oulros nr~nrios baucarios, o explorar I!O lmpcrio tio Brasil, c em 
on1ro qnalq:H·r lng,ar, c lauto de coura propria corno por agencia, 
tntfas <1S op('l';l~·iics conucxas com as hanearias c adiaulamenlo de 
diuhciros com garantia ou sem dia, desconto ou compra c H'llfla 
lanlo de in!ere:-:ses romo de cam!Jiacs, e ,gcralrneulc lo1las as tran-· 
~;ac~iles <·otrncxa:> com opcra<itl'S mondarias, c neste inluilo aceitar 
ou ohlcr, possuir c ohscrrar, os lermo~ c condi~ürs tlc quaeS<{UCT 
decretos, coiH'essi:ícs, poderes, direitos ou pri\'ilrgius, feitos ou por 
fazer, ou concc(lidos ou qnc venhão a ser concedidos pelo C~o\'Crtlo 

lmpcrial do Brasil, ou por outras aulori1l:uks, quer urasilciras qurr 
Hiio, em n·la~·iio ú emprcza da CQmpanhia, e praticar todos os outros 
actos que s:Iccrssiramrnlc se apresentarem como corHluzin1lo immedia
l:lmrulc á oh!cn~:io dcrs referidos ohjeclos. 

:\Ias a Companhia IJUllca poJerá fazer cousa alguma pela qual a 
limila~flO 1la rcspollsabilidadc dos accionislas rcuha a ser compro
mctlitla, P nunca cmiltirá llf'm solicí:ará emillir as suas notas no 
Hcino llnitlo da Grã-Urcfanha ou Irlanda, salvo c súrnculc quando 
Pila ('Siirer le;.ralmenlc habilitada para assim o fazer, sem que dtJ 

rnnlo alg-um alrecte oa comprometia a limitação da responsabilidade 
d1• seus accion islas. 

í." .\ rc:;ponsahilitlatlc dos aceionistas é limilatla. 

:;." O capital nominal da Companhia é tlc .C 1.000.000 (um milhao 
•k libras '-'SíPrliua~) diridido em dez mil acçücs de L 100 (cem) ca1la 
'1111-. 

::';ús, as dilfcrculcs pessoas, cujos nomes e rn,Jercços se achão abaixo 
~·~;niplos, queremos coustilnir-nos em uma companhia de confor
midadt~ com eslr ac:o 1le nssociação, c concordamos rrspcclinmeulc 
<'111 lolllar o uumHo das arçljes do capital da Companhia que \:li 

·h·hr;trfn t·m frf.'lltl' a•1S 11055{)5 rcsp~ciÍ\'•)S llOilH.''· 



:-;rm:no r•r Aft .. :õ~:s 
TO\l.\1>.\S 1'011 C.\lJ.\ 

fl!JSCI\ II'TOII • 

.Tamcs Alex::~nder, 10, 1\.ings Arrns Yar1l, Londres. 50 
llcnry J.nuis Bischoll'shcim, 10, Angd Court, 

Baul\, Lontlr<'~.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • EO 
.lo!~n \Vhiic Ca!er, I L .:\iincing, LllH', Londn"L 50 
l'l11lip Ch:nll''> Ca\an, 2!>, Fíwhur)· Circus, LondrPs. f}O 
.!ol111 B!n•.;;1m Elin, :H; 1\lwhurch LarH', Londres. 50 
Jla~cnc Charlcs (~I} 11, ()':2; Gn·sha m Housc, Old 

Bn;,Jd Stn•l'l, Lon:lr!'S........ . . • . . • . . . . . . . • . !1«) 
Ed\\a:·d .lohnston, Lin·rpool............ .. . . .• !10 
Edward 1\!oon, LiYcrpool . . • . . . • . . . • . • • . • . . • . • 50 
Willran Fn'l'f Sdw!.:eld, .\ldorotrüh, Borough-

bridg-1'. . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . • . • 50 
Datado aos 1:~ di:1s de ~laio <lc 1HG2. 
Tt·s:l'n~tlllh:l das as:;ignaluras supra.- n·. H. Dralic, 1G l\11 liamcnt 

Strcd, Wi·s:tlJiu<er. 

A Co1npaulsia ~··formada com o propn:--i!o ele csiahdrcrr c rraliz~r 
as opc•r;l(.i)l'S ,:c um B:lliCil de cmi~s[1o c de d!'pn~i·o no I mperio do llrasJ!, 
c• alli c· em ouiro qualquer Jogar todas as opera~·iics hanearia:-; ou ~prra
<;•:('S ro;n (·IL1s rorllltxas como fica mcneio11ado no ac;o da assocwção. 

O capital da Companhia(· de t 1.0::0.000 (um milhiw) com facnl
cladc de o angmcnfar como f'lll srg-uida se menciona. As arçi;es são 
arfu:drnunfc Jc L 100 (cem) contemplando-se comimlo reduzi-la3 
a J; ~:} rvinte c cinco) lo~u que a Lei permitia a sua altcrn~ão. 

E nnis se contempla rpíe os Dircclo1cs rcuhão a ler in:riro c 
cliscricionario podrr para requncr, oh:t>r c aceitar, do (;orcrno 
Imperial do llrasil c de todas as mais autoridades Jlrasileiras, ou 
ou! ra~, lndos c lars Decretos, concrssücs, direitos, poderes, c privi
lrgios em rel;~ção :'t ru1prcza desta Companhia, confo:·mc cllcs jul
garem conn'llicníe. 

E' nm principio fundamcnlal deste flanco que cllc não cmittirá 
nu ~olici!nr:'t cmiUir as snas notas no Heino Unido, saho c sómente 
quando cllc cstin•r legalmer1!e h:1hili:ado para o fazer, srrn de modo 
alijlllll afT1~e1ar oti comprornettcr a limitaç;.o da rcsponsabi'lidadc dos 
S('IIS arcionistas. 

Como possa ser convcnien:e que a Companhia se rrgistr c no Rio de 
Janeiro como uma sociedade anonJma c haja lenção de dar aos Direcl?
n·s os poderes para efl'rctuarem este registro quando lhes pareça ufii. 

Fica port:wto ajustado o seguinte: 

1. 0 -l:'iTEllPllETAÇÃO • 

.'\rl. f.o ~a interpretação destes artigos ela Associação as seguintes 
pai:nT:lS c cxprcssües tem as seguintes significações, salvo quando ex
duuJa prlo assumplo ou contexto. 

(.\) (( .\. Companhia ,, significa << O London and Bm:ilian Bank 
l.iutifcd. '> 
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(B) c< O lleiuc l'ui,lo >J significa o Heiuo ruitlo da Gra-llrclauha 
c I rlamla. 

(C) « O (i<WI'l'IIO Imperial >J siMnilica o (:on•rno Imperial do Urasil. 
( D) cc As Leis)) signiliea e abrange os aetos das Companhias du 

JoinL Sloeh e os actos das companhias bancarias do Joiut Stoeh de 
1R:>6, 1~:57 c 1ti:J~, e qu;w~Hpwr e lodos os mais aclos que tie lcrnpos 
a tempos f,,rcm (HJc;Los em Yigllr, coliCcrnenles its Compauhias tio 
.Joinl Sloch ou :'ts Companhias H.tncarias tlo Joinl St:Jch, c nec~ssaria
m:_•ule <lll'<·clando a Co!llpanltia. 

(E) <t 03 prcscu!c.; >> si.'511ilka c aiH·an:;c o aclo d:t Associa~iio tia 
Companhia e estes artigr)S de .\ssociaçfw e os regulamealo3 da Com
panhia, tlc tempos a tempos. 

(FJ 11 l{r~soluçãll ~>pr~eial >> signilir·a alguma resolução especial da 
f:omp:tnhi:t tomaria tlt~ e:JlJI'ormidad<~ com a See~~u 3 ~ tio acto d;ts 
Comp.tn!Jias do .Joinl ~loc!1 de 1!-)){i. 

((~) ct Capital >> siguilica o capital da Com;nnhia tlc tempos a 
tempos. 

(11) te 1\e<:<:ics >> signifira as ar<;õrs do capital de tempos a tempos. 
(I) te n.reclurcs » signi!ica o; llirertore . .; da Companhia de tempos 

a tempos, ou, cunl'onu~ se tiL~ o ca;o, os Direclores rcuuitlos em 
t:onsclh o. 

(K) ltevisorcs c< Banqu<'irns >l SPt-relario <~ significa esses re.,pcc
tiros cmpn•;.;-;Hlos da Companhia tlt~ tempos a tempos. 

(L) tt Asst·mlllt'·a or:linaria)) si;1niliea urna assemhlr'~a geral onlinaria 
da Companhia tlt•\ill,tmeutc roll\ocarla c constilui<la e qualquer aúia
m<~nlq tias nu·s·l!as. 

()I) << Asst~mhl<'·a C\lr:wrrlinaria >> significa uma asscmhh\t geral 
e'ilraonlinaria da Companhia tlnitlamente eourucaúa c coustiluida c 
qu;lii[Uer atlianJt•nlo das IIH'Sillas. 

(:\) <I AssemiJI{·a 1-\l'ral » signilica uma assembléa onliuaria ou urna 
nssc•mbka cxlraordinaria. 

(O) <t Consl'lho >> signilica nma reunião dus llircclorrs lleritlanwute 
ronrurada e coustituidaJ ou como se der o caso os Direclorcs rcu~ 
11itlos em Conselho. 

(P} « Eseriplorio n signilica o :Escriplorio ,)fiicial rla Compaul1ia de 
tempos a ltmpos. 

(Q) (( Sello 11 signilica o sdlo commum da Colllpanhia de l('mpos a 
t<•nrpos. 

(H) <c l\Jez )) signiliea mt·z elo calentlarlo. 
(S) Palarras importaudo o ntlmero singular s<'>mcnte, ahraugem o 

IIIJHH'I'O pl11ral. 
(T) Palavras importando o numero plural sómcnle, abrangem o 

muncro singular. 
(l') l'alavras importando o gcncro masculino sr',mcnlc, abrangem o 

geuero fcmiuiuo. 

2." -- CO:\'STI'fl'IÇ:\0, 

Arl. 2. 0 Os artigos da tabclla n do aclo das Companhias do Joiul 
Sluch de 18:)() JJ;to lerão applicat;ão, mas em seu lugar o seguinte 
scr!t 8 re~ulamcnlo tia Compauhia, mas sujeito a auuuHa1·oes c al-
lcrar:qes como pclry; prcsculcs se cstipub. • 
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Art. 3. 0 As operações 1la companhia abrangerúü todas as operaçi}e~ 
mencionadas no aeto de Associação c todos os ncgocios que succcssi
,·amcntc se aprrsrntarcm, c podem ter com<'ço logo que o Consrlho 
julgar com·euicutc c ainda que não eslt'ja suuscripta a totalilladc 
do capital. 

Art. 4. 0 As operaçilrs serão fritas pelos Direclorcs ou sob a sua 
dirccção c 1lc conformidade com os rrgulamcntos que o Conselho de 
tempos a tempos prescrever; snjrilas it approração das assemuléas 
gcraes apenas nos casos que ficao pelos presl"ntes prc\·istos. 

Art. 5. 0 A gereneia prinri;1al c a superilendencia geral dos Kcgo
cios da Companhia serit em Londrrs ou em .Middlesex. 

Arl. G.o Crcar-se-hão no Imperio do Brasil ou em qualquer outro 
lugar r.·,ra do Reino Unido as gerencias subalternas c as agrncias que 
o Conselho de tempos a tempos determinar. 

Art. 7. 0 :\"ingucm, excepto os Direclorcs, Gerentes c outras pes
soas para isso cxprc~samenlc autorisatlas pelo Conselho, c obrando 
dentro dos limites 1la aulorisação, que lhes f<it· conferida pelo Con
selho, terú antorisação para p;Jssar, aceitar ou rmlo!'sar notas promis~ 
sorias ou !eiras de cambio, ou (Htlros tilulos negoriavcis por conla 
da Companhia, ou fazer eontracto algum pelo qual possa acarretar 
qualquer rcsponsahilidadc á Compa11hia, ou por outra maneira em
penhar o credito da Companhia. 

4. 0
- ESCRIPTORJO. 

1\rt. 8. 0 O Esrriotorio scrit em Olrl Rrmul Strrcl na C:i1ladc de 
J.ondrcs ou em 1\litfdlesex, conforme o Conselho de tempos a tem
pos <lcl('rminar. 

Jj. 0
-- PRDIEJnOS E~IPREG.\()05. 

Art. 9. 0 Jamcs Alcxan11er, llenry tonis llischoiTsheim, Philip 
Charles Cavan, John 'Vhite Cater, John Dloxam Elin, Pascoe Charlcs 
Glyn, Edwanl Johnston, Edward l\loon c "'illiam l<'reer Scholfield, 
I~squircs, serão os primeiros c actuaf!S Direclorcs. 

Art. 10. Os Srs. Glyn 1\lills c Companhia, serão os primeiros c 
actnacs hanqueiros em londres, c os Srs. Uischoffsheim Golrlschi
midt c Companhia serão os primeiros c actuaes banqueiros rm Paris. 

Art. 11. Os Srs. Bircham, Dalrymplc c Drake serão os primriros 
c acluaes solicitadores. 

Art. 12. Charles Hichard Harford Junior c John 'Vormald, 
·Esquircs serão os primeiros e actuaes revisore3. 

Arl. 13. O capital da Companhia é de .C 1.000.000 (um milhão) 
dividido em 10.000 (dez mif) acções de .E 100 (cem) cada uma. 

A Companhia de tempos a tempos com a !ancção fie uma reso
lução especial porlcrá augmcntar o capilal por meio da (•missão ele 
novas ar~iif's. 



Art. 1 L ToJo o capital IerantaJo por lllí'Ío de 11m as ac~·l)ps sr1it, 
excepto quando a Compauhia ao crea1· as mesmas li\'er d!'lerminado 
de outra sorlt•, considerado como fnendo parte do capital o. ig-i11al 
c ficará sujeito ás mesmas pmYisücs a todos os re~Jwitos, qw·r t'orh 
rcfercncia ao pagamento das chamadas, quer a respeilo da confl:>caç;io 
das acçües por falta de p.1gamcnto das c!tamadas ou por outra razao 
como se fizesse pa;·tc do capital original. 

Art. 15. A imporlancia de tempos a tempos do novo <·apita] scrft, 
excepto quando a Companhia ao crear o mesmo determinar de outra 
sorte, <.livi<.lido de modo que a importancia srja repartida proporcio· 
ualmeute cutrc os accionistas que entüo existirem. 

Art. 16. As novas acçõcs scrflo em primeiro lugar, salro se a 
Companhia ao crear as mesmas determinar de outra sorle, ofl'cre~ 
cidas pelos Directores aos accionislas em proporcionalrmntt:.: ao lll!

mcro das suas rcspectiras ac1:ücs; c todas as novas ac1:1ws que nao 
forem tomadas pelos accionislas, poderúü ser distribuídas a outras 
pessoas conforme os Directores determiuan•rn. 

Art. 17. J\ltJs se a Companhia dt•pois d1~ 11'1' li;;:u]o a CJII:II'SIJIII'I' 

uovas :H·I::)t"~ IJIJalqrwr prdát•fll:ia IH'l v,ararrtia, ou or1lros priviii'~Ío'i 
t·',fJI~r:íav~, ur·:JI· ;1Íil'b IJ'J\':i<; ar-':t,r:·;, tJ; fJ'I~·~rrírltin·s da:.. IJIJ\'::<1) :JI't_'• 1r·'-<, 

i,·: 'lu:r' : ,, 111 i·, il' :::'1 '·{I''' í:d t·<.lt·j:• li~·~·!,,, t;:,,; ''r ;:'J dirt·Íh, rn Cl LH.:r'J 
;, t·~~íJ~ '''•l':r·; :1• , .. ,,.:, 11,:dv'1 ~~~~ a { /ltllp;Jnlr;a 11 dd1·r :ni11:rr dt~ 1Jidr:1 
~.IJI'It•, 11'1 trff•·fi'I'ÍIIIf'llfiJ d:r<; rrJfl•tÍIII'l:'l 1111\':t'; ;1('1'111''1. 

Art. IIL ;\<; arTIII''l d1~ I 1111• <;I'Jao dividLlas 1'111 ;H'C'IH'S tl1~ 1 2i) 
logo quP as actuaes rc·s!ric~·ops lt·gislativas a n·speilo da· impúrlaneia 
nominal das acccles de um Banco de .JoinL Stoeh forem rt':novidas. 

Art. HL S:r]Pilas :1s provisões das Leis c com autorisaçüo de uma 
resolução especial c com o consentimenlo de tres quartas partt's, 
no valor, dos possuidores de todas as ac<;lics, todas as acçüc5, orl 
confMme se der o caso, to1las as acçües de qualquer elasse podcráü 
ser consolidadas em um menor numero, ou divididas em um maior 
numero de acçües, ou serem por esse meio, ou de outra sorte aug
mcnladas, ou diminuídas na imporlancia nominal ou ua importanci a 
nominal aggrcgad:1. 

Art. 20. Os Directorc~ podcràü rlc tempos a tempos, se cllcs o 
julgarem ulil, tomar por cmprcstimos qualquer somrna ou sommas 
<.le dinheiro sobre escriplos de obriga~ão ou escripturas de divida ou 
sobre hypotheca com a taxa de ju:·os c a termos taes, conforme elles 
julgarem apropriados. 

Art. 21. Uma parte (caso haja) da renda da Companhia, couformc 
a assembléa geral de tempos a tempos determinar, será applicada 
para um fundo de reserva. 

Art. 22. Com o proposito de igualar os divirlendos a Companhia 
poderá por resolução especial c parecer do Conselho applicar t.le tempos 
a tempos qualquer parte do fundo de reserva á conta de rendimentos. 

Art. 2:1. O Consrlho potlerú de !cmpos a tempos dislrahir dos di
nheiros da Companhia taes sommas conforme TIO seu entender forem 
uccessarias _rara fazer face a rcrlarna~ücs que por acaso cxis.ãu contra 
;t Companhw. 



R"- APPUC.\ç'\o no~ JH'iHEilH'S. 

Art. 2L Todos os dinhriros levados á coufa do f11ndo dr n·srrra 011 

QlléH'Sil!ICr ou·ros rer:cnccntrs ú Companhia c que não fon.•m immc
dia:am<'II'C applicados a pagamentos que c:;ta lt·nha de t:Izt•r podt·m 
pelos Dirce; ores serem empregados naquelJPs Títulos do (;orcrno, Lcus 
de raiz' ou moveis que o Conselho em diff~ren t•s ocrasiurs ! ircr por 
convcnirnle, c quando o mesmo Conselho julgilr accrlado poderá fa;ccr 
emprego de capilacs p<~ra de nome de terceiro (Truslees), sem trans
fcrencia de propriedade. 

Ar!. 2:.>. O Conselho poderá conservar em porlcr dos banqueiros 
um saldo lal conforme o Conselho de tempos a tempos julgar conrc
nicnie, sem embargo de alguns dos banqueiros serem Dircctores ou 
Dircc,or. 

Art. ~W . . \ a•;st~!nhlt'•a ordiuaria rt'ltltir-st• ha :lnnu:dn~t·rrf,~ 110 Jqcal 
f~Jlt L1111dl'l~'i 1;11 ,"iddl1~~~~x, it horas e rJIJ dia dr· cada i.llll!l) IJIIC os 
JJin:c :;1'1''> dt~ flornpt1S a lt:Ulf!IJS df~<,i~uan·rr;. 

1\ ri. J.7. J•,,, ,·.,li ali~ IJ"'~ a CtHnpanhi:r dc:l:-rminc (:m C()nfrario a 
ass,~rrdJii·a ordiJJaria rl:ltrlir-st:-lra no nH:z de AJH·il de cada at!no. 

Arl. :!.1~. A primeira a'i~iemllléa ordi11aria rcurrir-~e-ha 110 mez de 
Abril dl' HHH. 

Art. 2!•. lima assemhl(·a exlraordinaria poderá ser couroca11a em 
qualquer t'·poca pelos Dir!'clon•s por aecordo entre dll'S IIWsmos . 

.A r L. :10. l~ ma a~scmhléa ex! raordiuaria st·rit conrorada pelos Di
rectorcs toda a vez que nm requerimento feito por qualquer numero 
de :~ccionislas, HIIIH:a menos de cinro, r JHlS~uitHhl juulos IIIIIICa llH'IlOS 

de 2.00:> acç!Jcs, c dcclarawlo o ohjcl'lo da asscmhka, assig11atlo pelos 
requcrcnlcs, for entregue ao Secretario ou deixado no esc ri ptorio dos 
Directorcs. 

Arl. 3t. Toda a vez que os Directore's dei;ocar·em decorrer quinze 
dias depois da cn! rega de algum desses requeri meu los c não convo
carem uma assembléa de conformidade com o mesmo, os rcqncrcnlcs 
ou quaesqucr accionislas nunca menos de cinco, c possuindo juntos 
acçõcs na lmporlaucia nominal de nao menos de 25.000 libras ester
linas, poderáu eomocar uma asscrniJlb. 

Art. 32. (jualquer assemhli·a gera! reunir-se-lia em um local con
veniente, tal em Londres ou .Middlcscx, conforme os Directorcs ou 
accionistas, que convocarem a assemhléa, o designarem. 

Ar!. 33. Tres accionistas formaráõ o numero legal para uma as
scmhll'·a geral, escolha de um Presirlcnlc para a asscmlM.t, tlecla
ra~ão de um dividendo proposto pelos Dircclorcs, c para o adia
mento de uma assembléa. 

Ar!. 31·. Excepto para a c::colha de um Presidente p;m1 a asscm
Ll(·~a, dcclara~;1o de um dividendo aconselhado pelos Dircclorcs ou 
adiamento de uma Asscmbléa, o numero legal para uma asscmbléa 
geral ser/t de 10 arcionistas. 

Art. ::r.;. Nenhum negocio será tratado em assemhléa geral a menos 
que logo 110 come~o se lenha reunido o uumcro legal para tratar 
do negocio, c a dcclarar::to de um diYideud:> prnp<>s!o pelt>S Dircc-

P,\HTE tL lSG'l. 1:\ 
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10res lliio Lerit l11gar senão dtpois de tlProaiJos pdo menos tJIIillzi 
JltÍllulos depois tia hora designada par<~ a reunifw da a~isembli·a. 

Art. :36. ~e dentro 1k uma hora df'pois do tempo desi~nado para 
ól rc~wiiio de uma a:~~ern!Jií·a geral, não hM1ver numero legal pre-srnlf', 
<A <Jssemhlt'·a, se tirer sido eollYol'ada a requeri rncnlo dos aeeiouislas, 
.será dissolvida, e em qu ... Iquer oulro caso se1 ú dissohida ou adiada . 

..Art. 37. Se em qualquer asscmll!Pa gNal adiada não huuH'r uu
mero )pgal JH'f'SQllle uma hora depois tio tempo desiguóldo para a 
reuni~io da assemhlt'·a, ella ser:'1 dissohitla. 

Art. 38. O Presidente, com o cnJIS<'nlimenlo da as9Pmhli·a, poderá 
;:uliar quai!}Ut'f assembli·a grral dtt Lempos a lcmpos e de local ll 
local. 

Ar·t. 3!l . .:\"eniJum m~lro nf'[Iorio sr•rit lr;,l:ttlo em élsscmhlt'·a gPral 
adiatla aL~m do uegocio que ficou por dt·cidir na assemhlt'•a w·ral em 
que leH~ lug:u· o adiamento c (lllC poLIPria ll'r sido decidido 11cs3a 
reuni ao. 

Ar:. 40. (), Dircctorcs qnc rnnroc;1rrrn algnma assemblt'·a grral, 
c os accionislas que conrocarcm alguma as.;crublt··a ex~raordinaria 
farao as rc:•pertivas participaçiil'S cur:1. pdo mruos, sele tlias de al tece· 
tlrl!cia e lllllH'a mais d1• qninze . 

.Art. 41. (Juaudo alguma as~cmhl,··a g-1·ral ftlr ::ulia,!a por m:-~is de 
~c~~~ dias os Direclores participa-lo-hâo cu111 quatro dias de anlcccdcuoa 
pelo mrnos. 

1\rt. 1·2. As parlicip:I~ilcs conrocanrlo uma ólSsemhU·a geral scri\') 
calculadas e\dusive o dia da participa~iiu, mas iuelusivc o dia da 
rcuuiao. 

A ri. 43. As partici pa~iles com·ocawlo a~ assrmhli·as gcracs ou as 
participaçües dos adi:Jrnenlns das mesma~. s:~rão feitas por cireulares 
dirigidas aos accionislas que se :lch:~.rcm registrados como residindo 
110 Hcino Unido, declarando a hora e o local da reunião. 

Art. 1'1-. Os Directorcs e accionislirs que con\'ocarcm uma as~em
.bléa geral podcri1ü igualmente, f.c o julgarem util, fazer particii>a<;õcs 
ror meio de anuuncios. 

;\rt. 45. Nenhum ne~ocio scrit fral1do em qualquer assemhléa 
extraordinaria excepto aquellc que tiver sido mt•nciouado nas parti
cipações para a: convocaç-J.o. Em todos os casos em que de conformi
dade com os prcsentrs, se tem de ari,.;ar qual o ncgo~io a tratar em 
asscrnblt'-a geral, a circular c o anuuucio, se se fizer, dereráü cÍI'
cumstanciar o negocio. 

Art. 4·6. Qualquer dessas circulares poderá srr enviada pelo corrrio 
eomo carta dirigiJa aos accitHiislai de conformialade com os cude
reços do registro, e sendo assim €uviad~ será cousidrrada como rn
trcgue no dia, no qual pela marcha rrgnlar <~o correio, dia dercrú 
:-cr entregue no local declarado no euderc':O· 

10-PODF.RF:S DAS .l&~E:\IIltÉMI t;ER.-\ES. 

Art. ·l7. Qualquer asscmlllt'·a g<·ral quando o aviso para ess~ rffcit~ 
livct· sido dado, poderà n•mort'r qualquer Oireclor ou Hcvism· por m,. 
contlncta, negligencia, iucapacid:de ou oalra caHsa con~.idcrada pela 
assembli·a como sullicientcmeute prorada. r poderú supprir qualqu1.1r 
V<'lga do: Dirr~>!otes ll\1 HC'Yisor<:'S, t•stah~lcr·r·r ól. renwt~t•ra~~o qn~· St" 
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deve dar ólos Bl:!l isorns, ,·a ri ar o nu mrro dos D:rrelorrs, dt~lcrmiun 
a remuncr;H;ü'l qut• Jlws deve ser paga, mas de modo que a nao rc
duzão ahaixo da remmwrat,;;io miuillla detcnniuada por estes artif.('Oil 
de ~\ssociaç:io, salvo ohtido o collseulimeuto de que lral;t o art. 10t), 
c sujrila ·á~ provisf)t~s dos prescntrs, poderá decidir em geral quae~t-
quer negorios lia Companhia ou relativos á mesma. 

A r·t. 48. Qualqm'r assernhl{·a ort!inaria. sem que para isso tenha 
harido ariso);, poderá clrger Hircctores; e Hcrrsores, c poderit approvar 
c rejeitar tanto inteira como parciaJmenlc, adoplar c confirmar as 
contas, balanços c relatorios dos Hin·rtorrs c Jtevisorcs respectiva
mente, c poderú tleeidir qualqlH'r proposta dos Hircclores, de, ou relativa 
a qualquer diYidt•rHio, e sujei la it'> pnn i~ües dos presentes podPrÚ rm 
geral discutir qual'squer nl'gucíos da Compauhia ou a clla relativos . 

. Art. 4~J. Quando qualqurr assemtlt:a geral por resolução especial 
tiver dc'lermiuado snurc um augmeufo de capii<JI, as assemllléas ou 
quarsqncr outras asst·mhli·as gcraes, püllerúü por resolução rspceial 
determinar at(· que extensjo se dcn·rá l'll't•cluar o augmento pela 
emissão de no·;as aq·ül's c com que co•Hlit:ücs dererit por esse meio 
ser augmenlado o capital, o tempo, modo e lermos ela emissão d~s 
nov:ts aeçües, e qnal a appliea~ao que deverá dar-se ao premio das 
novas acçücs, caso haja. 

Art. 50. Qualqut•r a~st>miM~a geral que tldrrminar as condiçürs 
p.elas quaes cpnesqurr uovas ac~·ües derrritõ ser ('II1illidas poderá dc
let·minat· que as noras ar~Ü('S ~~'.Pio emrftidas como uma ou como 
nrias classes, e poderit !ig:11· á~; uovas ac~•>es, ou a novas acçücs de 
todas ou quaesquer classes, qualrp1cr privilegio especial com rcforcncia 
a dividendos ou a juros preferctH·;;If~S, garantidos, fixos, flucluantcs, 
remíveis 011 O!ltros, ou por outra sorte, condições ou rcslriq·ucs quacs
quer c cspeciacs. 

Art. 51. Se, d<'pois de quahpcr a~o;fPmblt'·a geral ter por resolução 
especial d•~lcrminadu sohn~ a <·miss:Jo de ''O\as acçües, todas as novas 
acçücs não forem crnitlidas nc<;s;J eonformidadP, qualquer asscmbl<'·a 
geral poderá dPicrrniuat· que as t!oras aff:õPs 11ão cmitlidas não o scjao 
mais, antes sejão cancPJladas, ou del!•rmil'arti sobre qualquer allcraçiío 
rtas coudi~t)l'"l rwla" q11;w" as novas acções n:io em i! tidas o tlentrúü ser, 
ou sourc os privilegios c rcslricçücs cspeciacs ligadas as nova5 acçõcs 
uão emir tidas. 

Art. 52. Fica previsto que 11rnh•m~a res~Jn(io sohrc angmcnto de 
capital, nem resolução alguma aflectando a emissão de qnacsqugr 
novas acçücs, será tomada sem pré\ i o paf('ccr do Conselho. 

Art. 53. A Com par: h ia poderá em asscmbU·a geral de tempos a 
tempos, por resoluçao cs[l{'cial 01lcrar c fazer novas prrn isürs em 
substituição ou em acercscimo a quacsqucr rep:ulamcntos da Compa
i!hia, quer se aehcrn ronfidos nrstes arligos da associ;u:ão, quer uao. 

Art. 54. A faculd;ulc dé poder a asscmblt'•:' geral de lempos a 
tempos por resoluçao USJJecial :tltcrar c fazc1· rwvas provisues em 
substituiçao ou accrescimo a quac~qucr dos rrgulamcutos da Corn
panllia auraugcrit a aulorisaç:w de fazer todas as aJtgraçücs dos pre
sentes, quacsqucr que ('lias st·jão, (~xceplo tão súmc111e 110 que diz 
respeito aos rcgulanrl'ulos da Companhi~ <I"" provi·m sohre a Jimil<H.·ã(j 
Ua I'Oô('OilsalJilidadc dos lHTÍollislas C soln~~ a ittua!dadc proporcional 
•h l'('~jl01!5<tlJÍlidllde cl•-•5 ~Ct'ÍUIJÍ:5[i\S f dtiS :;eu Ílll~lltSH'~ IlfJS lliHOf. 



d,t CllJlln:l!lh!;t ~~ soh•·e a retnuncracão nlltlWJ.a do; Oir•'C!ori'S rnío~ 
rt·gni:tm;·nlos ;Js:;im c:xc(•pt11ados scrflo, llí':->sa coul'linllidadl~, PX<'t'Íilo 
110 ({!H~ íica pn·ri>lo no arl. tO!i, considerados os unicos reg-ulamrr:[os 
f~111damenlaes e inall<·rareis da Compnuhia; mas para a Companhia 
sc1iw obriga!orias todas as suas resoluç,)es espceiaes pelas quaes quaes
(l\ll'f aeç:les lenhüo sido emillidas, com privih•g!o especial, c todos 
o.> lli>Yo.; regulamrntos da Companhia lerão eíl't·ilo nessa conformidade. 

Ar!. ::;;). !luas assrmhl(·as ger<tt'S extraorJir1arias c suee<·s~i\as 
rcunidils no esp;u:o de tn•s m<'zcs por resoluçilo approvad11, pelo 
mc•no:;, pnr tr('S qn:1rla:. partes dos votos dos aeeionistas, que rntarl'rn 
em cada reunião, púde rPsolvcr a respeito da di~solução da Compauhia 
do tempo, modo c lermos c condições da dissolw:ao. 

A ri. SG. Qualqtwr rC'soJn,~~n por escripto pmposta pelo C:owdho, 
qu1• dt>!líJi~ de !Pr sidó! ccmrnnnieada aos aeeionis!as n·gislra:lus como 
r·<·sitlt-nlt·~; no ~tci:1o t:1Jido n·,r adop!ada c sanreionada por escrip!o, 
c pPlo m;••J·)s por •n~> quintas parii'S no \'alor dos :H·eionislas, S('tÚ, 
c·-.:cPp!o p:1ra a dis..;ol!t~;\o da Comp<lllhia, lfw Yidida e eliii'Í('IIfc 
t'onw tn:n r;•:;ulu~ão de uma asscmLléa gcnl ou com0 uma rcsuluç;lo 
l''>l:eci:d. 

,\ rl. :]7. Kn lodas ;1:. vssrmhl(·as g;·raes o Pn·siclrn{r elos DirPc
lores c na stw am<·ncia o Yice-Presidenlc (caso haja) c na atJS('II' ia 
de atn!H)3 :1;:1 Diree!nt' Pleito peJos accioni:.;t;tS prcse!!IPS, (' l!;t fi!!St'IICÍa 
c:P tod!)S us ~\inx:lorcs, tr:n z,ccíouisla eleito pelos mais acciollis1as pre
·;:•nlcs) t~>m:•rú a prcf,idencia. 

Ari. 5?. ~~~m hHLls a~ ;tssnnhl:·as ordinarias n:1s qnr~rs alguns dos 
Dircclorc• tirerrm de retirar-se elo carg .. , elks permatH•n•ri!ü no 
rargo até (!issohcr-sc a asscmbléa, c culao ellcs retirar-se-hão do 
cargo. 

A rl. 5:>. O primeiro nrgocio de {odas as assernhlé:1" ger;JcS, dPpois 
de occ:upada a prcsidencia, será a Jci111ra da acla da ullima asscmLJi·a 
geral, e se a acla nilo tiver, na opiniao ua assemiM·a, sido assignada 
de conformidade com as Leis ou com os prrsente:., clla será depois 
de reconhecida exacla, ou mandada corrigir, assignada pelo l)resi
dcn!e da asscmhl<'~a pcr:m!c a qual clla fOr lida. 

Arl. (JO. Excepto no que fica pelos presen!cs providenciado difTe
rcnlemen!c todas as materias que tiverem de ser resolvidas por qual
quer asscmLl{~a geral, salvo se o forem sem um dissi~ente, ser:-10 
decididas por uma simples maioria dos accioníslas que se acharem 
pessoalmente presentes: c salvo quando a vola~ão por espheras fur 
requerida será decidida pela elevação de miios. 

Arl. Gt. Toda a resolução especial c toda a questão que pelos 
presentes, requerer ser decidida por mais do que uma simpl<>s maioria 
<los accionislas pessoalmente presentes á asserubl<'·a gcr;d, serão, saho 
se forem resolvidas sem um dissidente, dccid idas por meio da votação 
por csphcras. 

Art. 62. Em torb.s as questões q'IC tiverem de ser decididas por uma 
~imples maioria dos accio11islas pessoalmente presentes em qualquer 
assc·mbli~a geral, cada acrionisla pesssoalmenle prcscnle c qua!itlcad'..' 
p:tra rol:tr ronf«FmP os prcs<'nlrs, l<'rÚ direito de o íitzcr. 



Art. 6:1. Em qualquer ass<'miMa geral (snlvo se n ro!.1çi!o por 
csphcras f,\r irmm·dialamPnle em ~Pgnida a qualqnrr resoluç;io da 
assemhl{•a), c no aelo de det'larar o Presidente á assemhll~a o rrsullado 
da elevação de m<~os pedida pelo menos por dous accionistas, ou se, 
r.m antes da dissolução ou adiamento da assrmiMa geral, o f,\r por um 
rcqucrinwnto devidamcn:e assignaclo por accionislas reunindo pdo 
menos 100 acçücs (c cnlregnc ao Prcsirleute ou Sccrelario), a declara
ção do Presidente que a resoluç~o foi approvad:1, c o lauçamrnlo f<'ito 
para esse fim na aela dos trabalhos da assemhli·a, serão snfficiccle 
evidencia do faclo assim declarado, srm ncc~sidaue de provar o nu
mero ou a proporçflo de vo:os pró 011 contra a rPsolução. 

ArL. (a. Se a votat:ão por csphcr·as f1lr requerida, srrá feita de tal 
maneir:t, f'Jlt tal lugar c immediatamenle, ou em tal tempo drntro 
dos pruxirnos ~ele dias, conforme o Presidente da as!ii<•mhlt'·a dt'tcr
rninar, e o resuliado da votaçilo por esphera" SPrá considerado corno 
sendo a resoluçüo da asscmbléa geral na qual a vota~ão por csphcras 
f oi requenda. 

12. -VOTAÇÃO S.\S .\SSEMBI.J':~,\S GEIL\ES. 

A ri. ô5. J':m todas as qucstii<'S que tiverrm de ser deciclidas pela 
vo· ação por meio de esphcras cada accionisla que se achar prrscnte, 
pessoalnu'nle ou por procnra<;ão c com direito de volar, terá um volo 
por e; .. ;~ aqão que rPprescnlar. 

Art. GG. Se mais de uma pessoa tivrr eonjunctamenlc direito a 
nma arção, :.t pessoa cujo no•r.~e se achar em primeiro lugar no 
rrgistro fios accionistas como um dos possuidt)rcs da acção c nenhuma 
outra trrá direito a votar com rcfcreucia á mesma. 

Art. 67. Toda vez que um pai, tutor, curador, marido, testamen
teiro ou aclrninislradiJr respeclivamcnte de um aceionisla menor, lu
natico, icliola, mulher ou fallecido, dl'sejar votar com referencia á 
acçãu do accionista impossibilitado un fallecido, elle poderú tornar-se, 
como fica previsto pelos presentes, accionista com refcrcncia á ac
ção e J)oderá vot01r de conformidade. 

Art. 68. Um accionista pessoalmente prcsrnle em qnalqner asscm
llli>a geral poderá recusar-se a votar em qualquer qut;!;to, mas não 
será pelo facto de assim se recusar, considerado como estando au
sente da assemhli·a. 

Art. G9. lTm accionista com din·ilo de votação pod<'rá de tempos a 
tempos nomear qualquer outro accionista seu proetuador para votar 
em qualquer vola~ão por esphcras. 

Art. 70. Todos os instrumentos de procuração serão manuscriptos, 
pela ou conforme a sPguinlc formula, c assignado pelo constituinte, 
e será depositado no escriptorio pcltJ menos quarenta c oito horas 
em antes uo dia da convocação da asscmblea gNal na qual tem de 
servir, c será depositado no archivo da Companhia, mas será apre
sentado to:la vez que razoavelmente se requeira, c a custa (raso a 
haja) do accionista ou do seu procurador. 

Art. 71. A sesuinle poderá ser a formula do instrumento de 
procuração: 

Eu (A R) aecionista do- J,ondon and nrasilian llank Limitcd
pdo presente instrumento nomeio (C ll), t:unbcm accionista da Com-



Jlanhia, para ohrar como mPu procnratlor na as~cmhléa g"!~t·lll da 
ColliJiallhia <JIW lt~rfr l11g·ar no (lJa .... de ........ dc 18 .... e em lodos o;S 
adiamento~ da JJJf•srna. 

l:lll lc~(l·fJitllliJ(J tlJ qur~ t) as~i;wo ar ~ .... .clias de ...... de 1~ .... .. 

(.~ s;i;;n'ld·J.: 

-~ri. 7~. A pessoa occupando a prcsidcncia fi:~ assemhii·ager<tl, terá 
no t:aso de em pa ·c de v o! os em uma volaçâo por ciphcras, ou de outra 
mttueira, lllH voto addicioual ou decisivo. 

13. -ACTAS D.4.S !SSElUDLÉ.\S GEIUES. 

Ar!. 7:1. To1los os lancamcn!os feitos no livro das artas dos lra
hllhos das asst•miJJ,·~as gei·;ws dPsignados para serem lançados e ~~~
~igrwdos t)p conformidade com as kis ou com os presentt•:,, sl'l'ito ua 
auselicia de provas l'lll contrario conliidcr:uloíi ('OiliO um f'('gislro cor
n•elo e uessa cord(mnidade corno aclos originaes da Companhia; e 
(~111 lotlo caso, o encargo de provar a cxis encia de erros rorahirá 
Ílllt•irameutc sobre a pessoa que Jizer qualquel" ohjGcçfw aos l<tuç~t
nwutos. 

1.1-.-JHRECTORES. 

Arl. 7L O numrro de Direrlores será de nove. 
Art. 75. O uumcro de ac~·iH•s para a qualifieaçiio de um Direetor 

sera o poss:1jr l'llc propriamente suas, aeções no valor nominal de 
peJo lllCIIOS i 2.000. 

-~rt. 7G. Todo o Direclor, excepto em quanto aos accionislas 
originacs c aos accionistas propos os pelo Conselho á eleiçao deverá ter 
sido possuidor do seu nurnero qualiticalivo de acçoes pelo meuos 6 
lllezes em <lllt CS. 

Art. 77. Xa assembléa ordinaria do mez de Abril no anno de 
HHH. c na assemhli~a ordinaria do mcz de Abril dos annos seguintes, 
t res dos Direclores devcráõ retirar-se do cargo; e a a~scmhléa ele
gerá accionistas qualificados para supprir os seus lugares. 

Art. 78. A ordem p~Ia qual se devcráõ retirar os primeiros c 
arluacs llireetores, scr.t determinada entre ellcs mesmos, em um 
Consi'JIJO rcuuido em autes do fim do mcz de Dezembro de HW3, 
por accordo, c na falia de accordo por ordem alphabelica. 

Art. 79. Toda a vez que surgir alguma questão a rrspeilo da 
retirada (le qualquer, por seu turno, será decidida por nm f.onselho. 

Art. 80. O Dircclor que se retira, se se achar qualificado poderá 
ser reeleito. 

Ar!. 81. Um accionis!a não scnrlo um Dircctor qne se retira, nüo 
será, sah'o se mr proposto pelo Conselho á eleição, qualifica(lo para 
ser eleito Uircc!or senão len Jo elle entregue ao Secretario ou deixado 
no cseriptorio, nunca menos de 21 dias nem mais de 2 mezes em 
:mies do dia da eleição de Direclores, pari icipação por escripto c assig
nada por cl11~, do seu desejo ele ser eleito Dircctor. 

Ar!. 82. Um accionista não serit qualificado rara substituir nm 
Dire~lor ~ menos que lenha, propriamente suas o nHmero de al'~ürs 
'JUa!JficalmJ~ 



Arl. 81. Totla a VC:l que a asscrnlMa ortliuaria deixar 1lt~ c-lt•g·cr (ITU 

llirt'clor para o lugar do Diret~;or qut.: se rdira, o Direeior 1111~ 
tkvt•ria n~l ira r-se serit rousidl'l'illlo romo rcelt•ito. 

Art. 8í. Todo o Diredor deverá largar o seu car;;o logo que 1leixar 
ele possuir propriamente suas o numero de acçüt•s qualificativo, ou se 
tornar fallido, ou insolvente, ou tenha suspendido os seus pagamen-· 
los, feilo concordata l'Orn os seus erctlores, sido declarado lurwticn 
ou oecnpando qualquer lugar na Companhia do qual colha rendi
mento, excepto o de Banqueiro, ou excepto como accionisla de nmíl 
Companhia incorporada tendo parte ou participando dus lueros de 
qualquer contracto com a Companhia, ou <'XCeplo nmw act~ionisla 
participando dos lucros de qualquer trabalho ft'ilo para a Compa
llhia, ou (salvo se o Conselho o deeidir t~m eon: rario) d!'ixandu de 
comparecer nos Conselhos Jwlo espa<;o de G mezcs succeé>sivos. 

ilrL H>. Um Director po(l1·rá em qualq11er <'•poca parlieipnr por 
f'scriplo o srn d1•sejo de demillir-se e111 regando a pal'licipa<;itO ilO 

Pre~idcu:e dos ))ireet~rcs, ou ao Secretario, ou deixando-a no escrip 4 

torio, <' depois de aceita p<'lo Conselho a sua demissão, mas llllllca em 
antes, o seu lugar eousiderar-sc-ha vago. 

Arl. 86. Qualquer nga casual no carr.;o tlc Dirrc:or pnri<'rit ser 
preenehida pelo Conselho pela nomo:'a1;:io d(' um aecioui\ila qualdicado; 
o qual occupará a todos os respeitos o lugar do :àCU predt•ces~or. 

15,- CONSELHOS E COIHIISSÕES. 

Art. 87. O Conselho rcunir-se-ha quando os Directores o julgarem 
conv~nienle • 

• 1 rt. 88. Um Conselho exlraordinario porlcrá ser convocado em 
qualquer occasião por dous dos Dirce:or<'s feita a participaçiio aos 
mais Dircclores corn dons dias de anlecrrlencia. 

Art. 89. O numero legal para a formação do Conselho será de 
cinco Directorcs. 

Art. 90. No primeiro Co.nselho que se reunir depois de cada asscm
l.Ma ordinaria eleger-se-ha um Presidente de Direclores por um 
anno c poderá. igualmente deger-se um Yics-Prcsidenlc . 

. .Art. 91. Quando a Presitlcncía ou Vice-Presidcucia vagar no de
curso de algum dos armos, o primeiro Com;elho, depois th~ f(•ila a 
participaç~o aos Direclores, elegerá um Presidente ou um Yice-l're
sidente, conforme 5e der o c;tso, para o resto do anno. 

Art. 92. l~m todos os casos em que o Presidente se achar ausente 
do Conselho será nomeado um Presidente substituto pdo Conselho, 
llli\S achando-se pl'esente o Yice-PresiJente será elle o substituto. 

Art. 9:1. Os trabalhos do Conselho serão regulados tanto quanto 
as ordens em vigor do mesmo Conselho o determinarem, peJas suMJ 
grdens em vigor·, e a outros respeitos, conforme os Dircclores pre
sentes o julgan·m conveniente. 

Art. !).í. Toda~ as queslücs de que tratar o Conselho S(lrão de
cididas pela maioria de volos dos Direclores presentes, cada Dircctor 
lendo um voto. 

A ri. !)1:). No caso de empate de votos em um Conselho, o Presi
d~o~Hle do mesmo terá um Sl'gnnde) roto ou Yoto decisiYo. 
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.\ri. !JG. O; Dircctorcs potlrritõ nomear 0:1 th'p,jr iat>s commisstiPs 
· tiro~da; du ~eu seio confurme elles julgarem conrenicule, e jJoderáu 

delermiuar e regular o seu numero legal, deveres e trabalhos. 
Art. V7. To:ias as cornmissues deveraü lavrar aclas dos seus tra

balhos c c11riar rclalorios dos mesmos ao Conselho de lcmvos a 
tempos. 

Art. 9R. As aclas elos trabalhos de cada Conselho c da assislcncia 
dos Direclores aos mesmos rcspccti vamen te st~rão na propria oceasi<io 
011 com toda a conveuicnlc brevidade logo depois, registradas pelo 
Secretario em um livro appropriado: e serão assignadas pelo Presi
dente da assembléa na qual cllas forem lidas. 

Ar·t. 99. Cada uma dessas actas, quando assim registradas c assig
natlas, serão na auscncia de provas de erros, consiucradas como um 
aclo original. 

Art. 100. O Conselho podcrit adiar como lhe convier de uma época 
para outra, c para qualquer local, as suas reuniões, conforme os Di
redores presentes o determinarem. 

f() • -~ PODJmES E DEVERES DO CO~SELIIO. 

Art. 101. Ao Conselho serão confiados e podcrit exercer e pôr 
em execução os seguintes poderes c deveres, a saber: 

(A) A dirccção c gestão geral dos ncgocios da Companhia. 
( B) A nomca~ão c remoção c a dcterminaç;w das obrigações c sa

la rios, ou outras remuncracõcs do Gereutc, Secretario, Caixeiros, 
Agentes c Criados da Companhia e as garantias que se devem exigir 
dos mesmos. 

(C) A nomeação e remoção dos Solicitadores e Banqueiros. 
( D) A con vocaçao das assembléas gcracs. 
(E) A instauração, direcção, dcfeza, compromeltimento e aban

dono de processos legaes quer a favor quer contra a Companhia e 
seus empregados, e por outra maneira concernentes aos ncgocios da 
Companhia. 

