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Cidade da Campanha, na Província de Minas 
Geraes ......•.............•. , ..•..•..•. 256 

N. 3.126-Decrcto de 16 do Julho de 1863.-Altcra 
a organisação do fJ." Batalhão de Infantaria 
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elo ~cniço acli\'O !la Guarda i\aciohal !lu J'ro
vincia do Pará ..................•...... 207 

I\. 3.127-])ecrcto de 16 deJulhode1863.-Deroga 
o§ 15 do art. 7.• do Ut>gulamcnto c Dl)
crl'to n.• 2.5:i6, de 25dcFcvcrcirodc1860, 
e manda que as Juntas de Saude scjão pre
sididas pelo Cirurgilio-mór da Armada .... ~tiH 

N. 3.1~R-Docrclo de 1R. de Julho de 1863.-Approva 
as condici'íes do contraclo com o nr. Nicolrio 
Hodriguês dos Santos França Leite, para a 
soltH;üo de njusles anteriores sobre a coloni-
saçiio do Ui o Doce ..................... :.:!j~J 

l\. ::. EW-Ilecreto de 23 de .lulho de 1863.- Con
firma a concessão de duas lolcrias om IJC
ncficio !las obras da Matriz de Nossa Srnlwra 
do .Livramento de Bananeiras, na Província 
da Parahyba ........................... 2ti:! 

:\. :LJ:lo-Dccrclo de 24 de Julho de 1863.-Aite
rando a tarifa que deve regulat· o transporte 
1le passageiros, bagagens c mercadorias da 
J~strada de ferro de n. l11'dro 11 na pnrlc 
sómcntc que trata dos freies da estação de 
Macacos pnr.-. a do Uodeio c vice-,·ersa ... 2fi2 

N. :3.131--Hccretode25deJulho de 1863.-Approva 
as condições para a construrção de um ea
minho sobre o mar que 'communique a rua 
da União no Sueco do Alferes com a do Im
perador em S. Christovi'io ............•.. :w~~ 

N. :3. 132-Dccrcto de 27 de Julho de 1863.-Approva 
as modificações do contracto de cncarnpação 
da Companhia do 1\lucury ...........••.. 267 

N. 3.133-Ilccrcto de31 de Julhode18G3.-Alterans 
disposiçi'ies dos arts. 32 c 33 dos Estatutos 
da Caixa de Economias da Cidade da Bahia. 26!J 

N. 3.13!,.-])ccrclo de 31 de Julho de 1863.- Con
firma a concessão de tres loterias para as 
obrds das Matrizes do Curvello, 1\fontcs Cla-
ros c outras, na Província de 1\linasGcracs. 2'70 

N. 3.13t1-Dccreto de 31 de Julho de 1863.-Confir·ma 
a concessão de duas loterias para as obras 
do Hospital da Santa Cnsa de 1\lisericordia 

·da Cidade de S. João d'J~I-llei, na Provin-
cia de l\linas Gemes •...................• 21(1 

\ :l.Uíi--UPr.r!'lo dl' 31 d•) Jnlho ele 1863.-l'ro
rurrlf(a a Couwru;itn Consular t·cl.-hratla 1'111 

'I '"' "'''\1'1 1'11'11 ,,,, f fi I 1'1'1111' ill'lllll 1'111' ,. " 
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l:rasil c o Hcino de llcsJ•nnha, para regular 
os direitos, priviiPgios c immunidadcs reci
procas dos Consulcs, Vice-Consu les c Chan
eellercs, bem como as funcçõcs c obrigações 
a que ficão respectivamente sujeitos nos dons 

1'.\l .. 

pnizes ........................••..•.... 271. 
N. :1.137 -Decreto de 31 de Julho de 18(i:J.- Allcra 

a organisat;ão da Guarda Nacional das Co
marens de Campinns c Sorocaba da Província 
de S. Jlaulo, c crêa um Commando Supe
rior nos l\1 unicipios da Constituição, Porto 
Feliz, Capivary c Pirapora, da mesma Pro-
víncia ................................. 280 