(F) A compra, arrendamento, edificação, ou o obter por outra 
sorte as casas ou escriptorios apropriados ao Banco no Ucino Unido 
c no lmpcrio do :Wrasil, ou em qualquer outro lugar, para as trans
acçõcs da Companhia. 

(G) O comprar, tratar e dispôr dos terrenos c mais bens no Reino 
Unido, ou no Impcrio rlo Brasil, ou em qualquer outra parte que 
a Companhia possa lcgalmcnlc comprar. 

(H) O estabelecer, organisar e supprimir os Bancos, Caixas Filiacs 
e Agencias no lmpcrio do Brasil e em outro qualquer lugar, que 
os Dircctorcs julgarem apropriados aos negocios da Companhia. 

(J) O cmprehcndcr c levar a cll'eito ou abandonar negociaçocs c 
arranjos com o Governo de Sua l\la0cstadc, c o Governo do Brnsi) c 
outras aU!oridadcs, para qu:.tesquer dos propositos da Companhia. 

(1\) O requerer, co;nprar, aceitar, on regeilar lacs concessões do 
Gtn-erno Imperial conforme os Dircctores julg;trcm convcÍlicutc. 

(L) O requerer Lacs estatuto:;, leis ou decretos do Gorerno Imperial 
confiHmc os (Jicce!ores j ulg:11·em ncccssario para srgurança da pro
priedade c dir~ilo? da C•J~np:whi1, c da limita~:-10 das responsabili
dades dos Acctvlllstas. 
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(M) O registrar esta Companhia no ImpQrio do ll•·asil. ou em 
outro qualquer lugar como uma sociedade anonyma. 

(X) O entrar, levar a cfTeiLo c abandonar negociações e arranjos 
com o Go\-·erno Imperial, em relação á Companhia. · 

(O) O enviar para o Urasil, ou outro qualquer lugar um ou mais 
Directores, com taes poderes para inspeccionar, fiscalisar e organisar 
as operaçiles on negocio~ da Companhia e com poderes c instrucçõci 
taes, c sujeitos a Laes condições c restricções e com tal remuneração 
conforme os Directorcs possão julgar conveniente, c suspeudtJ.r c 
revogar qualquer dessas nomeações. 

( P). O nomear, c enviar quer temporariamente quer permanen
temente, para o Brasil, ou para outro qualquer lugar, qnaesqucr 
pt>ssoas na qualidade de empregados ou criados da Companhia seja 
('oaw lnspcctorcs, Chefes on Gerentes ou como Agentes Geraes. e 
Locacs, ou em qualquer outra capacidade que os DirectoriB possão 
julgar neccssario para alguma ou quacsquer das operações ou nego
cios da (.:ompanhia, .c com taes poderes c instrucçõcs, c sujeito a 
taes comhcões c restnccões, e com tal remunerarão conforme os Di-
rcclorcs j~Jigarcm conv'enicnte. · 

(Q) O delegar sob o scllo, ou por escripto, sem o seBo, a quacsqucr 
desses Directorcs, Inspcctorcs ou Chefes, ou outros Gerentes, Agentes 
c mais empregados, respectivamente , c quacsqncr dos poderes do 
Conselho, c o investi-los respectivamente com quaesqner outros po
deres que os Directorcs na sua disc.rição julguem nccessarios para 
a devitla dircccão, gestão c regulamen:o de quacsquer das operac.õcs 
ou ncgocios d;i Companhia. • 

(H) O prover-se tlc livros apropriados c sufficicnlcs, distinguidos 
pelos nomes que os Dircctorcs prescreverem, c que serão escriptu
rados sob a supcrinlcndcncia dos Dircctorcs, nos quaes serão feitos 
os lançamentos exactos, convenientes c sufllcienlcs de todos os paga
mentos, obrigações, recebimentos c crcdilos tanto da Companhi;t 
como por conta da mesma, c de todas as malcrias propriamente a 
origem do debito c credito, conta, recibo, ou pagamento, nos quaes 
a Companhia ou a sua proprieda1lc possa achar-se interessada, de 
modo qne o estado financeiro da Companhia possa a todo o mo
mento ser conhecido tão exacta c claramente quanto as circumslancias 
o pcrmiilircm. 

(S) O dirigir, fiscalisar, e providenciar o recchimento, guarda, 
emissão, emprego, applicação, gestão, remessa c gastos elos dinheiros 
c fundos da Companhia. 

(T) O determinarem (mas snjei:o a approvação das assemhlt'~as iera.cs) 
se alguma parte, c qual a parte dos lucros da Companhia que deve 
ser distrahida para fundo de reserva. 

(U) O determinar (mas snjci:o a approvação das assemhléas gcraes) 
que parte dos lucros da Companhia deve ser dividida. 

(V) O tomar por emprest.imo sobre hypolheca, cscriplura de obri
gação, ou sohre garantia de chamadas não pagas, ou por outro 
meio, quaesquer sommas necessarias, na opiniao do Conselho, para 
as opcra~·ões da Companhia c o fazer contractos por conta da Com
panhia, e o eonlrahir, por conta da Companhia, taes divida~ e obri
gações que na opinião do Conselho forem necessarias para effectuar 
as operações, ou para qnaesqncr dos proposilos da Co.mpanhia. 

I'A!lTE I!. I Sf,~. 43. 



··"'; O pn,:;ar I? dai' recibo~. quitarclco; ·c ou1r.1:> ,Jesonrrnçiirs por 
clinhcirm pagos ú Companhia e pelas rcclama<_:clcs e pedidos da Con:
p;Jnllia. 

IX) O r:llrar rm composição ~ohre qnac~qucr quanlias dcvid:1s á 
Co!llpanhia, t' ~obre as rcdamat_:ües e J!CdH!os da Co!ll)l:Hdtia. 

( Y) O rcf,Tir qnaesqnrr rcclam;~ções c pedido; da Cmnpauhia ~ 
r1mlrn a Companhia, a arbilros, e ·eumprir c ohsrn<tr as tleci~ucs 
qtlc hoavcrem. 

{Z) O rrpre:;cn~ar a C:omp:111hia <'lll fn•l;~s <~" ma:crias relaliYas a 
falll~ncias c i11:d\<'nrias c a outros dcvrdorrs da Companhia. 

(AA) O {i.~t:har serncstralmculc on mais a miutlo as coulas <l:I Com
panhi:~. 

· (BB) O prorlll':H fa;:er ro:n qnc ns ronf:Js srj;io rlevid;unrn !c ha
l:wç:ld:~s e rcri:;'as semeslraln:Pnfc, ou mais a miudo, de confor
lllidadP rom ;:s L<·is c ps pre:-.cn e'i. 

(CC) O f:!·~er em ca,Ja ;1:-·-:cmbl~··a cmlinari:~ o l'l'la:orio flns nrgorios 
~ o pro:1prcto da Co;npanhi;~, incluindo todlls aqudles dc:alhes f!liC 
forem IKr<·:;sarios para explicar :~s conl::s. 

(DD) O limT ;;s c!J;im<u!as dos nrcioni:,I.1S. 
(EE) O act·i ar p;tgamcnlos adia.rllado3 <l:ls rl1arnatlas, c o del'cr

miH;ar os lumns {H'los qnacs t:ws .pagan:cnlos dner:lu ser aceitos. 
(FF) O p:·op()r á :qlprmaçiio das <ts~embH·.1s gerars as malerias 

!JIW IN'Ill de st·r delt·rmi nadas por rcsolll{.;âo esp<'cial. 
, (G(~) O escrip. urar o rcgisiro uos acciouis:as c o registro uc !rans

ferenciac. 
fiiH) O delcrmin:u a <liiisa do sello, c an!orisar o uso elo sello, 

mas, de r~·~rrn<-l !ai que lodos os documentos nos quaes o scllo fôr 
posto, dncr;'tô :rr assi;;nados, pelo m!'uos, por um d~s dircdorcs, c 
suhscripto ou rubricado pelo S1~cr\'lario. 

(11) O p.ro\·.ídc•Jlciar que haja segurança no gu:~nlar do sc11o. 
(k\.K) O t:n:•r lou;ls as comas requcríLias para í'atisfação dàs exi

J;tncias das L~·is. 
( LL) O ,-crilirar, ajnc;l:lr c p:~gar lo1las :1s llcspczfls da~ c inciclcnles 

ú forma~:io, es:;:lwlccilill'lll l, c regis:ro da Compauhia . 
. \l\UJ) O li ;calis:1r, <Hlmiuisl rar c regular a lodos os !'<'~peitos, ex

ccplo no qnc p:·los pn•srntes f()r por outro modu provido, lodflS as 
m:1is rnalcri:t'> relaliras ft Companhia c ao~ IH'hoeios da mesma. 

A rl. 10~. O Ü>n':d h o ;~Jt'om desses podere~ c dcn·rcs, exercerá ~ 
nnnpririt lodos o:; pocl1'l'CS c dcrcrcs qt;c pelas Leis c JJt>los presentes 
rcSilCCLi\'amen~c sã;J cunfcriuos c impos:os dircc!amen:c c por induc~<1o 
at>S J)i rccl ore~. 

Ar:. to:L Toda~ as con:as do Comcllw, clPpois (Ic revistas c appro
vadas por n:n:1 asscmhlt;a geral. serão conclu:"'s, cxcrp o a respeito 
de qnai'1ner erro que se dcsenhra nas mesmas dc11i rode clotls mczes 
*'111 spg;;i:la ft approYa~5o das mesmas. 
· :\ rt. HH. Toda a H~z que qnalqnet· desses erro~ f(it· !lcscobcrto 
ricn: ro drssP- pra:m, a conia será immcdialarnenlc corrigida c será 
depois <~ir .. so conclusa. 

Ar!. 10:j, .A remuncracão minima (]os Dircclorc3 srrú <lc f 3.5CO 
por anno, cnni;Jdo do pri;neiro de .Junho de 181)~, c será clíridida 

('";I r(j o'; Pin·c:o:·c3 roJJfonne ''lleS de tempns a trmpos o dctcrmi 
r1~J !'<~rn. 



.\ rl. Jo:í. :\ Cn:~qru!l1i:t de tempos:~ l1~mpos, pnt· resoh<;Jio da :!ssern
Lléa gt~rul, poderit au~mr•ntat· ou diminuir a r•·mtrnel·a~;w dos Hl
reelorcs, m:t-; de rn:>:lo tal que a rcmnurr;H:<-10 nnnca srrá, sem o 
cunsenlirncnto uuanimc do Conselho de Din·l·t:lrcs, menos do que a 
rcmtHlcrar:ao rninim:t qne fica proridn por e..;'c) :trligns da Assori:JÇã(1. 

Art. 107. "\ Companhia, por resoln~:"io de lllll:l as:;emhli·a g1~ral, 
poJerá concc:Jcr uma rcmunera(iu ex:. rao:-diuari:-~. au Presidcn.c dos 
Dircc:orcs . 

Art. j~)~. O C:1:1srlha p:lílcrú nomr:rr c l'f'l11!)Yl'r fap:; cnmmis<>t:it·s 
f,•caes no lrnpcrio t1.n Br.1sil, on em outro qa:ll:pter lu;;ar, consis
tiu:ln dt~ tal nunH•m de arci\)nisLts ou na\} ac~iouisla~. ou de ambos, 
eon[,}rmt~ n· Ctlasellto po;s·t ,i.nl;;ar eonvcniellle, c pn lerá dclerminat· 
e regular qil:tl o se a n~w1e:·u Ir-:5tl, d::; crc:s, lr~dulhT:> c rcmuuc
I:acão. 

Art. W:). O Clll13l~lh~} pod~rit dcl<-;pr 1t qu:dqu~r comrnissfw loc;l.l 
no fmperio do Brasil, ou em ou! ra qutlrpter lUrlL', t;ws puJcrcs, 
auloris:.~·ües c arhitrid.; do Cunsel!JJ, conf:mue o C:llt~"lht> julgar til~,.. 
cessai·io para c:i'e~.:: uar q11alquet· dos 11<~1-Ç<Jt.:io:; da C:m1panhia. Cad« 
commissao local farit todt•s c tae:; rd:lfllü.>, e fqnJt•ceril Lo:las c taes 
Goutas ao Const·llw, conforme o Cullsdho de tempos a tempos pres
€rcvcr ou c:-..i;..çir. 

Art. 1 tO .. .\s commis<>iics Iucacs serão a toJos o:> respeitos sujeiL1s 
á. fiscalisaeão do Cnnsclho. 

Art. 11 i. O Conselho porlerá de tempos a tempo:; IHr:ncar qual
quer pessoa, ou pessoas, para ser o n~prcsen!antc uu rrpresculantes 
da Companhia, 11u lrnpL'I'io do Br;;sil, ou em outro qualquer lugar:, 
~um. taes poucres c sujcilts a taes rcstrir~\Jcs, c com tal rcmutH~
ra~al), couforme o Conselho possa julgar eonri'IIÍeplc, c poderá de 
Lcmt>os a tempos remover essa pesso<L ou pessoas. 

18~-REHSO!LES. 

A ri. 112. Dous llcvisores, não sendo de neccssicladc que sejão ~cció
nistas, serão riomcados pela asscmbléa geral no mez de Abril de cada 
anno pnr;r o anno seguinte. . · 

Art. f 1:1. A sua remuneração será rslalrclecida pela asscmhl1~a·. 
Art. 1 U. l~lles lerão de rever as contas da Companhia de confor

midade com as leis c os presentes. 
Art. 1 til. Qualquer ,·aga accitlelllal no ca;g:l 1lc~ He,·isot· será sup

prida por uma assem!Jii~a cxtraordinJ.ria CO!li'Ot:Jda para e~sc fiuj, 
Arl. 1 iti. Pelo menos viutc c oilo dias em antes do dia de ~ada 

assemblea ordiuaria, scrao cntn·gues pelos Directorcs aos Hcvisorcs 
as eo lias semes: rac:; c o b dan~o qu(~ tem de ser apresentado em 
as~emb~(·a, e os Hcvisorcs rcccberáü c cxamiuar:iü ~1s mesmas. 

Art. 117. Dcutro de qua:orzc dias, depois da receprão das contas 
c do balanço, os Uevisurcs dercráü cuufirma-las, ou se clles n;lo jul
garem con\'Cilienlc confirma-Ias, devcràü iol'ormar partieularmen~e 
!!obre ella~, e dcrcráü cn L rega r aos Di rcelorcs as eun La~ c o J~alanr.) 
com a sua informll~ão (lw.n•n•Io:a,1 5ohrc as me,m::ts. ~ 
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i\rt. 118. Dez dias uleis em antes do cada assembli·a onliuaria_. 
mna cópia impressa das contas e balanços revislas, c a informação 
dos Ilevisorcs (havendo-a) será enviada pelos Directores a cada accio
ni§ta regisl rado como residente no lleino Unido, de conformidade 
com o seu endereco regisl rado. 

Arl. 119. Em todas as assembJéas ordinarias a informacão dos Re
viSoOres (havendo-a) sera lida á assembléa junto com o relatorio dos 
Direclore!'. 

Art. 120. No decurso do anno e em todas as horas razoaveis do 
dia, os Uevisorcs tcr,,iio arcesso c podcráõ inspeccionar os livros de 
contas c os livros de registro da Companhia, com a assistcru·ia de 
caixeiro~ ou outras pessoas, e com taes outras facilidades, conforme 
os Itcvisorcs razoavelmente requererem. 

19- DIRECTORES, AOMI~ISTR1DORF.S E E'UPREG1DOS 

Art. f2f. Quando o Conselho julgar convenirn'r, crear-sc-hi!o lars 
c tantos Adminislratlorcs para qualqurr dos proposiros da Compa
nhia C{Jnformc o Conselho julgar convenirn:e, e cllt~s serão nom--ados 
pelo Conselho, c terão taes poderes c indcmnisaçoes c cumpriraõ 
taes obrigaçocs, e serão sujeitas a taes regulamentos conforme o Con
selho determinar. 

Art. 122. Os Directorrs, Administradorrs, ne,·isorcs, Secretario, 
e mais emprcgados, serão indemnisados pela Companhia de todos os 
})rcjuizos c d&spezas em que incorrerem 0(', ou cerca do cumprimeu:o 
dos seus respectivos deveres, exccplo aquelles que tiverem lugar por 
acto ou falta sua respocliva e volunlaria. 

Art. 123. Nenhum Director, Admnistrador ou empregado será rcs
ponsavel por qualquer outro Director, Administrador ou empregado, 
ou por ler tomado parte em qualquer rccebimenlo, ou oulro aclo por 
couveniencia, ou por qualquer perda ou despeza que sotTrer a Com
panhia, salvo se as mesmas thercm lugar por acto ou falta propria 
ou voluntaria. 

Art. 124. As contas de quaesqucr Administradores on empregados 
poderáõ ser ajustadas e approvadas ou dcsapproladas tanto no todo 
como em pu te pelo Conselho. 

Art. 125. rm rmprt>gadf) que se torne fallitlf), OIJ insolvrnft>, OIJ 

IIJffJ(JflfJI1tJ ,_,~~ /JIJfJJinmJt-nft; t·f!m IJt ~Ut> t~rt:,~JtJfM>, fJI:JiJ P''' ~ l~:tiJ 
ffiiJfftfft!f, lf.~:.f"'l 1/;; ~J~~ttJJ,.:.I '' lut.,:;r1 1; ,~,;. 6; v r""' t1JA. ~m · 
l''"f!"r1(~. 

Art. f2(i. Fica NJfcrulido qur, até q11c o Jan~amento de íncapad
dade seja feito nas actas dos Directores, os seus actos no seu emprego 
serão tão ctncazcs, como se cllc obrasse como um empregado habi
litado. 

Art. 127. Os empregados ou quaesquer delles, quando requeridos 
pelo Conselho, assignarÁo uma declaracão, compromcltcnllo-sc a guar
darem segredo a respeito dos negociôs e do estado das contas dos 
(Jiversos frcguczes c pessoas com transacções com a Companhia, c 
sobre quacsquer outras matcrias que vierem aos seus conhecimentos 
respectivos, em virtude dos seus respectivos empregos ou occupações 
saho tanto quanto fOr necessario á execução ou cumprimento dos 
seus rcspcctiv0s empregos ou oLrigações, ravelar os mE:smos. 



Art. J2S. O SPerelario lerit a seu cargo o arl·hivo, livros c p:tpf'Í§ 
da Companhia, nã•l sendo contas, cauções, ou garan'ias, c pcrmit
tirá entre as dez hnr.ts e o meio dia, a inSjlCcção do registro dos 
aceionistas, como fica provido pelas Leis, de motlo que cada accio
nista ou outra prssoa, em antes ele o examinar, assigne o seu nome 
em um livro destinado a esse fim; c pcrmittirá em antes de cada 
assemhléa ordinaria uma inspecção lal (se se fizer) de qnacsquer li
vros de contas da f:ompanhia, conforme o Conselho julgar conve
niente, mas nao permillirá nenhuma outra inspecçào do arrhiro, 
livros ou papf'is. 

Art. 12!). O Secretario porá o se1lo, com antorisação de um Con
selho c na prcscm;a de um Din~ctor, em tmlos os instrumentos que rc
q:wrerem ser sellados, c rubricará to.Jos esses instrnmentos. 

Art. 130. O Const·lho poderá nomear nm substituto trmporario rlo 
St~cretario, o qual será cousiucrauo Secretario para os propositos dos 
presentes. 

20. - ACÇÜJ<:S. 

Art. 131. Cada arçãn será propriedade pessoal, c como taltrans
missivd, c scrit indivisível. 

Art. 132. A Companhia não será obrigada, nem reconhecerá ne
nhum interesse eqnitativo, contingente, futuro ou parcial em qualquer 
acção, ou qualquer outro direito a respeito de uma acção, excepto um 
direito absoluto á mesma na pessoa fie tempos a tempos registrada 
como portador da m~sma, c excepto lambem no que tliz respeito a 
qualquer pai, tutor, curador, marido, testamenteiro ou ndministrador 
c representante de um fallirlo on insolvente, c o seu resprctivo di
reito pelos presentes, para tornar-se um Accionista com referenda á 
acção, ou de a transferir. 

21.-TU~SFERE:-íf.I.\ DE ACÇOES. 

Art. 133. A lransferencia ciTcctuar-sc-ha súmen te de conformidade 
com as Lris. 

Art. 1:1~. O registro de trausfcrcncia será escripturado pelo Secre
tario, sob a fiscalisacâo fio Conselho. 

Art. 133. Um pa·i, tutor, curador, marido, te,tamcnlciro ou ad
mini~tr:JtltJr n:~f#:t·ti~·arru:ult•, de um m~nor, Junatico, iuíota, mulher 
HIJ (aflt!fÍdo ílf'):lf,rtÍ'II:•, n;lrJ ~1:rá tfHWJ tal :Jccionista. 

A ri. 1 :w. ()ualtftll'r d1·11~1·"· pai, lulor, c~urador, mari1lo, f•~stamcn
tciro ou adruini!llrador, llfldl•r·h lraw&rit· IJIIIlllfUC't' un;fw do" rl'liflf'l~· 
tivos accionistas impossihilil;ulo!i ou l'atll'l:ido!l, 011 lonrat· ~~· III'I'Íolli!lln 
com referenda á mesma, 1h·pois de lnr apn•sPutatlo no11 Hin·,·lor'''" In•·~ 
provas do seu titulo que razoanlnH'Illt~ 1111 Jlll~Siltl !\alifal.t'l' ,. 1';11' !'lo~llll 
um lançamento das provas na acla dos trahal111H tlo~ nu·smn~. 

Art. 137. O representante de um accionista lilllido ou insolvente 
não será por esse facto considerado accionisla. 

Art. 138. Os rrprcsentanlcs de um accionista fallido ou insoh·cnle, 
poderáõ transferir qualquer acção do fallido ou insolvente depois de 
terem apresentado aos Dit·eclorcs taes provas dos seus títulos que 
razoavelmente os possão satisfazer c far sc-ha o lançamento das provas 
lliAS actas dos seus trabalhos. 



. .:\ri. l~l!l .. \ lr;utsl'l'l'f'ilcia dt• uma ucr:ão uâo srr;'t fl'ila por pPssoa 
algum11 sem que rlla leulta eutre;.;ue :~o Secretario otl d('i'<allo no es
criplorio pariicipaçao por <'seripto dos lllllllPros d<• cada aq~lo que so 
deseja trausferir, c 1h nome, rc'íid<·w~ia c de.-;rripçilo do Cl~ssionario. 

Art. 1'W. A lran_,f, rt~ncia de um:t acç;lo, salvo cslantlo paga por 
inteiro, não será t(úla sem a ap[Hora~üo dos Dircclorcs. 

2~.-.\f.f.IO:\IST.\S, 

Art. 1 ~· 1. Pessoa algu rna serit regi si raLla com o eessiouario dr 11 ma 
acção S<'lll que tenlta elllrr•;.\'IIC 110 I'Serip'orio o inslrtllll4'11to de lrans
lenmeia da at\'iio. pass;ulo de ronformidadc eom as teis, p:ua ser 
guardado no Archivo da Companhia, mas dev1•rá ~:c r apn•sen!<~do : od;,t 
a vez que S!'ja razo IVelrtH'ttle n·querido e it CIIS~a (haH111lo-a) do lrans
fl'i'Cnlc ou transferido, ou dos se11s respeciivos representantes; mas Pm 
qualquer caso rm q11e no cntendPr do Cons lho uão se Jera illsistir 
ues!e artigo, f'lle poderá di~pensa-lo. 

Art. 1 '1·~. O n'gi~lro dos aerÍ,HlÍs~as será eset:iplurado pelo Secre
tario sob a H•calisacfiO do CtJnselho. 

A rl. 1 'I:L Cada · aceionisla participari1 dt' tempos a tempos ao 
Sl'cn•tario, o seu <•mkn·«::o uo Heiuo li nidu para S<~r rcgislr:.:do como 
o ltlgat· de sua rcsi<lcncia c o lug.tr de tempos a tempo' assim re
gistrado será, para os propnsi:os das tcis c dos prcscules, cousidc
rado o lugar da sua rcsid(•flcia. 

Ar!. 1'f.}. Toda a partil'ip;l~;IO f(·ita a um acrionista serú suflicienfe 
estando <lf~ignada JH'lo Sccrelario, c sendo <'ll\iada pelo Corrl'io, ou 
por ou I ro meio ao t'll !PI'!'<:o rcgis rado do accionisla; e se clle clll:io 
tiv1~r (';tlkeido, fJIH'I' a Comp;anhia tenha ou não conhct:Írn"lllo da 
sna morll', o ohjPrlo i!t~~~a parlicipaçfio será pai·a lo:llls os proposi{(JS 
(los presen:f's, <'onsidPrarlo como preenchido para co111 :-Pus lwnlt-iro:>, 
lcstamc·u•eiros e admiiJis:radores, c para cada um del11•s. ?\os casos 
em que mais do que urna pr'ssoa se arhão n·ni;lr;ttlas como porta
doras de uma <~n;rw, toda a partieipaç:io Sl'rá Cll\'iada it pessoa rujo 
nome se acha rm primeiro lug:tr 110 n·gistru dos acciouistas, c a 
parlicipaçiio ti·ita a essa pessoa, será tomada ('.omo p.1rticipa~ao feita a 
todos os possuiJorcs coujuudamenlc dessa acção. 

23. -CE!lTU'lCA D05. 

Ar!. 1 '1-:i. Os rer: iOc:tdos de acçurs pa::;sados com o scllo serão 
assignatlos por um Direc·ot· c ruhricadtJS pelo Secretario. 

Ari. 1 í6. Cada accionista l<'rá direito a um certificado de todas 
as suas acçocs ou a ,·arios r.eriiticados, c;Hla um por urna parte das 
suas ac~fics; c;Hla ccrtilicatlo cspceilicarú os JJumeros das aq·ões. 

Art. 1 í7. Se algum cerlilicado se destruir ou perder, poderú ser 
renorarlo, aprcseu:an1lo-sc aos Uircetorcs provas, que os salisfaçfto, 
de se ter elk dt•struido ou perdido, ou ua falla de tacs provas, com 
tal intlt•mnisaç;}o conforme os Direelorcs julgarem adequado que se 
dt\ c nm laru:amt~rtlo das provJs ou iHtlcmnisa-;ücs será feito nas 
aclas 1los S('IIS lrahallws. 

Art. t ~8. To,Jo o arciollÍ5~a origiual tcr.i direito a um C('rtiflcad~ rlc 
carla a~·~ao grath; mas em todos os mais casos,. pagar-se-ha um scllil~ 
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ling il Ct))np:1nhia por cada rcr.ilicado quando os Dirt>r~orcs o juJga· 
l'l'lll COIIH'flÍUI[~. 

2l.-lHYIOE'illOS. 

A ri. 1 Hl. Todos o;; dividt>ndos S{lhre as arciirs st•rão drdara1lo~ 
prlas assrrnhli·as ordiuarias c S!'l'iiO tirados dos h.Jcros líquidos da Com~ 
p:whia 5Ómcu c, e (mas ~em Jll't•juizo de qualquer divid1·ndo prrfc
renrial 011 garan: ido) nenhum cti\ idclldo exeederit a som ma proposta á 
assem hlt'•;J pPlos l\ i redores. 

Art. J;}O . .!\las, com o lim de igualar os dividendos, porlcr-~e-hão 
fazer paganwntos ele tempos a tcmpus de eonfnnnidade com os pt·e
senlcs tirados do fundo de reserva. 

Art. 151. Quaudo. na opinião do Con!'iclho, os lucros o pcrmitli
rcrn, ha\·l'rÚ li!H dividendo todns OS S!'lll1~~tn•s, C em VÍI'ltlcfC UiSSO po
der-Se-lia declarar c ser pago pelo Conselho um dividendo semestral 
como diYidendo por eonla . 
. Art. 1:.i~. Todo o dividPtHio, logo que ftir declarado, será pago por 
diP(jttes sobre os banqueiros, que serlto eu:regues ou enviados pdu 
Conselho aos acciouisias. 

Art. 1;)3. O por:ador de uma arção que deve receher, ou com di
reito a rcccher um dividendo por coula, com írfuencia á accão 
lerá direito ao mc-srno não obstante l<'r f'lk dui'<<Hlo de ser o porta.do; 
da acção, em an;es da dcdara~ão do dividendo, em refcrcncia it qual 
o dividendo foi dcdara(lo 

Art. 15}. Fica cnlcndido que qnando qualquer accionista es~ver 
rm divida p:1ra com a Companhia, todos os dtvidc'nrlos que trm de 
lhe ser pagw•, ou uma parte sttllkienle dos mesmos, JH)dcn·l ser appli
cada pela Companhia (•m pagamPnlo ou por eonla da divida. 

A ri. l Si). A Companhia tcril prda~ao, c prt'fercncia perm:-ll!cntc 
:dlegavcl !'lll lodos os Trilmnaes, Prn cada uma das ar!Jle;s de qualqut•r 
pessoa que ddla ti.ir possuidtlr individual ou collectiYarnente, c i!'IIO 
para segurança das diYidas em que se arhcm para com a Compauhia 
ainda que em taes dividas lenhiio par<c pessoas que não sl'jão accio
nistas, bastando que entre semelhanfl>s_ dc,·edurcs algum, ou alguns, 
seja accioni~la rcgis.rado da Companl11a. 

1\rt. 156. Todos os di\'itlcu:los de qualquer aq:ão, que n~o tivrr 
um poss11idor legal e regis rado para n:igir o seu pagamcn!o, licarilo 
e111 susprnso ali~ que a!gJJClll sep regi si rado como o por!ador da acção. 

Art. t::i7. Dividendos não pat;os Illlllca venccráo juros, por ser conlr<l 
a Compat~hia. 

Art. 1 :)8. Toflas as chamadas Prn rrlaçlo its arçií~ srrão feilns 
ú discripcão dos Dirrl:torcs c cunsiderar-se-ha a chamad:t como ft'ita 
Jugo que ·a resolu~·;1o autorisando-a fôt· :1pprovada pelo Comdlw. 

Art. fG!I. Os portadores eonjunc:os de uma ac<:ão seriíolanto srpa
radarnculc como coujullclamcntP respow;aveis peJo pag:amcuto de todas 
as chamadas a restJcito da mesma. 

Ar1. J :;~). Toda a n•t. que se fiicr qnalque1· ch;nnílda dar-sc-ha 
ariso com 2l dias de anlecedcncia a cada accionista n~sponsarcl pelo 
{};lgamento da 11\\.'S!It:l. da hora e ltl(:)';l!' do p;1;;:nn•'Jllo. Fira l'nlen-
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dido cp1c no caso de mais <1<' uma pessoa terem conjnnr.tamcnle di~ 
reito á acçfw, a participação feita a pessoa cujo nome se acha em 
primeiro lugar no registro dos acciuuista.:; seria considerada como 
sendo aviso feito a lodos os porladorcs <·onjunctos da acçao. 

Art. 1(}(.· J>ecorridos 7 dias e não se tendo efT~ctuado o pagamento 
de qualquer chamada <'IN relação a qualquer acção, n~pelir-sc-ha 
o aviso da chama.ia, c deeorridos novos 7 dias sem se realizar o paga
mento da mesma, a Companhia poderá demandar o accionisra em 
fitlla, prla quan:ia nao pílga, a qual vencerti os juros de 10 °/0 

ao anno, a contar do dia dt•signado para o pagamento da mesma. 
Art. Hi2. Um ílccionista não poderá votar, nem exercer nenhum 

dos privikgios de accionista em quanto esli\·er em divida dP. qual
quer chamada. 

Art. 1G3. Os nirrc:orcs lf'riio a liberdade de tempos a lcmpog, 
conforme clles o julgarem CIHI\'enicnte para receberem o pagamento 
por inrciro das sommas não pagas, em rela~·ão a qualquer numero de 
acçõcs da Companhia, com tanto que a opção tlc pagarem por inleiro 
quílesquer acçücs seja oiTcrcciJa sem prefcrem·ia a toJos os accio
nistas. 

26. - COM:IIISSO nE ACÇÕES. 

Art. 164. Decorridos 42 diíls sem que se lenha efTec!nado o pa
gamento de qualquer chamada em relação a qualquer numero de 
acções, os l>irectores poderúü declarar as acçõcs <~ahidas em com
misso em proveilo da Companhia. 

A"rt. 165. Quando qualquer pessoa com direito de reclamar uma 
acção, c não se tendo hahilitado de conformidade com os presentes 
para ser registrado como portador da mesma, deixar decorrer 6 
mezes depois de para isso ser requerida pelos Directorcs sem habi
litar-se, os Dircctorcs logo depois da expiraçãQ desse peril)do po
deráõ declarar essa acção em eommisso em proveilo da Companhia. 

Ar!. HW. As acções de qualquer accionista que direeta ou indi~ 
reetamenlc í-'romover, principiar, sustentar ou ameaçar qualquer 
acção, demanda on outros processos perante quacsqner Tribunae:; 
contra a Companhia, con!ra os Directorc~, ou qualquer dclles na 
sua qualidade de Direetor poderáü, não ou5tanle a suspcusão de qual
qut•r desses processos, e qualquer que srja a sua origem, allegatla on 
uão allcgatla, ser por proposta do Conselho, c com a approvação da 
assembléa geral, consideradas como absolutamente em comm;sso em 
beneficio da Companhia, mas em cada um desses casos a Compa
nhia dentro de quatorze dias depois de assim cahidas em commisso 
deverá pagar-lh'as por inteiro pelo seu valor no mercado, e o seu 
valor no caso de duvida será estabelecido por arbitras. -

Art. 167. O commisso de uma acção envolverá a extincção, na 
{~poca da cahida em commisso, de todo interesse, direitos c recla
mações na c contra a Companhia em relação a acção, e de todos os 
mais direitos dependentes da acção, excepto súmente aquclles direitos 
que pelos presentes ficão exprc5samcntc rcsalvado:;. 

Art. Hi8. O commisso de uma acção será sujeito, e sem prejuízo 
de lodos os dirc.llos c reclamaçücs da Companhia, por chamadas 
a!raza<llls das mesmas (havendo-as) c juros sobre os alrazos c a todos 
os mais llirritos e redamaçües da Companhia, contra o portartor 
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~ando cahio em commisso, c ao direito da Companhia de demandar 
-em rilacão a mesma, 

Art. i69 . .1\Ias a Companhia nlio tentará demandu a menos que 
eJJa, em tal tempo c por tal maneira, conforme o conselho julgar 
razoavel, tenha primeiro vendido a acção em commisso, e o liquido 
producto da m('sma srja menor do que o importe da reclamação, e 
en:ão demandará sómenle pelo saldo não pago pelo liquido produc o. 

Art. 170. Fica entendido que o commisso de qualquer ac~'-âo poder• 
ser em qualquer época denlro de doze mezes depois da mesma cahir 
-ern commisso, rcmettido pelos Directores a sua discrição, pagando 
o accionista em falta tod:~s as sommas por cllc devidas á Companhia,. 
e todas as despezas occasionadas pela falta de pagamento da mesma, 
e da multa tal conforme os Direclores julguem razoav<'l, m:~s a 
remissão não poderá ser invocada como uma maleria de direilo. 

Art. 171. O commisso de uma acção não prrjudicará o direito a 
qualquer dividendo ou diddcndos por conta já declarado sobre a 
mesma. 

Art. 172. A venda e mais disposições de acçõcs em commisso po
dcráõ ser feitas pelos Directores em taes tempos c sob taes con
dições conforme clles julgarem conveniente. 

Art. 17:3. Um certificado por cscripto com o scllo e assignalura 
de um Director, c rubricado pelo Secretario àeclarando que a accão 
cahio devidamente em commisso em cumprimento dos presentes· e 
declarando a época em que ella cahio em commisso, será em favor 
de toda '.l pessoa que mais adiante allcgar ser o portador da accão 
uma prova conclusiva dos fac~ os asiim certificados; c far-se-ha Úm 
]ançamcn~o de cada um desses certificados nas actas dos trabalhos 
dos Directores. 

!'1.- COMPU DE .1CÇÕES PARÁ .1 COMPANIIIA 1 .1CÇÕES EM COMM.IS!IO 
E .1CÇÕES COHPB.!DAS. 

Art. 174. Qualquer acção poderá ser comprada pelos Directorea 
para a Companhia de qualquer pesso01. desejosa de vende-la c por tal 
preco conforme os Direc.orcs julgarem razoavel. 

A'Tt. 175. l<'ica entendido que os Direclorcs uão applicaráõ sem a 
sancção de uma asscmblt•a geral a qualquer compra dessas, parte al-
guma dos rendimentos da Co~panhia. . 

Art. 176. Acçõcs em commrsso, ou compradas em beneficro da 
Companhia, poderáõ, á discrição do Conselho, ser vendidas ou dis
postas por clle, ou ser absolutamente extinctas, conforme cUe julgai' 
mais vantajoso para a Companhia. 

Art. 177. Accõcs assim extinctas, assim como accõe~ assim ca
bidas em comm.isso on compradas, até que dcllas se ·caca vendél Otl 
disponha, serão registradas no nome da Companhia, e formaráõ parle 
do fundo de reserva, e os dividendos declarados sobre as mesmas serão 
levados ao fundo de reserva. 

28-DISSOLUÇÃ.O D.l COMPANDI.l. 

Art. 178. A dh•soluçlio da Companhia poderá ser determinada, 
i'ara qualquer proposito, seja clle qual fór, e quer o object1> srja 

rARTE u. 1662, 4~. 



·- .JH.í _, 

::t absoluta dissolnçao da Companhia, ou a reforma, ou modificaçiio 
da Companhia, ou a junc~ão da Companhia com qualquer outra 
Comparthia, ou qualquer outro objccto. 

Ar!. 179. A <lissulução da Companhia terá lugar sempre que fôr 
determinado como pro\Üio pelos presentes, c de conformidade com 
os lermos e coudicues assim dei enuiuauas. 

Arl. 180. I·:xccpÍ•~ !:.mto quaulo uma assembléa geral o determinar 
por onlra maneira, o Conselho liquidarú os ncgocios da Companhia 
conforme o Conselho julgar melhor. 

Art. 181. l''ica entendido que nenhuma dissoln~ão absoluta da 
Companhia, não sendo uma liquidação feita pelos Tribunaes sob as 
Leis, terá lugar se, na ou em antes da assembU~a geral na qual a 
resolução especial para dissoher a Companhia fôr conlirmada, qua~
quer dos accionistus tizer um ('Ontraclo obrigatorio c saiisfactono 
para comprar ao par, ou nos termos que se ajustarem, as acçõcs de 
todos os accionistas que desejarem retirar-se da Companhia, e fizer 
sufficieute provisilo ue fundos para indemuisação dcllcs para com a 
Companhia. 

29.-ARDITRDIE:no. 

Art. 182. Toda a vez que se originar qualquer ditTeren~a entre 
a Companhia de urna parte, c qualquer dos accionistas, seus herdeiros, 
testamenteiros, administradores ou representantes, de outra parte, a 
respeito da inlclligcucia ou corrstrun;ao ou dos inciden:es c conse
quencias dos presentes, ou da~ LPis, ou relali,·a a qualquer então 
Jcita 011 que Icem de ser em S<'grúda fl'ila. executada, omillida, ou 
cousentida em eumpriulelllo <iesles lHCS<'Ille~, ou das Leis, ou relativa 
a qualquer transgressão ou allcga<_:ão de transgressão destes presentes, 
ou qualquer reclamação por causa de qualquer dessas transgressões 
ou allega<,:>õcs de transgressão, ou por outra sorte relativa as pre
missas ou a estes presentes, ou as l~eis, ou a quaesquer dos negocios 
da Companhia; todas essas ditferenças serão suumettidas ao arbitra
mento de duas pessoas. 

Art. 183. [;m dos arhitros será nomeado por cada uma das partes 
na diiTercnça e mesmo a respeito de qualquer dessas partes, embora 
mnsistindo de uma pessoa ou mais. 

Art. 18l. O Conselho representará a Companhia na nomeação de 
um dos arbitros. 

Art. 185. Se qualquer das partes dentro de sete dias depois de 
para isso ter sido requerida por escripto pela outra parte, ou pelo 
seu representante, não nomear um arbitro, então ambos os arbitros 
se~ão . nomeados pela parte por quem ou por cujo agente a requisição 
foi fetta. 

A'rt. 18G. Os arbitros, em antes de tomarem conhecimento do nego
cio <lo arbitramcuto nomearáõ, por escripto assignado por elles, uma 
pessoa imparcial e qualificada para servir de arbitro de desempate. 

Art. l87. Se os arbitros dentro de 15 dias, depois da sua nomeação 
não nomearem um arbitro de desempate, então, a pedido das partes 
em differença, ou de qualquer deJlas, poderá ser nomeado um arbitro 
de de5empate pelo << Governor » do Banco de Inglaterra~ ou por um 
Juiz soh the Common Law Procedure Act 18tH, ou se o arbitramenlQ 
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liver lugar fóra do Reino Unido, cnlão pelo Consul de Sua 1\lagcs-· 
tade no lugar no qual o arbitramento tiver de fazer-se. 

Art. J 88. Se os arbitros, dcn Lro de 30 dias depois de lhes ter sido 
snhmeUida a materia, não concordarem no seu laudo sobre a mesma, 
então ella será submeltida ao arhi lro de desempate. 

Art. 189. O laudo dos arbitros ou do arbitro de desempate, se 
feito por cscriplo c assignado por elles ou por cllc, c promplo para 
ser eutrcguc ás pnrics em diiTcrcnça, ou áqucllas que o desejarem, aos 
seus herdeiros, testamenteiros, administradores ou representantes, 
dentro dos 30 dias em seguida áquelle em que a matcria em diffc
rcnça foi submcllida aos arhitros, ou couform<~ o caso se der, ao 
arbitro descmpatantc, será ohrigatorio c conclusivo para todas as 
partes interessadas, seus herdeiros, testamenteiros, admiuistradores e 
representantes, c todas essas cousas serão d'ahi em diante feitas, omit
tidas c consentidas conforme o laudo o exigir. 

Ari. 190. Os arbitros c o arhitro de desempate rc~pcctivamcntc po
dem ellcs ou elle jnlgarcm conveniente fazer varios laudos em lugar de 
um, e cada um desse:; laudos serit obrigatorio cpmclusivo a respeito 
de todas as matcrias a que se referir, como se a maleria do Jaurlo f(Jsse 
o total da materia suhmeltida ao arbitramento. 

Art. 191. Os arbitras c o arbitro de desempate respectivamcute terão 
inteiros poderes para examinarem os livros, contas r papeis da Com
panhia relativos á maleria em ditl'crcnça, c para examinan~m as partes 
em difTercnça e seus respectivos agentes c testemunhas soh juramento, 
ou aflirmativa, ou sob declaração cstahclccida por lei em lugar do jura
mento ser requerido por qualquer dos arbitros ou arbitro de desempate. 

Art. 192. Os arhitros e arbitro de desempate respectivamente te~ 
rão inteiros poderes para proceder na auscncia de qualquer ou de 
ambas as partes, em todos os casos em que, depois de terem feito o 
aviso nesse sentido ás partes, elles ou cllc julgarem conveniente conti
nuarem no processo. 

Art. 193. Os arhitros c o arbitro de desempate respectivamente 
podcráõ proceder no 11egocio que lhes f<ir submettirlo de tal maneira 
conforme ellcs c cllc rcspcclivamcnlc julguem conveniente c tanto no 
Reino Unido como no Jmpcrio do Br·asil, ou em outro qualquer lugar. 
No caso de qualquer difTercnça cmquanto ao lugar no qual o arbi
tramento deve st'r tratado o mesmo serú delenninado pelo« Govcrnor Jl 

do llanco de Inglaterra, a prdido de qualquer das partes do arbitra
mento. 

Art. 191-. O arbitro de desempate terá inteiros poderes de tempos 
a tempos para por cscripto c assign:ulo Jh'lr clle prolongar o prazo 
dcn!ro do qual o seu laudo tlcvc ser f<'ilo, c se elh~ se achar promplo 
para ser entregue corno acima dito <leniro do prazo prolongado, elle 
será tão valido c efficaz como se fosse feito dcnl ro dos trin:a diag. 

Arl. 195. As custas da ou incidentes ao arbitramento c ao laudo 
serão á discripção dos arbitros c do arbitro de desempate respectiva
mente. 

Art. 196. Se, c tanto quanto o laudo não determinar de outra 
sorte, as custas do c incidentes ao arbitramento, c ao laudo, serão 
a cargo c pagas pelas duas partes em divcrgencia igualmente, c a 
outros respeitos ellas terão a seu cargo as suas respectivas despezas. 

Art. ·-197. A suLmissã.o ao arbitraJDenlo por este meio estabelecida 



roderá em qualquer lempo tornar se uma disposição de qualquer 
Tribunal c Jurisprudcncia ou cquidadc a rcqucrimcn!o de qualquer 
parte nisso interessada, e o Tribunal poderá rcme:tcr a matcria aos 
arbitros c ao arbitro de desempate com quaesquer dirccrõcs que o 
Tribunal julgar conveniente. • 

Art. 19~. Em qualquer caso em que qualquer ponto de dirrito 
!obrevier, os nrbitros ou o :uhitro de desempate podem consultar 
sobre eHe os Advogados, que julgarem conveniente, e púde adoptar 
qualquer opinião assim tomada. 

Art. 199. Inteiro dTeito será dado pelo Acto 1854 do Rcgubmento 
'lo Processo civil, c por qualquer ouao Acto de tempos a tempos 
em vigor e applicavel a esse respeito as provi&õe~ dos prrsentcs com 
reterencia a arbitramentos. 

Conforme.- .ToR,: 8fteriano da Roclla. 

lJECRETO N. 2.980-de !~de Outubro du 186~. 

Cone~dt. á Sociedade Allemã de Gymnnstica autorisaçlio para rootinuur <& 
excrcrr as sua~ funcçucs, P- approva os rcspccth·os Estatutos. 

Attendcndo ao que ropresontou n Sociedade Allernã de Gym
nastica, c de conformidade com a Minha Irnmediata Ucso
lução de 14. de Dezembro do anno passado, tomada sobre 
parecer diJ Sec~ão dos N1•gocios do lmpcrio do Conselho dB 
Estado exarado em Consulta de 6 do mesmo mez: Hei por 
lwm conceder á dita Sociedade autorisação para continuar a 
exercer as suas funcções, o Appro\·ar os seus Estatutos com 
as S(•guintcs alterações: t.a, supprimão-se no art. 1. 0 as pala
l'ras- ella é fundada c regida pelas rf'g-ras cstabf'lecidas em 
1remelhanlcs Sociedadc!l da A Hemanha ; 2. a, declare-se que ne
nhuma reforma ou innovação dos rrH•srnos E~tDtutos se fará 
~ern prévia nutorisação do froverno; 3. 0 addicione-se ao art. 
71 a seguinte clausula-salvos os casos previstos pela l.ei; 
4.•, declare-se que o uniforme, de que trata o urt. 77, só pódo 
~er usado dentro dos edificios, o lugares sociacs, o não nas 
ruas, ou. praças pu h! icas. 

O Marqucz de Olinda, Conselheiro do Estado, Senador do 
lrnperio, Presidente do Conselho de l\Iinistros, Ministro e Se
cretario de Estado dos N<'gocios do Impe•·io, assim o tenha 
entendido, o faça exccutm·. Palacio do lHo de Janeiro ern 
quatro de Outubro de mil oitocentos sessenta e dons, quadra· 
g<~simo primeiro da lndependencía c do Imperio. 

Com a Rubrira de ~na Magestade o Imperador. 

Mm·qrw: d' nlintlfl.. 
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I 

J~stahato§ tla Sociedade Grrnna'itlea ,\Uenul. 

I. 

NOME D.A. SOCIEI>ADE. 

1. 

A Sociedade chama-se Deutscher Turnurein, Sociedade Gym
nastica Allemã. 

Ella é fundada c rrgida pela;; regras estabelecidas em ~eme
lhantcs Sociedades da Allemanha. 

As deliberações nas reuniões terno lugar em língua allcmn. 

11. 

I-IM DA SOClRIHDJ::. 

2. 

A Socirdilde trm por fim: 
a l Cultivar as forças physicns c intellectuaes dos seus 

membros. 
hJ Estabelecer relações entre todos os Allcrnliri existentes 

no Brasil. 

111 • 

.1\IEMBROI. 

3. 

O numero dos membros é illimitado c consta de : 
a) .1\f,~mbros 11ctivos, partidpando regularmente nos exercícios. 
b) l\f,!rn bros passivos, que~ não to mão part•~ nos exercícios. 
c) Alumnos de gyrnnastica, que são lodos os membros com 

menos de 18 annos d•\ idade. 
NtJta. Os membros passivos e os alnmnos são rxcluidos de 

todas as func.;ões; é-lhi'S iguulmeute illicito tomar parte nas 
delibentçõcs das assembléas. 