N. :3.1~13-Dt•creto de 31 de Julho de 1863.- Altera 
a organisação da Guarda Nacional da Co
mnrca de 1\Iogy-mcrim, da l1rovincia de S. 
l'nulo, c crêa um Commando Supcriot· nos 
1\lunicipios de S. João do Rio Claro, Brotas 
c Amraquara da mesma Província ........ 281 

N. :J. l!lfi-I>cercto de 13 de Agosto de f8G3.-Dcelara 
c mndifica o Ucgulamcnto do Scllo n.• 2.713 
de 2G de Dezembro de 1860 ............. 281 

N. :J.f',O-J>ccrcto de 17 de Agosto .de 1863.- Crt'a 
um Esquadrão de Cavallaria no Município 
de Qucluz, da Província de 1\linas Gcracs. 2!H 

N. :3. H~ t -Decreto de 2G de Agosto de ~863.- Approva 
os Estatutos <:Jue a Sociedade Hespanhola de 
llencllccncia adoplou em substituição dos que 
forão approvarlos pelo Decreto n. • 2. 564 de 
2'J. de 1\fart;o de 1860 .................... 2!11 

N. 3.1&2-Hecrelo de 26 de Agosto de 1863.-Separa 
do termo de 1\Iacahé o dn narra de S. João, 
llll Província do Hio de Jnneiro, c crt'a nellu 
um lugar de Juiz Municipal que accumu-
lnrá ns funcções de Juiz de Orphãos ...•.. 292 

N. 3. 1!, 3-Decreto de 27 de Agosto de 1863.- Con-
eede a Antonio Dias de Souza Castro c a 
.Tmé Pereira Tavares permissão para abrir 
uma rn<J de communicnção entre a do ~·trrro 
rla Cidade Nova c a da Feira em S. Chris
tovão sob as condi~;iies anncxas ...•....... :!!l3 

'i. :;. fí1-lkcrcto de ~7 de Agosto de 1863.-Con
li r mil n conccssiio de duns loteri<~s para t1 
conclusão do Hospital da Snnta Casa 1k :\li
"'Tir·onlia 1la CiiiiHI•• dr .JarardtY na l'ro-
' in.-i:t ,J,· ~ 1\m!t> ............ .". . . . . . . . . ~!\{j 
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N. 3. 145-Decrelo do 27 Je Agosto de 1863.- Pro
mulga a Convenção celebrada em 4 de Abril 
do corrente anno entre o Brasil e o Reino 

l'AG. 

do Portugal para regular os direitos, pri~ 
vilegios e immunidades reciprocas dos Con~ 
soles, Vice-Consoles e Chancelleres, bem 
como as funcçõcs c obrigações a que ftciio 
respectivamente sujeitos nos dons paizes .. 296 

N. 3.146-Dccreto do 28 de Agosto de 1863.- Con
cedo a Dumesnil, Leroyer & Comp., privile-
gio por tempo de dez annos para o fabrico 
de canos, de sua invenção, destinados ao 
esgoto das aguas. . . • . • • . . . . • . . • • . . . . . . • 305 

N. 3 .14.7 -Decreto de 28 de Agosto de 1863.- {trot•oga 
o prazo do privilegio concedido a José Do
mingues dos lteis Castro para preparar um 
tiquido de sua invenção, destinado á cxtinc-
ção, da formiga saúva.. . • • • . • . . . • . • . • . . . 306 

N. 3.148-Dect·eto de 3 de Setembro de 1863.- Auto
risa a Companhia - London and Drasilian 
llank- para estabelecer Caixas Filiacs c Agen
cias da mesma Companhia na Capital da l1ro
vintia da .Bahia, c nas Cidades de Santos c 
do Rio Grande .....•.....•.•..••.•...•. 307 

N. 3. tfa.9-Decreto de 3 de Setembro do 1S63.- Ap
prova os novos estatutos da Companhia Per
nambucana de Navegação costeira por vapor. 307 