IV. 

GARANTIAS E DEVERES DOS MEMBROS. 

4. 
Cabe a cada membro o direito de introduzir amigos seus 

no lna-ar das reunH"ies, qu~r para Yisitíl, quer para obter o 
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lil!llr, dr~ UWillbro, rr:spollSí1Lilisanclo-s~ P' n~m pdo c0r:..tder 
t~ l!roralidadr~ de S\'U l'~ ol•·r:;id_o. 

(_). 

A cada membro é licito a todo o {t'rnpo dirigir quPixns ou 
proposlüs vcrbnluwnte ou por escrip!o ao Cnnsdllo <I(~ adrni
nislraçilo, rnus devC'rú abster-se uo lu;;ar das rctl!li{ies de qualquer 
observaçc'io em publico. 

6. 

Cada membro ó o1Jrigado a : 
a) Observnr sem eontradicção nlgumn as clelerminnçõcs do 

Presidente c do membro encarregado da dirccção dos exer
cidos. 

b) Portar-se em torta pnrtc convenientemente. 
C) 1•\tzer prova de considcruçfio purJ com os mrrnuros do 

Conselho. 
d) Conconer em harmonia fraterna com os outros membros, 

para tudo o quo fOr concernente aos inlcre:~ses da Sociedade. 
e) Pagar 61)000 ao Tlrnsoureiro no <•elo de ser admitt.ido 11a 

Sociedade, c ern seguida 2:,';\000 do contribuit:iio BH'nsa l 
f) Aceitar o cargo de membro do Conselho ou d(\ Uin'clor 

dos exercícios quando para C'sso fim for· cl(~ito. 
tJ) Har parte ao Presidente com anteccdcncia das obscrv::1çtics 

fundadas que acaso possa Pmittir conlra a adl!lissJo de um novo 
membro. 

ADJIISSÃO. 

7. 

l>óJe ser adrnittiuo corno rncmuro qualqurr pessoa de condu ela 
lwnesta que se obrigar a observar os Estatutos da Sociedude. 

8. 

Quem quizcr sct· adrnittido, deve previamente ser proposto 
por algUHI membro c apresentado no Presidente. 

9. 

neve a pessoa quo for proposta tomar conhecimento dos prc· 
sentes estatutos. 
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10. 

O nome da pe:;;soa proposta deverá figurar com anlcccdencia 
ue qninz1~ dias de sua atimissfto na sala das reuniües, c durnntc 
cstr) tempo dirigir-sc-hJo no Conselho ns observações que U(:aso 
possão obstar a admissão. 

11. 

Os mcmbi'os que quizercm tomar p3l'le nos exercieios deve
dtO faze-lo regularmente. 

12. 

Ao Conselho compele decidir ácerca da ~<Imissão ou rejeição 
<b qual<Ittcr novo IIH~mbro. 

13. 

Quem fôr proposto p;)rn melllbro a c li v o, deverá aprcscntnr-se 
pessoalmente ao Conselllo, a fim do lhe ser cornmunit.:ada a sua 
admissão e entregue um cartão para a sua Jcgitinwçfío. 

14. 

Depois do admiltido, ten1 de assignar o seu nome no livro da 
Sociedade, considcrundo-se a sua assignatura como approvação 
dos prcsentt~s estatutos. 

VI. 

nESPEDJD.\. 

tiS. 

Cada um poderá cessar de fazer parte da Sociedade á ~ua con
venicncia : nesta occasião devolverá o seu cartãq ao Presidente. 

1G. 

Tendo algum membro de srguir viagem para fórD, deverá dar 
parte ao Conselho o será dispensado durante a sua ausencia da 
~~ontribuiçiio mc>nsal. 
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VII. 

EXCLUSÃO. 

17. 

E' detea·minada a excluslio de um membro quando por rspt~ço 
de tres mezes não pagar a sua contriiJUi~ão c não re.sponder á 
intimação do Secretario. 

f S. 

O Presiclentc podf'r·á excluir temporariamente, mas ao Conse
Jho é reservado como ultima instaucia determinar a exclusão 
definitiva. 

19. 

A pessoa que fOr exclnida pó.de appellar para a decisão da as
sembl._;a geral, porém até esta decidir, permanecerá a resolução 
do Conselho. 

VIII • 

.A.SSEMBLÉAS GJU\A!I. 

2o. 
A' assembléa gPra1 composta de todos os membros nctivos per

tence a decisão definitiva em quaesquer dissidencias. 

21. 

A aasembléa geral ordinaria terá lugar em Junho de t!ada anno. 

22. 

PoderálS os membros reunir-se em assembléa geral extraordi
naria nos casos seguintes: 

1) Quando o Conselho, fundado em razões plausiveis, assim o 
determinar. 

2) Quando ao menas urna terça parte dos membros aclivos 
o requerer por escripto. 

23. 

5erá válida a decisfio da assembléa geral quando esta constar 
ao menos da metade d~s membros actiros. faHando este nu-



meto na primeira srssão de uma asscmLlóa geral, a rrsolução 
tomada em segunda sessão sen\ válida ainda que ncsla falte o 
numero requerido. 

2;,.. 

Aberta a sessão proceder-se-hn á leitura c approvação da acfa 
da sessão passada ; só depois do despachada esta ultima, será 
pcrm ittido fazer novas pl'Opostas. 

'>'' .... ;:>. 

As propostas hiio <!c ser didgid<lS por cscriplo ao Presidente o 
assignadas ao menos por cinco membros activos. 

26. 

}:' licito ao Presidente interromper o orador! 
a) Qunndo este violar as liberdades parlamentares, e 11cste 

caso será chamado á o1'dcm. 
h) Quando o orador usar de uma profusão inutil de palavrag

e a hora fó1· adiantada; neste ultimo caso poderá o Presidente 
pmpôr que as dclibernçõcs srj:1o adiadus. O orador tem nestas 
circumstancias o direito de nppellar para a dccisiío da assembJéa. 

27. 

Só a rogo de Uma terça parte dos membros activos poder ... 
!m-ha adiar o voto até nova sessão, que deverá ter lugar p:;tssa .. 
dos oito dias. 

28. 

As propostas tendentes a uma mudança nos estatutos só po .. 
deráõ ser· apresentadas na asscmbléa annual. 

As deliberações a respeito terão lugar na sessão seguinte em 
assemblea geral extraordinaria. 

A maioria que dccidit· para alguma alteração dos estatutos de
verá constar ao menos de duas terças p:lfles dos membros acti
vos prescn tcs. 

29. 

, Ninguem poderá ausentar-se de uma ass(•tnLit>a gPr~l sem 
ilprcscntar motivos razoav<•is ao Pn•sitlt~tllc. 

f'.~flfF rr. lSI.:_l, -F•, 



JX. 

co~sruro. 

:10. 

Ao Conselho compete dirigir c administrar lodos os ncgocio5 
relativos á Sociedade•; a rogo da asscmLléa geral devcrú o Con
selho dar conta de suas opcra~ucs. 

31. 

O Conselho scní eleito em cada asscmblL'i.l annual c constan\ 
dos onze rm~mLros Sl'guinlcs: 

O Prcsid<•nlc e seu 1. o n 2." supplcnl<'S. 
Srcretario c seu suppleulc. 
Thesourciro c seu dito. 
J~nearrcgado dos apparclhm c seu supplenlc. 
J)in~clor de canto. 
l~ibliol IH•cnrio. 

Depois de eldlos os 1 I membros pela ass<•rnhLléa grral tcrú 
esta d<~ f'Scollter enlrn os nH·s.mos o PresidPnle; os outros 
cargos serão distribuídos pelos mcmLros do Conselho entre si. 

33. 

O Conscl h o rrnnir-sc-ha quando o Prrsidf'nfc assim o de· 
f'.idir, c no clJso do quatro de seus membros o exigirem, jusH
titi.H\dO o seu pedido. 

34. 

Será v[llida a decisão do Conselho quando no menos sete 
dos seus mcmLros fOI'<'Ill presentes; em todo o caso será válida 
na scgund(J sessão ainda que falte este numero. 

35. 

Nüo é permil.lído a membro algum que não p~rtençll' ao 
Conselho, a~sistir us suas n·uniOcs 



X. 

IJEnmES E G.\.H.\.~TL\S DO CO.\:JEL!lO. 

:36. 

Ao Presidente, na sua qualidade de rcprcscntan(c da Socic· 
dade, caba além da superintendencia na ndrninistraçiio geral 
de todos os m•gocios: vigiar nos exercidos, tomat· assenlo nas 
a.sscmhl,~as gerai~S como Pn~sidcntc, cuidar na consena<:ão o 
an.~mento do archivo da Sociedade; ter em seu poder o sinclo 
da Socicdadt'. assignar todos os documentos c cartas do Se
cretario ; crnfim C:ar autorisnção no Tltesoureiro para qualquer 
desprza. Em cinurnstancias extraorcJ:narins w>cJc cllc formular 
decisões que dcveráõ \'igorar até se reunir uma asscwbléa geral. 

37. 

Ao Secretario compele lavrar os nclo~. formm· uma Jisla 
exacta de todos os membros da Soc~iNflldo o todas ;Js mais 
cscripluraçõcs. Só elle tem o direito de allh.ar parlicipaçiiL'S 
á Sociedade na sn la das reuniões. 

33. 

O Tllcsourciro cobm as eontribuif;úcs c cnlrndas; cllo 6 
obrigado a ter llllla cseripturação clar.1 c em rl'gra, que fc
ehará cada semestre, apn~scntando ao Conselho o seu halancclc 
junto com as observaç.õcs que lhe occorrcrern. E'-IJJC conce
dido o direito do rcdúnwr verbalmente ou por cscriplo as 
contriLuiçücs alrazaúas. 

3U. 

Ao encarregado llos apparclhos compele vigia1· sohro o rdi
ficio, o lugar dos exercias, c os apparclhos; lem a obrigaçfío 
de fazer um inventario exacto de tudo tfuunlu possuir a So
ciedade. ' 

t,.o. 

() Dircclor de canto tem de prcsidit· [lOS respectivos f'nsaios; 
só a cllc compete decidir sobm tudo o que diz rrspeito a t·stc 
<lssumplo. Durante estes ensaios podeni cllc excluir quem per~ 
I u r bar o SOl'('t;o. 



/d. 

O Hibliolhccario tem de adminislrn r n Jinaria, cuidar na 
sua conserva~~ào c augmculo, c col.JI'i.ll' as multas rcspcctivus 
(jliC occorrercm. 

!,2. 

Na auscncia de um dos funccionarios supracitados eutra o 
seu supplcnlc no gozo de seus deveres c allribuiçõcs. 

43. 

Ao Conselho ó licito autorisar d~spczas no interesso da So· 
eiedade até a quantia de rs. 100~000 ; porém ~obre dcspczas mais 
avultadas decide a asscwLléa geral. 

llcspczas de pouca monta até rs. :m~ooo póde aulorisar o 
Presidente. 

XI. 

REt.:\IÜES L\~llLL\HES. 

J~stas reuniões tem lugar todos os quin:w di:.ls. 

!,i). 

O seu fim é estimular as faculdades inlellcctuncs de cada um, 
estreitar os li.H.~os de amizade c cstabclccct· uma perfeita reunião 
entre os seus membros do modo seguinte: 

a) Por meio de declamações, lciturd do obras compostas para 
este fim; nisto deve cuidar o Couselho. 

b) Por meio da leitura das obras da livrarin, c do coutcudo 
<la caixa destinada a receber obras semelhantes. 

XII. 

ltEGrLAliE~TOS REL\TIYOS A Gl'l\I~ASTICA. 

A . 

• Junta dos I:.:nsahul~rc~ dos Exct·clcios .. 

46. 
Esta junta é composta dos membros mais nptos da SociNiade 

que fon~m designados pnra dirigir os cxcrcicios debaixo das 
ordens do Presidente; e são as suas obriga~es as seguintes: 

a) Dirigir os exercidos no lugar para isso <lcsignado. 



!J) J~-;colllcr novos diri:.;enlcs. 
c) Escolher nm·us supplentcs dos ultirnos. 
d) Dividir os ('Xercilunlcs em difl'erentcs turmas. 
e) Cuidar na acquisiçiiu de novos appareJJws. 

!,7. 

Os c:lsaiadot·es sPr:ío escolhidos entre os mcmhros da pr·irncira 
divisflo. Superioridade na execução dos exPrdcios c vi\·o in
teresse pari.l a Sociedade decidem da escolha. 

lt-8. 

0:~ trabalhos da junta são diri~idos pelo Presidente; no caso 
em que o Seerclario do Comclho <k adlllinistrac;ão não fut:a parto 
dil junta, terú de se escolher um especial. 

Nota. 0:; ensaiadore~ exneuliio os exercidos uma vez po1· se
mana na prcscn{~a do Presidente. 

n. 

UEGUL.UlEXTOS UELATIVOS *\ GDIXASTH.:.\.. 

Cada llll'rnbro activo que tomar pnrle nos exercícios dcrC 
obs1~nar sem coutradicçüo as detcrminil':Õcs do cnsaiador. 

00. 

E' pl'Ohibido fazer-se exercício fóra do tempo para isso de~ 
signado, c fumar ou beber em quanto ellcs se executarem. 

51. 

Os cxcrciciOs sú lerão lu~ar em tempo para isso dcsignad0 
c debaixo da dirccçuo do ~nsaiador. 

Querendo aJgucrn cessar com os exercícios, lcrú de o no .. 
Wicar ao cnsaiador. 

53. 

l>c quall'o em quatro mczcs procc~dc-se a nonl divisão de 
turmas. 
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03 cnsaia<lorcs uevcriiõ npparecer nos dias de exercidos com 

n pontualidade possível i.Í hora parn isso designada, dirigir os 
t'X<~rcieios de sua divisão nt<~ elles findarem, c fúra desse tempo 
manter a boa ordem em gen.tl. 

Se por algum impedimento niin p(,dcrern appareccr, de\'cráõ 
participa-lo por cscripto ao Presidente. 

f5. 

Am <~ns:-~ia<lorc.;; r.ornpde influit' rws sn:-~s divisões sobre o 
Ycrdad<~iro espirito c interesse IJUC devem reinar em semelhantes 
Sociedades. 

!>G. 

Os cns:-aiadorcs conformar-se-hãn na escolha do:; cx.Prctclos 
que execul<lo nas suas dcvbôes com o tltcor ua ordem do dia, 
t•xposta na sala das rcuniües n'urna taboa preta. 

Cada cnsaiador tnma nota no livro expedal da frcrruencia 
aos exercidos por parte dos membros. 

Cada membro aelivo dele tornar parl<~ nos cxcrdeios ao menos 
urua vez p~H· semana; no caso contrario deverá apresenta•· razues 
fjllC o desculpem. 

58. 

Ao ensaidor é licilo excluit· da sua divisão qualquer membro 
que não se portar convenientemente; dc\'Cr<Í, pori·m, findos os 
ex.crcicios, cornmunica-lo ao Presidente, cuja resolução deter
minai'IÍ mais espeeialmcntc as providencias que se devem dar. 

5D. 

Caua um deve esforçar-se em executar os exercícios que o 
ensa iador mostrar. 

60. 

No lugm· tlos exercidos cada divisão formará uma fileira. 

üt. 

Os exercidos dcver<iú, cnH{UJ.nlo for possível, ser executados 
a direita c á e;;<luerua. 



ü2. 

Durante os exercidos nfio se falLmí scnüo no CJ11l' lhes [. 
relativo. 

ü3. 

Ningnern poderá ausentar-se do lugar dos exercícios ante~ de 
findos estes sem a autorisação do ensaiador . 

• XIII. 

JHBIJOTIIEC.\. 

()', . 
A Rihliolhcca (livraria) acha-se á disposi<:fio de todos os 

memhros. 

ü3. 

Quem receber um ro!umc tcrti de assignnr o seu nome no 
liHo competente c a sua assignalura terá yalidade de recibo. 

üü. 

Quem retiver nma obra mais de quinze dias, t~riÍ de pagar 
urna multa de 200 réis, a (Jtlill rnullu, passadas tres scnHuws, 
augmenlan1 cada semana de 2CO r{·is, cabendo ao Biblioltwcario 
o_dircilo de tomar as medidas ncccssarias para rchavcr o livro. 

ü7. 

Quem desejar gn:udar uma obra mais de quinze dias, findo 
este prazo, tcr;í de devolve-la ao Uibliotllerario e mandar lançm· 
o seu nome no lino competente; depende porém do BiLho
thccario, no caso de ser muito procurada, o emprcstur a 
obra por mais lcm po. 

G8. 

O socio que receber um livro do llibliolhccario tcní de 
devolvê-lo no mesmo estado em que lhe foi entregue, sendo 
no caso contrario responsavcl pelo damno llavido c lerá de 
sujeitar-se á deterrnina~ão do llibliolhccario. 

G9. 

No mesmo tempo nu o se entregará mais de um yolurne _. 

70. 

A livraria achar-se-Ita aberta todas as tardes das 8 tís 10 r~oras. 
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x1r. 
REGIL\S GERA E~. 

71. 

A Soeicuauc {~ inuissoluvcJ. 

72. 
l~is a divisa dos srns mcmlJI'os-Pri$Ch, Fromm, Froc!tlirlt, 

Frei (Fresco, bom, allegre, livre.) 
Con's e bandeiras : enearnado c bmnco. 
Saudaf;iío: (;ut Heil { bua ventura ) . 

73. 

Cnua novo membro ~~ considerada como irmão c amigo. 

'fodos os membros activos que demonstrarem ter feito patla 
de sociedades semelhantes no llra~il nuo pagaráõ cntradil. 

75. 
Não é pcrmiltido a ninguem visitm• a Socictlaue sem ser 

apresentado por um membro dclla. 

7G. 
Tudo o que pertence á Sociedade só potlcrá ser crnprrgado 

em provt~ito da mesma. 

77. 
Na occasiilo de festejos, cxcursões1 & c. cada membro netivo 

tcni de apparccet· vestido do traje exigido, constante de pa ... 
Jit(J c calças de Jinho branco, camisa de lü cncaruadu c chapéo 
de pcllo de lebre cór de cinza. 

78. 

Ptincipalmcntc nas occasiões de restejos, & c. devo cada 
membro observar minuciosamente as determinações do Prcsi ... 
dente c dos membros para os arran,iamentos.-Wf. RÕite, Prc 4 

sidcnle.-J/. JV. lleimer, f. o Supplcnte.-F. JV. Raul{, 2. 0 

dito . .-.-.Brandes, Sccrclario.-11. 11. Frey, Supplenle.-Carlos 
Sclwrcht, Tlwsourciro.-/1. JV. Fischer; Supplcntc. -Carlos 
Friedrico JJiullcr, Encarregado dos npparclhos.-George JVest4 

ltyde, Supplrntc. -//. G. Jicpke, Director de canto.-Numa 
llaring, Hibliolhccario. 
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DEC:RETO ~. 2.g81-dc 6 de Oulubm de 18G2. 

Canfirma a ronrPI's:!o dt> tres loterias á Imprrial Sorirdadr Atnili:~dm·a <las 
. Artes 1\lethaniéâs, LiJJcraes c B<•ncfieente. 

Attendendo ao que Me representou a Imperial Sociedade 
Auxiliadora das Artes Mechanicas, Libcraes e llcncficente, a 
quem forão concedidas cinco loteriflS pelo Decreto numero nove
centos e (ie1aseis de vinte seis de ·Agosto de mil oitocentos cin
coenta e sete, duas das quães já forão extrahidus, e Conforman
do-Me com o resultado dos exames a que se procedr~u, na fórma 
da Lei numero mil e noventa e nove de dezoito ele Sdt~mhro 
de mil oitocentos e sessenta, e Decreto numero dous mil oito
centos setenta e quatro de trinta e um de Dezembro de mil oito
centos sessenta e um; Hei por bem Confirmar a roncessilo das 
trcs loterias restantes, com a clausula porém, de que não sú 
o producto das duas primeiras, mas tambem o das tres que 
ainda não correrão, sejão pela dita Imperial Soci('dade emprP
gados em apoliccs da divida publica inalicnaveis, e que no acto 
da dissoluçao della revertão aos cofres publicos, como proprie
dade do Estado. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Se~ 
nador do Impcrio, l\finistm e Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido c fa«:.a execut:.1r. P alacio do 
Rio de Janeiro em seis de Outubro de mil oitocentos sessenta 
e dous; quadrage3imo primeiro da lndcpendcucia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua i\lagest[ldt• o I mperndor. 

DECHETO N. 2.982-dc 8 de Cu!ulJro de 18C2. 

Pe,rmittc que ~ fundo do Monte de 8?cr_orro da Cllrtr se pM~a dPpositar nos 
Bancos Puhllcos ou no Thesouro !SaeJOnal, c onlrua <JUC o juro dos em
prestimos sobre penhores se eobre depois de ltuddo. 

Attendendo ao que :Me representou o Conselho Jnspccfor o 
Fiscal do Monte de ~occorro desta Côrte: Hei por bem, ampliando 
a disposição do art. 4. 0 do Uegul<.tmcJJto do dito .Monlt•, Per
mittir que o seu fundo se possa depositar em conta corn~nle não 
só em Banr.os Publicos, como dispõe aquellt~ artigo, senão tambem 
no Thesoum Nacional, como mr nwis lalltHjoso ao mencionado 
Monte. E Hei, outrosirn, por Lt>m, fl'\·ogando o art. t._.o do De
creto n. o 2.8' .. 7 de 16 dP .\'cn:embro d(' 18tH, Ordenar que o juro 

PARTr 11. I~C'.'. 4C. 
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dos cmprcstimos sobre penhores se cobre depois de vencido, 
«:orno dispõe o citado Hrgulamcnto. 

O Viscond~ de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Senador 
do Jmperio, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 
oito de Outubro de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo 
primeiro da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visconde de All)uquerque. 

DECRETO N. 2. 983- de 8 de Outubro de 1862. 

Confirma a concessllo de quatro loterias á BiLiiotheca Fluminense nesta Côrte. 

Attendcndo ao que Me representou a Dircctoria da Bibliotheca 
Fluminense estabelecida nesta Côrte, a quem forão concedidasy 
por Decreto n.o 988 de 22 de Setembro de 1858, quatro loterias 
para acquisição de uma casa em que possa guardar os seus 
livros; c Conformando-::\Je com a informação dada a semelhante 
respeito: Hei por bem na fórma da Lei n.• 1. 099 de 18 de Se
tembro de 1860, e Decreto n.o 2 .. 874 de 31 de Dezembro de 
1861, Confirmar as ditas quatro loterias, com as clausulas no 
mencionado Decreto n. 0 988 de 22 de Setembro de 1858. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos ~egocios da 
Ij'azenda e Presidente do Tribunal d~ Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e fa'4a executar. Pnlaéio do Rio de Janeiro 
em oito de Outubro de mil oitocentos sessenta c dous, quadra
gcsimo primeiro da lndcpcndcncia c do Imperio. 

Co:n a Hubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Yisconde de Albuquerque. 

DECRETO N. 2. 984- de 8 de Outubro de 1862. 

Confirma a concessão de uma loteria em beneficio da. Sb.nta Casa da l\lise· 
ricordia da Cidade de SalJará. 

Attend1mdo ao que l\fc representou a Mesa administrativa da 
Santa Casa da 1\liscricordia da Cidade de Sabará, a quem pelo 
Decreto n.o U15 de 2G de .Agosto de 1857 forão conc:edidas duas 
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loterias a fim de concluir a obra qne principiára para augmento 
daquclle estabelecimento pio; c Conformando-Mo com as infor
mações resultantes do exame que foi feito para se reconhecer 
se tinha lugar na fónna da Lei n.0 t .099 de 18 de Setembro 
de 1860, P. Decreto n. 0 2.874 de 31 d~ J>ezcmbro de 1861 a 
conlirmação ou annullação da ullima das ditas loterias, ainda 
não edrahida: Hei por bem Confirma- Ja com a mesma clau
sula expresia no referido Decreto n. 0 915 de 26 de Agosto de 
1857. 

O Visconde rle Albuquerque, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Faz~nda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c raça executar. Palacio do Rio do Janeiro 
em oito de Outubro de mil oitoeentos sessenta e dous, quadra
~csimo primeiro da lnd<>pcndencia c do Imperio. 

Com a nubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

J'isconde de Albuquerque. 

DECRETO N. 2.985-dc 8 de Outubro 1862. 

Cunfirma a concessão rlc uma loteria em hf'nPficio rla igrrja matriz de Sete 
Lagoas da Provinda de Minas Geracs. 

Attendendo ao que Me represent1m a Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da frcguezia de Sete Lagôas da Pmvincia de Minas 
Geraes, a quem pelo Decreto n. o 954. de 7 de Julho de 1858 foi 
concedida uma loteria com o lim de concluir a obra da igreja 
matriz; c Conformando-Me com as informações resultantes do 
exame, que foi feito para se conhecer se tinha lugar, na fórma 
da Jei n. 1.099 de 18 de Setembro 1860, c Decreto n. 2.874 
de 31 de Dezembro de 1861, a confirmação, ou annuJiação da 
dita lotel'ia: Hei por bem Confirma-la com a mesma clausula 
expmssa no referido Decreto n. 95'1. de 7 de Julho de 1858. 

O Viseonde de Albuquerque, Conselheiro de E'itado, Senador 
do lmperio, .1\Iinistro e Secretario de Estado d()S Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em oito de Outubro de mil oitocentos sessenta e dous, qua
dragesimo primeiro da Independcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Visconde de Albuquerque. 
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CotwPrle a Jo~t• Banrh nrnttiurnsis priYilegio por 15 annos para ptir em 
pra!iea uo IHIJH'rin o apparclho que dcscobrio para \eucer grandes declives 
uas estradas de ferro. 

:\ttl·ndl~nd:l ao fJUC .\fe reftm·reu José Danch BcnUigensis, e 
de conformidade com o pareeer do Procur;~dor da Corôa, So
berania c F<1zenda NncionaJ, Hei por bmn Conceder-lhe privi
legio por tempo de 15 anuos para pôr em pratica no Imperio 
o apparclho que dcscobrio para vencer grandes declives nas 
estradas de f<•r'fo. 

Jofio Lins Yit~ira Cnnsansão de Sinimbó, do ~lnu ConsPlho, 
.:\Iinistro c Sct~rdario de Estado dos Nt•gocios da Agricultura, 
Cornmercio e Obras Publicns, assim o tt·nha entendido e faça 
c'\~cutar. Palacio do Rio de Janeiro aos quatorze de Outubro de 
mil oitocPnlos sP-ssrnta e dous, quadragcsirno primeiro da ln
dependeneia c tio Impcrio. 

Com a Jlubrica de Sua l\Iagcstade o lmprrador •.. 
Jo(/O Lins Vt"ez'ra Cansansiiu de Sinimbú. ·'· 

DECHETO N. 2.987 -de tí de Outubro de 1862. 

Concede a Ferdin:1n(l Philippc Etlonard Carré pr:i\ilc!!io cxd11sÍ\o por 10 
annos para introduzir no Imperio um apparelho de sua irneu~llo delfti
uado a obter gelo. 

Attcndeudo ao que Me requereu Ferdinand Philippe F..c:louard 
Carré, e de conformidade com o parecer do Procurador da Corôa, 
Sober·ania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe pri
viiPgio exclusivo por tempo de dez annos para introduzir no 
lmperio um apparelho de sua invenção, destinado a obter p;elo, 
debaixo das seguintes condições: 1. a, não p.oderá wndcr a libra 
de gelo por mais de 80 réis; 2.8

, o privilf'gio cessará, se, dentro 
de um armo contado desta data, o concessionario não fizer tra
balhar o referido apparelho de modo a produzir gelo em quan
tidade sufficiente para o consumo da Capital: ficando pprém 
esta concessão dependente da approvação da Assembléa Geral 
Legislativa. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\Ieu Conselho, 
l\líoistro e Secretario de Estado dos Negocios da A~otricultura, 
Comrncrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Uio de Janeiru aos quatorze de Outubro 
de mil oitocentos sessenta e dous, quadra3esirno primeiro da 
Indepcndeneia e do lmperio. · 

Colll a RubricJ tlc Sua ~lagcst'i.tdc o Imperador. 
JoúrJ ft.!!S riPirrt CaiiSClllSàO de St"ltimbú. 



- 3G5 ~ 

HECHETO N. 2.!>88--dc 14 de Outubro de 186:l. 

Crêa mais um Corpo de CaYallaria da Guarda Nacional no 1\lunicipio de 
Paruaguá, da Província do Piauby. 

_.tt~ndcndo á Proposta do Presidente da Província do Piauhy, 
Hei por bem Decretar o srguinte : 

Artigo Unico. Fica errado no ~lunicipio de Parnaguá, da 
Pmvincia do Piauhy, e subordinada ao Commando Superior 
do mf'smo municipio, um Corpo de Cavallaria de dous F~ua
da·ões com a designação de quinto, o qual terá à sua parada no 
lugar que lhe fô1· marcado pelo Presidente da Provincia, na 
conformidade da Lei. 

João Lins Vieira f:ansansão de Sinimbú, do Meu ConSf'lho, 
Ministro c Secn·tario de J1~slado intea·ino dos NPgocios d:t Jusliça, 
assim o teuha entendido ·e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em quatorze de Outubro de mil oitocentos sessenta 
e dou.s, quadragcsimo primcirl) da lndependencia c do lmp•~rio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iage!;tade o lmp .. rador. 

Joli.o Lins Vieira Cansansão do Sinimlní. 

DECHETO N. 2.080-dc 14 de Outubro de t8ü2. 

Crt~a mais um Rat.alhão df' Inf1111laria tia Guarda ~;wior1c1l na Fn•gt~t•zia d~J 
Santa Phi!omena, da Jlro\ ~nriti do Piauhy. 

Attendcndo <Í Proposta do Presidente da Província do Piaulty, 
Hei por bem Decretar o s<>guinte: 

Art. Unico .. Fka creada na J<'rc>guezia de Santa Pldlomona, 
da Província do Piauhy, e subordinada ao Commando Superior 
do Municipio de Parnaguá, da mesma Província, mais um Ba
talhão de Infantaria de oito Companhias com a designação do 
vigesJmo sexto do serviço acliro, o qual trrá a sua parada no 
lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Provincia, na 
conformidade da Lei. 

João Lins Vieira Can~ansi'ío de Sinimbú, do ~leu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado intt"rino dos Negodos da Jmtiçn, 
assim o tenha entendido c faça executar. J)alacio do ltio do 
Janeiro em quatorze de Outubro de mil oitocentos sessenta e 
dous, quadragcsimo primeiro da lndependenc.ia c do lrnprrio. 

Com a Jtubrica de Sua l\fagcstndc o Imperador. 
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DECR~TO N. 2.9!>0-dc 14 de Outubro de 1862. 

Elera á categoria de Batalhão a Companhia amlsn da Guarda Nacional, 
rreada nas Fre~urzias da Villa llella da Imperatriz e Audirá, na Pro
,·incia do Amazonas. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Provincia do Ama
zonas. Hei por bem Dccn·tar o seguinte: 

Art. t.o Fica elevada á categoria de Batalhão de quatro com
panhias, com a désignação de quarto do serviço activo, a Com
panhia avulsa de Infantaria, creada nas Freguezias da Villa 
DdJa da Imperatriz e Andirá, na Província do Amazonas. e 
dcrngado nesta parte o Decreto numero oitocentot e onze, de 
qu01tro do Agosto de mil oit,,ccnlos cincoenta e u.m •. 

Art 2. o O referido Batalhão terá a sna parada no lugar quo 
lh1' fl>r marcado pelo Presidente da P rovincia, na conformi-
dade da Lei. . .· 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estadt> interino dos Nt~gocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em quatorze de Outubro d~ mil oitocentos srssenta c 
dous, quadragesimo primeiro da lndepcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magt'Stadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 2.991-de tt.. de Outubro de 1862. 

l\larca o ordenado dos Prornotorf's Publicos das Comarcas de Olinda, Cabrobó 
e Palmares, na Provincia de Pernambuco. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Os Promotores Publicos das Comarcas de 

OJinda, Cubrobó c Palmares, ultimamente creadas na Provincia 
de Pernambuco, terão o ordenado annual de oitocentos mil réis. 

João Lins Vieim CansansãÓ de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas c interinamente dos da Justiç:~, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do IUo de 
Janeiro, aos quatorze de Outubro de mil oitocentos sessenta 
c dous, quadragesimo primniro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Jvc"lo Lins Vieira Cansansão de Sinimhú. 
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DECRETO N. 2.992-de 14 de Outubro de 1862. 

Crên no termo de S. atulo de 1\furinhé, da Provinda de 1\linas Gcraes 
o lugar de Juiz 1\lunicipal e de Orphaos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. HaYcrá no termo de S. Paulo de Muriahé ~ 

Província de l\finas Geraes, um Juiz Municipal, que accumulará 
ai funcções de Juiz de Orphaos. 

João Lins Vieira Cansansào de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, e interinamente dos da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, aos quatorze de Outubro de mil oitocentos sessenta 
e dous, quadragesimo primeiro da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a ·Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhú. 

DiCIJ.ETO N. 2.993-dc 14 de Outubro de 18G2. 

Crêa mais um Datalh:io de Infantaria da Gmmfa Nacional no 1\lunicipio 
de Atalaia, da Prorincia das Alagôas. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da ProYincia das Ala
gõas, Hei por bPm Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado no 1\'lunicipio da Atalaia, da Pro
víncia das Alagôas, mais um llatalhrio de lnfuntaria de seis 
companhias, com a designação de vinte seis do serviço aclivo, 
o qual terá a sua parada no lugar que lhe fôr man"4ftdo pelo 
Presidente da Provincia, na conformidade da lei. 

João Lins Vieira r.ansansão de Sinimbú, do .Meu Conselho~ 
Ministro e Secretario de Estado interino 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 
dous, quadragcsimo primeiro da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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DECRETO N. 2.994.-de 18 de Outubro de f8G2. 

f:onOrma a ronerssiío llc duns lotf'rias ú Irmand;ulc d.r:mtissimo Sneramrnlo 
da Fregnezia da Doa- \'ista na Cidade do H ceife. 

A.ttendendo ao quf; Me reprcsP-nlou a Irmandade do Santis
siino Sacramento da Freguezia da Bo.1-Visla na Cidade do Ue
cife, a quem pelo Decrt>to n.o 908 de 12 de Agosto de f857 
forão ccnccd idas duas loterias em bPnefieio d<~s obras da res
pectiva !\I atriz; e Conformando-Me com as informações resul
tantes do exame a que se procedeu, na fórma da Lei n. o 1. 099 
d·~ 18 de Setembro de 1860, c Decreto n.o 2.874. de 31 de 
J)ezembro de 1861: Hei por bem Conth·ma-las com a mesma 
clausula expressa no referido Decreto n.o 908 de t2-de Agosto 
de 1857. 

O Visconde de A lbuqucrque, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Ministro e Secretario de Est1do dos Negocios da 
J.<"azcnda c I)residcnle do Tribunal do Thesouro Nacional. assim 
o tenha entendido e faça exf'cutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezoito de Outubro de mil oitocentos sessenta e duus, qua
dragesirno primeiro da lnd('pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

l'is:·onde de Á [!,uquerque. 

DECRETO N. 2.993- de 20 de Outubro de 18G2. 

1\Iuda o uniforme das pratas do Bat~lhão ~ayaJ • 

• 
Hei por bem Dderminar que as praças do Datalhtío Naval, 

em yez do primeiro e segundo uniforme, que 1hrs está marcado 
usem do que mostm o figurino, que a este acompanha. 

Joaquim Uairnundo de Lamare, do l\feu Conselho, :Ministro 
c Secretario de Estado dos Nf'gocios da :Marinha, o tenha assim 
enlendido e faça executar. Palacio (lo Hio de Janeiro em vinte 
de Outubro de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo 

-primeiro da lndcpcndencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Joaquim Raimundo de T.amart'. 
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DECRETO N. 2.096- do 27 do Outubro de f862. 

Confirma a concessão de sete loterias i Irmandade do Santis.simo Sacramento 
da antiga Sé da Côrte. 

Attendendo ao que l\Jc repre~entou a Irmandade do San· 
tissimo Sacramento da antiga Sé, a quem pelo Decreto n. o 964. 
de !,. de Agosto de 1858 forão concedidas doze loterias em bane~ 
ficio das obms da respectiva Matriz, e Conformando-Me com as 
inforrna«:õcs resultantes do exame a que se procedeu, na fórma 
da Lei n. 0 1 ;099 de 18 de Setembro do 1860, c Decreto n. 0 2.874. 
de 31 de Dezembro do 1861: Hei por bem Confia·mar a con· 
cessão das sete loterias que rcstão das doze concedidas pelo 
referido Decreto n.o ~6l. de 4 de Agosto de 1858. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da 
11azcnda, c Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte sete do Outubro de mil oitocentos sessenta e dous, 
fjuadragcsimo primeiro da lndependencia c do Impcrio. 

Com a Uub.rica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

J'iscondc de Albuqucrqug. 

DECRETO N. 2.997- de 27 de Outubro de 1862. 

Confirma a conccsslio de yintc c duas loterias á Opera Lyrica Nacional. 

Tendo Resolvido Mandai· applicm· á sustentação da Operd 
Lyrica Nacional o producto das vinte e duas loterias que restão 
das trinta e seis concedidas pelo Decreto n. 0 979 d~ 15 de 
Setembro de 1858; e em virtude d'a autori~ação concedida pelo 
art. 2. 0

, § 1. 0 da Lei n.o't.099 de 18 de Setembro de 1860: Hei 
poa· bem Confirmar a concessão das vinte c duas loterias que 
restão das trinta c seis concedidas pelo referido Decreto n. o 979 
de 15 de Setembro de 1858. 

O Visconde de Albuquerquo, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, :Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda, c Pa·esidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte e seto de Outubro de mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragcsimo primeiro da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

fisconde de Albuquerque. 
PARTI\ JT, 1862, 47, 
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DECUETO N. 2. DOS- uo 29 de Outubro de 1862. 

Allcl'l\ a orgnni~:J(ío dn D;;talhão 1Jc Infantaria n.0 35 da G\).arda Nacional 
1la Pro•,incia d~o~ S. Pal!lo, c crêa um Esquadrão avul~to na Yillã de 
Ha(1'~va d:t mes111.1 ~)rovincia. 

Attcnuendo a proposta do Presidente da Proyincia do S. Paulo: 
}lei por bem DecrcLHr o iCguinte: 

Art. 1. o Fica reduzido a quatro companhias o Batalhão de 
Infiwtal'ia n. • 35 da Guarda Nacional da Província de S. Paulo. 

Art. 2. 0 Jri,~a creado no Município de ltapeva da mesma Pro
vincia nm Esquadrão de Cavallaria com a numeraçao do doze, 
o qual terit :1 sua parada no lugar 'QUO lhe fôr marcado pelo 
Prc3if1cnfe ua Província, nn fórma da Ld. 

João Lns Yicira. Cansnnsfio de Sinirnbú, do Meu Conselho, 
Ministro c S;~c.·.:1Li·:o ue _Estado interino dos Negocios da Justiça, 
assim o te:1ha e_ilkndioo c faça ex~cutar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinlf' JJ0VC de Outubro de mil oitocentos sessenta 
e dous, fJUadl'ilgesimo primeiro da lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a J\ubrica do Sua Magestado o Imperador. 

JfJiio Lins fieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 2.909- de 8 de Novembro de 1862. 

Concede o prolongamrnto da via f'errea da Tijuca, c altera o Dccret.o 
n.• 1.1t2 de ~9 ae Março de 1856. 

A tt"ndencJo a:> que Me -representou o Barão de Mauá, PJ'e
sidente da Companhia dos earris de ferro da Córle á Tijuca: 
Hei por bem aotorisllf as alterações das condições anne1as aos 
I>ecrdos n. cs 1. 7·~2 de 29 de Março de f856, f. 777 de 9 de 
Julho dn mesmo anuo, 1.931 de 23 de :\bril de 1857, 2.202 
c 2. 22:1 de 3 de Julho e 18 de Agosto de IS58 em ndditamento 
ns condições, que acornpanhão o Decreto n. 0 2.828 de 21 de 
Setembro de 186l na f.órma por quo as dPterminão as con
dições qae com esle baixão, assignadas por Jofio Lins Vitira 
Cansansão de Sinimbú, do !\leu Conselho, SPntHlor do lmperio, 
Ministro e S~·~retario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Ohras Publicas. Paineio do Wo de Janeiro em 
oito de No·;umbro de mil oitocentos ses~i!iila ·e dous, quadl'a
gesiuw primeiro da Independenciu c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

J oiio Lins T'l'eira Can~anslio dr Sinimfn(. 
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Condi~ c!t~s pat·a o JH'Uitm";uut>uto t:ll ,.;a fr•·rea dn 1"-i},nra e 
altera•;ue:; no DN·l"cto n.'' t.';•t2 de ~O de lt.hu·•:o de t~:iG. 

t.a O ponto terminal da via forrea da Tijuca, nesta Cidade, 
será transferido do local orn que actualmente se acha llil rua 
do Conde para a rua dos Ciganos, ao sahir á Praça da Consti
tuição, acompanhando os carris de ferro essa nova direcção ii 
partir do Campo de Santa Anna. O desvio de reversão para a 
manobra das locomotivas será construido tambem na mesma 
rua, c no pouto acima indicado. 

2.a A fim de evitar a curva rapida, que presentemente faz a 
via ferroa nos terrenos dos herdeiros do Commcndador .Manoel 
l\Iaclmdo Coelho, é permillido á Companhia altorar nessa parte 
a direcção dos carris, obtendo para isso a pcrmissüo dos res
pectivos proprietnrios. 

3. a Para COJ'l'lgir• os fortes declives, que ad!Jalmentc existem 
em diversos pontos da estrada de Anduruhy, é permittido ;i 
Companhia alterar o respectivo nivebrnento de couformidada 
com a planta, com c'ste approvada ~ de rnodo que dessa alte
ração nuo resulle inconveniente ás pwpricdades adjacenles, 
nem ao transito publico. 

4. a Ao longo da via ferrr.a, c nos pontos pelo Governo Im
perial designados, de accordo com a Companhia, coustruirá esli.l, 
para alimentação das caldeiras das Jocomotiras, deposito.<; d'agua 
abasteQidos pelo encanamento geral, srm prejuízo do consumo 
publico. A m1~sma Cornpnnhia obriga-se a fazer gratuitamente 
o serviç() da irrigação das ruas, em que passarem as locomo
tivas, e a encanar por sua conta para o rio Maracanã quantidttdc 
d'agua, igual á que lhe fót· concedida, dirivada de uma cachoeira, 
que pos:me no alto da Boa-Vista da Tijuca. 

~ta Para abastecimento d'agua nas locomotivas, será pcrmil
tido á Companhia comtruir um desvio de 300 palmos na exlre
midJde da rua do E11geuho VeH1o, em frente ao chafariz, c bem 
assim o prolon~mncnto do que já existe defronte da rua dQ 
S. Francisco Xavier. • 

6. a o G:>verno Imperial lerá o direito de exigir da Companhia 
a collocação di~ guardas, pagos á custa ddla nos lugares quo 
julgar conveniente; bem corno o de nomear um Engenheiro 
Fiscal, remun~rado pela mesma Companhia, para o fim ·de 
inspcccionar todo o serviço da via ferrca, c fazer c.xeculat· as 
tondições do r~spectivo contracto. 

l,alacio do Rio de Janeil'O em 8 de Novembro de 18G2~ 

João Lins Vieira Cansansi(o d1 Sc"nt'mbz"t. 
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DECRETO N. 3.000-de 12 de Norcmbro de 1862. 

Altera o Decrrto n. 0 519 de 10 de Junho de 18 ~7, c crêa um lugar de Jujz 
1.\lunieipal e de ÜfJJhiios no Termo de Agua Preta, da Comarca de Palma
res, na Provinda de Pernambuco. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1.0 O Termo de Agua Pteta, crcado pelo Decreto n.'* 51!) 

de 10 de Junho de 184.7, vassa a denominar-se-de Darrciros. 
Art. 5!. 0 No Termo do Agua Preta, ultimamente Cl·eudo na 

Protincia de Pernambuco pela Lei Provincial de 27 de Agosto 
do corrente anno, haverá um lugar de Juiz Municipal, quo 
accumulará as funcçües de Juiz de Orphãos. 

Art. 3. o l'icão revogadas as disposições em contrario. 
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio c Obt·as Publicas, e interinamente dos da Justiça, 
assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do ltio de Ja .. 
neiro em doze do Novembro de mil oitoceptos sessenta e dous, 
quadragesirno primeiro da lndependcncia .~ _do Impcrio. 

Com n Rubrica de Sua l\Iagestade O Imperador. 

João _Lin.~ Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECHETO N. 3.001- de 18 de Novembro de l8G2. 

Approva os Estatutos da Co_mpanhia de Carris de Ferro do Jardin~ ~otanico. 

Altendcndo ao que ~fo representou o Bilrão d~ 1\fauá, o 
de conformidade com a Minha lrnmediata Resolução de 8 do 
corrente mcz, tomada sobre o pnrecer da Secção dos Ncgocios 
do Imperio do Conselho dt~ Estado, cxat·ado em consultas de 
1:~ de Setembro ultimo: Hei por bem Approvat· os Estatutos 
ela companhia de carris de ferro do Jardim Dotanico, que com 
este baixão, organisados nos termos do Decreto n.o 1.733 do 
12 do 1\farço de 1856, e outros cpe lhe são postet·iores. 

João Lins Vieira Cansansão de Siminbú, do ~leu Cttnsclho, 
Ministro c 8ect·ctario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio c Obt·as Publicns, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Novembro-de 
mil oitocentos scscnta e dous, quadragesirno prímeir·o da Indo
pendencia e do· Imperio. 

f:orn íl Hubriea de Sua l\Iagestadc o Imperadot·. 

J vau Lins Vieira Cansansl'fo de Sinimbú. 



-373-

Estatutos da CamJl:t:lhi:\ flo caminha de cat•rh tlc fN•r•o do 
J~u·tlim Bo~ani('o. 

Art. 1. o A sociedade anonymn organisado sob a denominação 
de- Companhia do Caminho de carris de ferro dn Jardim 
Botanico- tem por ohjccto o assentamento de carris de ferro 
e o estabelecimento de um serviço regular de transportes nesta 
Côrtc, entre o larg-o do Paço e o Jardim Botanico, com um 
ramal para as Larangcir·as, em conformidada com as obr·igações 
e· os privilegias por 25 armos, contados da data da abet·tura 
da primeira parte da linha concedidos ao Ex. mo Conselheiro de 
E'itado Candido Baptista de Oliveira c seu filho Luiz Plínio de 
Oliveira pelos Decretos n. o t.7 J3 da 12 Março de 1856, n. 0 

2.142 de 10 de Abril de 1858, n.o 1.027 de 18 do Agosto de 
1850, e n.o 2.616 de 28 de Julho de 18GO. 

A duração d~ Companhia será a dos mencionados privile
gias. 

Art. 2. 0 Este C:.tminho consistirá em uma linha principal, 
que se estenderá desde o largo do Paço até ao Jardim Bota
nico, c de um ramal para as Larangeiras qne deverá começar 
no Im·go do Machado, e se prolon3ará alé o Cosm~ Velho. 

Art. 3. 0 O caminho será de urna via singela, excepto nos 
desvios c nas cstaçü~s, conforme a planta que terá de ser appro
vada pelo Governo Imperial. 

Puste3 e correntes de ferl'o dever<iõ ser collocados ao longo 
do CJminho nnqucllcs lugares em que o Governo Imperial julgar 
mais nccessario. 

Art. 4. o 03 vehiculos snrão servidos por locomotivas ou ani
macs. O Governo Imperial estabelecerá em regulamento espe
cial, as cautelas qLH~, quanto á velocidade dos vchiculos, so 
deveráõ tomar para segurança publica, c os meios de policia 
para o serviço. Os preços dos transportes serão regulados pot· 
uma tabclla organisada pela companhia c approvada pelo GG
verno Imperial, na forma da condição 9.a do Decreto 1.733 
de 12 de .Março de 1856. 

Art. 5 o A companhia se obriga a franquear ao transito 
publico toda a linha do caminho de carris de ferro desde a ci
dade até a praia do Botnfogo, cornprohcndido o ramal das Laran
geiras, no prazo de trcs annos, eontados da data da approva
ção destes estatutos, c dahi a tl'es annos deverá franquear o 
resto dt linha até ao Jardim Botanico, sob pena de perda 
do privilegio, quanto á parte não concluída. 

Art. 6. o O Govcmo Imperial, tomadas as providencias no
cessarias, permillirá á Companhia estabelecer trilhos de ferro 
em uma Olt outra rtla desta cidade para facilitar a condução 
de pedra c aterro, sem que todavia fique embaraçado o tran
sito publico, e hum as~im u isentnrá do pagamento de direitos. 



da AlfatHh~ga pelas obras do ferro, trilho..;, cirncn!o, luwnw
tivas, cokt>, carros, ou wagons q'JC tenhão de vir de p~izcs 
cstl'angeiros para serem empregados nas obms deste cam:nhQ 
de ferro c suus estações. 

A Companhia poderá outrosim desapmpriar com prévio con
sentimento do Govel'llo lrnpc~riul, e na fórmu das leis, os ter~ 
renos ou propriedades, de quo carecm· para o leito do ca
minho, estaçõ ~s, armazens e offidnas. 

Art. 7. o O capital da Companhi.l s~rá de mil contos de 
réis divididos em cinco mil aeçücs de dut.c•ntos mil réis cada 
uma, e só poderá ser augment.ado por delibl!ração da assem
bl(~a geral dos accionistas sujeita a approvação do Gov<J.rno ; 
vc•rificDndo-se as chamadas de fundos segundo o dcscnvol vimento 
dos trabalhos. 
D~ntro do prazo de"' tre:; armo:; estarão disll'ibuidas tod;J~ 

estas acçõcs, sob a p'ma estabelecida no n. 0 3 do art. 12 do 
Deacto n. o 2.711 de J U de Dezembro de 18ü0. 

Art. 8. o As ac~~õcs podem set· livremente vendida~, cedid~s, ou 
doad3s, salva a disposição do art. 2. o § 5. 0 da Lei n.o 1. 08:J dlJ 

22 de Agosto de 1860; mas as trnnsfercncias só serão válidas 
sendo feitas nos livl'os da Companhia, na [HCs(•nça, c com 
assignatura do cedente, e do cessional'io, ou st~us procuradon~~. 

Art. 9. 0 Os accionisfas são unic,.11nente responsaveis pelo 
valor das acçõcs que possuírem. 

Art. 10. A totalidade dos accionistas, será rcprcs~~ntada 
pela asscrnbléa geral, que se julgad constituida sempre que 
por convite do Presidente, publicado no3 jornac i <.le ma im· 
ci~ulação, se reunão accionistas que representem um. trr~~o 
do capital da Companhia. 

Art. 11. Se no dia marcado não so reunir numcm sum
cicnte, será a assembléa geral adia da para outro dia, que se· 
designat·á por meio de annuncios, com a declaração de que 
uesse dia se julgará constituída a assembléa geral, qualquer·· 
que s~ja o numero de accionistas presente, com tanto que re
presentem um sexto do capital social. 

Art. 12. A assembléa geral so rcunit·á ordinariamente na 
mez de Fevereiro de cada anno para lhe ser presente o rcla
torio da ditecloria, bem como o balanço c contas do anno 
anterior, que serão submettidas ao exame de uma comrnissao 
de t1·es membros então nomeada. 

Logo que esta comrnissã0 tenha concluído seus trabalhos 
será novamente convocada a assernbléa geral para lhe ser lido 
o parecer, e proceder-se á eleição da dil'ectoria. 

Art. 13. O Presidente convocará extraordinariamente a as
sembléa geral todit a vez que o julgar necessario á bem dns 
interesses da Companhia, e sempre que para um fim designado 
Jhe seja requerida essa convocação por accionistas que repre
sentem uma decima parte do capital sociaL 



- :17::>-

Art.. t í. Na3 rcuniõ.~s extraordinarias não se pcrmitlirá dis
cussão sobre objccto nlgum estranho ao da convocação. 

Art. 15. A assemhléa geral será presidida pelo Presidente 
da Companhia, on por quem o substituir, servindo de Secre
tario o da direetoria. · 

Art. 16. 03 votos serão contados na razão de um por cada 
,·intc ncçõc~ até o numero de cincocnta votos, maximo que 
poderá ter qualquct' accionista presente á votação ; se porém 
for representado por procurador não poderá ter mais de 10 
votos, qualquer que seja o numero de acçõcs que possuir. Fica 
entendido que ao accionista que votar por si, c como procu
rador de outro, não se contará mais do que cincocnta votos. 
Em caso de empate terá o Pf'csidcnte o voto de qualidade. Sú 
terão direito de votCJr aquelles, cujas acçõcs tivet·em sido aver
badas em seu nome pelo menos sessenta dias antes da rcu
niâo. 

Art. 17. Os accionisbs ausentes poder[Jõ fazer-se representm· 
por procuradores, que, para terem voto, devcráü sP-r tambern 
aecionistas da Companhia, salva a disposição do § 12 do art. 
2. 3 da Lri n. 0 1.083 de 22 de Agosto de 18GO. 

Art. 18. Na sua primeira reunião ordinaria elrgcrá an
nu<llmente a asscmbléa geral a commissão de exame, de que 
trata o art. 13. 

Art. 19. A Cnmpanhia será administrada por uma dircc
loria composta de um I' residente, cujas funcções duraráõ por 

· cinco annos, e que será auxilíado por dous dircctores con
sultivos que serão eleitos annualmente pela asscmbléa geral na 
sua 2. a reunião onlinaria á pluradidade de lOtas. • 

Os membros da dircctoria deveráõ ser accionistns de cem 
acções pelo. menos, as quaes serão inalienaveis, em quanto du
rarem suas funcções. 

Art. 20. A ~Hrectoria se reunirá, sempre que o Prcsidcn(G 
julgar nccessario c toda a vez que isso lhe fôr requerido pelos 
dous directores consultivos. 

Al't. 21. O Presidente da Companhia será substituído em 
seus impedimentos pelo director mais votado. 

Art. 22. Compete ao Pt·esidenle da Companhia: 
1. o Nomear e dcmittit· livremente todos os empregados da 

Companhia, fixando seus ordenados e gl'atificações; 
2. o Celebrar todos os contractos nccessarios para o bom des

empenho do srrviço, c augmento do trafego ; 
3. o Fazer acquisição de tudo quanto possa interpssar a 

em preza, incluindo bens moveis, semoventes, ou de raiz, bem 
como vende-los' ou por qualquer fórma aliena-los' quando 
isso convenha aos interesses da Companhia. 

4. o Convocar ordinaria e extraordinariamente a asscmb1éa 
geral dos accionistas, á que presidirá, bem como ás reuniões 
dn dircctorin. 
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Art. 21. Compete ao Gerente da Companhia: 
1." Determinar c reguldr o methodo de escripturação qnc 

será fdta com a nccessaria clareza c conservada rigorosamente 
em dia; 

2. o Fazc1· os regulamentos neccssarios pnrn a boa execução 
do serviço, pondo-os logo em yigor, depois de approvados pelo 
Presidente; 

3. o Lavrar as a c tas das reuniões da asscmbléa geral e da 
directoria nos respectivos livros; 

r.,. o Fazer rccolhct' diariamente a receita apurada aos cofros 
de um banco acreditado, com o qual terá conta corrente aberta ; 

5. o Authcnlicar com a sua assignatura os termos de transfe
rencias das acções. 

Art. 2! ... Compete ao Engenheiro da Companhia: 
A superitcndcncia de todas as obras da Companhia e plena 

autoridade sobre todos os ernprraados nas mesmas obras, bem 
como nas locomotivas, carros ou estações da Companhia. 

Art. 25. Dos lucros liquidas. da em preza, obtidos das opera
ções concluídas no semestre respectivo, se deduzirá quantia 
equivalente á deterioração do material e bem assim dez por 
cento dos mesmos lucros para crear um fundo de reserva, 
que em caso algum poderá exceder á 10 °/o do capital social; 
o resto dos lucros será dividido semestralmente pelos accionis'a). 

O fundo de reserva é exclusivamente destinado para fuzer 
face ús perdas do capital social; e não se poderáõ fazer di- _ 
vidcndos em quanto esse capital, se tiver sido desfalcado em 
virtudQ das perdas, não se achar integralmente restabelecido. 
· Se a Companhia soffrer prejuízo~ que absorvão, além do 
fundo de reserva , um terço do seu capital, considerar-se-ha 
dissolvida c entrará immcdiatamente em liquidação, proceden
do-se á venda em hasta publica de tudo quanto a Compul,)hia 
possuir para ser o producto applicado ao pagamento de suas 
dividas, c o resto reparlido pelos accionistas na pt·oporção 
de suas <H'ÇÕ<'S. 

Confere.- O Dircctor José Agostinho More ira Guimm·ães. 

DECRETO N. 3.002-de 21 de Novembl'O de 1862. 

Confirma a conrrssão de uma . LQt~ria á Irmandade de S. Francisco de 
Assis da Cidade do I'itangui, na Província de Minas Gcracs. 

Attendcndo ao que l\Ie representou a Irmandade de S. Fran
cisco de Assis da Cidade do Pitangui, na Província de l\Iinas 
Gcrars, n quem pelo Decreto n. 0 95'" de 7 de Julho de 1858 foi 
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ron~cdida nma loteria em beneficio das obras da Capella do 
IIIPSmo Santo, c Conformando-Me com as informações resultantes 
do exame a qne se procPdeu, na fôrma da Lei n. 0 1.099 de 18 de 
Sdernbro de 1860, e Decreto n. o 2 .87!,. de 3( de Dezembro de 
1861: Hei por bem Confirma-la com a mesma clausula expressa 
no refpt•ido Decreto n. 0 95!,. de 7 de Julho de 1858. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Senador 
do Jrnperio, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte um de Novembro de mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragesimo primeiro da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestado o Imperador. 

ri.r;conde de Alfmquerqut. 

DECRETO N. 3.003 -de 21 de Novembro de 1862. 

Confirma a eonccssão de duas loterias para a Casa de Caridade da Villa 
do Curvello, na Pl't>vincia de Minas Gcracs. 

Af.tendendo ao qu~ Me representou a Camara Municipal da 
Villa do Curvello, na Pmvincia de Minas Geraes, a quem pelo 
Decreto n. 0 954. de 7 de Julho de 1858 forão concedidas duas 
loterias para construcção de um ndilicio que sia·va de Casa de 
Cal"idarle paa·a os habitantes da referida Vil)a, e Conformando-Me 
com as informações resultantes do exílme a que se procedeu 
na fó1·ma da Lr~i n. o 1.099lle 18 de SetPmbro de 1860, e Decreto 
n.o 2.874. de 31 de Dezemhro de 1861, Hei por bem Confir-. 
ma-las com a mesma clausula expressa no referido Decreto n.0 

95i de 7 de Julho de 1858. 
O Visconde de Albuquc•·que, Conselheiro de Estado, Senador 

do Imperio, l\linistro e Secrçtario de Estado dos Negocias da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte um de Novembro de mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragesimo primeiro da lodependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

Vz'scondc de Albuquerque. 
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DEí~RETO ~. 3. 004.- de 21 de Nonmabro de t802. 

Estabdcce condiçtjcs para a 1'\('CU':i.O das Ollras de (f\lt" trata oS) 3. 0 da Con .. 
dit,;do 2.a do Contracto rJe 2á de A!Jril de 18ã7. 

Attrndendo ao que Me rrprc'\cntou a Companhia-Rio de Ja
nf'iro-City lmprovements-: Hd por bem ordt>nar qur, para a 
f~Xccução das obras de que trata o § :J., da Condição 2. a do Con
tracto de 25 dn Abril do 1837, se ob:'ervern as condições qui' com 
mh~ baixiío, assignadas po1· João Lins Vieira Cansansfio de Si
nimbú, do Meu Consdho, .Senado1· do lrnperio, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio o 
Ohras Publicas. 

Pnlacio do llio do Janeiro em dezoito do Novembro de mil 
oilnr,c!Jtos sessentJ e d\JUS, quadragcsimo primeiro tia lnde
IH'Illlf'llcia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua ~f~gcstade o Imperado 1'. 

João Lins l'iei ra Cnn.wnsão de Sinimbú. 

('unrliçties para a erecução dn ~ 3.0 da Condição 2.• do Con
tracto de 25 de Abril de 1857, celebrado com Joaquim Pe-
1'ei1·a J'z'anna de Lima Junior e João Frederico Russell, para 
o urviço da limpe:a das casas do R in de Janeiro, e do es
goto das aguas pluvia.e.ç, do qual é hoje concessionario. a 
Companhia-Rio de Janeiro City Improremsnts. 

1." O Governo Imperial concede á Companhia-- Rio de 
Janeiro City Improvements- a faculdade de aterrar sobre o mar, 
junto ao morro da tlloria, o espaço que se acha ihdicadn na 
pl<mta annexa, levantada pPlo E~gcnheii'O Gotto, para a col
loeação das maehinas e apparclhos (outlet works) de que trata 
o ~:to da Condição 2." do Contracto de 25 de Abril de 1857, 
··oncernenles ao 3. 0 distrieto, designado pelo Dcct·cto n.o 2.835 
do 12 de Ü,Jtubro do J8Gl, pêlfa districto de t'llSaio. 

:!. a A Companhia, fazendo o utcrro de que se trata, deixará livre 
ao transito publico uma rua da largura de trinta palmos, con
tigua ao morro da Gloria, e outra igual em ft·cnte do mercado, 
na direcção do mar, construindo no dngulo que esta formar 
f~om o Cáes da Gloria, uma escada de cantaria para embarque ou 
drscmbarque. 

a. a 1\ Companhia obriga-se tambem a dit·igil·, po1· meio de 
nm canal subterraneo, as aguas do Hio das Caboclas, desde a 
ponte da ladeira da Gloria até sahit ao ma1· além do aterro pro
.t~~ctado, Hcaudo para servidão puhlica o Pspaço actualmcnte 
U\.'C!Jpndo !H'Io me~;r:o riP. 
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!,.. a Attenden~lo á demom que da rxccução destas obras resul
tará á C:ornpanhia para ler direito a perceber a tna autorisada 
pelo ~ 3. 0 parle primeira do art. tt.o da Lei n.o 71U de 28 
de Setembro de 18i) t, fixada pelo § 4. o da Condiçuo 3. a do con
tracto de 25 de Abril de 1857, e augmentada pelo DL·creto n." 
2.835 de J 2 de Outubro de 1861, o {iowrno Imperial reduz 
a tres mPzes o prazo de Sl'iS, marcado na ultima parte do § 
6. 0 da Condirão 3. 11 do eontracto já citado d1! 25 dj• Abril de 
1857; c bt•m assim concedo á Companhia o gozo do lt•rrNw que 
udquirir sobre o mar, na fórma do que fica estabelecido, livre 
de todo e qualquer onus. 

5. 11 No caso de resolwr o Governo Imperial construir o quebra
mar pi'Ojectado para prot .. gcr o novo Cáes da tiloria, e facilitar 
o embarque e desembarque n'aquelle ponto do littoral, como se 
Hcha indicado na planta já mencionada, e ruLrieada pelo Director 
GPral da SPgunda D1rectoria do .l\fmistcrio dos Negocios da Agri
cultura, CommPrcio o Obras Publicas, permittirá o Gmerno ti 
Companhia a faculdade de aterra"t· lambem o espaço triangular 
t•omprehendido enlrc as duas muntlhas que srnírúü de baze ao 
prolongamímlo do quebra-mar·, cabendo a esta o direito de uso
fruir· esse terreno sub as mesmas condições com que lhe fui co-n
cedido o tPrf!'IIO de que trata o artigo pr<•cedentc. 

Fica entt~ndido, que expirado o prazo do privilegio, esses ter
renos serão dm'olvidus ao Estado com as obms nelles cons
truídas, como parte integrante do districto a que pertencem. 

Palacio do Hio de Janeiro em vinte um de Novembro de 
mil oitocentos sessenta e dous. 

J o{io Lins Yíeira Cansa-mão de Sz"nimhít. 

DECRETO N. 3.005- de 21 de Novembro de 1862. 

Proroga por dnco annos o p1·az; do privilegio coneedido a Frederico Sarier
bronn para usar da machina de sua idyeoção, destinada a puherisar e re-
finar o assucar. -

AttendAndo ao que Me requereu Fredet·ico Sfluf'rbronn, e de 
confonnidade com o parecer do Procurador da Corôa, Soberania 
e Fazenda Nacional, Hei por bem Prorogar por cinco annos, 
contados do âia 25 do rnez passado, o prazo do- privilegio, que 
lhe foi concedido pot· Decreto n.o 2.001 dH 21. de Outubro 
do 1857, para usar da machína de sua invenção, destinada a 
pulv«~r·isar c refin11r o assucar. 

João l .. ins Vieira Cansansão de Sinimbú, do l\feu ConsPlho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Nrg,Jcios da Agricu!tnra, 
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Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido ~ faça 
executar. Palacio do Itio de Janeiro em vinte um de Novembro 
de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo primeiro da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Joáo Lins Vieira Caasansão=de Sinimbtí. 

DECHETO N. 3.00G-de 21 de Novembro de 1862. 

Concede a Guilherme Van Vleek Lidgerwood e llobrrlo PortcrWal!•er pri
vilegio por dez annos para fabricarem, usarem e wnderem no lmperiõ, 
sob as condiçoes abaixo declaradas, macbiuas de descascar e limpar o café 
aperfeiçoadas segundo o prucesso que· inveutárão. · ·· -

Attcndcndo ao que J\le requrrêrão Guilherme Van Vleck 
Lidgerwood c Roberto Portcr \Valker e de conformidade com 
ofparecer do Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, 
Hei por bem Conceder·lhes privilegio por dPz annos para fabri
carem, usarem e venderem no lrnperio mach!nas de descascar 
e limpar o café, aperfei{~oadas segundo o processo de sua invenção, 
sob as seguintes condições: o presente privilegio ficará de 
nenhum effeito, provando-se: t.o, que anteriormente á sua 
concessão, já era conhecido o dito processo na Ilha de Cuba, 
ou em qualquer outra parte; 2. o, que os ditos concessionarios 
obtiverão patente de invenção em paiz cstr·angeiro para a 
mesma invenção. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\feu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agl'icultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em viute um de Novembro 
de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo primeiro da 
Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua lUagestade o Imperador. 

João Lins Viet"ra Cansansão de Sinimbú. 
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DECI\ETO N. 3.007 -de 24. de Novembro de 1862: 

Designa o modo por que devem ser cumpridas as set_l~enças coudemuantlo 
réos militares a trabalhos de fortificação. 

Tendo-se_ suscitado duvidas sobre o modo, por que devão ser 
executadas as sentenças condemnando a trabalhos de fortificação 
praças do Exercito, pertencentes a Corpos estacionados em Pro
víncias, onde não existão os indicados trabalhos; lld por bem, 
na conformidade da Minha lmmediata e Imrerial Hesoluçã'1 de 
dezanovc do presente tnt'Z, tomada sobre Consulta do Conselho 
Supremo Militar, Determinar que as sentenças, que l'orem pro
feridas contra in di viduos nas mencionadas t~i rcumstanciRs, sejão 
convenientemente cumpridas, sendo os róos ernpn'gados Ptn tra
balhos de fortificações nas Jlrovineias, em que Sf~ acharem ; e, na 
falta desses, em quaesqucr outros trabalhos militares. 

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jonlão, do Meu C• nselho, 
1\Jinislro e Secretario de Estado dos NPgocios da Gurt·ra, assim 
o tenha entendido e o f<1ça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte quatro de Nowmbro de mil oitocentos srsscnta e 
dous, quadragesimo primeiro da lndependencia c do Imprrio. 

Com a Uubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordào. 

DECRETO N. 3. 008- de 24. de Novembro de 1862 . 

.Marca o ordenado do Carcerriro da CaMa da Villa de S. Jeronimo, na Pro
vincia de S. Pedro do Uio Grande tlo Sul. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica marcado em Cl'nto c cincoenta mil réis 

annuaes o ordenado do Carcereiro da Cadêa da Villa de S. 
Jeronimo, na Provincia de S. Pt•dro do Rio Grande do Sul. 

João Lins Vieira Cansansão do Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado interino dos Ne~ocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Uio de 
Jan~iro em vinte quatro de Novembro de mil oitocentos ses
senta e dous , quadragesimo primeiro da lndependencia e do 
Impcrio. 

Com a Huhrica de Sua .1\Iagcstadc o Imprrador. 

Juào Lins Fieira ConsanscZo de Sinimbit. 
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DECRETO N. 3.009-de 21. de Novembro de 1862. 

Autorisa n incorporaç.ão da Companhia de Illuminação a Gaz do 1\laranblí.o e 
approra os rcspectiros Estatutos. 

Attenr1Pnrlo ao que Me requerêrão Silvestre S. Battin e 
Marcos 'Villiams, e de conformidade com as Minhas Immediatas 
Resoluções de 1 O de Julho c 14 de Dezembro do anno passad~l, 
e de 16 d:l coJTente mez, tornadas sobre os parnceres da S,•cçao 
dos Ncgocios do lmperio do Conselho de Estado, exarados em 
Consultas de 21 de Junho c 5 d1~ Dezembro daquelle annn, e 
de 13 de Setembro ultimo: Hei por bem aut.orisa1· a incor
poração da Companhia de lllumirwção H naz no Marahhão' 
nos termos do contracto Cl.~lebrndo com a Presidencia da res
pectiva Província em 19 d1~ Marçn de 1861, e successiYilmenle 
modiHcado pelos artigos addicionaes de 22 de Agosto do mesmo 
anno, c 30 de Ja 1ciro do corrente anno ~ e bem assim 
Apprvvar os respectivos Est'ltutos, sob as seguintes ('ondiçõns: 
que os arts. 41 e 42 dos Estatutos sejão alterados no s1mtido de 
pertencerem os doze por cento da renda liquida annual ao 
fnndo de reserva : que nos rn~.,rnos E~tatutos se r•ça ~~xpr,.ssa 
menção d~s di~posições dos §~ lt , 12 e 13 do art. 2. o da 
Lei n o 1. 083 de 2:2 de Agosto de 1860. 

João Lins Vieira Cansansão de SinimhtÍ, do Meu Conselho, 1\li
nistm e Secl'elario de E..;t Hio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e bça 
executar. Pa\acio do H.io de Janeiro em vinte quatro de No
vembro de mil oitocPntos sessenta e dous, quadragesimo pri
meiro da lndcpcndencia e do Impel'io. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vz.'eira Can'iansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 3. 010- de 25 de Novembro de 1862. 

Altera a organisaçflo da Gnªrda Nacional dos municípios de Pct.ropolis 8 
Estrella da ProYincia do Rio de Janeiro. 

Attcndcndo á p1·oposta do Presid•mte da Província do Rio 
de Janeirn, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o ~Fica reduzido a quatro companhias o Batalhão de 
Infantaria n.o 20 do serviço activo, desligando-se a força qua-



lific.Hia no ()}IHliCIIJIO de Pdropoli~, que deve formnr um ra ... 
talhão dt~ quatro companhias eom a numewção de 38 du ser
viço adivo. 

Art. 2. o Fica desligada da Serção de Batalhão da reserva n. o 

6 a força quali!icada no município de Petropolis, e com e~la 
organisada uma outra SPcção de llatalh~o de duas companhias 
com a nurnPracão de 17. 

Art. 3 o Fie~ revogado nesta parte o Decreto n.o 919 de 
27 de Fnerl'iro dt~ JS;j2. 

João Lins ViPira Cl:lnsansão de SinimblÍ, do Meu Conselho, 
.Ministro e ~ccrdario de Estado inlPriuo dos N(•gocios da Ju~liça, 
ilssim o tenha entendido e fa~·a f'Xeeut;,r. Palacio do Rio de 
Janeiro em viule cint:o de Nmembro de mil oitoePntos sessenta 
~ dous, quadragesimo primeiro da Iudependenda e do lmperio. 

Com a Ilubrica de Sua l\Iagestadc o Imperadol'. 

Juilu l.ins Vieira Cansansrio de Sinimbú. 

D.ECHETO N. 3.011 -de 2G de Novembro de 1862. 

Concede á sociedade denominada- Trabalho, ()nino e Moralidade -autori
s:Içlló para continuar a cx.crccr us siiá-s funcçties, c approva os respectivos 
t~statutos. 

Attcndcndo ao quo rrpresentou a sor.iedade dPnominnda
Trabalho, U11ião e l\Ioralidadc- e de conformidade ct1rn Minha 
imuwdiata Hesoluçfio de 22 do correut1~ mez, tornada sobre 
pare('~!' da sf~CÇÜO dos Ne~ocios do Imperio do ConsPlho de 
E-;tado exctrado em consulta d<~ .22 de Setembro a11tecedcnte: 
Hei por b(~m Concede•· á dita sociedade autori.,ação para con
tinuar a cxt~rec•· as suas funcções, c appro\'ar os respectivos 
cst~Jtulos, ficando as alterações que nelles se fizerem sujeitas 
á approvação do Governo Imperial, c devendo passar-se a 
competente Carta para servir-lhe do tHulo. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estêldo, Senador do 
Im r crio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tenha en
tendido e faça executar. 1\.llaeio do lHo de Janeiro em vinte 
seis de Novembro de mil oitocentos sessPntu c dous, qua
dragtsirno primeiro da Ind(•pcndcncia c do Irnpcrio. 

Com a Uubrica de Sua Magcstado o Imp<'rndor. 

Marque.~ de Oiinda. 
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F.st atntm; da ,\~soe;~"'•'·" elcnomintula- Ta•a ltal h o~ l: nii\o ~ 
· Jthwalidade ~ 

C.\l'lTGLO r. 

Composiç<1o e fin~ da .A.~sociaçl10. 

Art. 1. o A As"ociaçfío drnnminada-Trabalho, União c Mo
ralidade- compne-so dP- todos os indivíduos que tenhão ou 
tiverem por pron~são uma arte, ou officio, que gozem do honesta 
rPpatnção r~ tcn hão pelo menos dezoito annos de idade. 

Art. 2. o Esta Associação tem por fim pi'Omover o gosto o 
nmor ao trabalho em prov<'ito do Paiz, e progresso das Arl<>s, 
c rcput:-.çi\o dos Artistas Rrasildros. 

Art. 3. o Unir em umn só c grande família os filhos do tra
halho, para que pela força provenit~nte de sua união, e com 
a quota pccnniaria de cada um se protejl'io, e se amparem 
mutuam~nlc como irrnaüs em todos os tn1balhos e calamidades 
da vida. 

Art. 4. o :\lorali~ar c in:,lruir pelo exemplo, pelos conselhos. 
c pl~la doutrina cscripta nos Artistas, c operarias para que tenhão 
no Paiz a roputaçiío c importancia social de que gozão seus 
irmfios nos paizes illustntdos. 

Art. 5. 0 l'ara ccmplcmcnto de t<iojustos fins, a Associaçiío 
se esforçará para conseguir que todos os Artistas se alistem 
sob a bandeira social,-Trabalho, União e Moralidade. 

Art. 6. 0 A Associuçilo obriga-se a cumprir o seguinte: 
§ 1. o Soccorrer com uma mensalidade de dezaseis mil réis 

ao s leio que enferrnar, ou fOr preso por crime de natureza 
que não o dcshonrc, urna vez que elle a requeira. 

§ 2. o Fazer aos socios que fallecerem o enterro da quinta 
c] asse, se assim fôr exigido. 

Art. 7. o Obriga-se mais, logo que os seus cofres pcrmiltirem, 
ti cxrcnt;ão do seguinte:· 
~ t. o Soccorrcr com ~gual mensalidade as vi uvas e filhos 

cumu1ativamcnlc dos soctos que falleeerem, e na falta destes 
membros de familia, gozaráõ deste indulto os pais c irmaõs dos 
fallccidos que vi vão conjunctamente. 

§ 2. o Dar insli'ucção primaria e artistica aos filhos orphãos 
do.; Artistas pobres. 

§ 3. o Crcar oficinas artísticas onde se instruiio os soei os, e 
seus filhos que se quizcrcm dedicar ás artes. 
~ !t-. o Estabelecer uma enfermaria onde Sf'jão tratados os socios 

qnl~ cnfcrmarcm, suspendendo-se neste caso qualquer pensão 
pecuniaria. 
~ ;). o Crcar nas diversas frcguc~ias <la Ci<lmle um :Mrclico 

pPln mrnn~. pJra visitat• os soei os qu~ adoecPrcm. 



. S 6. o Estabelecei' prcmios pccunial'ios para os assodados 
quo inventarem qualquer processo de aperfeiçoar o trabalho. 

S 7. <> Mandar á Europa de trcs em trrs armos, um dos ar
tistas associados ou lilhos destes, aperfeiçoar-se na arte ou oficio 
de sua cscolhl, o qual será á sua volta, mestre ou dil·cctol' 
da respectiva oflicina da .Associa(:ão. 

L\PITGLO 11. 

C l assificat;ri o do . .; soei os. 

Art. 8. o A Associação além dos indivíduos :1rlistas de que 
trata o art. t. o, Capitulo 1. o destes Estatutos que formão a 
grande clJsse dos socios effectivos, admitte mais, socios cor
respondentes, honorarios, e benemcritos, formando assim quatro 
classes de associados, á saber: 
~ 1. o Socio efTeetivo será o artista, ou homem <le officio 

qu~: contribuir mensalmente com a 4uautia de mil réis, e o:; 
unicos que gozão de todos os direitos, e fle obrigão á todo~ 
os deveres sociacs. 

§ 2. o Socio correspondente será qualquer· individuo de boa 
reputação, que, habitando fúra do H.io de Janeiro, ou do Jm
perio, se corresponder com a Associação sobre objectos in-
teressantes á mesma. . 

§ 3. o Soei o honorario, será o Cidadão Brasileiro que tivct· 
prestado, ou se cornpromelter por escripto a prestar scrviros 
importantes ás artes, aos artistas, ou a esta Associação. · 

§ 4. o Socio benemerito serú todo o Cidadão que doar a So
ciedade por qualquer maneira com a 'Juantia maior de qua
trocentos mil r{•is. 

CAPJTUJ.O 111. 

Da rtdmissào dos socios. 

Art. 9. o Para qualquer ser admittido cornó soei o, {, ne
cessario ser pmposto ern sessão do conselho por algum asso
ciado, ou requerer por escripto, com tanto que as propost11s, 
ou. requerimentos, sejão assignados, c contenhão declaração da 
idade, @Stado, naturalidade, morada ~ profissão do candidato. 

§ 1. o Estas propostas, depois de lidas em conselho, serão 
enviadas á Com missão de exame para sobre ellas dtu· . o seu 
parecer. 

PARTi Jl. 1%2. 19. 



§ ~." O candidato maior de cincocnla annos só poderá entrar 
remindo-se. 
~ 3. o Todo aqucllc que for reprovado só poderá ser no

~amente proposto passados seis mczcs, c se ainda fôr rejeitado, 
llunca mais será proposto. 

CAPlTFI.O 1\'. 

])os direitos c de?)eres do.~ sorivs. 

Ar!. 10. Todos os sodos Plft~etivos tP.m <lirl'ito a gozar dos 
henetidos, e garantias conli~ridas no cnp. 1." art. 6. o ~§ t.o 
·~2. 0 , c nrt. 7.() ~§ 1.", 2. 0

, 3°, !~-.", 5. 0
, (j_o c 7. 0 UCStcs 

Estatutos. 
Art. 11. Todo o socio t~lTectivo é obrigado ao seguinte: 
§ 1. o Pagar pontualmente suas mensalidades, ou quacsquer· 

outras prcstaç.ões que lhe competir. 
§ 2. o Ter comportamento honesto, digno do nome bl'asileiro, 

e de m·tist::~. 
~ 3. o Não dc..;conccituaa·, nem consentir que outros o faç.ão~ 

a À.ss_ociação c sua Administração. 
§ 4. 0 Esforçar-se quanto lhe fôr possivel, para confraternisar 

os seus colle!!;as dcsharmonisados. 
§ 5. o Aceitar, pelo menos a primeira vez, os lugares para 

que fôt• nomeado, ou os serviços de que fOr incumbido pelo 
conselho. 

§ 6. o Respeitar religiosamente os preceitos destes Estatutos, 
e as delibcraçô.Ps da assembléa geral, e do conselho. 

C.\PITULO Y. 

Das pena;,·. 

Art. 12. Perde os direitos conferidos pela Associação, sendo 
r~liminadô della : 
~ 1. o O socio que, sem motivo justificado c provado em con

seiho, dever pelo menos trcs mensalidades. 
§ 2. o O socio que tiver comportamento civil c artistico· 

{;ontra as regras da honestidade, da moral c bons costumes. 
§ 3. o O soei o que tramar pot• qualquer modo a rui na da 

A ssoc ia~ão. 
§ 4. o Aquelle que, abusando da confiança nl"llt• t!Ppositada, 

Hudir a Administraçuo sot'ial. 
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CAPlTULO VI. 

lJa administração e sz'a eleição. 

Art. 13. A ndministraçüo social será composta de urna di
rectoria, composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um 
1. o e um 2. o Sccrctarios, um Thcsoureiro, um Fiscal e de mais 
doze Conselheiros, eleitos todos pela asscmbléa geral no ter
eciro domingo do mcz de Setembro de cada anno. 

§ 1. o Nesse dia, reunida a assembléa geral, c depois de lido 
c approvado o parecer da Commissão nomeada para o exame 
das contas apresentadas pelo--Thcsoureiro na sessão anniversaria, 
o Presidente declarará a assembléa convP.rtida em collegio 
eleitoral. 

§ 2.6 O Presidente nomeará dous membros da assembléa para 
cscrutadores, os quaes com elle, e os dons Secretarios formará() 
a mesa eleitoral. 

§ 3. o Constituída assim a mesa, o L o Secretario fará nova 
chamada dos socios, os quncs, á proporção que seus nomes 
forem indicados, irão depositar dentro de uma urna de tres 
chaves, que existirá sobre a mesa, uma lista contendo os de
zoito nomes, que constituem a Administração social. 

§ 4. o Nos seis primeiros nomes destas listas o votante es
creverá á margem de cada uma, o cat·go que deve occupar 
o votado, segundo a ordem disposta no art. 13 deste capi
tulo para membros da Dircctoria, sendo os outros doze nomes 
os Conselheiros. 

§ 5. o Terminado o recebimento das listas, serão estas con~ 
tadas e depositadas na uma, que, depois de fechada e la
crada, fitará entregue á guarda do t.o Secretario, e as cha- . 
ves, uma, em podct· do Presidente, e duas cntregu~s a dous 
membros do Collegio eleitoral nomeados por votação. 

§ 6. 0 No dia seguinte, á hora determinada pelo Presiden
te, reunida a l\Iesa Eleitoral c os dous cJavicularios, se abrirá 
a urna depois de examinada, e verificadas as listas, se pro
cederá á apuração, não sendo apuradas aqnellas que se acha
rem riscadas, incompletas ou tcnhão nomes substituídos. 

§ 7. o Finda a apuraç.ão, o Pre~idente proclamará os Itomes 
o cargos dos eleitos, bem como dos immediatos em vot.o:faos 
Conselheiros, que serão considerados como supplenles do Con
selho c o 1. o Secretario lavrat'á no livro proprio a acta cil·~ 
cumstanciada do occorrido nestas duas reuniües, a qunl será 
as11ignada pela Mesa Eleitoral, c petos membros presentes que 
<Juizerem. . 
~ S. o Concluída il eleição as listas serão ctueimi1das, c o 

Coll~gio l~lcitoral dissolvido. . 
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§ !) . o O 1." Sect·claria mandará publicar }leia imprensa o 
resultado da eleição, c enviará cópia da acta do Conselho na 
~ua primcim reunião, bem como participará por officio a cada 
um dos eleitos o lugar para que foi escolhido. 

CAl'llTLU Yll. 

Da admúústração social e suas atlrilntÍÇfics. 

Art. 14. São aUribuiçôcs da Administraçflo social; 
§ J.o Eleger d'entrc os seus mémbros na sua primeira reu

nião, que terá lugar na ultima dominga do mez de Setembro, 
tres cornmissões permanentes de tres membros cada uma, as 
quaes são : Artística, Hospitaleira e de Exame. 

§ 2. o Promover o bem dos associados, c o melhoramento 
das A rtcs c Officios por todos os modos possíveis. 

§ 3. o Dar conta annualmcnte á assembléa geral de todos 
os seus netos, tanto no que diz respeito aos nrgocios artísti
cos c financeiros, como de qualquer outra nature~a, occorridos 
durante sua administração. 

§ 4. o ConYocar a assembléa gcrnl nos dias marcados nos 
J>rrscntcs Estatutos, c extraordinariamente quando julgar con
l'enientc, ou lhe fôr requerido por cincoenta socios assignados. 

§ 5.° Fazer seu regimento interno. c os regulamentos ne
cessarios para boa observancia desta Lei. 

§ 6. o Eliminar da Associação os membros que infringirem 
os §§ 1. o, 2. o, 3. o, c 4. o do art. 12 Capitulo 5. o destes :Es
tatutos. 

§ 7 .o Dar contas á assembléa geral em sua primeira reunião, 
dos motivos por que forão taes socios eliminados, se por ven
tura clles appellarcm para a mesma assembléa. 

§ 8." Ernprr~ar todos os meios conciliatorios para chamar 
it confratcrnisnção os socios que por qualquer motivo cxistão 
desbarmonisados. 

§ 9. o l~sfor~ar-se quanto lhe fôr possível por conseguir o 
bom comportamento moral do socio, que por desgra«;a se 
npartc dclle. 

§ 10. Impetrar nos Poderes do Estado pro,·idencias c fa
,·ores ~"rn beneficio da Associacão e de seus membros. 

§ 1 1 . Promover os interesses da Associação pelos meios 
autori~ados por estes Estatutos. 

§ 12. Apprm·ar o programma para a sesslio anniversaria de 
7 de Srternbro, formulada por uma commissão que deverá 
f'r.r nomeada né.l prirnein.1 sessão do mcz de Agosto, cuja des
lwza St'l'<l fcitll p(·los Consdhriro~,~e Assodados qne qnizcrcm. 
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§ 13. Suspender qualquer beneficcncia a t{UC julgar mal 
npplicada. 

§ 14.. Nomear, demittir, c marcar gratificações aos empre
gados a~salariados de que carecei'. 

§ f5. Nomear Commissões para dar parecer a rrspeito 
de tudo quanto não fôr da competcncia das commissões 
permanentes. 

CAPITULO Ylll. 

Das Commissües. 

Art. 15. E' da competencia da Com missão .A rtistica o se
guinte: 

§ t. o Estudar c propô r ao Conselho os meios ·que julgnr 
adequados para o aperfeiçoamento c progresso das artes e 
officios no Rrasil. 

§ 2. o Indicar ao Conselho as providencias que se devão 
solicitai' dos Altos Poderes do Estado para melhorar a sor
te do Artista Brasileiro, tanto na condição de Cidadão, co
mo na de operario. 

§ 3. o Dar parecer imparcial ác<'rea do inventor, ou aper
feiçoamento feito por qualquer Associado, que deva ser pre
miado. 

§ 4. o Confeccionar os regulamentos necessarios para o bom 
andamento das officinas artísticas que crcar a Associação. 

§ 5. o Inspeccionar as mesmas officinas, e indicar todas as 
reformas do que cllas carecerem para o seu augment.o c re
putação. 

§ 6. o Dar parte ao Conselho dos· nomes dos Artistas Brasi
leiros associados ou não, que mais se distin~uirem nas suas 
respectivas profissões, para que o mesmo Conselho os recom
mcndc pcl::t imprensa. 

Da Cummissãu 11 ospitaleira . 

.Art. 16. Esta Commissào tem por dever: 
§ 1. o Visitar os socios enfermos, ou encarcerados, logo 

que disso tiver conhecimento, saber de suas necessidades, e 
1nformar de prompto ao Presidente para que este providen
de, segundo o caso exigir. 

S 2. o Continuar a ,·isitar os soei os nas circumstnncias ~ci
ma ditas, cmquanto cllns existirem. 
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§ 3. o Visitar diariamente (um membro da Com missão cada 
um dia) a enfermaria da Associação, quando existir ou tiver 
doentes. 

§ 4. o Formular os regulamentos pam este estabelecimento, 
e promover para o mesmo subscripçõcs entre os Associados e 
cstmnhos caridosos. 

§ 5. o Indicar ao Conselho os nomes das vi uvas c orphãos 
dos Associados que vivt:'rem na indigencia. 

§ (}.o Tmtae de commum accordo com o Fiscal do cnter
ramcnto do soc.io, segundo o disposto no art. 6. o § 2. odes
(('S Estatutos. 

lJu Commissilo de e.x;amc. 

Art. 17. Pertence a esLa Com missão: 
§ 1 . o Syndicar com prudcncia ácerca do estado, idade, ·e 

saudc dos candidatos propostos pam membros da Associação. 
§ 2. o Informar ao Conselho sobre. o máo comportamento 

que tiverem os Assoeiados, logo que tão dcsagradavel occmren
cia chegue ao seu conhecimento. 

§ 3. o nar ao Conselho por cscripto a informação que obtiver 
úcerca dos candidatos propostos para sobre clla o mesmo Con
selho decidir da sua npprovação ou rPjeição. 

CAUITUtO IX. 

JJos membros da Directoria. 

Art. 18. Compete ao Presidente, como primeiro represen-
tante da Associação: · 

§ 1. o Presidit· ás sessões de asscmbléa geral, c do Consc
Jiw, dirigir as discussões, manter a ordem, c suspender os tra
balhos em casos extmordinarios, quando por outro modo não 
possa conseguir a harmonia. 

§ 2 o Convocar as sessões ordinarias e extraordinarias, tanto 
do Conselho, como da assembléa geral. 

§ 3. o A.,signar as representações que ~m nome da Associa
ção subirem á presenç 1 tia autoridade. 

§ !,.. o Dirigir-se ao Imperador com os membros da Direcloria 
quando o Conselho determinar. 
~ 5. o Hepresentar a Associação conjunctamentc com os rnem

h~·os da Dircctoria em todos os actos para que ella fôr con-
nd~da, ou li ver de apparecer. . 

% 6.o Rubricar todos os tinos, recibos~~ ordens para paga
mt·nto~. 



§ 7." Da a· immcdiatns pro\·idcncias á cerca de enfermidade, 
prisao on morte de socio, depois de ouvir o Fiscal, ou a Com
missão Hospitaleira, dando contas ao Conselho em sua primeira 
reunião. 
~ S. o Desempatar com o voto dtJ qualidade as questões empa-

tadas na votaçlío. · 

Do Vice-Presidente. 

Art. 19. Compete ao Vice-Presidente, substituir ao Presi
tlt'Jllc rm todos os seus impedimentos e neste caso exerce as 
llli'SfllilS attrilmic;õcs. 

Dos Secreta rios. 

Art. 20. Pertence ao t,o Secrelariooscguinte: 
§ 1. 0 Anuunciar pela imprensa em nome do Presidente, o 

dia c hora das sessões do Conselho c da assembléa geral. 
§ 2. o Formar a matricula dos soei os com declaração do mez, 

e dia de sua approvação, arte ou officio de que vi te, nacio
nalidade, estado e morada. 

§ 3.° Fazer a chamada dos socios, ou Conselhcirvs nas scssGes, 
ler o expediente, e dar destino para quem competir as deli
berações que forem tomadas. 

§ 4. () Vigiar o comportamento dos empregados assalariados, 
dando conta ao Presidente das faltas dos mesmos. 

§ 5. o Otnciar aos candidatos approvados, convidando-os a 
aceitarem a nomeação. 

§ 6.° Formular c ler em assembléa geral, na sessão nnni
versaria o reJatorio dos trabalhos da administração durante o 
unno social. 

§ 7. o Ter em dia c boa guarda a escripturação a seu cargo, 
podendo para isso ser ajudado peJo 2. o Scerctario. 

§ 8. o Registrar toda a correspondencia da Associação. 
§ 9.() Assignar com o Presidente e 2.0 Secretario toda a 

eorrespondcncia, ou representação dirigida em noma da Asso· 
eiação aos altos poderes do Estado. 

Art. 21 . :E' dever do 2. o Secretario : 
§ t,o Substituir ao t,o Secretario em seus impedimentos, 

competindo-lhe nesse exercício todas as attribuiçõcs daquelle. 
§ 2.() Ajudar ao 1.0 Secretario no caso disposto no § 7.o, 

art. 20, capitulo 9.() 
~ 3. o Formar a lista dos Conselheiros c supplcutes, a qual 

deverá ser presente em totas as sessões para por clla fazer a 
chamada. · 
~ .;., o Tomar notas do todo o occorrido nas sessões do Con

selho, ou da asscmbléa gernl, para mencionar na ada rPspec.,. 
liY:l, que dCY{' S~l' pOI' t'l1f~ f .. ita f' lirl~. 



/Jo 1'/tesourciro. 

Art. 22. São attribuições do Thcsourciro: 
§ 1.0 Arrecadar toda a receita da Associação, ficando por clla 

responsavel com sua pessoa c bens. 
§ 2. 0 p,.gar todas as despezas Ol'denadas pelo Conselho, ou 

assembléa geral c legalisadas com o despacho do Presidente. 
~ 3. o Empregar triínestralmcmtc, ou antes se lhe fOr orde

nado pelo Conselho , em apolices da divida publica , ou em 
outro papel de credito legalmente autorisado, as sobras que tiver 
em seu poder, deduzida a quantia nec(:'ssaria para as despezas 
mensaes o1·dinarias. 

§ !,.. o Empregar a maio1· actividade por si, ou pot· seus 
agentes na arrecadação das mensalidades, ou qualquer outra 
yerba da receita social. 

§ 5.° Formar uma matricula especial dos socios para por 
clla proceder á cobrança. 
~ 6. o Despender com um ou mais agentes de sua confiança 

até dez por cento do valor das mensalidades por elles cobradas. 
§ 7. 0 Apresentar ao 1.0 Secretnrio uma rela~·ão dos socios 

que estiverem quites, pam por clla fazer-se a respectiva cha
mada em acto de assembléa geral, ficando responsavel pelo 
quantitativo das mensalidades em que importai' essa lista. 
~ S. o Apre'icntar !rimt~stralmente, ou quando lhe fôr orde

nado, um balancete da receita c despeza, e annualmente o ba
lanço geral para ser apresentado á a:tscmbléa geral na sessão 
annivcrsJria. 

§ 9. a Enviat· ·á todos os soei os seus respectivos diplomas. 

Do Fiscal. 

Art. 23. Pmtcnce a este funccionario as seguintes attribuições: 
~ t. o Comprar todos os objectos necessarios para o expe

diente da Associação. 
~ 2. o Cuidar dos arranjos da casa onde se fizerem as reuniões 

da assembléa geral, tanto ordinarias, como extraordinaria~. 
§ 3.0 lnformar á commissão hospitaleira c ao Presidente do 

estado do socio enfermo ou preso que julgar carc~er dos soc
corros da Associarão, 
~ 4. 0 Providenciar sobre o enterro do socio que fór sepul

tado por conta da Associação. 
§ 5. o Fazer as compras necessarias para a enfermaria, c 

fiscalisar tudo quanto nella se pa~sar. 
§ 6.0 Levar aos socios ou parentes destes, soccorridos pela 

Associacão, as qu:mtias que lhes forem destinadas, exigindo 
redbo. 
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§ 7 ." Procm·ar mcdicos c advogados que Associação esco
lher para visitarem os enfermos, c cuidarem da defesa do!~ 
soei os que delles carecerem. 

§ 8.° Fazer tudo quanto seu zelo suggcrir para bem ~esem
penhar as variadas funeçõcs comprehcndidas sob a denommação 
d~ seu cargo. 

f: \PITULO X. 

Fundo.c; sociar.~. 

Art. 24. A rrcr.ita ou fundos sociaes, é formada das s~
guintes verbas : 

§ 1. o Pelas mensalidades c joias de entrada dos soei os. 
~ 2. 0 Por quaesquer donativos feitos pelos mesmos ou por 

e~ranhos. . 
§ 3.0 Pelas quantias que os socios de todas as classf's dP.vem 

por seus diplomas. 
§ 4.0 Pelo producto de subscripçõcg, ou de beneficios f'm 

1heatro. 
§ 5. 0 Pelo juro proclnzido pc[os fundos ClllJWf'gado)i. 

C.\ PITl'J.O XI. 

lJn a:~semhlra gernl rln.'~ Sof'io.~. 

Art. 25. A' asscmlJléa geral compPle cxclusivamcniP o sP
guintc: • 

§ 1.0 Resolver totlas as questões que lhe forem apresentada~ 
pelo Conselho. 