N. 3.150-Decreto de 1l do Setembro de 1863.-Fixa 
a iutelligencia do art. 114, § 1.• do Regula
monto de 19 de Setembro de 1860, a respeito 
d6s vencimentos dos Empregados das Alfan
degas q•Je forem chamados para terem exer
cício no Thesouro e Thesourarias de Fazenda. 31'• 

N. 3. f 51-Decreto de 11 de Setembro de 1863.-Con
firma a conce~são de duas loterias para a 
reconstrucção da Igreja :Matriz de Santo An
tonio, da Cidade Diamantina, na l1 rovincia 
d!l Minas Geraes ........................ 315 

N. 3.152-Decreto de 11 de Setembro de 1863.-Au
torisa a Companhia de Navegação e Commcr~ 
cio do Amazonas para elevar a 4.000:000~ 
o seu capital de 2.000:000~000 .......... 315 

N. 3. f 53-Decreto de 18 de Setembro de 1863.-Con
cede a Antonio Luiz Astier & Comp. pri
vilegio por dez annos para introduzirem nõ 
lmpcrfo carros ou carroças de sua invençiío. 316 
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N. 3.151.-Decrtto de J8 de Setembro de 1863.- Per
mitte que a Companhia Ingleza- Imperial 

1'.\f.. 

Fire lnsurance Company- estenda suas ope
rações ao JmpElrio ...••.•...•.•.......... 317 

N. 3.155-Decreto do 23 de Setembro de 1863.- Con
cede autorisação á Associação Liltcraria de
nominada - British Subscription Library -, 
estabelecida nesta Côrte, para exea·cer suas 
funcções, e approva os respectivos Estatutos 
com algumas alterações •.•.............. 317 

N. 3.156-Decrcto de 30 de Setembro de 1863.- Al-
tera a Tabella de distribuição das loterias 
da Côrte ............................... 319 

N. 3. 157-Decrcto de 2 de Outubro de 1863.-Pro
roga novamente o prazo concedido ao Vis
Gonde de Barbacena para organisar a com
panhia, que se encarregue de lavrar as minas 
de carvão de pedra existentes nas margens 
do Passa Dous, districto da Laguna e Pro
víncia de Santa Catharina.. . . • . . . . . . . . . . • 323 

N. 3. 158·-Decreto de 2 de Outubro de 1863.-Auto-
risa. ao Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Justiça a applicar ás despezas 
dos Tribunaes do Commercio no exercício 
de 1862-1863 a quantia de 2:997~000, ti
rada das sobras da verba-Justiças de 1. • 
instancia- do mesmo exercício ..•.•..•.. 32fJ 

N. 3.159-Decrcto de 8 de Outubro de 1863.-Per
milte á sociedade -London and Brasilian 
Dank- elevar o seu capital a ! 1.500.000. 32~ 

N. 3 .160-Decreto de 8 de Outubro de J 863. - Dcs
annexa do Termo de Bragança o do Am
paro, ambos na Província do S. Paulo, o 
erêa neste um lugar de Juiz Municipal, que 
accumulará as funcções de Juiz de Orphãos. 325 

N. 3.161-Dccreto de 9 de Outubro de 1863.-Altera 
algumas das condições annexas ao Decreto 
n.o 3.049 do 6 de Fevereiro proximo findo. 326 

N. 3.1.62-Decreto de 9 do Outubro de 1863. - Des-
liga do Commando Superior da Com:·rca das 
Alagôas da Província do mesmo nome, a 
Guarda Nacional dos l\Iunicipios de Atalaia 
o Pilar, 1c organisa com ella um novo Com
mando Superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

N. 3.163-Decreto de 16 de Outubro de 1863.- Con· 
cede \\O Dt·. Thomaz Raincy privil<'gio por 
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10 annos para usar no Imperiu de um sy~
terna de ·docas, de sua invenção, as ti uaes 
denomina- docas estacas. . . . . . . . . . . . . . . . a~~ 

N. 3. Hi4-Dccreto de 17 de Outubro de Hl63.- Crca 
no Termo de Marunguapc, na Província do 
Ceará, um lugar do Juiz .Municipal que accn
mulará as funcções de Juiz do O•·phãoso o :r.!:.; 

No :!.165-Hecreto de 21 do Outubro de 1863.- Con
cede aos subditos Portuguezes Visconde da 
Eslrella, Joaquim José Duarte, ·c Leonardo 
Caetano de Araujo, autorisação para cstalw
lecerern ne;ta Corte uma Sociedadtl de Hc
neficencia denominada- Caixa do Soccorros 
do D. lledro V.- e appr.ova os rcspcclinJs 
Estatutos •...........•..•............... 3:!!1 

No 3 o 166-Decreto de 26 de Outubro de 1863.- Co no 
cedo a Antonio Luiz Pimentel c Jaão llap
tisla Gonçalves da Silva Campos a ncc.,ssólria 
aulorisação para, por meio de un1a Compa
nhia, lavrarem ouro eiJJ terrenos viziuhos do 
rio do Pei&e e outras localidades da Pro-
\'incia de S. Paulo ....................... :.~;1 1í· 

N. 3.167-Decrcto de 28 de Outubro do 1863.-Con
ccde autorisação ao lnstitutO'Historico c Geo
graphicil -Hio-Grandense-, estabelecido na 
l'rovincia de S. 1?edro, para continuar a cxrr-
ccr suas funcções, c approva os respectivos 
J~statutos . ......................•... : . . . :l:?!i 

No 30 Hi8-Hecreto de 29 de Outubro de 1863.-Hcvo;:{a 
o Decreto n.0 1.634 de 5 de Setembro de 18ij;) 
c determina qbc ns promoções nos dill'crcntes 
corpüs c armas do exercito, tcnhão lugar á 
proporção que nclJes se verificarem vngas o . :1'; '•· 

No 3.169-Dccrelo de29 de Outubro de 1863.-Esla
bclece t'egras sobre o pn~enchimento das va
gas, quo se derem no quadro dos Ollicie.es 
da Annadao .•.. o ........•......•....... :fa.5 

N. 3.170-J:)ccrcto de 29 de Outubro de 1803.-Con
firma a concessão de trcs loterias á lnnnn
dade da Santa Casa da 1\:Jisericordia da Cidade 
de Maceió, na Província das Alagóas •..... :tr,;; 

No 3.171-Decrct<:> de 29 de Outubro do 1863.- Cono 
cedo a Daniell'cdro Ferro Cardoso privilt>gio 
por dez annos para usar no lmperio de um 
apparclho de sua invent;ão, para baixar :t 
tPmtw•·atum no interior dos c"lificioso o o o. :nn 
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N. 3.172-Dccrcto de 00 de Outubro de 1863.-Torna 
extensivas aos Interpretes do Commercio da 
Praça da Bahia as disposições do Decreto 

PAH. 

n.• 2.923 de U. de 1\laio de 186íL ••...• 347 
N. 3.173-Decreto de 5 de Novembro de1863.-Al

tera o plano de uniformes dos Officiaes do 
Corpo da Armada e classes annexas, man
dado observar por Decreto n.• 1.829 de 4 
de Outubro de 1856 .................... 947 

N. 3. 174-Decreto de 7 de Novembro de 1863.- Marca 
ao Carcereiro da Cadêa da Villa das Barras, 
P1·ovincia do Piauhy, o ordenado annual de 
120:t)000. . . . . . . • • . • • . . • . . . . . . . • . . . . • • • . 353 

N. 3 .175-Decreto de .7 de Novembro de 1863. ~Marca 
ao Carcereiro· da Cadêa da Villa dos Picos, 
Província do Piauhy, o ordenado annual de 

. 120~000.. • • • . • . . • . . • • • . • . . • . • • • • . . . • . . 35. 
N. 3.176-Decreto de 7 de Novembro de 1863.- Marcll 

ao Carcereiro da Cadêa da Villa de üuara
puava, Província do Paraná, o ordenado an-
nual de 120~000 ....................... 35'~ 