§ 2. o Sanccionar e revogai' a climina<:i'io ele soei os feita pclu 
conselho se para clla appellarcrn. 
. § 3.0 Decidir quaesquer dtnidas sobro as quacs Sf~ã6 
omissos os presenlcs estatutos, su a respeito deltas mr con
sultada pelo Conselho. 
, § 4. o Eleger no dia designado a administração social pela 

forma marGada na presente lei. 
. § 5.0 Tomar contas a Administração do seu procedimenhl 
administrativo 
· § 6.0 Approvar ou rejeitar as contas do Thrsoureiro, depoi.; 
de ouvir a resprcliva commissão. 

§ 7.0 Nomear na sua reunifío cl:l 2.a rlominga do mez de 
Agosto uma ·comrnissão rle rirwo nwmhros p:ua dar sobre o 

PARTI' lf. 1Si~.?. SO. 



La1anço gr.ral tlo Thrsoureiro f' rt>1ntorio dos traLalhos soeiaes 
lidos na st~ssão anniver~aria o parecer que deve ser sujeito a 
sua approvação na 3. a dominga do mrz de Setembro. 
~ 8. 0 Decretar a dcspcza para manutenção da enfermaria 

e officinas sociaes logo que scjão creadas. 
§ 9. o Approvar ou modificar o premio que fôr conferido 

pelo Conselho ao arti-;ta que satisfizer o que dispõe o§ 7. o 

do art. 7. 0 capitulo t.o desta Lei. 
§ 10 ~ Escolher sob proposta do Conselho o individuo que 

deve ir á Europa aperfeiçoar-se como artista, e designar a quan \ia 
que se lhe deve conceder para sua n_~anulenção. 

§ ll. Modificar ou reformar, O-' prescntrs Estatutos, nunca 
quanto aos fins da Associação, passados cineo annos depois de 
sua approvação. · 

CAP11TLO ULTIMO. 

Disposiçties GeraPs. 

Art. 26. A assembléa geral tlelibcra legalmente achando-se 
reunida a terça parte dos membros da Associação. 

Art. 27. Se á primeira reunião não comparecer a terça parte 
dos associados se fará novo convite pelas folhas diilrias, dous 
dias seguidos, e então, co1:1 o numero que comparecer, n asscm
l>lén funecionará, rom tanto que não delibere com nu mero in
ferior a uma St'xta rartc do numero total dos socios que esti
verem quites com a ..:\ssoelüção. 

Art. 28. rara l\S fCUIÚÕ3 da segunda dominga de Agosto, de 
7 de Setembro c da ll'rceíra domin;;a de Setembro que não 
podem ser cspaç:ulas, u asscmbl6a funccionnrá l<'galmente com 
o numero de socio:1 qu0 se ndwr presente á hora annunciada. 

Art. 29 O Conse:ho ftweciona legalmente com a terça parte 
dos wcmbros presentes á hora annunciada. · 

Art. 30. São \iÍiidas as rcsoluçücs da asscmb1óa geral e do 
Conselho, votando a LlYor dcllas metade c mais um dos membros 
presentes a scssfío. -

Art. 31. Nenh'Jm sot·io tem voto em a~scmhH•a geral ou ·no 
C msclho, devendo m:li-.; dt: lrcs mensalidades. 

Art. 32. A joia para a entrada de cada socio é de dez 
mil r{~is, podcn1lo o Conselho augmcntar o scn valor quando 
,julgar conveniente. 

Art. 33. 0:; soei os que quizerom remir suas mensalidades 
podcrriõ fazê-lo, pngando por uma só vez sessenta mil réis. 

Art. 3'•· Nas as~embléas gcraes cxtraordinarias só se tra-
1nrti do objccto qu<~ motivar n ~na convocação. • 
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Art. :r:J. o llltHllbro da nireclo··ia ou do Conselho que 
faltar ás sc5sões por espaço de dous mezes, sem causa moti
vada por escriplu, perde o direito ao lugar, que será occu
pado pelo supplenle, sendo Conselheiro, ou por quem o Con
selho eleger sendo membro da .Directoria. 

Art. 3ü. O membro da JHrccloria que se dcmillir volun
tariamente ficará fazendo parte do Conselho, c este elegerá 
d'cnlre os seus membros quem preencha o lugar lago. 

Art. 3G. Além das t.res commissõcs de que trata o capi
tulo 7. 0

, art. U, § 1. 0 o Conselho nomeará, quando julgar 
conveniente, commissões parochiaes em lodas as frcguezias do 
município neutro; onde lwuver pelo menos lrcs Associados, os 
(1uaes terão por 11m cundjuvar os trabalhos dus Commissõcs 
hospital oi ras e dn exame. 

Art. 38. Perdem o direito ás bendlccncias as \'Íuvas, filhas 
e irmãas dos socios fallecidos, se casarem ou se comporta
rem deshoncslamcatc, c o3 filhos maiores de dcwilo annos. 

Art. 3U. O socio que se demillir ou perder o direito por 
falta de pagamento só será reilumitliuo como socio pagando 
uma joia de trinta mil réis. 

Art. 40. Os recibos de mcnsaliuades serão das quantias 
fixas de um, dous, e tres mil róis, os quacs serão numerados 
e rubricados pelo llresidente, c assignados pelo Thcsourciro. 

Art. 41. O soeio quo ildoecer ou ma· preso, partieiparií 
ao~ Fiscal ou á Com1nissão hospitaleiril, a fim de que esta ou 
aqucllc possa dar as proYidcn1;ias que o caso exigir. 

Art. 42. Para qnalqttl'l' socio rcecber a bcnelicencia no raso 
de enfermidade, fad acompanhar ao snu requerimento um 
altcstado de :Medico p:1ra que o Presidente possa despachar, 
c a Commissão hospitaleira dar parecer. 

Art. 43. No caso de prisão, hasta uma participação om
cial do Fiscul da Commissão hospitaleira, e o altl'slado do 
Thesoureiro de que se ncha quite. 

Art. 4!,. Nt•nhum socio terá direilo a bcncfiecncia sem 
havct• provado pelas datas dos recibos de suas mensalidades 
que tres mczes autcs já se at;havu quite com os cofres da As
sociação. 

Art. 4:1. O Thcsoureiro fica rcsponsavel pelo valor das l.Je
ncticencias que der sem observat· o que dispõe o artigo an-
tcccdcnlc. • 

Art. 4G. Os soccorros de que trata o eapilulo 1. n, art. 6. t>, 
~ 1. o serão feit1s de quinze em quize dias, não sendo da
do o resto se a causa desappareccr no primeiro prazo. 

Art. !1-7. O funccionario da Birceroria ou do Conselho qtH~ 
não precndwr seus deveres será subsliluido por quem a Ad
ministração social cswlher por escrutínio. 

Art. !18. O soei o ciTeelivo que doar a Associa~;iio por qual
quer m~meira com n 1!11i.Hllia maior de f!Ui.\lro~;cntos mil 



n;is, o Conselho llw couferircí o lilulo de socio clfectivo be· 
nemcrilo, sem (}Lte por este fi.lcto perca as garantias e direitos 
I}Uü tiulla 

Art. 1.9. (Juando os fundos sociaes excedct·cm de trinta 
'-~onlos de rds, o Conselho convocará uma ·assembléa geral 
para decidir a respeito da prefcrencia da execução dos ~ § 
J. 0

, 2. 0
, 3. 0

, ,,.,
0

, 5. 0
, Ü. 0

, c 7. 0 do art. 7. 0
, capitulo1.c. 

Art. 50. O anno social é contado do 1. o de Setembro de 
cada anno a 3 L de Agosto do anno seguinte. 

Art. 51. Os presentes Estatutos só podcráõ ser reformados 
uunca, porém, quanto aos Hns da Associação, passados cinco 
annos <!cpois de sua appmva~~ão, e por proposta do Conselho 
submcttilla a assí~mhlt~a geral. 

Art. 52. Se acontecer, o que Deus não permitta, que a 
Assodaç;io seja dissol\ida, seus capitaes serão distribuidos cru 
dotes ás tilhas orphãas dos socios fallecidos, pela fót·ma deter
minada t'IR um regulamento cspt•cial. 

Art. 53. Para ter lugar a resolut;ão do artigo antcc,~dente, 
~~r á predso que so reu na em asscmbléa geral pelo menos dous 
terços dos seus mctubros. 

Art. Gl. Qual({Uer altcra~·ão de maior urgencia quo nestt•s 
Estatutos a Associa~~ão julgar faler-lhe, ficará aunexa em fórrmt 
do additamenlo, depois da approvação do Go\'erno Imperial. 

Uío de J • .meiro, l~ de Noycmhm de 1862.-Quirino Anto
nio Vieira. 

HEéltETU N. 3.01~.-dc 28 de No,·embro de 1862 . 

. \ppro\ a os c:;taluto:; da ~ocicdadc Propagadora das Bellas Artes. 

~\ttendcndo ao qnc l\le requereu a Sociedade Propagadora 
das BeiJas Artes, por sua dirccloriH, c de conlormidade com 
a .Minha Irnmcdiata Hesulução de 10 de Julho do anno passado, 
tmnaua sobre o parecer da Secção dos Ncgocins do Imperio 
do Conselho de Estado, exarado em consulta de 22 do mez 
anterior: Hei pot· bem Appmvar os estatutos, por que clla se 
deve reger, e que com este baixão. 

João Lins Vi(~ira Cansansão de Sinimbú, do .Meu Conselho, 
.Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha ent~udido e faça 
executar. I)alacio do Hio de Janeiro em vinte c oito de No
\ocmbro de mil oitocentos sessenta e dous, quadragcsimo primeiro 
da ludf'pendcncia e do Impcrio. 

üm1 a H.ubrica do Sua ~lagestadc o Imperador. 

J oáo L in.'! 'Fúra Cansa11~üo de. Sinimbú. 



E~&tatutu~ da Sodcthulc Pa•ol•~tgadua·a das Bellas i\.rtes. 

CAl'lTlJLO l. 

Da Sociedade e seus fins . 

.\ rl. 1. o A Socitldatle Propngadora das Ucllas A rtcs tem por 
fim promoví'l' vor todos os meios ao seu alcançe a propagação, 
dcscnvuh'imento e pt~rfeição das artes em todo o lmpcrio. 

At't. 2. 0 Para conseguir este fim, a Sociedade J1rocurará elevar 
os artistas, fazendo nascer em todas as classes do povo o t;osto 
pelo bcllo, uccessario não só como meio de t'ducuçi'ío, mas 
tambcm como accessol'io PSSf~ncial a todos os oficios e industrias 
manufacturciras, <'mpregando para isso, na propor~ão dos seus 
recm·sos pecuniarios, os sPguinles meios : . 
~ 1. o A funda(,.'ão c conservação de um lyceu de artes c ot:. 

ficios, em que se proporcione a todos os individuus, nacionaes 
c estrangeiros, o estudo das be.llas artes, não só como esrJe
cialidade, mas lambem como applicação necessaria aos officios 
e industrins, explicando-se os princípios scientitlcos em quu 
dias se bascão. 
~ 2. 0 A publicnção regular de uma revista :utislica, a qu6 

su addicinncm esttunpas originacs ou copias dos melhores trabalhos 
dos artistas neste Impcrio. 
~ 3. 0 A Cl't~a,;iío de uma bibliothcca, especialmrnte artística, 

<Í dispnsição de quem a quize1· consultar pt'la fórma que fôr 
dderminada em n'gulamcnto interno. 
~ !,.. o Scssi'íes publicas (ao menos no annivel'sario da inau

guração da Socicclade), em que se lcião cscriplo~t sobre as 
artes e industrias, c se exponhão os trabalhos dos alumnos do 
lyceu, c outrosec.tunesqucr artísticos c industriaes. 

§ 5. 0 Exposições publicns, em que se concetlão premios do 
distincção aos expositores dos melhores trabalhos. 

§ 6.° Concursos publicos, em que se confirilo prcmios aoli 
melhores trabalhos, sendo cstrs preferidos para ornar as galerias 
do lyceu, quando a Sociedade os possa comprar. 

§ 7. o Viagem dos mais distinctos alumnos do lyccu á Europa, 
a fim de se aperfeiçoarem no estudó da arte, a que se appli
carem. 

§ 8. o Correspondencia com todas as sodcdadcs nacionaes e 
estrangeiras de igual fim, solicitando dellas todos os esclareci
mentos e auxilios que lhe possão dar. 

§ 9. 0 A cooperação para o estabelecimento de outras sociedades 
semelhantes· nas Províncias do lmperio. 

Art. 3. o A sociedade compôr-sc-ha de membros elTectivos, 
correspondentes c honorarios, ~em alteução á nacionalidade, 
sexo ou estado, com tanto que srjão morulisados c que prezem 
ou profe~:;cm i.lS arte::; ou ollieio::;. 
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Art. 1, 0 São aptos para socios: 
~ 1." Ellt~divos, que serão rrn numero illimitado, todos os 

individur>s quo por qualquer maneira possão concorrer para o 
desPnvolviruento c progrt~sso das arlcs e oficios. · 
~ 2.° Correspondentes aquellesque, domiciliados fóra da cidade 

do llio de Jandro, possão por suas luzes e influencia cooperar 
para o progresso c desenvolvimento dos fins a que se propõe 
esta sociedade. 

§ 3. o Honorn rios aquellas pessoas que por sua illustra~ão 
ou posição social merecerem da sociedade este sighal de con
sideração. 

Art. 5. o Serão considerados soei os effecti vos os professores 
cfl'ectivos, adjunetos c cxtranumerarios, quando se proponhão 
it professar antes de fazerem parte du sociedade e como tacs 
sejiío aceitos : c socios correspondentes os professores corres
pondentes c honorarios do lycêo, que já não forem socios, 
UÍII :la tjllC rcsidão nesta corte. 

CAPITVLO 11. 

/Jos socios, seus direitos e deveres. 

Art. 6. o A' admissão de socios dfeclivos ou correspondenlPs 
preccdení proposta por escriplo, nssignada pot· um ou mais 
:meios cll'ecli vos, na qual se declare o nome, nação, idade, es
tado, oecupa~~ão c residencia do proposto. Sendo para socio 
honorario, será a proposta assignada pelo Presidente e pelo t,o 
Secretario ou por tres membros do conselho pelo menos. 

Art. 7. o Apn~scntada e lida a proposta em•consclho, ficará 
sobre a mesa até a sessão seguintr, em que se procederá a 
votação por escrutínio secreto. Só será admittido quem obtiver 
dous terços pelo menos dos votott presentes. . 

Art. 8. o Acontecendo ser recusado qualquer individuo pro
po:Jto rara socio, não poderá st~t· novamente proposto senão 
dt~pois de haver uecorrido um anno. 

Art. 9. o Todas os membros effectivos da sociedade coutri
huiráõ com a mensalidúde de i:jj)OOO. 

Aos professores cathrdraticos c ndjuntos em exercício do lycêo 
é ,facultutiva a contribuição, emquanlo professarem gratuita
mente. 

Art. 1 O. Além do donativo que o candidato aceito otTerecm· 
iÍ socirdadc, será ainda obrigado a pagar conjunctamcnte a 
1nensalidadc dos lrcs primeiros mczes que se seguit·cm á sua 
entrada. 

Art. 11. O socio que por seis mczes deixar de pagar suas 
m•:nsalidadcs, depois de ad vcrlcncia do Thcsoureiro, poderá ser 
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consid~ra<lo eomo trn<lo rrsignn<lo seu Jugar, por t14~cisrro tlo 
conselho tomada sobre informação do Thcsourciro. 

Art. 12. São deveres dos soei os effeclivos: 
§ 1. o Aceitar os cargos para que forem eleitos, podendo 

escusar-se de servi-los por inconvenientes graves, provados, ou 
em caso de rerleição. 

§ 2. o Concorrer com a sua pessoa c influencia para tudo 
quanto fôt' em beneficio da sociedade c seus fins. · 
~ 3. o Promover o augrnento da sociedade por novas entra<] as 

de socios em·ctivos. 
§ 4. o Dirigit· ao conselho quaesquer propostas que tendão á 

prosperidade da associaçõo. 
§ 5. o ll.eclarnar contra a f\ÚO observancia dos presentes cs ... 

talutos e dos regulamentos, censurando os aclos irregulares 
de qualquer membro do conselho. 

Art. 13. Todos os soei os effectivos que não se acharem com
prehendil.los na hypolhese do art. 11 poderáõ votar e ser volndos 
para os cargos adminislnüivos da sociedade. 

Art. 14. O sodo que não puder continuar no exercício de 
qualquer cargo da sociedade, communicará ao conselho seus 
motivos, para que este, apreciando-os devidamente, resolva como 
fôr de justiça. No caso de obter sua exoneração, fará logo 
entrega por inventario de tudo quanto estiver em seu poder 
pertencente á sociedade. · 

Art. 15. O socio que abusar da confiança que lho houver dado 
a sociedade, extraviando ou empregando mal os haveres dclla,; 
nlém da acção que se lhe pos;a intentar perante os tribunaes 
do Paiz, será demitlido da sociedade 

Art. 1G. O sodo que tentar por qualquer meio causar damno 
<i sociedade, p1·ovocat1tlo di~cussõcs odiosas, pessoacs, accusa
sões falsas, desmoralisando o lhn para que clla foi creada, po
derá ser demitlido pelo conselho. 

Art. 17. O socio que fôr desligado da sociedade não poder;\ 
reclamar quantia algnmll, com que tenha para cllu entrado,. 
salvo se o tiver feito por cmprcstimo. 

Art. 18. Todos os soei os tem ui rei to de receber um ex em
plat· da revista da sociedade, e de quacsqum· outras publica~fie~ 
qno esta mande fazer á sua custa, bem como de examinar a 
biblioUieca, quadros, medalhas, cstatuas e mais objectos que 
possua a sociedade, pela fól'lna determinada em regimento 
interno. 

Art. 19. Todos os socios tem o direito de discutil· c l'Otar 
na assomhléa g(~ral e de di:.eutir sem votar nas sessões do con
selho. 
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f._\ PITtTI.O IH. 

Da administraçt1o da sociedade. 

Art. 20. Os trabalhos da sociedade serão dirigidos por um 
conselho administrativo eomposto de um Prcsincnte, dous Vir('
Presidentes, um 1. o Srcretario, urrf 2. o Secretario, dous Se
creta rios adjuntos, um Thesoureiro, um Thesoureiro adjunto, 
31 Conselheiros e mais o Director e os professores cathedraticos 
do Jycêo. 

§ Unico. Na falta ou impedimento de qualquer p1·ofcssor 
cathedratico fará as suas lCzes no conselho o prof<'ssor adjunto, 
exlranumerario, correspondente ou honorario que estiver re
gendo a respectiva cadeira. 

Art. 21, Os membros da Directoria e os 31 conselheiros serão 
eleitos pela assembléa geral dos socios no tlia 2 de Fevereiro, em 
que finda o anno social. 

§ Unico. O cargo de 1. o Secretario é perpetuo, e logo quo 
por qualquer motivo venha a vagar, o conselho convocará a 
assembléa gt•ral dos socios para elegc1· outro. 

Art. 22. Para os lugares de membros da directoria será nc
cessaria maioria absoluta dos votos presentes: para os de con
selheiro um terço dos mesmos votos. 

Serão considerados supplentes destes os immediatos em vo
tação, com tanto que não hajão reunido menos de uma quarta 
parte dos votos. 

Art. 23. O novo conselho será empos~ado no dia 8 do l"t'
vereiro de cada anno: se porém os conselheiros não se reu
nirem nesse dia em numero suficiente, o t.o Secretario ofi
ciará aos supplcntes, para que a posse tenha lngar o mais breve 
poss ivcl. 

Art. 24. Constitnido o conselho, clrgcmí na sua primeira 
sessão, d'entre seus membros, tres cornmissões permanentes 
com a designação de c Jmmissão arlistica, com missão de rc
dacção c commissão cconomica, composta cada uma de cinco 
pessoas, fazendo parte, como l'elator da de redacção, o t . o 

Secretario. 
Art. 25. As sessões do Con:;clho serão ordinarias c extraor

dinarias: 
As ordinarias terão lugar um:\ vez por mcz no dia e hora 

que forem marcados pelo conselho no principio de cnda anno 
social: as extraordinarias sempre que os negocios da Sociedade' 
as reclamarem. 

Art. 26. Para haver scssi'ies do conselho deveráõ estar pre
sPnles 12 membros pelo menos; se porém á segunda vez se 
não puder obter esse nnmrro, o consrlho rPsoln•rn com o~i 
que se houyPrem :lpresPntado. 
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A rl. '1.7. ~a f.-dla do Presidente c Yicc-Prcsitlentc tornani 
a presidencia o conselheiro mais velho on quem o conselho 
determinar por aeclamação; c na falta dos Secretarias quem 
o Presidente nomear. O t. o St~cretario só poderá presidir, so 
o cons<'lho o determinar. 

Art. 28. Os supplcntcs dos r.onsclhciros serão chamados na 
ordem respectiva por oficio do 1 . o Secretario nos casos se
guintes: 
~ J." Qnando o conselheiro dPixar de c.ornparrccr por h't'S 

se:;s(ies sc•.guidas sem participaçfio. 
§ 2. o Pol' auscnda prolongada deste, ainda mesmo p:utici

patla. 
§ :1." Pdr fallecimento on exoneração. 
Art. 2n. Nos casos em que niío se tenha reunido o numero 

1WC·~ssario para ccleb1·ar-sc st~ssão, havendo supplenles na sala, 
o Prcsidnnle poder<l chama-los para completar-se o numero deler
n~ i nado no art. 26. 

Art. 30. Ü5 supplcntes que houverem tomado assento con
linuaráõ a exercer as funcçõcs de conselheiro, em quanto não 
se apresentarem os c!Tectivos; c neste caso irão deixando de 
ler parte deliberativa no conselho os menos votados. 

Art. 31. No caso de rejeição antes da posse de qualqum· 
cargo da dirccloria, proceder-sc-ha a nova eleição opportuna
mente. 

Art. 32. Ao conselho reunido compete, além das altribui
çõcs em outms artigos expressos: 

§ t . o Deliberar e tomar todas as medidas tendentes aos fins 
da Sociedade, empregando seus capitaes pela fórrna determi
nada nestes Estatutos, executando c fazendo executar sua~ dis
posições, providenciimdo, como julgar de direito, todos os casos 
que não tenhão sido nelles clarame·nte dctc1·rninados para o 
(ftle conSI'Iltani a assembléa geral, quando lhe parecer ne
f~cssario . 
. § 2. p Discutir c resolver todas as questões que lhe forem 

propostas por algum mernb1'o da Sociedade ou pela congre
gação do lyeêo , de accordo com o espírito destes estatutos 
c dos rep;ulamentos. 
~ 3. o tornar contas ao Thesourciro em qualquer occa

sião, além das determinada:; nestes Estatutos, podendo sus
pendê--lo do exercido de suas funcções c procedendo na 
f()rma do art. 15, quando n~ste se achar incurso. 

§ 4. o Crear os empregos que julgar precisos ao bom anda
mento da Sociedade c do lyct~o, substituindo-os ou extinguin
do-os como entender. 

§ 5. o Organisar os regulamentos internos necessarios á con
scrvac;ão do estabelecimento, c ordem dos tmbalhos. 

§ 6. o Solicitar dos homens eminentes do paiz todo o au
xilio que pudcr~m prestar á Sociedade. 

I"ARTP. 1!. 18fi2. :)1 



§ 7. 0 Ouvir iH qurixas dos sodn~, e dt~ outl'as quaesqurr 
pessoas que ('Sl<'jiio ao seniço da Associação, dcfcrindo-HH:s 
como fôr de justiça. 
~ 8. o Publicar em tempo competente os programmas. do~ 

assumptos sobre que devem vPrsar. os concursos pubhcos~ 
bem como os prcmios que serão conferidos aos melhores con
currentes. 

§ 9. 0 Hcsolvcr áccrca do julgamento que hom·cr feito a 
congregação dos profes~;orcs do lycêo, dos trabalhos dos ~or_l
cursos, para que a Sociedade houver convidado o publico· 

§ 10. Julgat· os serviços relevarJtcs dos soei os para serem 
inscriptos em livro especial. 

Art. 33. Todas as dcliberJçõei do" .. Consclho serão tomadas 
}101' maioria de votos presentes, excepto o caso de que trata 
o art. 6. 0

; e só podcráõ ser revogadas em conselho, ou em 
õ!Sscmbléa geral. 

CAPITUI.O IY. 

Do Assembléa Geral. 

Art. 3 1~o. A' nssembléa geral, além das attribuições designa
das em outros artigos, compete: 
~ 1. o Hcsolvcr as proposições do Conselho, para cuja 30-

lução tiver sido convocada. ." 
~ 2. o A pprovm· o orçamento da receita e despcza do anno 

seguinte, bem como as contas das despezas do anuo findo, 
uma vez que cslejüo sufficient..~mcnte legalisadas. 

§ 3. o Discutir c approvar todas as medidas que julgar uleis 
ao progresso e desenvolvimento da associação. 

§ 4. o Examinar se rsta tem sido bem ou mal adminisf ra
da~ c se tem corrcspondido ao fim para que foi insliluida. 
~ ti. u Tomar conhecimento do estado financeiro da Sodt•

dadl', fazendo as reformas que lhe parecerem utcis ao seu me
lhoramento. 
~ G. o Approvar o progrnmma dos trabalhos que se hão de 

pôr a prnrnio no nnno s1·guinte. 
Art. 35. As sessões da assemLléa geral dos soei os serão 

ordinarias, solemnes e cxlraordinat·ias, a saLer: 
~ J. o As ordiHarias serão a 28 de Janeiro, a fim de tratar

se da approvação do orçamento que será logo discutido, e 
da apresentação do balanço geral e contas do 'fhesoureiro,. 
para cujo exame nomeará uma com missão ad hoc; c a 2 de 
Fevereiro, em que será lido, discutido e votado o parecer des
Sl commissão, procedendo em seguida a eleição da directo
ria e conselht•iros que hão de senir no anno sotiul fuluro, 
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§ :2. 0 
.\:-; soll'mnr;; serão : a annivcrsaria em qtw, dcpoi~ 

do fliscnrso do abertura, pronunciado pelo Prcsident<', fará 
o 1. o Secretario a leitura do rPlatorio de todos os trabalhos 
da Associação, c m socios a de mcmorins ou discursos, pa
ra que se houvrrcm inscripto antes: aqncllas em que se tiver 
de conferir premi03, c qualquer outra em que a Sociedade 
tenhn de proceder com solemnidade. 

Para estas sessões, além dos socios, serão Gonvidadas todas 
as pessoas gradas. 

§ 3. 0 As extrnordinarias, todas as que forem convocadas 
pelo conselho, fúra das cspcci!icadas nos paragraphos antc
<.;cdcntes. 

Art. 3 ;. Quando nas reuniões ordinarias da assembléa geral 
não se puder conciuir em uma só .sessão a discussão c YO

ta<,:fio dos assnmptos. para que são designadas, celebrar-se-hão 
tantas quantas st>jão necessarias á sua definitiva soluçiío. 

Art. 37. A asscmbléa geral julgar-se-ha em cstnrlo de 
exercer St.Ãas funcções, logo que, dada a hora, para que tenha 
sido convocada, se acharem pr~sentes 30 socios. 

Quando poróm ti segunda vez, feitos os ncccssarios convite~, 
não puder reunir este numero, resolverá então com os 
soei os que se acharem presentes. 

Art. 38. Se nas reuniücs da ussembléa gNal faltarem o 
I,residcntc c os Yice-Presidcntes, presidirá á SPssiio aquclle 
dos socios qnc a Jsscrnbléa eleger por acelnmnçiio. 

Art. 39. Todas as dclihcmçõcs da nsscmbléa geral serão 
tomadas por rnaiorin de ,·otos, salvo os caso~ de que trata 
a segunda rartc do art. 22. 

CAPiTULO V. 

Dos rendimentos da sociedade e sua applicarão . 
• 

Art. r..o. Os rendimentos da Sociedade provccm: 
§ t.o Das quantias que os socios lhe olTcrtarern no acto 

de sua admissão. 
~ 2. o Das mensalidades de todos os socios cffccli vos c suas 

remissões. 
§ 3. o De doações ou liberalidades de qualquer nuturcza 

feitas por socios ou outras pessoas. 
~ 4. o Dos lucros que pt·oduzit· o emprego desses capitae~ 

em um banco ou casa bancaria. 
Art. 41. Quando para o futuro os rendimentos da socie

dade sejão taes que possa ella manter o Jycêo c fazer face 
a todas· as suas dcspczas, deixando saldos, estes, e bem assiiri 
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a" .JOias n o produdo das romissC~<'S de soei0'5 serfm des-tina
dos a um fundo de rcscna em que s6 se podel'il toear p;n· 
rasos ext.r·aut'dinarim; com approvação da asscrnbi{·a ger<.~l. 

Art. 4.2. Estes rendimentos serão empn·gados ~ 
§ 1. 0 No expediente dos trabalhos da Sociedade, rons••na-

r.:ão c n~paro de todos os objcctos que lhe perlcnt:ercm. 
~ 2. 0 Na sustentação do lycê'.) de artes e oficios. 
§ 3. o Na publicação da Hcvisla. 
§ 4." Nas dcspezas das sessões do conselho c da asst~t:ahlt.'~a 

geral. 
~ 5. 0 Na compra dos livros neccssarios ao auBmenlo di11 

bihliothcca. 
~ U. o Nos prPmios qnc julgar utPis ao estimulo, mrthoramcn!n 

e perfeição das artes em geral e portanto ao progresso do paiz. 
§ 7. 0 Na compra de traballio5 premiados nos eoncursos. 
§ 8. a Nas exposições publicas de todos os trabJihos de arlPs. 

ollkios c inJustrias. 
~ U. o Nas pensões dos discípulos mai:i dbt in elos do lyd~n 

que fonnn er.colhiuos para ir á Europa aperft'il:otlr-se 11a <'So

pcdaliuade a que se houverem dedicado. 
~ tO'. Nn coadjnvaçfío que puder presta r a tod.ts as ~odl'dad' ~,; 

"''~nw lhanles organisadas nas Provindas do lmperio. 

C.\l'IITU) \f. 

lJo Preúdente e rice-Jlresidentes, 

;\ 1 t. f~:J. :\o l)residenlc da Sol'iedadc pcrlence: 
~ t.o Presidir a todos os trabalhos do conselho e ela assctr:·· 

blea geral, bem como do lycêo, mantendo sempre a hoa ordem 
necessaria a todas as discussões, podendo até stJspcndcr a SP~siin 7 
quando o julgar preciso. 
~ 2." As;ignar, com o Secretario, todas as reprc~~nla\'cit•s 

~~ otlicios da Sociedade ou do Consdho que tenhão de subir 
ú presença do Governo ou de qualqtwr outra autoridade. 

§ 3. 0 Apresentar ao Conselho no fim de cada anno social as. 
reformas que julgar nccessarias, não só augmentarJdo ou dimi-
nuindo o numero de seus membros c obrigações, mas tambem. 
rrcando outra qualquer com missão que julgar precisa. Uma 
'cz apprcwada a proposta em Conselho, será ella levada ao, 
ronhcdmcnlo da assembléa gemi na sua reunião annual de 28· 
de .Janeiro, só para que na sessão de eleição se possa votar 
em sua conformidade. 

§ 4·. o Exigir do Director do lycêo quaesquer explicações. 
S ã. o Ter, além do voto de Conselheiro, o de desempate que 

poderá, querendo, conceder ó.. sorte. 
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Art. ·~i. 0::; Vice-Presidentes são os subslil11los tlo Presidcule 
e, t:omo tc1es, lhes compctt~m todas as suas attribuiçües, durante 
o seu impedimento. 

Art. 45. Um dos Vicc-Pt·esidcntes rubricará os linos ne
cussarios á escripturaçào do3 Secretnios e Thcsoureiros. 

C-\JllTULO Yll. 

V o l. o Sen·ctario . 

. \rl. Hi. O t. o Scerctario é o principal a;,;t~ttle dos rwgocios 
da sociedade c a seu cargo cslt.í, ak·m dos tratnlhos ordinurios 
de expediPilll' : 

§ t. o Fazer a matr·kula dos soei os em livros compPtcntes, 
sPgundo a classe, a que pcrtencercnr, lendo toda a cscripluração 
em boa ordem. 

§ 2. o Assignar toda a concspondcneia da S'lCic>dadc. 
§ 3.o Dirigir c redigi•·, de harmonia com os outros membros 

da comrnissão de rcdaeçilo, a revista da soeiedadc. 
§ 4. o Cuhlar em que toJo3 o-, empregados d1 soeied;dc eum

prão com s:~ns devcrl's. inspecionando-os em seus trabalhos, 
elo qnc dará eonla ao Conselho de 3 em 3 mPzcs. 

§ 5.° Fazer por ser levarlo ao eonh~cimPnto do Governo 
Imperial, no fim de cada elei~·no, a rdaç.ão do:; socios de quo 
se compozer o Conselho adminbtrati\'O da sociedade c da <li
rectoria do lyct'~o, bem como dos Professores que se acharem 
em cxereicio no mesmo lycêo. 

§ 6. o Apresentarem todas as scsSlics annivrrsarias um rcJatorio 
eircumstanciado rle todos os trabalhos da sociedade c Jvcêo 
durante o anno findo. • 

§ 7. o Convid3r, com a nPcessaria anleccdeneia, os Consdhriros 
4~ mais socios para assistirem ;h sessões que lhes compdirem. 

§ 8 u. Hubricar as contas dt~ todas as despczas da Sneiednde 
~JllC thcrcm de ser pagas p~lo 'l'hcsourciro. 

C\PTiliLO Vlll. 

Do 2. o Secretario. 

Art. f-.7. Ao segundo Secretario compele: 
~ 1. o Substituir o t. o Secretario em seus impedimentos. 
S 2. o li'azer as actas das SPssões do Conselho, c HSsombll·a 

geral, rernettendo-as com brevidade ao 1. o Secretario, para 
que este dê expediente aos negocios resolvidos em sessão. 

§ 3. o Rrgistrar todll a corrcspondrncia Dffidal du SociedHdC r 
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C_\ PITVLO IX. 

Dos Secretarias adjuntos. 

Art. t,.g Aos Secreta rios adjuntos incumbe: 
~ 1." 5ubsliluir o 2." Secretario em suas faltas c roadjuva-Jo, 

h•~m como ao 1. o em seus encargos. 
~ 2." Transcrever ern livro proprio todas a~ actns das SPssiies, 

que lhe serão cnvindas pelo 1." Secretario para esse fim. 

C.\ PITULO X. 

Do Thesourciro. 

Art . . r,.g. São dcvcrrs do Thcsourciro: 
§ 1." Arrecadar tudo o que pertencer á socicclacl<', pelo qtw 

fiear<i re>ponsavel ptlssando as competentes quita~ÕI'S. 
§ 2. 0 Healizar a compra de todos os obj~~ctos precisos para 

a sociedade. pagando todas as despezns previstas nestes estatutos 
e qnaesqucr outras antorisadas pnlo Conselho c asscmbléa geral, 
satisfeita a clausula do art. 46, ~ 8. 0 

§ 3.° Fazer com toda a rcgnlaritlade c clausula o registro 
dos socios rm livros proprios, rubricados na fúrma do 11ft. 45, 
nos quacs constem os nomes, moradas, entradas, mensalidades 
c observações precisas. 

§ 4. 0 Trazer em dia toda a sua cscripturação nos livros com
petentes. 

§ 5. 0 Organisar, de harmonia com a commissão respectiva, o 
orçamento da receita c despcza do armo futuro para ser apresentado 
á assembléa geral, c em caso de ddicit, propôr as medidas quo 
julgar convenientes á estabilidade c funcções da sociedade. 
~ 6. 0 Apresentar ao Conselho no fim de cada trimestre, e 

sempre que por elle lhe fôr cxi~ido, um balancete demonstra
tivo do estado financeiro da sociedade, para que o Conselho 
possa dclibemt· sobre as suas futuras despczas. 

§ 7 ." Depositar em um banco ou casa bancaria tõdo o di
nheiro que exceder a 100~000. 

§ 8 . ., Enviar a cada socio efTeclivo o diploma respectivo, 
satisfeitas as condições do art. 1 O: c expedir-lhes com regu
laridade os recibos de suas mensalidades 

Art. 50. No fim de cada armo social, o Thesoureiro ap1·csen~ 
far~ á asscmbléa geral, na fórma do art. 34, ~ t.o um, rela: 
lono c balanço das dcspczas c rendas da sociedade com os res· 
peclivos documentos. 



Al'l .. 51. O Thcsoureiro potlcrú empregar, suL sua rt'spon· 
S<~hilidade, ngcnles cobradores pnra o recebimento oas nwn
salidadcs, e dar-lhes até 15 o/o de gralilica~·uo do que 
arrecadarem. 

Art. 52. No impedimrnto do Thcsoureiro servirá o The
soureit·o adjunlo com todas as suas atlribuiçõcs, e no impedi
nu~nto d<'ste o Conselho elegerá um dos seus membros para 
substitui-lo. 

CAPITULO XI. 

Da Revista. 

Art. 53. A Ht~vistn, que é a publicação especial da So 4 

cie<ladc, será distribuída por todos os seus membros sem 
CXCf'JIÇáO. 

Art. :>1-. N1mhum trabalho estranho <Í Sociedade será pu
blicado na nevista sem que primeiro tenha sido approvado 
pela com missão de rcdacção. 

CAPITULO XII. 

Do Lycêo de arte.~ e officios. 

:\rl. 55. O lycêo será regido por um regulamento espe· 
tial, claboF<ldo pela Congregarão dos Professores, c approvado 
pelo Conselho. 

Art. 56. O Conselho poderá, pot· proposta da Congrega
ção, ou por indicação de qualquer socio, ouvida a mesma 
Congregação, faze1· no regulamento qualquer reforma exigida 
pelas conveniendas do ensino. 

Art. 57. Os programrnas que n Sociedade tiver de appro
vat· para os concursos · serão organisados pelos Professores do 
lycêo, sob dctennina(ào do Conselho. 

Art. 58. O director e mais membros da directoria do 
lycêo serão eleitos pela Congregação dos Professores no dia 
2 de Fevereiro, pela fórma que fôr prescripta no regu
lamento . 
. Art. 59. Os socios ou seus filhos, quando haja numero 

determinado ou superabundancia de alumnos, terão preferencia 
na matricula, uma vez que não se achem comprehendidos na 
hypotheso do art. 1 t. 

· Art. tiO. São inspectores do 'Jycêo, por parte da Socioda
de, o 1. o Secrctilrio perpetuo e o Thesourriro. 



c .u•n t: r. o x 11 r. 

Art.. 61. Em quanto os rendirrtcntos da Sockclade nao per
miltírcm a rt•alizaeão de todas as idt~as exan1das nestes es
tatutos, o ConselhÓ procedcní segundo os seus recursos. 

Art. 62. No dia 8 de SetembrQ de cada anno, ou em outro 
que se designar, a Socicditde conferirá um premio ao autor 
do melhor trubalho de pintura, de estatuaria, ou de archi
tectm·a relativo á lndependencia do nrasiJ, filie f<ir cxhibido 
no lyceo, mediante o concurso cujo programma tiver sido 
prévia mente annunciado. A todas as SoeicdttdPs patrioticas 
e amantes das flt•llas Art.rs, dirigir-se-ha a Socicrlade soliei-
1nndo a sua coadjuvação pecuniaria para este fim commeruo
rnlivo. 

Art. 6:1. A Sociedade (qunndo os sr.us meios permiti irem) darú 
Hm algum dos dias nacionaes, um concerto R que serão admittido~ 
artistas e amadores, podendo-se fazer na mesma occasião uma 
exposição ar'listica e industrial, e recitar peç.as relativas <Ís 
f(.~tras e ás artes. 

Art. 61.. O Conselho podcrú conferir o titulo de socio benc
mcrito áqucllas pessoas cujos donativos n'um período de dons 
annos subirem a 1: 000~000, ou que tiverem prestado serviços 
pcssoaes relevantes, â juizo do Conselho; aos que houvereru 
promovido e fundado alguma Sociedade semelhante fóra do 
1\lunicipio da Côotc: aos socios que tivPrem promovido a en
trada du mais de 100 membros effectivos; aos professores do 
lycêo que por mais de um anno houverem leccionad() gratis 
{~om clfcctividadc; aos socios que no exercício da sua profis
são npres1mtarmn melhoramentos ou invenções proficuas ao 
d<~SPnvolvimento e perfeição das artes. 

Art. G5. Poderá lambem conferir o titulo de socio conser
vador·: aos socios que tiverem bem servido com eiTectividadc du
J'iJnte dous annos os car·gos da dircctoria da Sociedade ou do 
Jycêo; c aos socios e mais pessoas que prestarem serviços 
\'aliosos e utcis á conservar;ão e augmento da Sociedade. 

Art. 66. Estes dous títulos podem accurnular-se no mesmo 
individuo, urna vez que tenha as qualidades precisas. 

Art. 67. A Sociedade poderá mandar tirar o retrato das pes
soas á quem conferit· o titulo de socio~ benemeritos, quando 
~ssas pessoas tiverem prestado serviços ou feito donativos taes, 
que a Sociedade, em assembléa geral, por proposta da Direc
toria ou de 10 membros elTuctivos, julgue dignos desta dis
tincção. 

Estes retratos serão collocados na sala das sessões, ou f'm 
outra qua1quer, que se denominará-s:-~la de honra. 
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Art. ü8 Aos socios honorarios e ás pessoas que tiverem o 
titulo de IJcncmet'ilo ou conservadot· será reservado nas ses~ 
sões solemneg assento especial, c terão direito a todas as publica
ções da Sociedade. 

Art. 69. O socio que por falta de meios pecuniarios não puder 
ultimar os inventos uteis por cllc começados ou theodcamente 
expostos, poderá requerer a neces~aria coadjuvação do Con• 
selho, o qual consultará os entendedorcs da matcria, para, con
vencido da sua utilidade, prestar-lhe o auxilio que fôr com
patível com os recursos da Sociedade. 

Sempre que houver mais de um uwento ulil, a So&icdad~ 
prcfirirá o que na sua applicação fôr mais cconomico, sem com
tudo desprezar os outros, cujos autores serão remunerados 
con venientcmcn le. 

Art. 70. O socio que quizer remir-se das mensalidades, po
derá fazê-lo entrando para os cofres da sociedade por urna 
só vez com a quantia de 40~000; c os que já forem soei os 
lla mais de 5 annos c estiverem quites com a Sociedade, o po~ 
deráõ fazer com a quantia de 20~000. 

Art. 71 São propriedade da Sociedade todos os trabalhos 
q\le forem lidos nas suas sessões solemncs. 
, Art. 72. Uegulamentos internos estabeleeeráõ as regras e 
condições ncccssarins para os trabalhos da Sociedade e para 
que o publico tenha entrada nas galerias, bibliotheea e ex
posições, servindo-se dos objectos guardados nos archhos. 

Art. 73. O tempo de duração da Sociedade Propagadora das 
Relias Artes será de 10 annos: sua dissolução, antes deste 
prazo, só poderá ser determinada pm· accordo das tres quartas 
partes dos membtos cll'ectivos que existirem de conformidade com 
estes estatutos. 

Art. 74. Resolvida assim a dissolução da Sociedílde, reverteráó 
os seus moveis para a Sociedade Auxiliadora das Artes .Meca~ 
nicas, Liberaes, c Beneficente; o seu espolio artístico para a 
Academta das Bellas Artes, e. 9 iadustrial pam o Museu Nacio
nal; os livros para a bibliollle'ca, e os dinheiros c immoveis que 
por ventura existirem para a Sociedade Amante da I nstrucção. 
Se porém esta dissolução tiver lugar antes de vinte annos, á 
contar da data de sua inauguração, todos os objectos ofTet·
tados voltaráõ a seus donos ou herdeiros forçados ; e do resto, 
bem como dos objectos de que já não existão donos óu her-
deiros forçados se disporá como fica determinado. . · 

Art. 75. Nenhuma alteração, innovação ou reforma das dis
posições destes estatutos será p<;>sta em execução sem a appro
vação do Goverrt"o. 

Confe1·e.- O Dii'ector José Agostinho Moreú·a G~timarães. 
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DECRETO N. 3.013.-tle 28 do Novcmbm de 1862. 

Conccllc á Companhia do 13cbrribc a neccssaria autorisação para continuar 
a funcciouar, c appro'a O$ respectivos Estatutos. 

A ttendcndo ao que Me requm·eu a Companhia do Bcberibe, 
c de conformidade com as 1\Iinhas Immediatas Rcsoluçc'}cs de 
20 de Novembro da anno passado e de 19 de Outubro do cor
rente anno, tomadas sobre os pareceres da Secção dos Nego
cios do Imperio do Conselho de Estado, exarados em Con_ .. 
sultas de 28 de Outubro do anno passado e de 18 de Agosto 
do corr~cnte anno, Hei por bem Conceder-lhe a nccessaria au
torisação para continuar a funccionm· nos termos dos contractos, 
que a Presidcncia da Província de Pernambuco, fundad,1 nas 
Leis Provinciaes n. 0 4-6 do 14 de Junho do 1837, n.o 87 de 6 
de 1\Iaio de 181.0, e n. o 110 de 29 de Abril de 18fl-3, art. 3!), 
cclebmu com a referida Companhia em 11 de Dezembro de 1838 
c 31 de 1\larço de 18lt para abastecer de agua potavel a 
Ci<lade do Hecif0, c bem assim Approvar os respeCtivos Esta
tutos, que com este baixão. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do l\Ien Conselho, 
Ministro c SeCI'ctario de i~stado dos Negocios da Agricultura , 
Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fnça 
executar. Palacio do Rio de J:weiro em vinte oito de No
vt>mhro elo rnil oitocentos sessenta o dous, quadragcsimo pl'i
nwiro da lndf'pcndcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhr4. 

l~statntos da Conipanlaia do BebCI'ibe. 

DA ORGANISAÇAO E FINS DA f'OJIPANIIL\. 

Art. 1. 0 A Companhia do Bcbcribe compõe-se dos possui
dores de acções emiltidas na fôrma estabelecida por estes es
tatutos. 

Art. 2. 0 O fim da Companhia é fornecer d'agua a cidade 
do Uecife, e seus arrebaldcs, segundo a lei provincial n. o t,G, 
e contraetos em virtude dclla celebrados. 

Art. 3." O fundo da Compnnltia forma -se do prodndo d;:1s 
~cç(IPS que elia eruitlir. 
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lHS ACÇÕES E DOS ACClU~lST .\~. 

Art. 4. o Cada acção será do valor de 50~000 rcpresentad~> 
f!m uma ccdula assignada pelo Director , Caixa e Secretario 
da Companhia. 

Art. 5.0 Nenhuma acção será repres~mtada por mais de um 
individuo; mas cada accionista poderá possuir o numero que 
quizer. _ 

Art. 6. 0 As acções da Companhia serão transmissivris se
gundo ac; regras de direito, salvo o caso de cessão, a qual sú 
poderá ser por cscripto nulhentico. 
, Art. 7. o O novo possuidor de acções não será reconhecido 

accionista sem que faça certo o seu direito por titulo legal 
perante o ])irector, a fim de que este mnndc fazer as verbas 
necessarias nos linos da Companhia. 

Art. 8. o .E' accionisb o proprietario de uma ou mais acções 
que estiverem averbadas nos livros da Companhia. 

Art. 9. 0 Perde o direito de accionista aquelle que em tempo 
não realizar a sua pl'estação, revertendo neste caso em bcne
fi cio da Companhia as contribuições que tiver feit 1. 

Art. 10. As prc_;;L1çõ~s não cxccdcráü de 1 O o f o do valor das 
acçõcs, e serão exigidas segundo as nccc3sidades da empreza. 

Art 11. Para o pagamento das prestações a administração mar
cará um prazo improrogavel,nunca menor de trinta dias,c nnnun
ciado mais de seis vezes pelos pt~riodicos da Jlrovincia. 

Art. 12. O comprndor de novas acçõcs, no a e to d ~ se aver
bar, realizarei as prcsttçõcs vcncid:Js até então, seguindo d'ahi 
por diante a regra estu!Jclccida pura os outros accionistas. 

lU .\SSE~InLÉA GERAL DOS ACCIO:'IIS'L\S. 

Arl. 13. A assombléa compõe-se de todos os accionistus, que 
tiverem direito de votar. 

Art. tla.. Tem direito de votar o aecionisla que possuir cinco 
ou mais acc;ões, contando-se um voto por cinco nc<;ões; toda
via nenhum ncciouisla lerú mais de 10 votos ainda que possua. 
mais de 50 acções. 

Arl. 15. Ü:i accionbtas volaniõ pcsso3lmcnlc. 
· Art. 16. Não haverá sessão da assembléa sem se reunirem 
duzentos votos presentes;_ c ns suas decisões serão tomadas 
por maioria absoluta de votos. 

No caso porém de se não reunir esle numero de vntos ( 200) 
na primeira reunião, poderá haver nsscmblóa geral com o 
numero d.J vo!o:; presentes, fazendo-se esta deelara~·uo na con
vo~a,;.ão qne t'e liz~>r para a sPgunda r<'uni;\o, e nftn podcndv 
esta lr<.ltar s:.:u:to du objcl'lo p<ll'll qw~ ti_\r ron\Vli.ltlu, 



:\rt. 17. A asscmbléa se reunirá ordinariamente no principío 
dos mezes de l\Jaio e de Novembro de cada anno ; o ex
taordinariamente quando a mesma assembléa o tiver determinado 
na sessão anterior, quando o Director julgar conveniente; ou 
cmfim quando o requerer um numero tal de accionistas que 
componha ao monos cem votos. 

Art. 18. A convocação da assombléa será feita por meio 
dos pcriodicos da Província, e suas a·euniões se repeliráõ até· 
que se concluão os trabalhos para que tiver sido conv~ 
cada. 

Art. 19. Compete a assembléa geral : 
§ t.o Eleger os membros da administração. 
~ 2. 0 Vigiar sobre a observancia dos contractosda Companhia, 

execução das leis respectivas e dos presentes Estatutos. 
§ 3. o Tomar contas á administração e examinar seus ba

lar;ços, precedendo relatorio da cornmissão quo se nomear 
para dar seu parecer a respeito. 

§ 4.. o Discutir c deliberar sobre o orçamento da receita e 
tlespeza de cada semestre finL\nceiro apresentado pela admi
nistração, e mandar proceder ao dividendo. 

§ 5. o Aulorisar a administração a celebrar com o Governo 
novos contractos, a modillcar as condições dos já celebrados, 
tudo segundo ::ts bases indicadas pela mesma asscmbléa, e mandar 
em i tti r novas ncçõPs. 

§ G. o Determinar o numero de chafarizes que se houverem 
de construir, além dos contractados com o Governo. 

§ 7.0 Tomar quaesquer medidas, que forem á bem da Com-
pau h ia, o não estiverem prevcnid<IS nestes Estatutos. · 

D.\ A DJUINISTRAÇÃO. 

Art.. 20. A gcrrncia dos negocios da Companhia ficn con
fiada a uma administração, composta de um Uirector, um 
Vicc-Director, um Caixa, um Secretario, c mais cinco Adjuntos; 
c só poderáõ ser eleitos para estes lugares os accionistas que 
1i verem votos a c ti vos no3 lPrmos do art. 14. 

Art. 21. O D:rcctor, o Vicc-Director, o Caixa, c o Secretario 
sel'iio individualmente nomeados por escrutínio secreto, por 
maioria absolu!a de votos; os outro:J membros porém da ad~ 
ministraçflo srrão collcctivnmente nomeados por maioria re
lativa. 

Art. 22. Nn falta do Director fará suas vezes o Vicc~IH
rf'.ctor, e na deste o membro adjunto mais votndo ; na do 
Secretario porém ou de qtfnlfJUCl" membro da administração 
servirá intcrinamcnln o aceionista que a administ1·açJo no
mear, conyo~ando illHIJcdiamcnle a assembli·a LWraJ, se a fall~ 
lôr do Caixa. 
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Art. 23. No primeiro dia util de cada mez so rcumra 
ordinariamente a administração e extraordinariamente quandQ 
ella o determinar, ou o Director a convoear. 

Art. 24.. Sem a concurrencia de cineo membros não ha
verá sessão da administração, c as decisões desta serão to
madas por maioria absoluta na razão de um voto por cada 
membro. 

Art. 25. Compete á administração: 
§ 1. o Executar e fazer executm· os contractos, e estatutos 

da Companhia, e bem assim as deliberações da assembléa 
geral. 

§.2. 0 Autorisar os pagamentos, tomar contas ao Caixa, exa
minar, approval', e rejeitar os seus balanços ; nomear, sus..; 
}Jender, dcmitlir e responsabilisar perante as autoridades civis 
os empregados que malversarem. 
~ 3. o f'azer o orçamento da receita e dcspeza de cada se

mestre financeiro para ser apresentado á assembléa, na fôrma 
dos arts. 11 e 19, ~ 4 .. 0 

4· 0 Determinar o systema de cscripturação da Companhia.: 
§ 5. 0 Approvar a ordem dos trabalhos, e os contractos 

feitos com os empregados nas obras da Companhia. 
§ 6. o Ordenar as despczas necessarias, e o que fôr á bem 

da economia da Companhia, salvas as attribu~çõcs da assem
b!éa geral. 

Art. 26. A nova administração começará as suas funcçõcs 
depois de empossada peJa transacta, á vista do balanço geral, 
c de lodos os livros da Companhia, do que se lavranl. termo 
rom todas as declarações neccssarias. 

Art. 27. As funcções da administração dnraráõ um anno, 
a contat· da data da sua eleição, que será feita na primeira. 
reunião ordinaria do anuo. 

DO DIRECTOR. 

Art. 28. Ao Dircctm· compete : 
~ l. o Convocar orninaria c extraordinariamente a nssem

bléa gcrn1, c adminislraçfío; presidir suas sessürs, dirigir os 
trabalhos c discussões, c nellas manlc1· a ord1~m. 
~ 2. o Propür, em nome da Companhia, as acçõcs cíveis quo 

lhe competirem contra terceiros. 
§ 3. o Assignar as actas da assembléa c da administração, 

rubricar, abrir, encerrar, nnrnera1· e classifica•· os livros da 
Companhia, e assignar sua corrcspondcncia. 
~ 4. 0 Inspcceionar c dirigir os trabalhos da Pmpn'za, e in~ 

tcrin:1rnrnle contradar obreiros c mais rmprq;t~dtlS indis-, 
pcnsaycis. 
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~ S. 0 Expedir as ordens nccessarias para a execução das 
deiibnracõcs da asscrnbléa geral c da adtllinhtraçi'io. 
~ 6. o Apresentar na primeira sessão de cada reunião or

dinaria o rclatorio do estado dos n~gocios da Companhia. 
lembrando as providencias que lhe parecerem conveniente 
á sua prosperidade. 

DO CAIXA. 

A r L 29. Ao Caixa compete: 
§ t .0 Arrecadat· c ler em boa guarda os dinheiros per

tencentes i.l Companhia. 
§ 2. o J<'az~r os pagamentos, precedendo ordem do Dircclor, 

na fôrma do art. 25, §~ 2. o c r,.. o. 

§ 3. o Nomear e demittir os l'ieis que servirem debaixo de 
sua inspcrção. 

§ ft-.o Apresentar á administração, de tres em trcs rnczcs,. 
um balancete da rcccitn c despcza. c o cslndo do cofrP, c de
pois de approvado pela administração, publica-lo pela imprensa. 

Art. 30. As contas do Caixa serão sempre acompanhadas 
dos documentos respectivos, ordens c recibos. 

DO SECRETAR:o. 

Art. 31. Ao Secretario compete: 
~ 1. o Escrever c manJar escrever os livros da Companhia 

a seu cargo, c Lem assim a correspondcncia da administra
çfío; dirigir c com o direclor assignar as actas dl•sta e da as,. 
semblt'~a. 

~ 2. 0 Assignar as ccdulas, c fazer as verbas necessarias nos 
lugares respectivos c conformo fôr determinado. 

§ 3. o Ter em Loa ordem c zelo o archivo da Companhia. 

DI~ POSIÇÕES GER.\ES. 

Art. 32. A ndministrnção, logo que fôr cl!~itn, será obri~ 
gada a g-nrantir os fiadores quinqucnnaes dados pela Compa
nhia, c não poderá tomar posse e nem culrat· na g<'rrncia 
dos rwgocios da uwsma Companhia antes do o ter feito: c a 
ndministração anterior continuarú no cxereicio do suas l'une
t;ües alé que Ltl garantia se tenha cffuctuado. O membro eleito 
rara a adrninistra~·;io, que S4' recusar a pn·star essa garantia, nüo 
flotkr<i fazer pnrle da at.liiJinislra~iw, e serú ~uiJ::;tiluido pelo 
im!Lcdiuto em Yt't\•s, c a:ssi111 pPr diante. 



Art. 33. O Caixa não poderá sc1· eleito senão d\~nu·e os 
nceionistas passuido1·es de duzentas act,·ões para cima, o de
pois de eleito, depositará as que possuir no archivo da Com .. 
panhia o não podm·á dispôr deJlas emquanto não prestar 
contas e passar a eaixa ao successor. 

Art. 34.. Na falta ou impedimento do Caixa será immedia· 
lamente convoc<ída a assembléa geral dos accionistas, conforme 
dispõe o art. 22 dos estatutos; mas, cmquanto clla se não 
reunil· c o novo Caixa não entrar em ex.ercicio, a caixa será 
interinamente confiada a um accionista da escolha da adtrtinistra
ção, a qual ficará por ella responsavcl até se realizar a entrega. 

Art. ;j;), O Caixa terá, para p]gamcnto de um Fiel, in
demnisação de quebras c despczas a seu cargo, a commissãn 
de 2 °/0 dcdttzida da quantia destinada para os dividendos. 

Art. 36. Os dividendos serão feitos de sois em seis mezes. 
·no principia do l\laio c Novembro, serão pagas ás pessoas, 
que se apresentarem como proprietarias das apolices até quinze 
dias antes do prazo marcado pnra cada um dos di\•idendos. 

Art. 37. A importancia dos dividendos que não fdr cobra
da uté o dia em que se tiver de fi.lzm· o dividendo seguinte, 
entroüá neste como receita, da qual não haverá dcscoilto en-i 
f:1vor do caixa, ficando em deposito, até á quinta parte sómen
te, a quantia que a administração julga•· necessaria para h· 
satisfazendo os accionistas f}tW as reclamarem. 

A importancia Jos dividendos núo cobrados, que assim en
trarem como receita, será considerada debito passivo da Com
panhia o paga pela receita fulura com prct'erencia a outnJ 
qualquer divid1~ndo 

Art. 38. A Companhia lcni uma casa mobiliada conve
nientemente p1ra suas sessões c archivo. 

Art. 3!). A administmção podct·á conlractar com os par· 
ticularcs não só a edificação de chafarizes pJrciacs, t•,omo tam· 
bem a venda de anncis c pcnnas de agmL 

Art. r,o. Fica crcado um fundo de reserva ao qual serão 
levados os lucros lilJUidos que excederem de 12 °/o ao anuo sohr" 
o capital da Companhia, com tanto que a quota annualmente 
destinada á formação duqncllc fundo nunca seja menor de 2 ''/o .. 

Art. r..t. A reforma de5tcs Estatutos será feita pela assem· 
bléa geral sob proposta de qualquer accionbta apresenladil 
em reunião ordinaria, c admittida peb maioria de votos dos 
membros pt·escnt,~s, será remeltida á administração para inter
pôr seu parecer na reunião ordinaria seguinte, c então dis
cutir-se-lia a proposta da reforma, que sómcnte passará pe
lo triplo dos votos nccessarios para os casos ordinarios, o 
que não poderá ser dada á ex.ccnção sem a previa approvaçlio 
do (~overno. (S~'gtwm -se as assignatm·í•S). 

Conft·re. -O Dirc•etc: J. A. Moreirtt r;uimarires. 
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UEf:RETO N. 3.014- cte 28 de Novembro de 1862. 

Concede á Companhia t.le seguro mnritirno e contra o fogo, Esperan'=a , a 
necrssaria autorisação para funccionar, e appro\·a os respecti\M Esta
tutos. 

· Attendendo ao que .Me requereu a Companhia de seguro 
maritimo c contra o fogo, Esperança, fundada na Cidade do 
ltio Gmndc, Provinda de S. Pedro do Sul, e de conformidade 
com a l\firtha irnrnediata Resolução de 18 de Setembro, tomada 
Sobre o parecei' da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho 
de Estado, exat'ado em Consulta de 31 de Agosto do anno pas
sado, Hei por bem conceder-lhe a necessaria autorisaçào pura 
funccionar, e Approvar os respectivos Estatutos, que com este 
baixão. 
· João Lins Vicim Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas, nssim o tenha entendido e faça 
~xccnlar. Palacio do 1\io de Janeiro em vinte oito de No
vembt·o de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo pri
meiro da lndependencia c do lmperio. 

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

João Lins Vieira Cansansào de Sinimbti. 

Estafl~to~ dtt Companhia de Seguro Mtll'itimo, e contra o fogo, 
t:stteran-;a. 

C.\PITULO I. 

Da r:ompanltia c seu fim. 

Art. t.o A Compauhia Commercial- Esperança- fundada 
na Cidade do lHo Grande, Provincia de S. Pedro do Sul, se 
regerá d'ora em diante pelos presentes estatutos e durará por 
espaço do vinte annos, contados da data do Decreto de sua 
approvaçDo. . 

Antes de findo este pmzo, :;ó poderá ser dissolvida: t.• Se livea· 
prejuizos que absorvão a 5. a parte do seu capital: 2. ~ Nos 
casos previstos nos arts. 295 do Codigo Commercial e 3ã e 
seguintes do Regulamento 11. 0 2.711 de 19 de Dezembro de 
i8GO. 

Art. 2. 0 Esta Companhia tem por fim segurar: 
1.0 Tod<?s os riscos, per~as, avarias, ainda que simples, par

ticulares, n~sultantf's de successos de mar ou de navPgílçãn intrrior, 
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ilhalroação fortuita, c quacsqucr oulros, com a unica ~:xccpçfto 
dos provenientes do commcrcio illicilo ou de contrabnndo. 

2. 0 Os navios nacionncs ou estrangeiros que se empregarem 
em qualquet· trafugo licito, quer cstejão surtos no porto, an
corados ou em concerto, em apt·cstos de partida ou em viagem~ 
em portos estrangeiros ou nacionaes. 

3. 0 As embarcações pequenas que se empregão no trafego 
dos portos, c rios, c se occupão das descargas c transportes do 
productos. 

4.0 O carregamento integral ou parcial de qualquer embar
cação ou ainda de volumes. 

5. o Os fretes líquidos ou mesmo brutos, caso não <'SlPjão 
em parte seguros com o casco da respectiva bmbarcação. 

6. 0 Os contraclos de seguros em sua totalidade ou em 
parte. 

7. 0 As com missões por generos de importação. 
8. 0 O lucro csperndo de mercadorias exportadas ou reex

portadas tanto para fóra do lmpcrio, como entre séus portos, 
caso esses lucros não cslejão seguros com a propria mercadoria. 
dos riscos de mnr. 

Art. 3. o O seguro de que trata o paragrapho ultimo do nrtigo 
antecedente será feito á vista de preços correntes ou certidões 
do conetorcs do porto do desuno dns mercadorias pelos preços 
cotados c jámnis sobre preços arbitrarias; pena de nullidade ., 
O valor deste seguro poderá tambem sm· estimado na razão do 
preço das mm·cadorias no momento do embarque com o nug .. 
monto dns despezas do seu transporte, embarque, commissõcs, 
impostos e outros semelhantes ; addicionando-se até dez pot· 
cento sobre o valor total, equivalente ao lucro presu
mido. 

Art. 4.0 A Companhia igualmente scgurnrá todos os riscos·, 
prejuízos e perdas occasionadas por incendio, ou com o fim 
de evita-lo em propriedades rusticas ou urbanas, c depositas do 
mercadorias, quer sejiio alfandegados ou pat·ticularcs, assim como 
moveis, mercadorias c roupas ncllcs existentes. 

Exceptuão-sc : 
1. o Os thcatros c casas de cspectaculos, suas pertenças c <J 0 .. 

pendcncias. 
2. 0 Armazens ou depositos c f..1hrieas de combustíveis ou do 

generos infiammavcis, suas pertenças e depen<kneias. 
3. o Moeda, quer mctallica, quer de papel, ouro, prata, 

brilhantes o mais pedras finas, em bmto ou manufacturadas · 
~ivros de contabilidade, títulos de divida publica ou parliculat: 
c em geral todas as preciosidades de facil subtmcção. · 

Art. 5. o 03 riscos das mercadorias correráõ por conta do 
seguro dtnde o momento de seu embarque atf. o dia da desC8rga 
no porto do seu destino c do navio, nos segums por viagem, 
desde o momento em que suspenda a su:1 primeira ancora para 

l'.\RTE IJ. 18G2. S3. 
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Hcn·cgar o termina tlt·puis tk amarrado de:d ro do por lo de st>il 
destino, c nos seguros por tL~mpo limitado desde a dulà da· 
<~police até a expiraçiio do tempo. 

Art. 6. 0 O abandono póde ter lugar c:n lodos os casos pre-
Yislos pelo Cudigo Commcrtinl. · 

Art. 7. 0 As avürins grossas s<~rão integralmente pagas . 
.Art. 8." As <na:·ias particulares do rw,·io e seu appare!h'l 

serão pagas lo3o que cxcedào Ei seis por· cento. Não se rcpulãOt 
avarias sirnp!es ou parUculuJ'es, por· conta do seguro, us des
pezas de quarentena, irnernadus, arribadas voluntarias c rhcos 
:sobrevindo em emprPgo estranho á \'i agem. 

Art. 9. o As perdas c avarias simples on grossas, justificadas 
em regm, scrno· pa~as in contincnti até a quautia de um corno 
ele réis, e d'ahi para cima a prazo de scssenla dias. sem deducção 
alguma sob qualfruer titulo que seja, o· que terá lugar a \'isf<l 
da apolice, independente de procuração. Em nenhum caso o 
pagamento. será nciuH.l. da som ma scguruda. 

Art. 10. O pagamento no caso de perda, \'Uração ou aban· 
dono do navio, sc'l'á feito, depois de provado competentermmto 
com desconto de meio pot' c.cnto, em ldrus a sessenta dias de 
prazo. 

Art. 11. Todas as qucsW~s entro srguradores c segurados 
serão decididas por nrbitros, nomeados a aprazimento das 
})artes, c nos casos de discordia pelo Juiz do Commercio. 

Af't. 12. 1\s perdas pi'Ovcnicntcs de incendios,. ou de estra
gos feilos para evita-las, serão indcmnizadas i11 continenti até 
a quantia de um conto de reis, e d'ahi para cima a pl'azo de 
~esscnta dias, sem dcducçlio alguma, fie<mdo no proprietario 
ou usofnrctuario o direito de ceder á Companhia pelo seujus~o 
valor' os ()bjedl\3 salvos, ou rc!ê-los por igual \'alor' conrorrno 
lho aprouvtw . 

..\rt. 13. Uma tabclla será organisada pela dircctoria para 
os seguros de i:tctmdio, dercndo os prcrnios variar conforme a 
~itmu:nn e uature:t::t du::; prcdios tl do seni~o a que sno nppli
'':ltlos. 0~ prf'mios th>S St'g\ll'tlS t'ln gt'l'3l St'fÜO rt'gttlados j>CIO 
pnlt'''ntt~ arhitrio da din'cfnrhl, r r.o11foruw as circmmtanctas 
dos üh,jrl'l~l~ a ~rgur;tr. 

C\PHPLO lf. 

Da capital da ComJJan!tirJ,, seus luc1·os, dividendo e {unrJo de 
n:sen:a. 

Art. H. O fundo t:apital da Companhia scni de mil contos 
de n'·is diddido em tltws mil uq;ões de qninhC'nlos mil rl•is 
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r.:.Hla uma; as quae3 EtÚ polleniü ser pn:;suidas por rc~soas elo 
reconhecidas garantias. O dito fundo será reduzido a quinhentos 
contos de réis, em igual numero de acçücs de duzentos e cincoenta 
mil réis cada uma, quando na fónna do art. 48 se resolva n 
extincção dos seguros contra fogo. 

Art. 15. O fundo elfcclivo da Companhia será de vinte por 
cento ,realizados sob1·c o valor do cada acç~o, pnra occorrer· ao 
pagamento de qualquer sinistro, e quando pot· acaso chegue 
a desfalc:H-sc este fundo, os accionistas serão obrigados a 
preenchê-lo quando lhe9 fôr r-edido pela directol'ia. Este pedido 
será satisfeito dcnlro do prazo de 30 dias improrogavcis, con
tados da data dos annuncios nos pcriodicos. 

Art. 16. A falta de pontual cumprimento nas cntrndas dará 
lugar a perda, em beneficio da Companhia, de qualquer capital 
com que tiver entrado o accionisla remisso, assim como do 
qualquer lucro ou dividendo, e de todo c qualtpter outro direito 
ou vantagem. Esta pena só scni imposta tres dias depois de 
ser novamente avisado pela dircctoria; cxceptuão-se porém (JS 

casos em que occorrerem circumstancias cxtrnordinarias dcvi:
darnenle justificadas perante a dircctoria, a qual apreciando-a-s, 
poderá admiltir o pagnmento da importancia de\' ida. 

Art. ·J7. O fundo e!Tectivo da Companhia e o fundo de re
serva serão depositados em um banco publico d,.sta praça a 
premio ou em conta corrente. de modo que offercça facil retirada, 
quando o exijào os compromissos da Comp:lllliia. Quando tal 
deposito se não possa verifkar· em hanco publico desta praça. 
a directoria podcn\ transr~~rit· o dito fundo para qnulqucr bane() 
autorisado em Porto Alegre ou no lHo de Janeiro. Os fundos 
proveuientcs dos prcmios de seguros serão conscnados sempre 
em conta corrente em qualquer bnuco ou casa bancaria ue 
reconhecido credito nr~ta cid;Hlc. 

Art. 18. A importanria liquida uos lucros sení :.mnualmen(c 
rate;1da pelos ar.cionistas, coufMme o numero de acçücs quo 
c·.ada um pos5nir, depois de deduzidos c.ineo pol' cento, c1uç 
s~rãn applicadn5 ao fundo de r·~~rna. a fim de conservar efTcc
tivu o fundo marcado no art. 15. Se pelos lucms liiJuidos se 
não poder rcaliznr um dividendo correspondente a 8 por 
cento ao anno, do fundo de reserva se tirariJ a quantia nc
rcssaria para prccnehrr o dividendo nesta razfio, salvo o cnsn 
de se achar ou ficar o fundo de rcscrra reduzido a menos de 
lO por cento. 

Art. 19. A transferencia das ncçõc~ súmcntc se operará por 
acto lançado em livi'O particulat· da Companhin, f'Om assi~na
t.nra do proprictario ou do seu bastante procuradot·, precedemlo 
approvac;ão da ])ircctoria, de conformidnde cnm o art. 1:í. 

Arl.. 20 No caso do fundo do reserva exceder dr~ mct;uk cl1) 
fundCl étrcctivo, o exee~sso po(Jcrü ser dhh.lhh pelo~• aeciouisbs 
•tn~ a ~~ss:~ to1np:) exislir~..~1t1. 



Art. 2l.. A Companhia não poderá segurar por navio<: carga 
em cada viagem mais do que a quantia correspondente a cinco 
por cento de seu capital renJizavel em embarcação mercante, 
seis por cento em navios de guerra ou paquetes, c dez poa· 
cento sobre seguros contra o fogo, em cada edilicio c gcneros 
nellc contidos. 

No caso porém de sea· supprimido o seguro contra o fogo, 
a Companhia terá a faculdade de se~urar por navio o carga 
c~m cada vi:'1gem a quantia coJTespondt.•ntc a dez por cento 
do seu c:Jpital realizavcl (quinhentos contos de réis). 

CAPITULO 111. 

Da Directoria. 

Art. 22. :\ Companhia será representada em todos os seus 
actos por uma Dircctoriu composta de trcs membros eleita por 
trcs nnnos por escrutino secreto d'cntrc os accionistns, desig-
nando-se qu<:~l deve ser o Caixa c na mesma occasião c pela 
mesma fôrma serão eleitos tres supplentes para servirem na 
vnga ou impedimento dos Dircctores. 

A maioria relativa decide do resultado; c a reeleição é per-
miltida. · 

Art. 2:1. O anno administrntivo contar-se-1m do primeiro de 
Janeiro ao ultimo de Dezembro. 

Art. 2''-· A' Dircctoria compete: 
1. o Rcprcscnt<:~r a Companhia em juizo ou fóra dellc por seus 

n:;cntcs ou procuradores. 
2.° Convocar a asscmbléa geral oruinaria c extraordinaria-

mente. 
3. 0 Propôr a reforma dos presentes estatutos quando ju1gar 

convcniNJtc. 
1." Conlractnr e cstipu1ar com os segurados o premio do se

guro c suas condiç.ôcs, cuja minuta devcní ser assignada pelo 
menos pela maiori~ da Dircctoria c a npolicc por um dos D ircc-, 
torcs em nome da Companhia. 

!). 0 Dar o plano da escripturaçJo, dirigi-la e fiscalisa-la. 
H. 0 Tudo quanto for a bem da mesma Companhia c n5o 

se oppuzcr ao seu fim c [Js regras estabelecidas ncslcs estatutos. 
7. o Comparecer no escriptorio todos os dias que não forem 

domingos ou dias santos de guarda desde as dez horas da manhil 
ntc~ a uma hora da tnrde. 

s.a Assignar todos os documentos c correspondcncia da Com
ranhia, salva n ultima parte do ~ 4. 0 do presente artigo. 

H.'' Anlorisar o pagamento dos sinistros r avarias logo que 
5''jão devidamente provados e kgálisados. 
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· 1 O. Conti·actar os empregados assalariados , despedi-los. c 
marcar as dcsw~zas neccssarias para o expediente do cscriptono, 
bem como o~ utensilios indispcnsavcis e deposito para clles. 

Art. 23. Os Dircctoi'Cs são responsavcis in solidum para com 
a Companhia por todos os actos de sna administração c n?o 
})odcráõ accumular a gercncia de qualquer outro cstabclcCl
mnnto da mesma cspccie. 

Art. 26. A directoria nomeará seus agentes nos lugares em 
que mt• conveniente para o negocio c opcr·açõcs que julgar 
nr-cessa rios, podendo murcar-lhcs ns devidas com missões que 
serão sujeitas á approvnç.ão da assembl(~a geral. 

Finalmente, a Dircctor·ia fica autorisada para exercer livre c 
geral administração com plenos poderes, nos quacs, sem re
serva alguma, considcrão-sc cornprehendidos c outorgados todos, 
mesmo os poderes em causa propria. 

Art. 27. E' de obrigação do Caixa: 
1. o Guardar o dinheiro, letras c mnis valores da Companhia. 
2. 0 Sacar lctn1s sobre os segurados por importe dos prcmios, 

~ npoliecs dos seguros clTcctnados a prazo c pagar c receber 
tudo o que possa pertencer á Companhia. 

CA l'ITULO IV. 

Da As!:cmbléa. geral. 

Art. 23. A' nssrrnhh;a geral compete: 
1. o Deliberar sobre tuuo quanto f0r de interesse da Com

panhia. 
2.0 Hcformar sru-, estatutos sobre proposta ela Directoria ou 

do :llgum dos accionistus, sujcilaudo suas reformas a approvação 
do Governo. 

3n Desonerar os mcmbJ'(o)S da Oirectorin, quando c'trs o 
solicitarem, ou for conveniente á Compnnhia, c bem nssim 
quando se acharnm pronunciados por crime contra a propric
d;Hlc ou forem dPclarados fallidos. 

t...o Eleger os membros da Dircdoria na fórma do art. 22. 
5.o Marcar os vcncilttcnh>s dos empregados, sobre proposta 

da Directoria. 
Art. 2!>. Em assembléa geral cada acçrío representará um 

voto. 
Art. 30. O accionista residente fóra desta cidade, ou au

srntc, pouerá nomear procurador que o represente, em todos 
os seus aclos c deveres. Não póde porém por cllc excrcet' 
emprego algum na Companhia, nem votar na eleição dos })i
rcrtorcs em (IHC. não. são a.dmissiycis votos p•Jr procun,ção, 
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em fac~ fla ui..-posiç?ío do art. 27, com rereren.ciu no :Ht. 
i). o, § 16 do ll'-'gulamcnto n.o 2.711 de 1'!) de Dezembro do 
1860. 

Art. 31. A asscmbléa geral rcunir-se-ha ordinariamente no:; 
ultimos quiozc dias do mez de Dezembro d~ cada anuo, para 
lhe se1· apresentado o rebtorio da Directoria, instruido com o 
halanç.o e tabcllas dos seguros, e extraordinariamcntf' quando 
convocada pela Directoria, ou por delibcracão sua, ou <t re
quisição d1: socio:; que representem um terço do fundo socinl. 

Art. 32. Se a Director·ia recusar a convocação extraorfli• 
naria da asscmbléa geral, os accionistas que a rcqnisit1ír<io, 
farão a convocnção da mesma pelos periodicos desta praça, 
declarando nos annuncios ao lado d~ sua assignalut·a, o nu
mero de acçôt'S, que possuem por si, ou como procuradores 
de ontr·os c no dia designado com antieipação de trcs dins 
peJo mrnos se conslituiniõ em assemblêa geral e delibernniü 
na fótma dos esta tu tos. 

Art. 3:J. Para have1· asscmbléa geral basta que por si ou 
por procuntção cstcjão representadas acçi'ies que cor·rl~spondão 
n um terço do cnpital. 1\las, para a reforma dos estatutos, 
f~xoncraçã1J 1!03 Dircctorcs c dis•wlnçiio da Companhia, é ncces
sal'in que na nsscmblea geral cstejão reprcsenti!das pelo menos 
mdadc das élrçtics. 

Art. 3-t. Todas as deliberações da assernbléa serão tomadas 
peJa maioria de votos dos accionistas inscriplo'l nos registro~ 
da Companhia com .sessenta dias pelo menos de antcccdencia 
ao da rcmniiio. Dos accionistas com nrmas sociaes sú um dos 
socios p1)rle votar, por{·rn todos podem propôr e discutir. 

Art. 33. A asscmbléa geral será presidida pelo Caixa', c 
na falta d~stc po1· lim do;; Directores, sngundo a ordem da 
votação, e no caso d~ empate segundo a ordem da inscripçfio 
na acta da eleição ; para Seeretario o Presidente norneani um 
dos Dirf'ctores, c na falta destes qualquer acciomsta. 

Art. 36. Se p:1ssadas duas horas, depois c! a marcada pnra 
a reuni<1o da assernbléa geral, nenhum membro da Dil·cctoria 
se apresentar para a presidir na fónna do artigo antecedente; 
os accionistas presentes, vetiHcando que PSlilo em numPro legal 
para o objecto da reunião, elPgeráõ um Presidente ad hoc. 
~ este nomeal'á o Secretario, os accionistas assim nomeados 
sorviráõ até o fim da scssi'io, embora no decurso da mesma 
se apresente o Caixa ou algum dos Directorrs. 

Art. 37. No dia marcado para a eleição da Dirccloria, cs
tar;i sobre á mesa uma lista nominal dos accionistas com 
declaração das ilCÇÕI~S que cada um possue; por esta l.isla o 
Presidente da asscrnblé1 mandal'á fazer a cha•narJa dos \·otan· 
tcs salva a cxcepção do art. 34. Os votantes eharnados f'tJ·, 

tregaráõ na mesa trc3 cedulas, sendo a primeir·a para a elci~fin, 
do Caixa c s::u snppkntP., a segunda para Dírectorcs c sup-
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plenles destes, c a lct'ccira para com missão de exame: cadà 
c.cdula terá por fóra o numero de votos que competirem ao 
votanto e aos cargo~ para que vota, e dentro o nome dos· 
votados. No acto da recepção o Presidente c o Secretnrio 
irlio confrontando o numero de votos desiguados nos cedulas 
com os da lista nominal e á medidd que uquellcs forem sendo 
conferid(_)J serão dopositadas em separado sobre a m(•sa, para 
que findo o recebimento se proceda a apuração geral. 

Art. 38. O Presidente nomeará para proceder á apuração 
das eedulas dous escrutadores, um dos quacs fará a sua lei
tura e outro escreverá O.i n Hnl's: no fim da apuração deve· 
ráo confcrit· com o Secretario, se está cxacta a totalidade dos 
votos c se inutilisarão as ccdulas. 

Disposições geracs. 

Art. 39. A asscmbléa geral nomcat·á por maioria relativo. 
de votos uma Commissão de trcs accionistas, a qual será in· 
cumbida de examinar o relatorio, balanço e contas apresen
tadas annualmente pela Directoria, sobre as quaes dará o seu 
parecer, que será submeltido á opprovac;ão d& assembléa geral. 

Nesta sessão será distl'ibuido pelos acc1onistas o relatorio da 
Directoria impresso instruido com o balanço e labollas de so
guros conforme o art. 31. 

Art. 40. A Directoria deverá annualmente publicar os 
balanços do estado da Caixa, contendo as som mas dos seguros 
maritimos c contr-a o fogo que tiver realizado e os lucros e 
perdas correspondentes a cada uma destas cspecies de opera-
ções e o capital existente. . 

O balanço geral da Companhia deverá ser fechado no dia 
15 de Dezembro de cada anno e os das agencias nas épocas 
que lhes forem marcadas pela Directoria. 

Art. it. A commissão dos membros da Directoria corres
ponderá a cinco pot' cento dos lucros liquidos em cada anno, 
sendo. um por cento para o caixa, e um e nteio por cento 
para cada um dos dous Dircctores, devendo ser distribuída no 
fim do anuo, e á vista do balanço. 

Art. 42 Nenhum accionista poderá possuir, sob sua rcs .. 
ponsabilidadc mais de quarenta acções. 

Art. !13. O uccionista que residir fóra desta Província de
ven\ apresentar pessoas de reconhecidas garantias, que assignem 
termo de responsabilidade para o caso previsto no artigo de
cimo quinto. 

Art. ~4. A Directoria evitará, o mais posshcl, pleitos ju· 
diciarios c quacsqum· demoras e objecções incompatíveis com 
a conliança que deve inspirar seu procedimento, fazendo em~ 
bvlçar c satisfazer com promptidão seus ernpenltos. 
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Art. ~5. Po1· morte de qunlqucr nccionista os seus lwr
dciros terão o direito, durante sessenta dias, de apresentar· 
um novo acci0nista em substituição ao falle~ido. Se dentro 
deste prazo não tiverem feito a substituição, as acções seJ:âo 
vendidas em leilão publico, por conta dos herdeiros. 

Art. 46. No caso de fallirncnto de qualquer accionista, as 
suas acçõcs ficão vagas c seriío vendidas por conta da Com
panhia em leilão publico cntregaudo-sc aos credores unicamente 
o importe das entradas que ellc tiver feito. · 

Art. 47. Os accionistas desde já se olH'igão por si c por 
seus hcr·dciros c succcssorcs, ao inteiro c fiel cumprimento 
destes estatutos, rcnunciundo a qualquer direito que JlOssão 
ter pam sua obscrvancia. 

Art. 48. A assembléa geral poderá resolver a c:xtincção do 
ramo de seguros designado no art. 4. o dos estatutos c nrslc 
caso reverterá aos accionistas metade do capital clTcclivo des
tinado a gar;~ntil' os seguros contra o fogo, logo que não haja 
pendente seguro algum desta classe, ou fazendo-se o reseguro, 
em outras Companhias, dos seguros existentes. 

Artigo tramitorio. A presente reforma dos estatutos prin
cipiará a vigorar do t.o de Janeiro de 1863 em diante, excepto 
os arts. 17, 20, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 3U, 42, 43 c 48, 
que terão execução, desde que a mesma reforma fôr appro
vada pelo Governo. 

(Seguem-se as assignaturas. ) 

Confcrc.-0 Dircctor J. A. lJforcira Guimarães. 

DECRETO N. 3.015-dc 28 de Novembro de 1862. 

Confirma a concessão de tres lot.crias ás l\latrizcs do Piauhy. 

Attendendo ao que Me rcpresentárão os Vigarios das Frcguezias 
de Nossa Senhora do O'· da Villa de Valença, da Villa do Prín
cipe Imperial, de Santo Antouio da Villa de Campo 1\Iaior, de 
S. Gonçalo da Villa da Uatalha, de Nossa Senhora da Victoria 
da Cidade de Ociras, de Nossa Senhora da Graça da Cidade 
da Parnahyba c de Jaieós, todas da Província do Piauhy, ás quacs 
forão concedidas quutro loterias pelo Decreto n. o 956 de 14 de 
Julho de 1858, c ·confOI'mando-1\lc com as informações rcsult:Intrs 
do exame a qun se procedeu, na fórma da Lei n.o 1.090 de 18 de 
Setembro de 18G01 o Decreto n.o 2.874 de 31 de Dezembro de 
1861: Hei por bem Confirmnr a. concessão das trcs loterias que 
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ri'stão das C(U:'llm concedid~s llelo referido Decreto n. o !>ilü lle 14. 
de Julho de 1858. 

O Visconde de Albuquorque, ConselhPiro de l~stado, Senador 
do lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Nf'gocius da 
Vazenda e P1·esidcnte do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça cxncutar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte oito de Novembro de mil oitocentos sessenta n dou», 
quadragesimo primeiro da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Ma.<;estadc o Impct'(H]or. 

Viscmule dt' Allmquerque. 

DECRETO N. 3.016 -de 28 de No,·cmLro uu 1862. 

Confirma a conccssllo de duas loterias ás l\latrizcs da Yilla da Oliveira c da Fre
guezia do Passatempo, na Pro,·incia de Minas Gei'Ucs. 

Attendendo ao que se Me representou áccrca das tres loterins 
concedidas pelos Decretos n. 994 de 22 de Setembro de 1858 
e 1.034. de 22 de Agosto de 1859, ás Matrizes da Villa da Oliveira 
c da Freguezia do Passatempo, na P rovincia de Minas Geraes, 
e Conformando-Me com as informações resultantes do exame 
a que so procedeu, na fórma da Lei n.o 1.099 de 18 de Setembro 
de 1860, e Decreto n.o 2.874. de 3l de Dezembro de 1861: 
llei por bem Confirmar a concessão das duas loterias que restão 
das tres concedidas pelos referidos Decretos n. o 9tH de 22 de Se
tembro de 1858 c 1 . 034 de 22 de Agosto de 185!). 

O Visconde de Albuquerque, Conselh~iro de Est:.1do, Senador 
do lmpcrio, Ministro c Seeretario de E:;tndo dos Ncgocios tia 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Th~5ouro Naeional, assim 
o tenha entendido e faça executar. l,alacio do Hio de Janeiro em 
vinte oito de Novembro de mil oitocentos s~ssenta. c dous, 
qu11dragcsimo primeiro da lndependencia c do lrnperio. 

Com a llubrica de Sua )[~gestadc o Jrnp<'rador. 

r.\RH H, l~H>:.!. ::.1. 



·•...:.u ---

DECRETO N. 3.017- de 28 de Novembro de 1862. 

Crêa no Termo da Villa Formosa, na Pro,·incia de l\Iinas Geraes, o lugar 
de Juiz .1\Iunkipal, que anumulará as fuucçõcs de Juiz de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Haverá no Termo da rma Formosa, na Pro

víncia de Minas Geraes, crendo pela Lei Provincial numero 
mil e noventa de sete de Outubl'O de mil oitocentos e sessenta, 
um Juiz Municipal, que accumulará as funcções de Juiz do 
Orphãos. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, c interinamente dos da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do IUo de 
Janeiro, em vinte c oito de Novembro de mil oitocentos sessenta 
e dous, quadragesimo primeiro da lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

João L1"ns Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 3. 018- de 28 de Novembro de 1862. 

Cr~a uma Conservatoria do Ü)mmercio na Cidade de Porto Alrgre, da 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Tendo a experiencia demonstrado a necessidade do haver na 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul duas Conservatorias 
do Commercio, por isso que o corrimercio da capital encontra 
grande difficuldade em communicar-so com a Conservatoria do 
Rio Grande, estabelecida pelo Decreto numero mil seiscentos 
noventa e sete de vinte seis de Dezembro de mil oitocentos 
cincoenta e cinco; e Attcndendu ao que Me representou a Di
rectoria da Praça do Commercio da mrucionada capital: Hei 
por bem, de conformidade com a Minha Imperial e Imrncdiata 
Resolução de dezanove do corrente mez, Tomada sobre Consulta 
da Secção de Justiça do Conselho de Estado, .Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica creada uma Conservaloria do Commcrcio na Ci
dade de Porto Alegre, capital da Provincia de S. Pcd ro do Hio 
Grande do Sul, continuando porém, a existir a da Cidade do 
Rio Grande. 

Art. 2.° Cada um:t das referidas Conservatorias formará um 
districto inteiramente distincto, c marcado pela Presidcncia da 
Província. 
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Art. 3. 0 O Consrrvador da Conservatoria novamente crcada 
será o Inspcctor da Thesouraria, de conformidade eom o artigo 
onze do Decreto ntimcro mil quinhentos noventa e sete do pri
meiro de Maio de mil oitocentos cincocnta c cinco. 

Art. 4. o li'ic!l revogado nesta parte o Decreto numero mil 
seiscentos noventa sete de vint~ seis de Dezembro de mil oitocentos 
cincoenta c cinco, c mais disposições em contrario. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhú, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario do Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio c Obras Publicas, e interinamente da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça cxccutnr. Falado do Rio de Janeiro em 
vinte e oito de Novembro do mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragesimo primeiro da lndcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Jo.io Lins Vieira Cansansão de s~·nimbú. 

DECRETO N. 3.019- de 5 de Dezembro do 1862. 

C•mcede autorisação á Associação de S. Vicente de Paulo estabelecida nest11; 
C•)rte para continuar a exercer as suas funcções, e Approva os respectivos 
Estatutos, com algumas alterações. 

Attendendo ao qu3 representou o Reverendo Bispo Conde Ca
pellão~Mór, l<'undador e Presidente da Associação de S. Vicente 
de Paulo, estabelecida nesta Côrte, e de accordo com as emendas 
por elle propostas aos Estatutos organisados para a dita Associação 
os quaes com este baixão, e com as que lhe forão addicionadas 
na conformidade dos pareceres das Secções dos Negocios do Im
pcrio o da Justiça do Conselho de Estado, exarados em Consultas 
de 25 de J anciro c 26 de Maio de 1860, c de 8 de Junho de 1861 
com as quacs me conformei por Minhas Immcdiatas Resoluções 
de 6 de Outubro de 1860, e 17 de Junho de 1861: Hei por bem 
autorisar a referida Associação para continuar a exercer as suvs 
funcçõcs, c Approvar os respectivos Estalutos, com as alterações 
seguintes: 

t.a Ao art. 43 acrescente-se no fim as palavras- Ficando os 
mesmos Eslabclceimcntos sujeitos em todo o caso ás Leis e Re
gulamento em vigor. 

2.a No art. 46 substitua-se a primeira parte até as palavras 
papel, livros, & c., pelo seguinte-Aos alumnos pobres que fre
quentarem a aula externa do Asylo, e nella permanecerem du
rante as horas do ensino, ou das 8 da manhã ás 2 da tarde, sérái 
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flada Fratuilarncnk un~a r~fei<:ilo; assim como a lodos se fornc
t:ení larubem ;;ratuit.urncnle papel, livros c mais aprestos para 
~m ensino. 

a.a o arl. 4.~ subslilua-sc pelo S<'guintc-A' entrada dosEs
tabe!ecir!H~nlos fuud.1dos pela Associação haverá um consullorio, 
onde o medico respectivo, auxiliado pelas IrmãasdeCaridade, dará 
c~onsultas, fad curativos, c distribuiní remrdios nos enfermos 
polm~s, qnr can'C•'rem destes soccorros, c tudo gratuitamente. 

r,.. a _.\o art. tH aeresecnlc-sc no fim as palavras- Mas nenhum 
tlrstes EsttlhekeinH'nlos será instituído sem nutorisaçüo prévia 
e rsrceinl de (;nrel·no. 

!~.a O <llt. !j(} substilua-~n pelo seguinte-.\ Associação de S. 
Vier~nte '''~ P;Julo tksla Côrtc sujeita-se aos presrntrs Estatutos 
datlo-. p1~lc Hn:~n·rvlo Bispo Diocesano, seu Fundad~>r c Prcsi
tiPtlle, e iH:r•ito., pelo C•>ns.~lliO G·1~ral da rnPsuw Associação, de
pois !11~ ajlpl'O\'ado:; JWio (;ovcmo Imperial; c bem nssirn com
prornr~l tr~-se a niio rerormn~los scniio. no sentido. d1~ ampliai", o 
1111!1f'a ~~~~ l'í'S1riw~ir '!llílii(\Wr dos pios fins consagrados nos mes.
rnn·; EsLlllllfl·;. 

fi. • ()art.. :~~t ~;1tll ;liltlíl-sn pelo seguinte:- Nl'nhuma reforma 
po:ll'l'iÍ fawr-:e W>S pr~.SI'!ltes Estatutos, se não mr iniciada pelo 
•;onselho S11pcrior, (~pelo Hever<'ndo Bispo Presidente, P appro
"·acla pelo Conselho Geral da AssociaçAo; sendo depois submetti
tla ú approv:lf:~o do (~OVOI'IlO. E quando (o que ncus não pel' .. 

mitla) a Associa~~üo de S. Vicente de l)aulo, por qualquer mo
tivo poderoso c jus!ilkado, julgue conveniente dissolver-se, o lte
''erendo llispo Pr•':>id1~ntc, c em sua falta a directoria, poderá con-
1'ocar o Conselho Geral da mesma Associação, á quem competir·á 
deliberar não só a respeito da dissolução proposta, como, no caso 
de ser approvadn, a respeito da applicação dos bens moveis c im
moveis, pertencentes n Associação, em beneficio dos fins decla
rados no art.2. 0 destes Estatutos; e tambem ácerca do modo por 
que dcvcráõ ser cumpridos os cont•·actos que tiver celebrado, e 
satisfeitos o' compromis~tos que houver contrahido. 

O 1\Jarqnrz dn Olinrla, fio Meu Conselho, Senador do Imperio~ 
Jlresidentc do Conselho de 1\fjnistros, Ministro e Secretario de 
:Estado dos Ncgocios do Impcrio, assim o tenha entendido c faça 
~xecntar. P.-llacio do Rhl de Janeiro em cinco de Dezembro de 
mil oilot;er:tos sr>SSl~nta c dous, qu:Jdrttgesimo primeiro da In., 
drpcndcnr.ia c do 1mpcrio. 

Cnlll a HnlJricJ de Sua 1\fagcstadc o Imperador. 

J1/rrl"fJiif''J de O/inda. 



- !..29 -

E~tatutos tla ,\ssocia«:ào tle S. ''ieentc t1e Paulo da Cid:tde do 
Rio de .Janeiro, tla qual Suas l\lagestades ltnJteriaes são 
J•roteetol'Cfi. 

TITULO I. 

JH ORGA.~IS.\ÇÃO, FINS E GOYER~O DA ASSOCL\ÇÃO. 

Art. 1. o A Associaçiío de S. Vicente de Paulo da Cidade c 
Córte do Rio de Janeiro é a aggregn\·iio de todas as pessoas 
caritativas de :unhos os sexos que voluntariamente se sujei
tarem ás dispos\çüPs drslf'S ·Estatutos. 

Art. 2. 0 O lim da Associação é o t>xercido da Caridade Evan
~clica promovendo rspPcialmcntc a imtrucção c educação reli
giosa quanto Pm si couber. 

Art. 3. 0 S. Ex. HPv."·a o Sr. Bispo desta Diofese D. Manoel 
do Monte Hodrignl'S de Araujo é l'nncil\dor da Assoeinção, seu 
Protcctor e seu Presidente nato, bem como os Srs. Bispos seus 
sue cesso n~s. 

Art. r... o Os Ex.mo! Srs. Bispos do Brasil c o de Chrisopolis, 
e os Ex. mo~ D. Abbade de S. Bento são Protectores natos da 
Associação. 

Art. 5.0 S. Ex. 1\ev.ma 1\fonsenhor Narcizo da Silva Nepo
muceno é fundador da Associação c seu Vice-Presidente vita
lício. 

Art. 6. o Para qualquer pessoa sel' admiltida ao gremio da 
Associação bastará ser proposta á Directoria por qualquer 
membro da Associaçãü, c npprovada por ella. 

Art. 7.0 Todo o membro da Associação tem por dever: 
§ t.o Offertar no acto de sua inscripção a joia que lhe inspirar 

sua caridade. 
§ 2. o Contribuir mensalmente com a quantia de 500 rs. 

pelo menos. 
§ 3. o Aceitar c exercer todos os empregos e com missões 

para que fôr eleito ou nomeado. 
§ 4.0 Promover por todos os meios ao seu alcance o hem 

e progresso da Associação. 
Art. s.o As pessoas que quizerem entrar remidas, ou remir-se 

depois de entradas, o obteráií, pagando o ccntuplo da mensa
lidade que houverem estipulado. 