N. 3 .177-Decreto de 7 de Novembro de 1863.- Marca 
ao Carcereiro da Cadêa da Villa de Gorgueia, 
Província do Piauhy, o ordenado annual de 
120~000.................. . .•••...... 355 

N. 3. 178-Decreto de 7 de· Novembro de 1863.- Marca 
o ordenado de SO:jjiOOO annual ao Carcereiro 
da Cadêa da Villa da Uniao, Província do 
Piauhy ....•....•......•.•.....•....••. 355 

N. 3.179-Dccreto de 7 de Novembro de 1863.- Eleva 
a dezoito o numero de Corretores da Praça 

, do Commerclo da Província da Bahia ..•.. 356 
N. 3.180-Decreto de7 de Novembro de 1863.- Separa 

o Termo de Jacuhy do de Passos, ambos <~~a 
Província de Minas Geraes, e crêa nelle um 
lugar de Juiz Municipal, que accumulará as 
funcções de Juiz de Orphãos .............. 356 

N. 3.181-Decrcto de 16 de Novembro de 1863.- Marca 
ao Carcereiro da Cadêa da Villa do Ingá, 
Província da Parahyba, o ordenado annual 
de 120:1}000 ..............•...........•. 357 

N. 3.182-Dccreto de 1Gde Novembro de 1863.- Ap
prova as condições para a construeção de 
uma rua sobre o mar que communique a do 
Cortume em S. Christovão com a praça do 
Sacco do Alferes ..... , .. , ...........•. , 357 

l~nrct li\"; 1:1-~ nE l~;L;'~ ::.. 
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N. 3 .183-Dccrelo do 18 de Novembro tle 1SG3. -
Manda,observar o Regulamento que com este 
baixa para a admissão de meninas pobres no 

. Collegio de Macaúbas.. . . ..• . • . . • . • . . . • . . . 862 
N. 3 .184-Decreto de 18 de Novembro de 1863.- Pro

roga ató o ultimo dia do anno de 186ft. as 
disposições do art. 486 § 2.• n.• 5 do Regu
lamento das Alfandegas. . . . . . . . • • • . . . . . . 36ft. 

N. 3.185-Decreto de 18 de Novembro de 1863.- Dá 
nova organisação á Escola de l\fachinistas, 
estabelecida no Arsenal do Marinha da Côrto, 
alterando as disposições do· Uegulnmento, 
mandado observar pelo Decreto n .• 2. õ42 de 
3 de l\farço de 1860 ...•..••••• , •.••..•• 36~ 

N. 3. 186-Decreto de 18 de Novembro de 1863.-Dá 
novo Regulamento ao Corpo de Machinistas 
dos Vapores da Armada. . . . . . • • . • • . . . • • • 367 

N. 3 .187-Decr<'to de 18 do Novembro de 1863.- Crt~a. 
na fórma do Itegulamento que baixou com o 
Decreto n.• 3.083 de 28 de Abril do corrente 
anno, uma Escola preparatoria na Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul ........ 38~ 

N. 3.188-Dccreto de 18 de Novembro de1863.- Fixa 
o premio que se ba de dar ao Bacharel Au
gusto Teixeira do Freitas pelo projecto do 
Codigo Civil. • . . • • . . . • • • . . . . • • • • • • • • • • • 382 

N . 3 .189-Decreto de 25 de Novembro de 1863.-Dá 
modelo para o balanço das operações das 
compnnhias de seguro mutuo c fixa o prazo 
do um anno para sua publicação .......... 683 

N. 3. 190-Decreto de 27 de Novembro de 1_863.- Ap
pmva o Regulamento interno do Imperial 
Instituto Fluminense de Agricultura .•...•. 385 

N. 3.191-Decreto de 28 de Novembro de 1863.-Am
plia e explica o de n.• 2.898 de 12 de Março 
de 1862, na Pl!rtc relativa ás concessões do 
ramificações de pennas d'agua, conforme o 
art. 3. • do referido Decreto. • • . . . . . . . • . . . 385 