Art. 9. 0 Urna di•·ccloria composta de trcs socias e de seis 
socios eleitos pelo Conselho Geral tem por attribuição o dever : 

§ 1. o Ad mittir as pessoas que forrm apresentadas para soei as, 
uma vez que se achem nas circumstancias de o ser. 
, ~ 2.° Fazer os ner~cssarios adiantamentos aos rcspedivos 

l'.slabelceímenlos para alugucis de ensas, eornpra de mobilias, 
<llimelllo.', HJt'tlit:tllllcntos, nmpa~, l'<tzendas, com·erlos, pls
s;J~•·m, L\•·. 
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~ 3.0 Promover a vinda das pessoas ~eligiosns de ambos os 
sexos, que pelo serviço de Deus se qmzercm encarregar dos 
J~stabelecimentos que a Associação fundar, c celf~brar os con
tractos necessarios com os Chefes das Ordens ou Congregações 
a que essas pessous pertencerem, baseando-se sobre os presentes 
Estatutos. 

§ 4. o Pro pôr· ao Conselho Geral tudo quanto juJga1· vanta
joso e util a Associação. 

§ 5. o Hcquercr ao Ex. mo Sr. Rispo Presidente a convocação 
do Conselho Geral extraord inariamentc, quando caso urgente 
assim o exigir, porém se qualquer demora fôr prejudicial , 
procederá a respeito como o mesmo Ex. mo Bispo Presidente 
a resolver. 

§ 6. o Contrahir os cmprcstimos com juros, que forem an
torisados e amortiza-los. 

§ 7. o J)cdir no Conscl ho a sua jnncção. quando a julgar de 
mister, para levar a cffdto qualque1· obra, ou necessaria a 
cooperação de suas luzes c auxilio. 

§ 8. 0 Prestar contus no fim do bicnnio de sua administração 
ao Conselho Geral, por meio de um relatorio circumstanciado 
de todo o occorrido durante Pile~, c todas as vezes que assim 
o determinar o mesmo Conselho Geral. 

§ 9. o Hcmotter semestralmente ao ConseJJ.o um balancete 
da Receita e Dcspeza do cofre da Associação. 

§ 1 O. Promover co11ectns, subscripções, esmolas e o mais 
que fôr a bem da Associação. 

§ 1 t. Eleger d'entre os Associados as com missões que forem 
nccessarias para codjuva-la. 

§ 12. Estabelecer as obras pias designadas nestes Estatutos 
e as que autorisar o Conselho Geral : celebrar contractos, 
impetrar graças, &c. 

Art. 10. Os membros da Dircctoria, uma vez eleitos pelo 
Conselho Geral, elegeráõ d'enlrc si c á pluralidatlc de votos, uma 
socia para Presidente, um Vice-Presidente, 1. o e 2. o Secreta rios, 
um Thcsoureiro, c um Mordomo, podendo chamar socios para 
supprir as vagas que se derem por morte, demissão ou au
scneia continuada por mílis de tres mezes. 

Art. 11. Compete ao Presidente: 
§ t.o Convocar as sessões ordinarias e cxtraordinarias da 

Dircctoria, dirigir as discussões, abrir, levantar e encerrar as 
sessões, & c., c voto de desempate. 

§ 2. o .Assignar todas as ordens para pagamentos nns contas 
do Mordomo, as actas com o Secretario, e o mais expe
diente : 

§ 3. 0 Dar andamento a todos os ncgocios da Associação, tendo 
sempre em vista seus fins c Estatutos. 

Art. 12 Ao Vice-Presidente compete: 
§ t-.o Assistir ás sessões da Directoria. 
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§ 2. o Fazer as vezes do Presidente em seus imp~dimentos, 
em cujo caso reassume seus direitos. 

Art. 13 Pertence ao t.o Secretario: 
§ 1. o Toda a escripluraçüo c expediente da administração 

e seu archivo. 
§ 2. o Inscrever os associados, passar recibos, lavrar as 

actas, lançar a receita e despeza, extrahir os balancetes, &c. 
Art. 14. Ao 2. o Secretario com pele : 
§ 1. o Assistir ás sessões. 
§ 2. o Ajud.-tr ao 1. o Secretario na esc ri ptura{;ão, c fazer as 

suas vezes nos seus imp(·dimentos. 
Art. 15 Compete ao Thcsoureiro: 
§ 1. o Hcceber todos os dinheiros .da associação, joins, mrn

salidadcs, remissões, donativos, legados, juros, producto do 
collectns, subscripç.ücs, & c., c despendê-los a vista de ordem 
assignnda pelo Presidente da l)irccloria. 

§ 2. o Entrar par a os llancos com as quantias que tiver 
em s ~u poder, excedentes a 100:tJIOVO, em nome da asso-
ciação. · 

§ 3. 0 Apresentar á Directoria no fim de cada trin:es~ro, e 
quundo esta lh'o determinar, um balancete do cofr<', c no 
fim do bicnnio o balanço gernl da receita c dcspeza. 

§ 4. o A cobrança das mensalidades, e das mais som mas 
pertencentes á associação, das quacs assignará recibo. 

Art. 16 Ao :Mordomo compete: 
§ 1. o Comprar todos objectos que forem neccssarios aos es

tabelecimentos que tiverem de ser fornecidos pela Directoria, 
alugar os pr~dios para os mesmos, & c. 

§ 2. o Apresentar á dircctoria suas contas para, quando ap
provadas, serem rubricadas pelo Presidente e pagas pelo Thc
sourciro. 

§ 3. o Pet·corrcr os estabelecimentos para informar-se de suas 
necessidades, as quaes fará constar á Directoria, para clla re
solver a respeito, como julgar acertado. 

Art. 17. Aos membros da Dircctoria compete propôr tudo 
o que julgarem n bem da Associa\·ão, o supprir os impedi
mentos uns dos outros. 

Art. 18. As sessões da Directoria, para objectos de mero 
cx~edicnte, podcráõ celebrar-se com trcs membros; as mais 
com cinco pelo menos. 

Art. 19. Um Conselho composto de 15 membros eleitos pelo 
Conselho geral tem por attribuição e dever ~ 

§ 1. o Agenciar soei os para a Associação, rromovcr collectas, 
subscripçõc..;, esmolas, & c., c remettcndo as quantias que rece
ber ao Tlwsou rriro, e todas as clarezas nccessarjas ao 1. o Secre
tario para este as lançar nos respectivos livros, lavrar os recibos 
quo scr<1o assignados pelo Thesourciro c entregues á quem de 
direito für. 
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~ 2. 0 Propôr ao Conselho geral tudo quaulo julgar util ú 
Associarno, dl'nlro dos limites dt>Stes Estatul(lS. 

§ 3". Hequerer ao Ex.mo Bispo PrPsidente a convocação do 
Conselho geral, quundo circunt.~lancia urgente e imperiosa 
(a qual lhe exporá i assim o exigir. 

§ 4. 0 Pedir á Diredoria a sua juncção, quando o julgar 
acnrlado c nect•ssario a bem da Assoei ação. 

§ 5. o Examinar seme:-.tralmente o estado dos cofres da_ Asso· 
ciaçfío pelo baluncelc que lhe fôr rcmcllido pela Direclona. · 

§ 6.° Conceder títulos de Bcmfl'itores da Associação áquellas 
pessoas que por seus donativos c conlt'ibuiçües merecerem tuo 
insigne dislincçüo, sob proposta da Directoria, ou com assen
tin;ento desta. 

§ 7. 0 Eleger d'entrc os Associados as Commissões que forem 
dP rnisl('r para coadjm a-lo. 

Art. 20. Os membros do Conselho, uma VPZ eleitos pelo Con
selho gernl, elcger:íõ d'cntre si c ú pluralidade de votos, um 
Jlrcsidentc, um Vice-Presidente c dous Sccrotarios, podendo 
dw.mm· para supprir as faltas ·que se derem no bicnnio, aos 
socios que eswlher. · 

Art. 21. Ao Presidente do Conselho compele: 
§ t.o Convocar as scs:iõcs ordinarias c extl'aordinarias do 

C-onselho, abrir, levantar e encerrar as mesmas, dirigir discus
sõ<'S c o voto de qualidude 
~ 3.0 Assignar conjunctamcntc com o Secretario as netas c 

todo o mais expediente. 
Art. 22. Ao Vice- Presidente incumbe: 
~ 1. o Assistir ás sessões. · 
§ 2. o Fazer as vezes do Presidente em seus impedimentos. 
Art. 23. Compete ao t,o Secretario: 
§ t.o Toda a cscripturação e expediente. 
§ 2. n A guarda do Archivo do Conselho. 
Art. 24-. Ao 2. o Secretario incumbe: 
~ t.o Assistir ás sessões. 
§ 2.° Coadjuvat· ao t,o Secretario na escripturação, e fazer 

as suas vezes, quando impedido. 
Art. 25. Aos mer11bros do Conselho compele: 
§ 1. o Propô r ao Conselho tudo uquillo que julgarem van

tajoso á Associação, nos limites destes Estatutos. 
§ 2. 0 Desempenharem as commissões para que forem eleitos 

ou nornei'ldos. 
Art. 26. As sessões deste Conselho só se podcrJõ celebrar 

com oito merubros presentes. 
Art. 27. Um Conselho Superior organisado pela maneira dis

posta no art. 36-tcm por dever: 
§ t,o Visitar os Estabelecimentos de meninas pobres c Asylos 

da Associação, com o fim unko de prestarem ás Irmãas da 
Caridade o auxilio de (111'' 11cerssitarem a brrn da obra dr quo 
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cslão encarregadas; o mesmo f Hão co:n os EstaLt~i~d :ncntos 
dos rnl"ninos pobn•s, logo que forem fundudos. 

§ 2.0 ProtPgcr c soecorrcr. as famílias pobres, com espccia
lidadn aqncllas que a vergonha impede de prdir esmola. 

§ 3. 0 Promover coJIPctas c subscripçües a favor dos nwninos 
e meninas pobres recolhidos nos Estubelecimentos da Associa
ção, que são considerados seus filhos. 

§ .l. o Pedir esmolas de dinheiro, roupa nova c usada p;tra 
os miscravd-t, as quaes distribuirá, ou ent.regani ús Irmftas d;t 
Caridade pai"a esse fim. 

§ 5. 0 Procurar trabalho para as omcina!.J da Associação, c 
particularmente para as da Providenein. 

§ 6. 0 Visitar os enfermos pobres ou IHwcs~ifn(iM, soccorrê-los 
c ~onsola-los, procurando-lhes com cspeeialidadc os eonfortos 
religiosos, não deixando esc;_apJr occasião alguma que lhe ofTcre
cc•· a Divina Providencia pura praticar as mais obras de cari
dade. 

Art. 28 Este conselho elegerá de dous rm dous annos, uma 
Presidente, uma Vice-Presidente c duns Secretarias, podendo 
rccl<~gcr as Sncií\s em exercido. 

Art. 29 A' Presidente, Vice-Presidente, Secrr:tarins c mais 
membros do Conselho Superior compete as mesmas attribniç,>c~ 
c deveres designados nos a1·ts. 21, 22, 23, 2!,. e 23 destes Es
tatutos. 

Art. 30 Este c,msclho celebrará as Stl'lS srssõrs, qnando e 
como a Prcsidcn te o julgar acertado c ulil <Í Associaç;1o. 

Art. 31 A reunião da Dircctoria, Conselho c Conselho Supc
pcriOJ·, conjunclamcnte com os fundadorps c Protcelon•s da As
sociHção, sub a Presidcncia do Ex. mo Sr-. Bispo Prcsidcntf', ou do 
l~x. mo Viee-Prcsidente, c no impedimento desl<', da(tUPllc mem
bro do Conselho que fôr designado pelo Ex. mo Bispo PresidPnle 
constiltH~ o Consdho geral da Associação, cujas attribuiçõc:- são: 

§ t.o Decidir todos os negocio~ da Associaç;io que forerfl snb
tnetlidos ao seu cl1nhecimcnto c deliberação, urna vr>z que dirre
ta ou indireclarnPnlc não Sl'jão contrarius aos fins da Associação 
c aos prt•sentes Estalulos. 

§ 2." El<~gcr os membros do Conselho c Din•ctoria. 
~- 3. 0 Tomar contas a Dircctoria no fim de cado bicnnio, o 

quando o bem da A-,sociação assim o exigir. 
§ 'a-. 0 Nomear a:-; Commissõe:; que fon~m ncccssarias qurr de 

seu seio, quer dos associndos em geral. 
§ 5.° Crcar novos Estabeleeimentos. 
~ 6. 0 Aulorisar os emprestimos com juro~, a compra de fun~ 

dos pubicns, tle casas c tPrras. 
% 7.0 .Fi:;calisar o I?XJCto curnrrimr'nto c1nstcs Estatutos. 
~ 8.° Conceder o titulo de Protcdores da Assneiação nqnc1-

las pessoas qu3 ptw scu5 r,•Jo\'fmlr:i scryiçqs a c-lia mcTecí'rem tàlJ 
Jlol;,-;,so distind i r o. 

I' •. ~a r ll . I <i ; :' • :. • • 



Arl. :U. () E\.n'" Sr. Bispo l'rcsidc~llk se tlig-narú abrir, diritçir 
c encerrar as sessões deste Conselho, como b1~m lhe uprouve r. 

Art. a3. Os Secretarios do Conselho serviráõ como tacs no 
Consf'JIW geral com as altribuiçõ~s designadas nos arts. 23 e 
~~4. ueslrs J~stulutos. 

Art. :J!t-. As ueliberaçõcs uo Conselho geral são villidas com 
qu:1lqucr numero de membros que se acharem presentes quaudo 
o l~x.mo Sr. Bispo Presidente abrir a sessão. 

Art. 35. As sessões ordinarias do Conselho geral são nn
Hualmcnte em .Julho no domingo seguinte ao dia de S. Yi • 
·~ente de Paulo, sendo a primeira em 1856; as cxtraordina
rias quando o Ex. mo Bispo Presidente as convocar. 

Art.. 3G O Conselho Superior será composto de 30 Scn IJo
r:ls nomeadas pelo Ex.m<l St'. Dispo Presidente da Associ&~.ilo 
d'enlre as primeiras Socias que se houverem inscriplo e 
que estiverem nas circumslancias de o serem ; os SPUS mem
bros são vitalícios, c preenchidas as vagas que nellc se fo
rem dando por eleição do proprio Conselho sob proposta d~ 
qualquer de seus membros. O numero destes poderá ser aug
mcntado por deliberação sua. 

Art. 37. O primeiro Conselho ~ a primeira Direcloria scr~o 
nomeados pelo Ex. mo Sr. Bispo Presidente, durando esta até 
.Julho de 1837, c aquelle até Julho de 185G, datas em <JUC 
principiiío os bicnnios de sua duração. 

Art. 38. Na primeira reunião do Conselho geral em ses
são ordinaria, designada no art. 35, se procederá á eleição 
do Conselho, podendo seus membros serem sem prc reeleitos; nesta 
mesma reunião scrilo apresentadas as propostas de inten·sse 
geral, que tem de set· discutidas na reunião seguinte, nomean
do-se as Commissões que tem de dar o seu parecer á respeito 
se o contrario não decidir o Conselho. O mesmo se praticará 
na reunião ordinaria de 1858, e assim por diante. 

Art .. 39. Na segunda sessão ordinaria, que deve ser em Ju11to 
de 1857, uepois da leitura do rclatorio da Dircctoria, c pa~ 
rceet· da Com missão ue contas, de que trata o art. 40 apresentado 
pelo Conselho, se procedere.\ á eleição da Directoria, cujos mcmlJros 
podem ser sempre reeleitos passando-se ao uepois a discuti c. 
as propostas c o mais que se ofTcrccer. O mesmo se obsenará 
na sessfío ordinaria de 1859, e assim por diante. 

Art. hO. A llircctoria no anno em que tiver de prestar contas 
no Conselho geral, e até ao dia 8 de Julho, remctterá as suas 
contas que serão fechadas no ultimo de Junho desse mesmo anno, 
acompanhadas do relatorio do respectivo Presidente ao do 
Cons~lho, o qual incontinente convocará o Conselho, e e~le 
nomeará uma Com missão de seu seio composta dt~ trcs membro~, 

.Iara ns t~xaminat· c dar o seu p<~reccr á rcs;wito na ses:-;lo 
1Jrdin~aia do Consrlho g~·ral, (fil!' deyr ter lngar n«'sse mesmo 
~w·.t til' Julhl). 
f• 
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.\ rt. ftl. A (~ki,;fio do Conselho c da Htreeloria tH'"Iile ser ou 
por ~edulas, ou por acclumação, como o entender o Cons,~lho 
geral. 

TiTULO li. 

D.\S OBIUS DE C.\RID.\DE-

Art. ld. A fim de attingir os fins, á que S" propõe ll. 

Associação, clla estabelecerá desde já: 
§ t.o Uma sala de Asylo para as crianças de ambos os sexos 

de 2 á 6 annos aprenderem, brincando, as primeiras letras, 
os rudimentos da A rithmctica, a doutrina christã e sobretudo 
a formar idéas verdadeiras c justas. 

§ 2.0 Uma I~scola, c sala de trabalho, para as meninas de 
7 annos em diante, e mesmo moçns maiores de 18 annos apren
derem ou se aperfeiçoarem nas primeiras letras, Grammatira , 
ArithmP-tica, Gcographia, Cathccismo, c lodos os trabalhos 
dJ agulha proprios do seu sexo. 
~ 3.0 Uma Providencia, ou recolhimento onde spjão recebidas 

gratuitamcntn meninas pobres, o1·phãas o desvalidas de toda a 
idade inferior a 21 annos, para serem alimentadas, vestidas, 
calçadas, e instruídas como na Escola acima, c educadas ana
logamente á sua condição, aprendendo todos os trabalhos in
hcrentes a uma casa de familia. Ncslc Estabelecimento tambcm 
serão recebidas meninas c moças, que poderem pagar a quantia 
que fôr estipulada para seu vcstuario, calçado, c sustento, re
cebendo a mesma instrucç.ão e educação, que as pobres, sem 

• a minima distincção. 
§ 4. 0 Um Collegio, onde as meninas que p:1garcm a pensão 

qae ror cstab~lccida, rccebcráõ uma educação compl<.'tn e chris
li1 em conformidade com os respectivos programmas. 

Art. 1,.3. 03 sobreditos Estabelecimentos serão entregues ás Ir
mãas da Caridade partt os dirigi1' c administrar intciramr•nto con
forme o cspirito de suas regras, c a cxpericncia adquirida em 
Vtes administrar;Cí,,s, sem que ningucm se possa ingerir na dircc
ç?ío c a1minislrJcção dellcs; competindo-lhes a admissão o ex-· 
p:.t\são d.1s alumnas, os pl'Ogrammas, a policia c tudo quanto lhe 
diz rcspcilo. 

Art. 4!, .. 0.; sup1·acitado' E.;tabelecimcnlo:;, á cxccpção do Col
'egio, serão fornecidos de todos 03 trastes, objeclos c utcnsis, qun 
forem de mistm·, os quacs lhes ficaráõ pertencendo por doação 
que delle3 lhe3 f,tz a As3ociação, As sommas que a Dircctoria 
fornece1· ao_; rclcridos Est:lb~~lccim~ntos pctra t!Ual'f!Wr fim, não 
serão restituídas. 

Art. 45. O Collt~~io scd fornecido rlns lr.:tstPs, ul~~n-;is e objueto~ 
qu-:~ f•Jr•.~!ll W'\.:1~):\ilri !';, p-~L\ llircct01'i:J, kHn 1' 1lm'l rlt; l:i\5il, :~(i~ 



jHJi,,;;l iJnlcncendl,-lhc n sua receita c despezn, quando o possa 
t;m~r, restituirá a Dirrctoria a irnportancia d<.~s sommas que com 
c.!lle houver ckspcndido. Entrdanto isto só terá lugar quando Q 

Culi<'gio Pstivt'l' em casa s<'paradJ. O excesso da receita sobre a 
düspew que tive• r o Co!kgio, satisfeito o que dever quer á Dircc
turia, quer a din'rsns, e refdto do que lhe fõr nrcessario, rever
Íi~ní ú favo1· fh Providencia, o que fica a cargo da respectiva Su
pNiora cumpri,·. 

Art. 4G. Aos alnmnosrobres do Asylo c escolas se dará gra
t ui lamente eo!uid;l uma vez ao dia, e um só prato; papel, livros, 
<.~r., aqne!les, porém, que poderem pagar, contrihuiniõ mcn-
1\;llmentt~ com u:na esmola para os seus collcgas pobres, a quul 
Sl'l'á nxada pf'las Superioras. . 

Art. 47. As quantias que produzirem as obras que se fizerem 
nas salas de tl'.:~ballio, Asylos e Providencia, serão applieadHs em 
l>encfido proprio, em objectos de uso, ,·cstuario para os alum
nos pubrf's, l\ c. 

Art. M~. As IIH'llinas pobres, que forem admitlidas á Provi
dPm·i:l gr;ltuilamentc, não podcráõ ser retiradas por seus pais, 
l!tlDres ou cnrndnn·s, nntes de completarem 2L armos, sob pena 
dtJ pagan'm por todo o tempo que nella pcrmanecêrão, igual 
quantia ;i qae p;_1gão ns alumnas que contribuem; condit;õcs á 
que os pais, tutores ou curadores se obrigão por escripto ao en
tregarem ns meninas nn Providencia. As quc,nttingircm 21 anuos, 
procurará dar a Associação um atTanjo honesto, ministrando-lhe 
o cofre dJ Providencia um enxoval, e o da Associação um pe
C[IH'no dote, ca~m se ac!Irm crn circumstancias disso. O Conse
lho Superior nomran1 urna assodada para sua protect01·a espe
cial, a H:n de aconsdhor c sobro <'lla velar corno uma mãi, Q 
''"I quanto dla fôr fiel ü educ<lÇào que recebeu, ostentando con
llucta e eoslumes irreprehcnsivcis, será consid{'rada filha da As
socia~:ão. Se pnr motivas plnusireis se dt•san·anjar, conservando
sn no t>stado de solteira, poderá reeolhcr-se á Providencia com 
approvação da respediva Snpcrioril. 

Art. ~!). A entrada dt~ todos os Estabelecimentos que fundar 
a As:;oci:u.~Jo, c que f'llr.~m dirigidos pol' lrmiias da Caridade, 
ll:JYcrú lugar (k,;tin;!dJ para serem pPnsados os pobres que o 
n~·et•ssil:trclll, c p:ll'a esse fim fará nellcs depositar a Directoria 
os mcdieamer.t )S o utcnsis neces~arios. 

Art. 51
}. As Irmã<:s da Caridade, podendo-o, ou as Irmãas 

q:w t;c dl·stinarem á visitas dos pobres enfermos em seu do
•nic'ilio, o farão l:~rando-lhe al;.;uns soccorros, denunciando-os ao 
Consl•llw !)Ui><'rior para este lhes prestar auxilio; c pensnl'áõ 
o:.; dot~lltl'S qn•J se apresentarem para esse fim, nos lugares 
pua j,,so ckstiundDs. 

1\rL 51. Junto aos CoH~gios qne estabelecer a Associilção, o 
(ll·renikndn d<~lle:;, Iuwr;í ~<'!llprt~ um Asylo, c uma Escola emn 
~i..tla dL' tr;_l.!nl!1n~ c pdo 1!1·-'!!0~, c:-ta pa!·a P.S meninas pubt·cs.., 
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Art. 52. As Superioras dos Lollcgios c Casas da Pi·c,viden..; 
cia lt?rào cscripturação privati\·a de receita e despeza, nll.o 
pm·a prestarem contas, pois que não tem que as dar, mas 
para r·egularidadt~ da; casas. Dos dinheiros que rt•cebercm da 
])irectoria, passafiÍõ recibo ao rt~spcctivu Thcsourciro, declarando 
o fim que tem de dar-lhes. 03 Asylos e Escolas com salas de 
trabalho, não t\~ndu Superior·as primativas, serão consideradas 
corno pertencendo ás casas, sob cuja Superiora csth'erem; e 
por isso não terão escripturação e5pecial. 

Art. 53. Logo que os supr·acitados E~tabelecimentos mar
charem com n•gularidade, e que se mantenhào por sua receita, 
estabelecerá a Dircctoria idt~nlicos para meninos, á saber, 
ColiPgios, Escolas sr.cundarias c primarias, e um Hcfugio á 
exemplo da Providencia, partt recolher meninos pobres, insinan
do-lhes não só o que se ensinar nas cscohts, mas um officio 
mecanico. Esks Estabelcdrnentus serão entregues aos Irmãos 
das Escolas Pias ou Christãt~s, c á membros d;Jquellus Con
grcgaçõPs ou Ordtms relig-iosas, qnc se queirüo prestar a tão 
subli111e obra de caridade. Tudo quanto se acha disposto nestes 
l~stututos <icerca das lrmãas da Caridade, SPrá extensivo aos 
qu~ se cnt~arTegarem dos Estabelecimentos para meninos, 
mutatis mutandis. 

Art. 5' ... P<ll'a complemento da obra fundará a Associação, 
logo que seu cofre o permittir, um eslabel<~cirncnto: que se 
denomirwrá ~L1gdalena, no qual serão recebidas as mulheres 
qu3 quizcrem abandonar a má vida, c trabalhar para seu sus
tento, calçado e vcstuario. Este estabelecimento sNá entre .. 
gue ás Heligiosas do Uom Pastor, com as mesm:1s bases e 
condições que os mais, sendo soccorridas, cmqu~mlo o mr d{.) 
mister, pelo cofre da Associação. 

Art. õ!). Fundados que SPjão os cstahelecirncntos já desi~na~ 
dos, poderá a r\ssociat;ão crear outros identicos, mulliplican
du-os, c concorrendo mesmo para que se cstabclcção ou
tros om outros pontos do lmpcrio. 

TITULO 111. 

DISPOSIÇÕES GER.\ES. 

Art. 5G. A Associação aceita estes Estatutos que lhe dá o 
I~x.mo Sr. Bispo seu Pn'sidentc, os approva, c reconhece por Lei. 
organica, com a fuculdade de os ampliar, com tanto que 
tal ampliação dirccta ou indirectarncnto não altPre, rc
formr, modifique ou annulle o que ncllcs se ad1a estatuído e· 
clisposto 1 ficando de m'nhu~n ciTdlo o projf'eto anterior de Es.-
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tatutos da Socit•dade de S. Vicente de Paulo que só se limi
tava a fundação de Asylos, Escolas e Creches. 

Art. 57. S"ndo os presentes Estatutos irreformavcis, quando 
para o futuro alguem pretenda alteril-los sob qualquer motivo 
ou pretexto que S('ja, consíderar-se-ha esta Associação de S. 
Vicente de Paulo da Corte e Cidade do Rio de Janeiro dis
solvida, ficando pertencendo a cada um dos estabelecimentos 
então exist!~fltes, todos os objectos de que est<'ja de posse, e 
quo por ventura ainda lhe não pertença, e as direcções e 
administrações dos mesmos estabelecimentos, ipso facto, ciesli
gadas dn toda e qualquer responsabilidade e condição im
posta pelos respectivos contt·actos, c o dinhrii·o excedente no 
cofre da Associação, e todos os mais que lhe pertenção, re
partidos cnlrc os estabelecimentos que sf'rvircm de recolhi
mentos a um e a outro sexo, em partes proporcionaes ao 
respectivo pessoal. 

Art. 58. A Associaçlío reconhece válidos, c garante os con
tractos celebrados, c os que para o futuro se celebrarem com
petentcrnrnte autorisados, brm comt> tl de-.pcza quo so ha 
feito, c divida que se contrahio pam a fundação dos Estabe
lecimentos em excreicio, e vinda das Irmãas da ·caridade .hi 
elwgadas, c doze que se mnndúrão vir para os mesmos Esta
bcll•ei nwntos. 

Art. 5!J. Quando por qualquer motivo, que })cus não pcr
mittiní qtw se verifi:pw, se dissolver algnrn dos Estabeleci
mentos fundados p!~la Associa\ão, rcvertcr<Íõ todos os objectos 
quo twllc wdst ir p:Ha á Provid~neb c Hefugio. 

Art. GO. Ainda qnn os Estabelec mc~ntos q·J(~ fundar a Asso
ciação pnssiio n devfio or.cupar diiT~rcnfC3 edificios, c ter cada 
um dcnominaç:io e ll.1trono c:-~pecial, conslituiráõ com tudo um 
s) corpo que se denominar;\ se:nprc- Obra Pia de S. Vicente 
de Paulo- ~~ por isso, ainda qtw a As.;ociação, fid ao seu 
principal fim, que é instruir c cduc(lf' a ma~idade de ambos 
os snxos religiosamenlc, cntrngando inteiramente a direcção u 
administração dos mesmos E;tabelceimcnto; á pessoas pertcn
ccnt('s ü Comrnunidadc3 Hcligiosas, tomando-os pelo que dis
pocm nestes E.,tahelecimcntos independentes, para melhor des
empenlw da~ obri;pr;ríos a seu cargo, c resguarda-los das ôscil
laçü()S incvitav1~i::; ti Adrninistra!;(.ics que se substituem, com
tudo não considera os suhredilos J~stabelceimentos d~~;ligados 
da Associa\iio; ante~ pdo t:l)nf rario pu r isso mesmo a c lia 
mais li~ados pelos vint~ulos da C:11·idad,~, coupcrando com seus 
serviços o rl~ndas a levar a ctr~ilo a sublime obra da rege
neração dos lwn'i emtumcs o da sfí.a moral, pela pralica dos 
l'rcceilos da Heligiilo Sanla qnc professamos. 

Art. (i f. A .\ssot·iat;ilo, logt) qne poder, procurará adquirir 
c:lSêlS OH trrreno apropriado para s·~ construir edlficios para os 
:.;:~u-; E·;l:tbekdm!'lllq•, prin~'Í}'Í·l!F{tl tWLt l'r,,yidcn·~Lt e H.cfugio .. 
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Arl. G2. A As..,ocillç.ãn, grtlla :í mr.moria de seu principul 
J<undador o falleeido João Viecntc Martins, se cornpromctte a 
fttzcr educar seus filhos gratuitamente nos Collegios que fundar, 
certa de que as respectivas Administrações dcllcs se prcstaráõ 
com gosto a esta obra de caridade e divida sagrada. 

Palacio da Conceição, t.o de Março de 1855. + Manoel, 
Dispo Capellão-Mór, Conde de Irajü, llresidente da Associação. 
- Monscnhor 1\'epom,uceno, VicC'\-Prcsidcnte da Associação.-
Fr. Jlanoel diJ S. Caetano Pinto, D. Abbade de S. Bento e 
Vice-Presidente da Associação. (S9guem os nomes dos mais so
cios.) 

Confere. -Fausto Augusto de Aguiar. 

DECHETO N. 3.0:20-dc 6 de Dezembro de t8G:!. 

Confirma a conrr~são de duas lotrrins á A~soeiação de S. Yircnlr dr Paulo. 

Altendendo ao que l\le rcprcsrntou a Associação de S. Vicente 
de Pank>, <Í qna I forão concedidas dez loterias pelo Decreto 
n." 881 de 2!t. de Setemb-ro de 1856, e Conformando-l\Je com 
as informações resultantes do exame a que se procedeu, na 
fórma da te i n. o t. 099 de 18 de Setembro de tSGO, c J)ecrcto 
n.o 2.874 de 31 de Dezembro de t8G1: Hei por bem Confirmar 
a concessão das du<lS loterias que restão das dez concedidas 
pelo referido Decreto n.o 881 de 24. de Setembro de 1856. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmpcrio, .Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da 
Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha cnt~~ndido c faça executar. Palacio do 1\io de .Janeiro 
Plll seis de Dezembro de mil oitocentos sessenta c dous, qua
dragesimo primeiro da Indepcndcncia c do lmpcrio. 

Com t1 Ruhrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

l'iscon1c de A lbutJucrque. 
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DI':CRETO N. 3.0:H- de 9 de Dezembro de JSG2. 

C•·t\:t um Commando ~upel'io1· de Guardas Nnrionars nos Municípios dt~ 
Ca,·afl'antt~ e Arr:~ias da Pí·o,·inria de Gúyaz. 

Atlendmulo <Í proposta do Prc:;idcnlc da Província de Goyaz, 
IJci por bem Decretar o seguinte: 

Art. Lo l?ica crendo nos Municipios de Cavalcante e Arraias, 
da Província de Goyaz, um Commando Superior de GuardJs 
N acionacs, formado de dous Batalhões de Infantaria, do quatro 
Companhias cada um, com as numerações de 1G c 17 do ser
viço activo, c duas Companhiõls avulsas, com as designações 
de oitava c nona do serviço da reserva. 

O Batalhão n.o 1ü, c a Companhia avulsa n.o 8, pcrttmcertíõ 
ao Município de Cayalcante, e os outros Corpos ao de Arraias. 

Art. 2. o O Presidente da Província marcará as paradas dos 
referidos Corpos, na conformidade da Lei. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\lcu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado interino dos Ncgocios da Jus
ti~·a, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Ilio 
de .Janeiro em nove de Dezembro de mil oitocentos sc~senta e 
dous, quadragesirno primeiro da Independencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

J o{ío Lins Vieira Cansansão de Sit?imbú. 

DECfiETO N. 3.022-de 9 de Dczesnbro de 1862. 

Crl'~n no T<'rmo da Villa de Itajahy, na ProYincia de Santa Catharina, o lugar 
de Juiz Municipal, que acenmulará as funcc;oes de Juiz de Orphaos. 

Hei por bem Decretar o SPguinte: 
Artigo unico. Haverá no Termo da Villa de ltajahy, na 

Provincia de Sauta Catharina, um Juiz Municipal, que accu
mulará as funcçõcs de Juiz de Orphãos. 

João Lins Vieira Cans:msão de Sinímbú, do 1\Icu Conselho, 
Ministro c Secretario de Eslauo dos Negocias da Agricultura, 
Comrncrcio e Obras Publicas, e interinamente dos da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro aos nove de Dezembro de mil oitocentos sessenta e 
dons, quadragesimo primeiro da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Hul)rica de Sua 1\f.1gcstadc o Imperador. 
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ElrYa ft catrgoria de BatalhEo a Srcçiio de Batalhão de Infantaria d1! 
t~uanfas Nac:onacs do srn i~ o actho, crcada no .Munkipio tlt~ \' otuwr<n a 
da ProYinl'ia do Paraná. 

Altendcndo iÍ proposta do Presidente da Província do Par:mü, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. 1;--ica elevada á categoria de Batalhão, de 
<iuatro Companhias, com a designação de sexto , a Secção dt~ 
Batalhão de Infantaria n. o 3 do serviço aclivo ria Guarda Nacional, 
ercada no Município <le Votuverava da Provincia do Paraná, 
c revogado o llecrelo n. 0 2.498 de 28 de Novembro do 1859. 

João Lins Yieira Cansamão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado interino <los Ncgocios dn J ns
tiça, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do JHo de 
Janeiro em nove de Dezembro de mil oitocentos scssenla c duus, 
quadrugcsimo primeiro da lndcpcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

João Lins "Vieira Cansansão de Sinimbit. 

HECHETO N. 3.02'a.-dc 9 de Dezembro de 1E62. 

Dr~li~a do Commanflo Stqwrior da Capital da Prm inria do I'<"rauú :1~ 
Fregur1.ias tio Príncipe, Hio 1'\rgro e Palnwira, c cn\.1 ll( lbs um 110\ o 
Comm:IIHlo Superior, forn:ado dos Corpos or~anisados nas lll<'~mas lrr
~uezias. 

Altcndcndo ú proposta do Presidente da Pro\'incia do Param\, 
Ilei por bem Decrelnr o srguinlc: 

Art. t.o Ficão desligadas do Commando Superior da Capital 
da Província do Paraná as Freguezias do l)rincipc, lHo NcriTO 
c Palnwirn, e creado ncllas um novo Commando Superior, for
mado dos Corpos organisndos nas mesmas Freguezias. 

Art. 2. o ·Fica revogado, nesta partt>, o Decreto n. o 1. ~(0 
de 21 de Fevereiro de 1855. 

Jorro Lins Yicit·a Cansansão de Sinimbú, do !\teu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado interino dos Ncgocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo 
de Janeiro em nove de Dezembro de mil oitocentos sessenta e 
dous; quadragesimo primeiro da Indcpendcncia c do ltllperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

J otío Lúls l't~ei'ra Cansansiio de Sinimhf. 



r:rt<a um fhLdh;11l de• na;trtl;ts ~aciurléles do srniço tla l'CSt~na na Capital 
·- IT:t Prolitiríu do 1' arauá . 

. A.tte!lllnndo <Í proposta do Presidente ela Província do Paraná, 
liPi por hem Decn·tar o srguinte: 

Art. t.u Fiea errado 11a capital da Província do Paraná um 
Batalhão 1le Infantaria da Guarda Nacional, de seis companhias," 
•~om a designação do primeiro llo serviço da reserva, o qual 
tn!'á a sua parada uo lugar quo lhe f,'Jr marr.ado pelo Prcsidcule 
tia l,rovincin, ua ronformidadc~ tla IPi. 

Art .. 2.° Ficiío pxlindas a companlti.1 tll) serviço da rcscrvn, 
nc~<Hla no l\1 1111ieipio de ~- Josl~ dos Pinltar~s, n as Sect;tií'S de 
f:ouJpanltia, organisa1las nas l'rt•guc•zins do Amparo, c Campo 
Largo, (H'I'It•ucc·nt•~ ao nw~mo servi1;o. 

Art. :L·• Fka n~vo~.!;<Hio ncsla pt~rto o Decreto 11." 1.5f)0 de 
':!I de FPn'rd ro d•l itt.)!:i . 

.lt1ão Li11~ Yi<\Íra Cansansfio dl' SiuillllHÍ, do ~leu Conselho, 
1\liuistro o St•<·retario do Es!aclo interino dos NPgocios da Jns
lic;a, ussim o knlla entendido e faça t~xccutal'. Pulacio du Hio 
do Janeiro f'm nove de Dezembro de mil o!toccntos scssl'nta 
(l dou-:, cruudragesirno primeiro da lndepentlcncia n do lmperio. 

Cillll a Hubriea d<' ~u:1 )Jagestade o lmprmdor 

VECHETO \. :J.02lj-de !l de J>ez<'mhro d1~ 1RG~. 

f:l,~,~~ á cateto' ia d·~ C.orpo o E-quadr:1o dt• Cunl!laria :nubo da Gtllll'tltt :'\a .. 
•·ional, ncado na Frl'gm•tia de l\Jilta (;roslilt, da }lroriuria do l)aruuá. 

Attc'rHlendo rí propo:-.ta do Pre~identc da Provincia do Pal'anc.í~ 
Jld por· bem Decretar o seguinte: · 

Art. 1. o Fjca Plevado á categoria de Corpo,. de quatro Coru
pnniJias, com u dl$ign:tçlio de quinto, o Esquadrão avulso de 
c~.n:aJlaria da Guarda Ni:iCÍOilil), nu•rwro tn~s. cn~ud~ na Frc-· 
guezia <h lluuta Gros~a. da ri'liYÍiiGii.J Jo r.,r:.:.~, e re•,q; do 
nesta parte o Decrdo n.o J .~)61 dt~ 2l de Fevereiro de 185b. 

Art. 2. u O referido Corpo 1t•rá n sua parada no lugar, qtw 
lhe for marcado pelo Pn•sid1~nte dn Prorinci<t, na ft'1rrna da Lei. 

João Uns Vieira f:ansnnsão de Sinirnbú, rio J\.leu Conselho, 
.1iir.: 't<o f' <'.;·rr.'tlrio tl1• E~t;:do inlf'rinn fim '\t'gMins t.b Ju.;tiça~ 
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\i~SÍill I) tenha l'Hlendido e fac;a cxecul•tr. l)alacill elo Rio rh~ 
J;weiro em nove de Dezembro de mil oitocentos st•ssenll u 
d-ous, quadragesimo primeiro da Indcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

DECRETO N. 3.027- de 9 de Dezembro de 1862. 

M<1rca n ord;·n~Hlo do Cart'errim da SaMa tlc Guarntu!1a na ProYÍild:4 
do Paraná. 

Ht'i pot· hrm Of•eretar o srguink: 
· · ··-:- ",;,.' F>~• mnrcwlo o ordr.nado mmwtl de oitrnll 

mil r<"·i~~ ;,u Cat-rci·eiro d:.1 Cadc~a de Guaratuba, n:t ProYincia 
tlo Paraná. 

João Lins Y ir~ ira Cansnns5o de SinimhiÍ, tlo ~leu Conselho, 
Ministro c Secret,uio de Estm1o interino dos i'egoeins da Jus
tiça, assim o tenha entendido e façn C"\!'cntar. Palacio do 1\io 
<h Jntwiro em 11ove de Jkzembro de mil oitocentos sessenta 
!~ do:ts, qn1liragrsimn primeiro da lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a Hn!H·ica d:~ Sn::t ~Iagc·.iladc o lmpcrnü·or. 

João Lin~ J'ieira Cans[wsão de Sinim!ní. 

DECHETO N. ~L028- de H de Dezembro ue l~ü~. 

Cn\1 no Tt'rmo fiC ~-nn!a \lat·ia 1\Iagfl.tkna, na rro\'ineia dn Hio tlc .laneir\1 H 
la;;ar de Juiz l\lnniripJl, <(UI~ a·~eumulará as fu:w~·)e:; de Juiz de Orphfios. 

Hei por hem Dcrretar o srguiuln: 
Artigo unico. Haverá no Tt~rrno de S.mla Maria l\la~d;ti,•Jw, 

ullimamPnte crcado na Pmvincia do Rio de Janeiro, um Juit 
Municipal, qne accumulará as funcçõcs de Juiz de Orphnõs. 

João Lins ViPira Cansansão de S~nimbu, do 1\Icu Conselho, 
l\linistro e Secretario dt• Eslado dos Ncgoeios da Agricultura, 
C!J:nmPrcio c Obra' Publicas, e interinamente dos da Ju-.t.if,~a, 
assim o tenha entendido e fuça cxe~~utar. Palacio dn Hio do 
.l<mt-ÍI'o t~m nove de Dcwmbro dt~ mil oitocentos sessenta f~ dous 
qnadf<lgcsimo primeiro da lndcp~~ndencia c do lrnpcrio. , 

Com .-1 Hubrka de SuJ Magc:,tadc o Lnper<:~dor. 
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I>ECRETO N. 3.029-de 9 de Dezembro de 18ü2. 

Cn'·a lllll Batalhiio df~ lufaalaria de Guarda.~ i'-ladona<'s do seni~o da re
srna, no l'llunicipio da Capital da Pro,incia das Alagôas. 

Attcnrlcndo :í proposta do Presidente da r rovincia das Ala
fHhs, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica crcado na Fr·eguezia de Nossa Senhora dos Pra
zeres no 1\Junicipio da Capital da Província das Alagôas, um 
Jl;üalhão de Infantaria de Guardas Nacionaes, de quatro Com
panhias com a designação de 1. o do serviço da reserva. 

Art. 2. 0 O referido Batalhão terá a sua patada no lugar que lhe 
ftir marcado pPio Presidente da Provincia na conformidade da Lei . 

. João Lins Yieira Cansansão de Sinimbú, do .Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de E'itado interino dos Ncgocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo 
de Janeiro em nove de Dezembro de mil oitocentos sessenta 
c dons, qua<lragcsimo primeiro da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua lUngesladc o Imper3dor. 

J oào Lins Vieira Cansansào de Sinimbú. 

DECRETO N. 3.030-de 12 de Dezembro de 18G2. 

Approva o contracto feito com a Companl1ia l\lacalu\ '~ f.ampos, par:~ a 
navegac:üo por lapor <'Utre o pm·to do Hio de Janciw P o r1c C:1ran•llas, 
flit Da h ia, c para a uaregação llu' i<d de S. José de Portu-.Airgrc até 
Santa Clara. • 

Hei por bem Approvar o contraclo cclebrJclo nesta data entre 
o Governo Imperial c a Companhia 1\lacahé c Campos, repre
sentada \1or seu Presidente Francisco Teixeira de Miranda, para 
a navegaçi'io costeira por V apor entre o po!'to do lHo de Ja
m~iro c o de Caravellas, na Província da Bahia, com escala 
pelos portos intcrmcdiarios da Yictoria e de S. José de Porto
A lcgre, c bem assim para a n:lvcgação fluvial deste ultimo por lo 
at{~ Santa Clara na Província de .1\tinas Gcracs, mrdinnlc as 
condições que com este 1Jaix1io assignadas por João Lins Vieira 
Cansansão de Sinimbú, do meu Conselho, Senador do lmpcrio, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mareio c Obras Publicas, que assim o tenha entendido c faça 
''xccutar. P.llaeio do Rio de Janeiro em doze de Dezembro dn 
mil oitoecntos sessenta c dous, quadragesimo primeiro da In· 
(kpendencia c do Irnpc1 i o. 

Com a Hubrica de Sua l\fagcs{ude o lmprrador. 

.loi'ia Lins Vieira Cansan~ào d(· Sini111!Jú. 
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COXLllt;ÕES A I)UE SE ltEFEUE O DECRETO N. 0 3.030 nESTA 11.\TA. 

1. 0 A Companhia de Macahé c Campos obriga-se a fazer men~ 
sal mente uma 'i agem deste Porto ao de Caravellas na l'rovincia 
da Bahia, com çscala pelos portos intermediarias da Yictoria, c 
S. JosédcPortoAlegr(', e deste ao deSanta Clara norio l\lucury. 

2. o O seniço da navegação cost<'ira s1·rá feito pelo vapot· 
Diligente, podendo a Companhia na falta deste empt·rgar o 
vapor Gerente ou outro, cuja capacidade, ferça, srgurança c 
velocidade não sPjão inferiorrs. 

3. 0 A navegação fluvial, será feita por um vapor, cujo calado 
nno seja superior a tres palmos, com a força precisa para re
bocar urna prancha de dimensão igual á maior das que o Governo 
tern actualrucntc naquellc serviço, devendo além disso olfcreecr 
o mesmo vapor commodos suflicicntcs para o transporte dos 
passageiros. 

4. o A sahida d'este porto será em um dos quatro dia~, que 
prece:derem a qualquer das luas nova ou cheia, segundo fôt' 
acordado entre o Governo e a Companhia, sendo nnnuncinda 
com antecedcncia pelo menos de cinco dias. 

5. o A demora no porto da Victoria será do tempo necrssario 
para o embarque c desembarque das cargas c pnssagciros, não 
podcntlo em caso algum exceder do 2ft. horas. A sahida de S. José 
de Porto Alegre terá sempre lugar na primeira maré do dia 
posterior ao da entrada, ou logo que estiverem a bordo os 
passageiros c cargas, vindos de Santa Clara. No porto de Cara
lcllas a demora será de q.8 horas, se porém durante esse tempo 
o vapor subir até S. José de PeruipC', pilra ahi rec<'bcr passageiros 
<lll ('argn, essa demora podcrú ser espaçada por mnis 24- horas. 

().o SPis horas depois da chegada do vapor costeiro ao porto 
de S. José de Porto Alegre, ou o mais lilrdar na primeira 
maré do dia seguinte, srguirá dalli parn Sauta Clara o vnpot· 
dt•stinado á navegação fluvial conduzindo cargns c passageiros, 
o qnal ahi se demorará sómcnte 12 horas, voltando logo n S. José 
fie Porto Alegre para cneontrar o vapor da navegação costeira 
em seu regresso de Cararellas. 

7. o A Companhia obriga-se a manter a navegação a ''npor 
entre S. Jos,~ de Porto Alegre e Santa Clara sempre ·que o 
•·stndo do rio pennitta a praticabilidade dessa navcgaçiío, c na 
impossibilidade de fazô-lo, descmpcnhaní esse scniço por meio 
de canôas ou pranchas. Obriga-se igualmente a cntrrgar com 
a possiVl'l brevidade em Santa Clara os objectos destinados a 
t'sse ponto, de modo que iÍ chegada do vapor costeiro na viagem 
suhsequentc, tenhão já sido expedidas para allí todas as cargas 
transportadas na viagem antecedente. 

8.0 O preço das passagens c fretes, será fixado por meio de 
urna fabclla organisadn annualmenle pela Companhia, c appro
nda pelo (;oYern''· 



~•." A Companhia obriga-s1~ a fazer conduzir gratuilaincule 
em cada viagem até seis passageiros de Estado com suas baga
grns, sendo dous de ré, c quatro de prôil, sujeitos comtudo 
ao pagamPnlo das respectivas comedorias. 

Pelos passaóciros que o fioverno, ou seus Dclf•gados mandarem 
adrnlttir alé1n d:HJUelle numero, serão pagas as passngcns com 
ab •liuH·nto de dez por crnto dq pa·eço da labcl!a, e se forem co
lonos o abatimento será do vinlc por crnto. 