N. 3 .192-Decreto do 1 . .- de Dezembro de 1863.- Faz 
extensivas aos Empregados do l\finisterio da 
Agricultura, Commercio e Obrus Publicas as 
disposições do Decreto n. • 1. 995 de 14 de 
Outubro de 1857, relativas aos vencimentos 
nos casos de substituição e exerci cio interino. 386 

N. 3.193-Decreto do 9 de Dezembro de 1863.- Crêa 
\l"l cpj'pQ. ~~ Cfl:Vi1,11aria da Gllar(la Nacional 
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na l,arochia da Palmeira, da J' rovincia do 
l,araná ..•.••.•..•..•....•...•....•.... 387 

N. 3.19l.-Decreto de 9 de Dezembro de 1863.- Crca 
mais duas Companhias do t. • Batalhão da 
reserva da Guarda Nacional da Província do 
Espírito Santo .... : .................... 387 

N. 3.195-Decreto de 9 de Dezembro de 1863.- Eleva 
á categoria de Esquadrão avulso a Secção 
da Companhia do Cavallaria da Guarda Na
cional, organisada na Villa do Príncipe, na 
Província do Paraná. • . • • . . • . • . . . . . . . . . . 388 

N. 3. 196-Decrelo de 9 do Dezembro do 1863.- Eleva 
á categoria de Esquadrão avulso a Companhia 
do Cavallaria da Guarda Nacional, organisada 
na Parochia do Rio Negro, da Província do 
Paraná, e crêa na mesma parochia uma Sec
ção de Companhia, lambem avulsa do serviço 
da reserva ••..••.............. ~ . . . . . . . . 388 

N. 3. 197-Decrclo do 15 de Dezembro de 1863.- Crêa 
uma Secção de Batalhão de Infantaria da 
Guarda Nacional na parochia dePhiladclphia, 
da Província de Minas Gcraes. • • . . . . • . . • . • 389 

N. 3.198-Dccreto de 16 de Dezembro de 1863.-Ap
prova as instrucções para nomeação de Agri-
mensores. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 

N. 3. 199-Dccreto do 23 de Dezembro de 1863.- Eleva 
á categoria de Corpo o Esquadrão avulso da · 
Guarda Nacional, m·oado na Freguc~.ia de 
Lavras, da Província do S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 392 

N. 3.200-Dccreto do 23 do Dezembro do 1863.-Eieva 
a organisação da Guarda Nacional do 1\luni
cipio do S. Gabriel, da Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul •.............•.•.. 392 

N. 3.!101-Dccrcto de 24 de Dezembro de 1863.- Au
torisa o 1\linislro da Agricultura, Commcrcio 
c Obras Publicas pam contracta1· com a Com
panhia União e lndustria a transfcrcncia ao 
Governo, da estrada de rodagem que a dita 
Companhia construiu, c da Colonia n. Pe-
dro li, que fundou. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 393 

N. 3.202-Dccrclo de 2} do Dezembro de 1863.- Ar
prova o llegulamcnto para a Pagatloria das 
Tropas da Côrle .....................••. 3!16 

:'1. J. 203 - .D~ndCJ de .~.'I dt' Dc:zcmlHu d(: ~>3()3. -
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Designa a ordem segundo a qual devem ser 
cxtrahidns as loterias no anuo de 1864. . . • 39!) 

N. 3. 204-Dccrcto de 2~ de Dezell)bro de 1863.- l'ro
mulga o Tratado celebrado pelo Brasil e 
varias potencias da Europa e da America com 
o Reino da Belgh~a para a abolição definitiva, 
por melo de resgate, dos direitos do Escalda. 40:1 

N. 3.205-Decreto de 24 de Dezembro de 1863.- Au
torisa o augmento do capital da Companhia 
União Mercantil ........................ 414-

N. 3. 206-Dccreto de 24 de Dezembro de 1863.- Pro
roga o prazo, dentro dÓ qual deve ser orga
nisada a Companhia que tem de realizar o 
privilegio concedido ao finado Guilherme 
Bouliech e transferido a seus filhos para o 
fi1brico de porcellana de groda ceramica o 
louça fina na Província do lHo de Janeiro ... 4.15 