Fica rn!Pndido. que as passagens de ré serão concedidas só
mcntr~ a Olll~1ae~ do Exercito ou da Armada, a Empregados 
public,,s, ou pc3soas commissionadas pelo Governo, que nno 
tivt•rcm rccrbido ajutlils de custo para as dcspczas de yiugem, 
e a suas mulheres c filhos. As passagrns de prôa scr·ão dadas n 
colonos; a prw;ns de pret elo Exercito ou da A rrnada ; ás quo 
f,,ri'tn invalidas, ou houverem obtido baixa; e a pessoas in
digeutrs. 

As ordens concedendo passag.~ns de E~lado d ~veráõ f.tZer ex
pressa menção da classe a que pt•rtencer o passageiro, e no 
caso contrario podPr<l n Companhia exigir o pn•ço da passagem. 

N<lo se conccderiÍÕ passagPns por conta de viagpus futuras, 
nc:n t:in rouco por indt•rnnisação das passagens de viagens já 
dfcctuarlas, r. sob nenhum pretexto admittirá a Companhia es
cnnos ou eriados rlos passageiros, como passageiros de Estado; e 
quand·• o f.tç:•, terá direito a havPr a importancia da passag1~m 
dos que r.xct•de:·em o numero fixado, ou dos que não se acharem 
nas condiçõ!~S marcadas pelo prc.,t~ute artigo. 

No cas~l porém de ncompanlwl'~m a crianças menores de trc., 
annos, p Hlel'<io St'l' C:i~es escravos ou criados admitlidos, c mPsmo 
ar:t:om moda dos á ré, s1~ as c1'ian1;as ahi forem, scnuJ ellcs con
siderrHlns como meios pas..;ngciros. 

Üi pas:-;agt•iros menorr.s de trcs annos nfio são contad1lS, c 
d:~s~a idad·~ atl~ doze annos se consid,~riio lllt~io; p:1ssa.~ciros. 

tO o A Companhia far<i tr.m;;pnrlar gratuilamcnb na fórrna dos 
I?gttlanwnlos em vignl', as malas de Correio. b,..,m com:1 qnacsrp1ct' 
vaJ,,n~;. on carg ts rcmcllidils por ordem dtl Govnrno ou do seus 
lhlt•gados, niio cxc~~~~(~nrlo estas o p~so d~ du:ts toneladas em 
cada viagPrn de ida ou de volta; no caso de excesso seni pago 
o rrspi•ctivo frete com o abatimento de dez por crnto do preço 
da tab•·lla. SP porém as cargas con.,tarem de rn~chinas, c uten
silio:i deslin,tdos á lav;jura, será cntãJ o ab:.ttimento de ,·int~ 
por cento • 

. t t. o O Govrrno obriga-se a pagnr á Companhia por cad;J 
V!ilgi'm n~donda da navegação costeira a quantia de quatro 
contos de r{~is, ú vista de attestado da Presidcn1~ia da Província 
do Espírito Santo, e recibos pasmdos pelos Agentes de Correin 
dos outros portos. 

12 o Pela demora d!~ c<ula um dia que tiver o vapor na snhida 
•!n Jnrlt~ do Hi!l dP .L11riro, ou de qnalqnrr outro de escala 
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:o;ofl'rerá a Companhia a multa de JOO~:p()OO, quo Jlae sení Ílllposlil 
administrativamente. A mesma quanlhl pagarü o Gon~l'llo á 
Companhia quando a demora provier dt~ ordem sun, ou do 
qualqu('r dos st~us Delegados. 

13. o Se a Companhia dcixat· do rffectuar a viagem por f:11la 
tle navio proprio, préviamenl.o approvado pelo t;o,,m·no, 11fio sú 
dr>ixará de receber a subvenção estipulada, como pügará dt~ 
multa a metade desse valor. 

H ... o Se a viagem fôr interrompida por causa de força maior 
devidamente justificada, a Cornp:mhia só teri.Í <lirt'ito á parto da 
subvenção con·espondente ;Í distancia ciTcctivamelltc navegada. 

15. a Além da subven<;ão de quo trata o art. 11. o para o 
serviço da nn,·egação costeira pagará o Gowrno á Companhia 
a quantia de quinhentos mil réis mensaes pelo SPrvi<;o da nnvc
gaçllo fluvial, sendo este df~cluado na confonnidud•~ do art. 7. o 

A fulta do c um pri:nento de qualquer das COIHJi~ões relativas 
a esta navegação sujeita c1 Comp:mhia á multa de eem mil réis 
a nrn conto de réis, imposta administrativamente. 

16.0 Para auxiliar o serviço da nave~açfio fiuyial a Comp:1nl.tia 
receberá do Governo o vapor Peruipe c as pranchas que S6 

achão no 1\lucury, c bem assim os arma1ens de deposito d6 
S. José de Porto Alegre c de Santa Clara : todos e~sp:; 11bjectos, 
findo o prazo do contracto, serão devuhidos ao Governo em 
bom estado de~ conservação, tendo-se em alten~·ão o uso que 
tiverem tido durante o tempo decorrido. 

Fica porém expressamente prohibido o transporte de madeiras 
no vapor c nas pranchas. 

17. o Os Yapores empregados na navegação costPira farão a 
''iagem na raziio pelo menos de 9 milhas por hora sendo fixada 
n distancia d1~ste· porto ao de Caravellas em !,.47 milhas, isto t-, 
253 até a Victoria, 167 desse porto ao de S. José de llorlo 
Alegre, c 27 deste ultimo ao de Caravcllas. 

Esses vapores dc\'Cráõ ler a bordo pelo menos trinta cintas 
de salvaçãu. 

18.° Fica livre á Companhia tocar nos portos intermediarias 
de Itapemerim, }liurna, c Guarapari 

19." A CompanhiJ fornecerá ao Gn\'erno até o t.o do mez de 
l\lurço de cada anno uma tabella das cargas c passageiros que 
houver transportado, c um balancete. da receita e dcsp<·zn do 
armo anterior. 

20. o Os vapores da Companhia empregados nesta nan•gação 
gozaráõ dos mesmos privilegios, que compelem ás embarcações 
de guerra nacinnacs, ficando comtudo sujeitos aos n•gulamentos 
polieiaes, e á fiscalisação das Alraodegas. Esses vapores serão 
postos á disposição do Governo quando as nt~Ct'S!-idadcs publicas 
o exigirem, preced~ndo ajuste com a Companhia. 

2.1. o As infracçõcs das disposi~õcs acima cspecHkadas, qne 
uão rstirrrrm slljt!ila.:: ;, HiH1ta.; P~pr•riae~;, serão puuidns com a 
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imposição f,•ila :.Hlulini.slrali\'amrnlc de uma mulL1 de uuz(n(os 
111il r{•is att'~ dons contos de réis. 

22. o O presente conlracto vigorará por c;paço ue cinco annos 
n contar do dia 1.0 do nwz de Janeiro de J8ti3. 

Palacio do Hio de .Janeiro em 12 de Dezembro de 1862.
J orlo Lins rieira Cansansão de Sinim ~ú. 

DECHETO N. 3.031- de 17 de Dezembro de 1862. 

C mecdc {t Sociedade denominada- Instituto Polytcdmico Brnsilriro- nu
tnrisat;fío para cxcrecr suas funeç0es, c approvu os respectivos Estatutos. 

AI tendendo ao que representou a Dircctoria da Sociedade de
nominada-Instituto Polytcchnico nrasileiro,-estabclccida IICI\

ta Ctlrte, c de conformidade com a l\Iinha lmmediata Uesolução 
dn 6 do col'l'cntc mez, tomada sobre parecer da Secção dos Nc
gocios do lmpcrio do Conselho de Estado exarado em consulta 
de 21 de Novembro líltiruo : Hei por bem conceder á rncs111a So
ciedado autorisação para exercer suas funcções, c approvar os 
respectivos Estatutos; ficando as alterações, qun nelles se fize
rem, sujt'itas a appro,·açfío do Govcmo, c bem assim os regula
mentos de que trota o nrl. 6. 0 nos <:asos que contcnhão materia 
pi'Opria ele Estatutos; do quo se lhe passará a competente carta 
para servir-lhe de titulo . 

. O 1\Iarquez de OI inda, Conselheiro de Estado, Senador do 
lmperio, Presidente do Conselho de Ministros: Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do 1\io de Janeiro em dpzasetc 
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e dous, quadragcsimo 
primPiro da lndt•pendcncia c do Jrnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

lJlarque% de O/inda. 

Estatutos &lo Instituto Polyteehnleo Brasileiro. 

Art. t,o O Instituto Polytechnico tem por ohjcclo o estudo e 
o ditfusão dos conhecimentos thcoricos c praticos dos dift'erenlt•s 
ramos da Engenharia, c das sciencias c artes acccssorias. 

Art. 2.a Os soeios st>rão de tres dassrs: honorarios, Pllt~c.tiros 
(' ('OITPSJlOIH\Pil\PS. 
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Art. 3. o Será eleita annualmentc uma Dircctoria composta de : 
1 Presidente. 
1 Vice-Presidente. 
2 Secretarios. 
1 Thesoureiro. 
A excepção do Presidente, que poderá ser escolhido da classe 

dos honorarios, os outros o serão dos effectivos. 
Art. 4. 0 A joia de entrada, é, para os socios elfectivos e cor

respondentes residentes no Imperio, de 20~000, além de 2~000 
de mensalidadP paga por semestre adiantado. 

Art. 5. o O Instituto publicará em períodos determinados, 
uma Revista, contendo as actas de suas sessões, e o mais que 
jnlgar conveniente ao objecto de sua ct·eaçiio. Todos os socios te
rão direito, desde a dala de sua admissão, a um exemplar tanto 
da Revista como de outra qualquer publicação do Instituto. 

Art. 6. o O f nstituto, tendo em vista os cinco artigos anterio
res, organisará os regulamentos que julgar necossarios. 

Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 1862. 

Conforme.- Fausto Au,quito de Aguiar. 

DECRETO N. 3.032-dc 17 de Dezembro de 1862 . 

.lbre ao Ministerio da Fazenda um credito supplementar de 705:000.000 
para o exercido de 1861 a 1862. 

Sendo insufficientes o credito concedido ao Ministerio n:1 Fa
zenda pela Lf4i de 27 de Setembro de 1860 n. 0 1.114, e os seus 
supplementares abertos pelo Decreto de 23 de Abril n.o 2.918, 
e Lei de 9 de Setembro n.o 1.178 do corrente anno, para as 
despezas do exercício de 1861 a 1862: Hei por bem, na con
formidade do § 2.0 do art. 4.0 da Lei de 9 de Setembro de 
1850, n. o 589, Tendo ouvido o l\leu Conselho de Ministros, Abrir 
mais o credito supplementar de setecentos e cinco contos de réis, 
que será distribuído de accordo com a tabella annexa, e em 
tempo competente levado ao conhecimento da Assembléa Geral 
Legislativa. 

O Visconde de Albuquerque, do Me1l Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario de Estljo dos Negocios da Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o 
tenha entendido e faça executar. Pahtcio do Rio de Janeiro 
em dezasete de Dezembro de mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragesimo primeiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

· Yisconde de Albuquerq1te. 
J'.\RTF. Jl, l~il~. ;,., 
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.Tahella a" qne se refere o Decrrto n. o 3.0:H de.~tfa data. 

§ 1.<~ Juros, amortização c mais dcsprzas da 
divida extemn fundada pertencente ao 
Eslildo ........................ ·. · · · 

~ 4.° Caixa dll Amortização filial da llahia, &c. 
~ J 1. Administração de Estamparia e Impressão 

do Thesouro NacionaL •............•... 
§ f!t.. Ajudas de custo e gratificações por serviços 

tcmporarios c cxtr·aordinarios .•........ 
§ 18. Juros do cmprcstimo do cofre dos Orphãos. 

521 :000~000 
40:000~000 

fa-:000~000 

!.,0:000~000 
100:000~000 

705:000j'i)000 
Palaeio do llio do Janriro, 17 de DPz<'mbr·o de 1862. -

Yiscondc de Albuquerque. 

DECHKfO ~- 3.o:u- tle 17 de nczemhro de 18G2. 

f:onflnna a r·oncrs;;Jo dl' uma lol('l'ia ú .\ssociaçilo dr Cat'idatlc desta Ct)rlt>. 

Attcndcndo ao que 1\Ie representou a Assor.iação de Ca:-idade 
desta C<'lrte, ü qual foriio conecdidas quatro loterias prlo Dc
crdo 11. 0 942 uc Hi de .Junho uc 1858, c Conformando-Me com 
\\S informações resultantes uo exame a que se procedeu, na 
fôrma da Lei n.o 1.099 de 18 de Setembro de 1860 e Decreto 
n.o 2.87!a. de 31 de Dezembro de 1861: Hei por ~em Confirmar 
u conecssão de uma loteria que resta das quatro conccdidus pelo 
referido Decreto n.o 942 de 16 de Junho de 1858, com a clausula, 
porôm, de que não sú o seu producto, mas ainda o das outras 
Ln•s já extral1idas, seja empn'gado em apolices da divida pubUea 
iualinnavcis, c com o onus de reverterem ao Thcsouro, no caso 
de dissolução da referida Associação. 

O Visconde de Albuqurrquc, Conselheiro de Estado, Scna(jor 
do Irnpcrio, Ministro e Secretario de E:,tado dos Ncgocios da 
Fazenda c Presidente do Tribunal do Th-esouro Nacional, auim 
o tenha cntenflido e faça executar. Palacio do llio de Janeiro 
eiH dezasctc do Dezembro de mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragesimo primeiro <la Jnd<'pcndcnc.ia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagcstade o Imperador. 

ri.~cr;nde de A lhuqurrque. 



DECRETO N. 3.0J~-ue 17 de Dezembro d~ 1862. · 

Confirma a concessão de tres lotçrias á Ig1·cja Matriz de Nossa Senh~ra da 
Conceição da cidade de· Aracajú, na ProYinda de Sergipe. 

Attendcndo ao que Me representou a Com missão admi nistta
tiva da Igwja Matriz de Nossa Senhora da Conceição da ddade 
do Aracajt1, na Provinda de Sergipe, á qual forão concedidas 
quatro loterias pelo Decreto n. 0 993 de 22 de Setembro de 18ã8, 
em beneficio das obras da mencionada 1\latriz, c Conformando-Mo 
com as informações re.:mltantes do exame a que se procedeu, 
na fórma da Lei n. o 1.0G9 de 18 de Setembro de 1860, e De
creto n. 0 2.874 de 31 do lkzembm de t8Gl: Hei por bem 
Confirmar a concessão das lrPs loterias que restão das quatro con
cedidas pelo referido Decreto n.o 993 de 22 de Setembro de 185!';. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro uc Estado, Senador 
do Impcrio, Ministro c Secretario de E: b1lo dos Negocios da 
l<'azenda, c l}n~si<lcnte do Tribunal do Tlwsouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palaeio do Hio de Janeiro 
em dezaseto de Dezembro de mil oilocrnlos sessenta e dous, 
quadragcsimo primeiro da lmlcpcndcncia e do lmperio. 

Com u Uubrica de Sua 1\Iageslade o Imperador. 
nsconde de .:ilblltjUUfj!le. 

DECRETO N. 3.035-de 17 de Dezembro de 1862. 

Coutirma n conerssão de uma loteria <Í Irmawlade do Santíssimo Sacra
mento da fregnezia de Nossa Senhora da Gloria desta Curte. 

Attcndendo ao que Mo representou a Irmnndadc do Santissimo 
Sacramento da rrcgu~zia do Nossa Senhora da Gloria desta 
Córte, á qual forão concedidas oito loterias pelo Decreto n.o 008 
de 12 de Agosto de 1857, c Conformando-Me com as infor~ 
mações resultantes do exame a que se procedeu, na fórma da 
Lei n. 0 1.099 de 18 de Setembro de 1860, c Dect·eto n.o 2.874 
de 31 de Dezembro de 18(H: Hei por bem Confirmar a Con
cessão, de uma loteria que resta das oito concedidas pelo refe
rido Decreto n. ó 908 do 12 de AB'"Jsto de 1857. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Seéreturio de Estado dos Negocios da 
l<,azenda, c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacionàl; a~9ini 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Itio ele Ji:lnciro 
em dezasctc de Dezembro de mil oitocentos sessenta c dous, 
quadragesimo primeiro da Indcpcndencia c du lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 
Jlisconde de .il!Ju,zucrqnc. 
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DECRETO N. 3. 036 -de 24 de Dezembro de 1862. 

Abre um credito supplemen ta r de 111 : 700S000 para occorrer ás despezas 
feitas com soccorros publicos dentro do exercido de 1861-62. 

Hei por bem, de conformidade com o § 2. o do art. 4. o 

da Lei n. o 589 de 9 de Setembro de 1850, Tendo ouvido o 
1\feu Conselho de Ministros, Autorisar a abertura de um credito 
supplementar de 111 :700!1)000, para occorrer ás despezas feitas 
com soccorros publicos dentro do exerci cio de 1861 -62, 
devendo esta medida ser JJresente á Assembléa Geral Legis
lativa para definitiva approvação. 

O Marquez de Olinda, ConselhP.iro de Estado, Senador do 
lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre:. 
tal'io de Estado dos Negocios do Jmperio, assim o tenha enten
dido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte quatro 
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo 
primeiro da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

JJfarquez a, O/inda .. 

DECUETO N. 3. 037 -de 26 de Dezembro de 1862. 

Crêa cinco lugares dP Corretores, tres de mercadorias e dous de naliOJ, 
para a Praça do Commcrcio da Côrte. 

Hei por bem, na conformidade do art. 67 do CodiflO Com
mercial, e do art. 2.0 do Regulamento n. o 806 de 26 de Julho 
de 1851, e sobre Consulta do Tribunal do Commercio da Côrte, 
crear cinco lugares de Carrctores, sendo trP.s de mercadorias 0 
dous de navios, para a respectiva Praça do Commercio. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu•Coriselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, e interinamente dos da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos-· sessenta 
c dous, quadragesirno primeiro da lndependencia e do lmperio • 

• 
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jolio Lins Yieira Cansansão de Sinímfrú. 
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DECRETO N. 3.038- de 29 de Dezembro de 1862. 

CoocE.'de ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publica& mais 
um credito de :-!0:0008000 para as despPzas com a Exposiello Nacional, 
pertencentes ao exercício de 186J -1862. ' 

Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei por bem, 
nos termos do § 3. 0 art. 4. 0 da Lei n.o 5~9 de 9 de Setembro 
de 1850, Conceder ao l\finistcrio da Agricultura, Commercio 
o Obras Publicas mais um credito extraordinario do trinta 
contos de réis pam occorrer ás despezas feitas, c que ainda 
se tem de fazer com a Exposição Nacional de productos naturaes 
e industriaes, as quaes pertencem ao exercido de 1861-1862, 
visto que não forão suflicientcs os crcditos, no valor de cincoenta 
contos de réis, concedidos ao dito 1\Iinisterio pelos Decretos 
ns. 2.84.9 c 2.876 de 16 de Novembro do" anno passado, c 
4 de Janeil'ó do corrente; devendo aquelle ct·edito de trinta 
contos de n~is ser incluído na proposta que tem de ser apre
sentada a Assembléa Geral Legislativa, em tempo opportuno, 
pam obter definitiva approvação. · 

João Lins Vieira Consansão de Sinimbú, do l\Ieu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 
vinte e nove de Dezembro de mil oitocentos sessenta e dous, 
quadragesimo primeiro da Indcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Canllansào de Sinúnbú. 

DECRETO N. 3.039-de 30 de Dezembro de 1862. 

Designa a ordem segundo a qual devem ser ( ~•rahidas as loterias no anno 
de l!S63. - ---

Hei por bem, em conformidade do art. 2. e da Lei n . • 
f. 099 de 18 de Setembro de 1~60, que, a respeito das lo
terias cuja extracção deve ter lugar durante o proximo anno 
de 1863, se observe a ordem marcada na tabella que com 
este baixa, assignada pelo Visconde de Albuquerque, Couse
lheiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro e Secretario 
d9 Estado dos Nngocios da Fazenda u Presidente do Tribo-



nal do Thesouro Na·:ional, que assim o teuba entendido c 
faça executar. Palacio do lho de Janeiro em trinta de Dezem
bro de mil oitocentos sessenta e dous, quadragesimo primeiro 
da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a Uubl'ica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Yisconde de A.lbuqt~erque. 

Tnb~Hu tlas loterias que, IH\ eonformidade do Def"reto elesta. 
«lata, tent tle set• ex tl'alaidas dut•ante o anuo de t 863. 

L. a A 27. a para obm e patrirnonio do Hecolhimento de Santa 
Thercza. Dcerclo n. o 875 de 10 de Setembro de 1856. 

2. a A 14. a a favor da Academia de .Musica e Opera Nacio
nal. Decreto n. o 079 de 15 de Setembro de 1858. 

3. a A ·11. a a favor do Conservatorio de l\Insica desta COrte. 
Decreto de 27 de Novembro de ·1841. 

4. a A :2." para as obm~ da ::\In triz de Nossa Senhora das Brotas 
no Joazeiro, ua Provinda da Jluhia. Decreto n. 981. de 22 de 
Setembro de 185~~. 

5.a A 13.a a füvor (la Academia de Musica c Opera Na
cional. Decreto n. o 979 de J!) de Setembro de 1858. 

n.a A 2.a para as obras da l\Jatrizdo l\\ossaSenhora da AJ~lda 
do .Hl m Jardim, na Província da Bahia. Decreto n. o 984. de 22 
de Setcmbt'o de 1858. 

7. a A 1. a para as obras da Matriz dn Ubat.ubn, da Pro
víncia de S. Paulo. Dcen~to l\. 0 9!)7 de 5!2dc Setembro de 1858. 

8. a A 12. a a favor d•J Cons<'rvatorio de Musica desta Côrte. 
llecrcto de 27 de Novembro de 1841. 

9. 11 A t.a A favor do patrimonio do Hospicio de Pedro 11. 
Dt>crclo n. o 875 de 10 de Set<'mbro de 1856. 

10. a A 87. a a faYor do l\Ionte Pio dos Servidores do Esta
do. Decreto de 17 de Novembro de 1841. 

1t.a A 38. 3 para melhormncnlo do estado sanitario. De
creto de 14 de Setembro de 1850. 

12. a A 16. a a fl.lvor da Academia de Musica c Opera Na
cional. Hecrdo n. o U79 de 15 de Setmnbro de 1858. 

13. a A 17. a para as obras do novo Hospilal de Mi~Jericordia 
do f:ôrtc. lJecrcto n. o 1. 009 de 25 de Setembro 1858. 

t!t .. a A 2. n a favor da Matriz d.., Ui o Novo, no P rovincia 
de Minas. DPcreto de 2'a. de Maio de 1854. 

15. a A 80. a cujo beneficio deve ser repartido pela Santa Casa 
da Misericordia, Expostos, Recolhimento das Orphãs, Collegio 
de Pedro Il c Seminario de S. José. Decreto de 23 de Maio 
det8:2l. 
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16. a A BG. a pat·a as obras da Casa da Corrccção da Côrtc. 
Decreto de 29 de Outubro de 1.835. 

17. 11 A 2a. a favor do pntrimonio do Hospício de D. Pedro H. 
Decreto n. 0 875 de 10 de Setembro de 1856. 

18. a A 4. a a favor da Associação de· Caridade desta Córtc. 
Decreto n.o 9ft.7 de 16 de Junho de 1858 .. 

tu.a A 18. 11 para as obras do novo Hospital_JJa 1\Jiscricordia 
da Côrte. Occreto n.o 1.009 de 25 de .. Setembro de 1858. 

20. a A 9. a a favor da Associação de S. Vicente de Jlaulo. 
Decreto n.o 881 de 24 de Setembro de 18tiG. 

21. a A 8. 3 pam a continuação das ·obras a cargo da Ir
mandade do Santíssimo Sacramento da Freguczia de Nossa Se
nhora da Gloria. Decreto n. o 908 de 12 de Agosto de 1857. 

2J.a A 3. 3 a favor do patrimonio do Ho~pieio de Pedro li. 
Decréto n.o 875 de 10 de Setembro de 1856. 

23. 3 A 28. 0 para às obras do patrimonio cio Recolhimento de 
Santa Thercza. Uecr·eto n. o 87ti de 10 de Sdcmbro de 18.56. 

24. a A 88.a a favor do Monte-Pio dos Servidores do l~stado. 
Decreto de t 7 de Novembro de 1841. 

25. 3 A 2'1-.a a favor do Hospital da Santa Casa da Miscricordia 
desta Córte. Decreto de 25 de Outubro de 1S3~L 

2G.a ;\ La para as obras das Igrejas 1\latriz<'s dn Villa de 
Oliveira e da Frcguczin de Passa Tempo , na l)rovincia do 
1\linas. Decreto n.o 1.034 de 30 de Agosto de 1859. 

27. 0 A 17.a a favor da Acadcmiadel\lusieaeüpera Nacional. 
Decreto n.o !l79 de 15 de Setembro de 185ft 

28.a A 2.a a favm· da l\Iatriz de Santo Antonio da Parahybu
na, da Pmvincia de 1\iinas. Decreto de 24 de l\laio de 1854. 

29.a A 2!l.a a favor dfls Igrejas matrizes das Cidades da Vic
toria, S. Matheus c da Villa de Guurapary, na Provinda do 
Espirito Santo. Decreto n. o 1.029 de 22 de Agosto de 1859. 

30.a A 13.a a favor do Conservatorio de .l\lusica desta C:ôrtc. 
Decreto de 27 de Novembro de 18-l-1. 

3t.a A r.._a a favot· do Patrimonio do Hospício de Pedro 11. 
Deúreto n. 0 875 de 10 <l,e Setembro de 1856. 

32.a A to.a a favor da Associação de S. Vicente de Paulo. De
creto n.o 881 de 2'a. de Setembro de 1856 . 
. . 33.• A 29." para a obra e patrimonio do Recolhimento de 
Santa Thereza. Decreto n. o 875 de t~ de Setembro de 1856. 

34.a A t.a a favor da Irmandade de S. Pedro da Cidade de 
Marianna, em Minas. Decr·cto n.o 915 de 26 de Agosto de 
1857. 

35.• A 39.a para melhoramento do estado sanitario. Decreto 
de 14 de Setembro de 1850. 

36 .. 3 A 18. a a favor da Academia de Musica e Opera Nacional 
Dacreto n. o 979 de 15 de Setembro de 1858. 

37. a A 2.a para as obras das Matrizes da Provineia do 
Piauhy. Decreto n.o 956 de tla. de Julho de 1856. 
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38.0 A 2.a para as obras da Igreja de Nossá Senhora da Con
ceição da Cidade do Aracaju, na Provincia de Sergipe. Decreto 
n. o 993 de 22 de Setembro de 1858. 

39. • A 89. a a favor do Monte -Pio dos Servidores do Estado. 
Decreto de 17 de Novembro de 1841. 

40 a A 13.• a favor do Hospício de Pedro 11. Decreto de 10 
de Julho de 1850. 

t,.t.• A 19.• a favor da Academia de Musica e Opera Nacional. 
. Decreto n. o 979 de 15 de Sete111bro de 1858. 

42.a A 40.8 para melhoramento do estado sanitario. Decreto 
de 14 de Sdernbro de 1850. 

43.• A 19.• para as obras do Novo Hospital da Santa Casa 
de Misericordia da Corte. Decreto n. o 1.009 de 25 de Setem
bro de 1858. 

44.• A 90.• a favor do Monte-Pio dos Servidores do Estado. 
Decreto de 17 de Novembro de 18!,.1. 

45.• A 57.• para as obras daCasadeCorrecção. Decretode 
29 de Outubro de 1835. 

46.• A 30.• para a obra e patrimonio do Recolhimento de 
Santa Thereza. Decreto n. 0 875 de 10 de Setembro de 1856. 

47.• A 20.• a favor da Academia de }lusica e Opera Nacional. 
Decreto n. o 979 de 15 de Setembro de 1858. 

48.• A 81.• cujo beneficio deve ser· repartido pela Santa Casa 
de Misericordia, Expostos, Recolhimento das Orphãas, Collegio 
de Pedro 11 e Seminario de S. José. Decreto de 23 de Maio 
de 1821. 

49.• A 20. a para as obras do Novo Hospital da Santa Casa 
de MJst>ricordia da Côrte. Decreto n.o 1.009 de 25 de Setembro 
de 1858. 

50. a A 21. a a favor da Academia de Mnsica e Opera Nacional. 
Decreto n o 979 de 15 de Setembro de 1858. 

51. • A 3.• a favor da Imperial Sociedade Auxiliadora das 
Artes Mechanicas, Liberaes e Beneficente. Decreto n.o 916 de 
26 de Agosto de 1851. 

52. a A 6. • a favor do Estabelecimento de productos chimicos 
de Ezequiel Corrêa dos Santos. Decreto n. 0 955 de 7 de 
Julho de 1858. 

53.• A 14. 8 a favor do Conservatorio de 1\fusica desta Córte. 
Decreto de 27 de NovQmbro de 1841. 

5t,..a A 2.a a favor da Santa Casa de Misericordia da Cidade 
de Sabará. Decreto n. o 915 de 26 de Agosto de J857. 

55 a A 1.• e unica para conclusão da Igreja de S Francisco 
da Cidade de Pitangui em Minas. Decreto n. o 95~ de 7 do 
Julho de 1858. 

56. a A 1. a pam as Obl'liS da Matriz da Boa- Vista na C:idade do 
Recife,em Pernambuco. Decreto n.o 908 de 12 de Agost.o de 1857. 

57. • A 6. a a favor da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da antiga Sé. Decreto n." 96!,. d" 4 do Agosto de 1858. 
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~;3, 01 
.\ I." parn a funtlaçií,l tlt~ nmn Casa de C:trilLule da 

Villa do CurvcUü e;u Mina..,. lJt)Crdo 11." UiS'1- de 7 de .Julho 
de 1833 .. 

5fl.a A 2.a para as obr.ts das (gr('jas 1\Iatriws da Villa de 
OEveira c da fre;.plt~J,ia d) Passatempo, n~l Província de l\linas. 
u~~erdo n.o 1.0:J4 do 3U de Agosto de 1839. 

60. a A l1 nica H l:tvor dil lrmanrbdc do Sanlissimo Sacramento 
ela fn~guezia d.~ S,'t.c L tg ·,as da Provinda de 1\:ljnas. Decreto 
11. o 93'1- de 7 de .Julho de 18M~. 

lHo de Janeiro em 30 de Dezembro de 18ü2. 

Yisr·onr/.1 de Alf,uquerque. 

:DECRETO N. :J.OlO- de 31 de lkwmuro de 18G2 

Orça a Receita r fixa n lk~peza da lllm.a Camara Mnniripal para o annu 
de mil oitnct~lllus ~rs~t~uta e ln•s. 

lbi por lwm, de conformidade com o art. 23 da Lei n." 
108 de 2G tle Maio IH'a.ü, approvar, e lllilnllar que se execute, 
pí'la maneira abaixo ucelnrada, o Q.rçanwnto da JJI.ma Cumara 
M_~nieip;d para o a:111o ele mil oitocentos sessPnta c trrs. 

RECEIT.\. 

Art. L o E' orçada a l't'Cdt::t da Camara Municipal da Côrtc 
para o anno, a que se rd'eJ'e o pre:-H~nt.o Decreto, na quantia 
tlc SPlecenlos vinl{} c lres eonlos BO'-'ecentos noventa. c~ quatro 
mil réis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72:1: 99~000 

§ t. o ~mpnsto de patP.nlo no.fonsnmo da ngual'-
denl.t~ .•.•.•.•.•.••...•••.•...•••••• 

§ 2. q Uit;) sobre vinho'>, licorPs o mais li-
rtuiLlos PSiiÍriliwsos ...•.......•..•.• 

~-· 3. o D'L 1 I' . ~1' , u t e po I C la.. . ......•........... 
§ r ... o Novo imposto de segcs, carr'...: carro-
-, .. . ças, t\r c. . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
~ ~.o L~cenças a mascate> ................. . 
~ b. o For"s de armazen-; .................. . 
~ 7. 0 l>itos de taverna~ ..............•..... 
~ 8. Q J)ít.os do quibndas .•....•............ 
~!}.o Hit:B de carros-..................... . 

~ 
r o. D!~OS de carroças ................... . 

. t t. D1tos ue t1•rreno_, da Camara ......... . 
12. Dttos de oílos de Mm:inha c mangues .. 

P.H\Tr li. 18(;':1 ~ [,fl. 

!10:00~000 

70:00~000 
22:000:f11000 

110:000~000 
22:000~060 
2:~00~600 
1:&0~000 

40#000 
150~000 

2:500~000 
3:00~000 
2:000~00 



;~ t:J. Lmderuios de terrenos da C.iUiill':1 ..•.. 

~ 14. Dito . .., de marinhas c ruangurs ........ . 
~ t5. Arrendilrneutos de lPrrcrws úe rn;trinha. 
§ l6. Emolurnellto:i de Al\'arás de casas de ne-

gocio, &c .......................•. 
~ 17. lndf•muisa«;lío JlOJ' mcdiçilo do lerrt•nos 

de rnarinha ..•...•.•.....•..•..... 
~ 18. Arruaçti«'s ........................ . 
~ 19. Ju!'Os dn Apolic,.s ...••••..........•. ·. 
~ 20. Hitos de quantius perteuc<'ntes ao cofre 

de dcpositos ...•.••.•..•...••..•.• 
~ 21. J)it,,s de quantiàs pertouccntes ao cofre 

d,J Catnilra .•........•.••.•..•.•.• 
~ "2 Pre111ios de D<•posit.os. . • . . . . . . • • ....• 
~ 9·t· Hcndinwuto dos LuH1os de lóra da Cidade. 
\.,'"-· ~~ •. · 1) · t Ú r · -,)l _.,. 1 o c a~~~nçons ........•............ 
~ 25. Hito da pr;lÇil do mercado ....•....... 
S\ 2G. Taxa sobre a vr•rHJa do peixe pela Cidade. 
~ 27. Dita sobre naturJlisilçO:•s ....••....... 
% 28. Di la de liccru;as para festividades. . . . . . 
~ 2H. l1rod,JCto dos gent>.I'OS '\'Cndidos ....... . 
~ 30. Honnti \'OS •••..•.••••..••••••••.••••• 

~ ~H. Multas Policiac~ ................... . 
~ 32. Hitas por· infrnc,;õt~s de Posturas .....•.. 
% a:1. Hcstituit;ões e rt~posições ....••.•....... 
~ 3'1-. Cobrança da Divida aetiva .......••... 
~ 3;). Ilcndiruento do Matadouro ............ . 
§ 36. Locação de terrenos nas praçns e no 

Matadouro para toldos volante:; ..... 
§ 37. !nrcslidura de terrenos gunhos para ar-

ruarnentos................ . .•.... 
~ 38. Carimbos de carroças, carros, boles, bar-

cos, & c ............•••... ~ ...... . 
~ 39. Alugunl de proprios municipaes ....•... 
~ 40. Licenças a 1), S(KIChautes ..•....•...... 
~ 41. lt1~ndirncnto de calçarias ............. · 
~ 42. ~a!do existente no Banco Rural c Hv-

pot hecario.. . . . • . . . . . . . . . ..•... :. 

DESPEZ.\. 

:W:OOO~OOO 
2:500~000 
8:000~000 

62:000~000 

50~000 
1 :200~000 
804~COO 

5:000~000 

, .. :000~000 
GOO:t)OOO 
aOOi'llOOO 

13:400~000 
80:800~000 

600~)000 
:wo~oo[• 
50ü:ji)UOO 

~ 
5:000~000 
8:000:t;OOO 

35:000~000 
500~000 

1 t\:OtO~OOO 
60:000~000 

1!,.:000~000 

300~000 

. 1:000~000 
85!J:r1000 
600~000 

8:000~000 

80:000~000 

Art. 2. 0 E' fixada a despeza da Camara do 1\Iunicipio da 
Córte para o armo, de qne trata este Decreto, na qu~ntia 
de setecentos vinte e tres contos n .>Vecentos noventa e quatro 
mil réis •................ , . . . . . . . . . . . . . . . . 723:994~000 

~ t.o Com a Secretaria .•..•.... , •......•.. 
~ 2.° Com a r.outadorin. . . • . . • . ..••••...• 

17:600~000 
1 ,,. : ftOO:f,\000 
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§ 3." Com o Tht~sout·eiro, Escrivão <la Receita 
c .Dcspezn, Advq1;ado e Procurador ... 

§ 4. o Com os Fiscaf's c Guardas das Fre~uczias 
da I :idade..... . ......••.••..•.•. 

§ 5. o Com a Dir•·ctori r de Obras ...•......... 
~ 6. o Com o custeio dn Matadouro .......•... 
~ 7,° Com toros dt~ t··rrm1os (Jecupêldos pela 

Can1ar·a ......•.....•.•....•...... 
§ 8.° Com difft~tflntes obras ............... . 
~ 9 o Com o pagamento da divida passiva .... . 
·~ tO. Com juros do St>{;tnndo emprt>stiruo .•.. 
~ tl. Com a amortização do primeiro emprcs-

.. ti mo (saldo) c principio do sr;zundn, 
sendo para o l)rimt•iro cmpr•·stirno 
9: 500~000 ~~par a o s!'gn ndo 15: :SOO::JIOOO. 

S 12. Com a amortizar:fio e juros do crnpres
timo conlrahido com o llaneo Hural 

j 3: 2'·2~398 

30:7f0$000 
8:0~0::P000 
7:~2~~000 

/JO~OOO 
t,.J O: 900:tl\OOO 

·l (i: 765~330 
4.: 3t0;';83;J 

2:): OOO:ji)OQO 

c Hypotht•cario par:l continuação do 
calçamento pot' paralldipipcdos...... '1 to:OOOt\000 

§ 13. Com a mantL~nÇ:l dos Africanos....... 7:5!lH!1H0{) 
§ tr... Com custas, a que está sujeito o cofre 

6:000~000 
3:000~00 
2:000::;,000 

§ 15. 
§ 16. 
~ 17. 

§ 18. 
§ 19. 

§ 20. 
~· 21. 

rnunicipal ....................... . 
Com d;•s1wzas judieiaes .............. . 
Com restituições e reposiçõPs ...•.•.... 
Com a il11pressão das Aclas, Balan-

ços, & c ........................ . 
Com levantamento de plantr~s ....•.... 
Com o torubamcnlo das terras da Camara 

e marinhas .•............•........ 
Com expedicntr, papel, livros, & c ... 
Com a impressão do tombamento do pa-

3:800~000 
500::POOH 

500!fo000 
2:000~000 

trimonío IIIUnicipal..... . . . . . . . . . . 2: 500~000 
§ 22. Com df'spezas eventuacs.............. 7:015~:S3~ 

Art. 3.° Ficiio c·m vig-or, como perm:lnl'nles, quaesquer dis
p<•SiÇÕPS dos l>Pcretos dos O:·çament•IS antr,riorcs. que não versa
rem sobro o orçarn('nto da RcceilR e fixação da Despeza, c quo 
nã.o tenhão sido expressamPnte revogadas. 

O Marqnez ele Olinda, Conselheiro de E-;tndo, s~nador do 
Impcrio, Presidente do Const>lho de ~ffnistros, Ministro e Se·· 
cret,trio de R.otaclo do!; Negocios do lrnperio, assim o tenha 
entendido e faça P'leeotar. p,.Jacio do Rio de JanHiro em trintn 
e um do Dezembro de mil oitocrntos sessenta e dous. qua
dragesimo primeiro da lodependencia e do Impcrio. 

Com a Rub~ic;a de Soa lfagcstade o Imperador. 

Marque: de Oli11da ... . 
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Senhor.- A insnnicieneia de algum<1s dils quantias ctin('f'
didas pelo artigo 5. o da Lei n. o t.114, de 27 df~ Setembro de 
1860, e Decrl'lo n o 2.n6 I, df• 23· de Abri1 ultimo. p<~ra us d<>s'
pézus do .\linislerio dil :,lariflha no e"l'rcicio dt~ 18tH a H62, 
dâ lugar no H!•part•eiment 1 do ddicit, na impt1r1ancia de 
HS0:4. 6:tjl!H4 rs., pura o q1w se tc.t·na heerssario a aherturJ de 
um crmlttu compll~lll''fllar dt· i~:!al importanda, a fim df!SH1d;tr-se 
a todas as rubri:iiS do mesmo ,\J iui.,tt'rio no reft~rido t:~Jt~icí{). 

A ttibrlla juntJ, or3anisada pela Contadoria -<ia. Marinfw, 
demonstra : · 

Que o credito votàdo fkhl;'.Lri n.o 1.114., à&:27· 
dHSt~tcmbro de l86(),~ii c!P."ft •. ;. ·\1/4~~ ... -. 7.209:7.i3~184. 

Que o supplemPnliH concrd.do p~-'IO Drcret:) 
n. o 2. 9! 6, de 2:J de kbril prÍiximo 1i11do, 
foi de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125: !l2n~::l29 

Ca1cu1ada•a dl'~·ppza pn~a a :t:' ht jP, c lwm a~dm 
a presumível corn,l l't:ilLZi•t!tl. du qw•, pon··nt, 
a Rcpurti\âO não teve aintld eoultecillJPnto 
ofiicial, em............................ 7 .0'50:737~~02 

Apparecc, feita a (!eduq·fío, a se:bra dt~ ..... . 

Est~ seria o re~nltndn d 1s ga'1tns nn CXf'rTido, do qnP Sf' t,·ata, 
se a Lei per111itti-.sP, qtw ('\ltn as sobras de umas rubricas se 
satisfiZ"SSt'm as dPfi:·i('twia~ ('P outras. 

Não tendo, por/·m, is..;o lugar, r<'-.,nlfn que ao l'llS"O <;111"! appA
rcCe a sobra d(~ 43i):4:11~U2.), vt·rifira-s" u exJsteucia do dd1cit 
do 15Q:la.!l6~!l14 r.os puragr11phos S!'tWillfes: 

14-.- Força naval. ...................... . 
15.- Navios dt~sarruados ................. . 
20.- Heform•ldlls ...............•........ 
23.- De~pt·zas exltaortlinarias c evculuacs .. 

Dão origem a est.~ dt fieit a_; srgu intes causas: 

11 í : U88~) 1 0R 
4t)7N~.15 

5: m.;2!tiJ20 I 
2U:3W~·710 

No § 14 maior di'SIH'~a com os Vt>nei mPntos das guarniç.OOs 
dns Corvetas Bahiana e Imperial Mw inheiro, nas vi:tg«·ns <.Je 
instrucção á Fur·oLa. e os d<Js dos Vaport•s J/pfJ,,rit~f' e l'arorn'e 
nos E'ilados-Unidos, com a cn•açiio du Esquadrilha na Uru
guayuna, Vap~•r Bdlltontr na Província do A!l'azonas, e dttr~~
rcnça de vencimentos de umciars de diversas clas.;es, que forào 
promovidos. · 
No~ 15 augmento de dcsprza com o r~ssoí:11 d{lS nnvi'JS desar

mados, d('pois do ultimo credito: 



-,~-

No § 20 rcfermas· CQncedidas a Ollicia.cs e praças de prd <I oi 
Cot·pos d~ M(1rinha. ' · · ~ · 

No § 2:J, tim•lnwnt6, sugmeflto com a dift't•ren(:a de -rambto 
dos saqllPs f•·ito'l pela. ntvisãu Navi1l óo H.io du Prata, ajudas 
de cu .. to a Officiaes em cmnmis-sêo e tHtlns dt>Spezus uõo prev4stas. 

~s snbra5 appur.ecen{.nas verbas S~'6Uintes: 

§ 1 • o,. SPcrPta ria do Estado .••.• :·. • • . ...• 
§ 2;J ConsPiho ~aval .•... /' .....•.•••.... 

~.
:. 3. o Qu:11 t~l G~"neral da MAtinba ........ . 

4 o Conselho Supremo .;'\tHilJir ......... . 
5. o AiHIItoria &· exl'cutoria .ft •.•..•. : . . . 

•~..~..: 6 o C · t ·I ·r· •· · · '- · ' · · · ·' · '· 
.'V . . ... · on at o,. 1a ........ !" .•.•.••.•. ·•···· ••• ··.• ••• •. • .• • • 11. ~ ·~o Corpn ~~fltlàda eWasst-s tMtnexds. :· · 
~ 8. 0 B'ltalhi'io nav;JI ................... . 
~ 9.° Corpo dP Impt•riM~s Mnrinhf'iros ..... . 
~ 1 f . 0 

) llli~IHltlllciUS e (}CCI~SSOI'ÍOS .••••• , .•• , • 

i 12. o A r-;c~naPs ...•.....•...•..•........• 
13. o Cnpit:.mias de Por los.. . • . . . . . ..... . 
16. 0 lt'l: .. plt;!CS ..••••.••.• • · • • • •• · · • · · •• 

~ 1~. 0 E-;cola de Marinha ................ . 
~ 19. 0 flibliothera .......•....•........... 

·§ 22. 0 Obras ........................... . 

a~ 4Tt~4'rm 
1 ~ 570:.f8'7 . 
i~9~Hât'SG 

'·~1-600 :']N1 ~WJUPlÜ 
~:t~t'· 

!OO·i;\~~236 · 
7:.809~079 
26:!H9~672 
8:581~682 

t1n:5-7:ttH66-
t~:5Sq~~G 
7: :HH~7:S9 

487=tHi7t 
612~41S 

14'0: 141~950 

435:431~925 

E, pois, 'redando a l.r-i, como já dito Oca, o encontro df'sstt 
sobra co1n a irnporlancia do ddidt reeonllf'cido, corre-me o 
d1wnr de submPtkr A' Alta Comidcração d•~ Vossa Magestade 
Imperial o incluso OcerPlo, abrindo o cr<•dito complemcritar da 
tbO: 446~!)1 4, para cobrir o dcficit a Iludido. 

])c Vos~n Mngestade lmperi;!l, subdito Bel e reverente cr·iado.
J oaquim Raimundo de L wwn~. 

Rio de Janeiro, em 31 de DPZI'tnhro de 1862. 

DECRETO N. 3.04.0 A --de 31 llczembro de 1862. 

Autorisa o credito compJementnr iia quantia ~ 150:H6~914 paNI.,-ItS des
pezds dôlrriõiSreí-io da l\larinha no exeretcio de 1 StH a 186~. • 

l\'ão SPndo sufficil'lntrs as quantias vol<~das pelo art. 5. o d;t 
Lei n. 1.114., de 27 d'~ Sdemhro de 18GO, e concedidas pelo 
Decreto n. 2. 961, de 23 de Abril ultimo. pam as despezas do 
,Minish•rio da Marinha, que correm pelas verbas-Força lavai-, 
Navios dHsarmad~s -.Reformados-, c D'•spezas ex~raordinarias 
e ·eventuaes-do exercício de 1861 a 18fl2, Hei por bem. na 
fórma do art. '•·o ,. S 2." da ~i n. ~ :SS!l, d;~ ~ tk SdcnJbn> de 18:10, 
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e tendo ouvido o Conselho de llinisti'Os, Antorisar o credit() sup
plementar da quant.ia de 150:44.6~91~, distribuído pelas verbas 
acima menciona1.ts, SP.~und1J a Tabella, que cnm estP._ bai'la; 
assi~nada pdo Chefe fle Bivisão, Joaquim Railflundo de Lamare, 
,do \leu Cnnst~lho, Ministro e Secrl'tario rte Estado dns Nt•gocios 
da Marinha; d··vcndo d ~stt~ augm,•nto de despl~Za dar-se conto 
á Ass•~mbll;a Geral Ll'gisi<Jtiva, em tempo opportuno, pura ser 
·em•ctivnmentc approvad.,. 

O m~smo Mini-.tro e Secretario de Estado assim o tenha enten
dido c faç' ext•cular. Pala cio do Rio de Janeiro em trinta e 
um de Ocz•~mbro de mil oitocentos st-ssenta e dous, quadra-
f;esimo primeiro da lndependtncià e do Imperio , .,.. -

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade O Imperador. 

J oaq11i m Raimundo de Lamare. 

X1lbella das quantia~ precisas, para saldar as verbas ab.aixo 
de_.;ignarLas, e a que se refere o Decreto desta dala. 

Força Naval ..•..•••••...•......••.. 
Navio.; d<'sarrnados. . ........•.•..•.. 
Reformados ..•..•.•.....••..•. • ...•. 
Desp,~zas extraordinarias e eventuaes .•• 

1t4:988~t58 
ft..j7~84.5 

5:682~201 
29:318~710 

150:446~914 

Palach do Rio de J;m('iro em 31 de Dezembro <1e 1862.
Joaquim, Uaimundo de Lamare. 
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