N. :l. ~01-Dccreto de24 de Dezembro de 1863.- Con
cedo a Josú Joaquim Antunes & C. • privile
gio por 10 annos pam fabricai· borracha, 
sc~undo o processo que dcclará•·ão ter inven
tado o mediante as condições abaixo mcn-
eionadas ............................... r.tG 

N. 3 .208-Decrclo de 24 de Dezembro do 1863.- Uá 
novo Regulamento ao Corpo de Officiacs Ma-
rinheiros da Aimadà. ~ .................. 417 

N. 3. 20!)-Decreto de 26 de Dezembro de 1863.- Crê a 
mais um Batalhão de Infanturia da Guarda 
Nacional do 1\funicipio da Capital da Pro
víncia do Piauhy ..•..••..•....•........ 421. • 

N. 3. 21 O-Decreto de 26 de Dezembro de 1863.- Crêa 
um Batalhão de Inrantaria do servico aclivo 
da Guarda Nacional, e uma Secção de Ba
talhão da reserva no 1\funicipio dos Picos, 
da Província do Piauhy ......•......•... 4.25 

N. 3. 211-Decrcto de 28 de Dezembro do 1863.- Orça 
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COtLECÇÃO DAS LEIS 

nr. 

J863. 

DECRETO N. 3.04-1-'- de 3 de Janeiro de 1863, 

Cn'a no Termo de lpojuca, na Província de Pernambuco, um lugar 
de Juiz lllunicipal, que accumulará as funcçõcs de Juiz de Orphi!os, 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Haverá no Termo de Jpojuca, na Província 

de Pernambuco, creadQ pela Lei Provincial numero quatro
centos noventa c nove de vinte nove do 1\taio do mil oito
centos sessenta c um, um Juiz 1\Iunicipal, que accumulará 
as funcçõrs de Juiz de Orphilos. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos N<'gocios da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas, o interinamente dos da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executai'. Palacio 
do Itio de Janeiro em tréS de Janeiro do mil oitocentos 
sessenta c trcs, quadragemno segundo da lndcpcndcncia e 
lo Imi~crio. 

Com a ltubrica do Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbtí. 
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DECRETO N. 3.01•2- dü 3 de Janeiro de 1863. 

Crêa no Termo de ::\laracás, na Província da Bahia, o lugar de Juiz 
Municipal e de Orpbao&. 

Ild por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. HaTerá no Termo de Maraeás, na Província 

da Bahia, um Juiz Municipal, que accumulará as funcçõ.es 
do Juiz de Or·phfios. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estad{) dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, e interinamente dos da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em tres de Janeir·o de mil oitocentos ses
senta e trcs, quadragesimo segundo da lndepcndencia c do 
lmperio. · 

Com a Rubric:t de Sua )fagestade o Imperador. 

J oiio Lins f'ieít"a Cansansão de Sinimbtí. 

-·H~ 

DECREfO N. 3.0!~3-de 10 de Janeiro de 1863. 

t'illia provisorinm~ntc os limites da Província do Espírito Santo com a de 
i\linas Gentes na parte compreheudida entre os Muuicipic>s de Hape
mrrim e S. Paulo de ~luriahé. 

Tendo em consideração as duvidas que se tem suscitado 
sol>re os verdadeii"Os limites da Província do Espírito Santo 
com a de 1\Iinas Geraes na parte comprehendida entre os 
Municípios de ltapemerim e S. Paulo de l\luriahé, e Que
rendo pôr termo aos conflictos de jurisdicção, que este estado 
de incerteza tem originad..o entre as autoridades das du!ls 
Provincias nos lugares denominados- Veado, e S. Pedro 
de Rates-- : llci por bom Ordenar que, em quanto a As
sernbléa Geral Legislativa não resolver definitivamente sobre 
este objecto, se observe o seguinte: 

Art. 1. • Os limites entre as PrOYincias do Eipirito Santo 
e ·Minas Geracs, na parte comprehendida entre os Municípios 
de ltapemerim e S. Paulo de Muriahé, são provisoriamente 
fixados pelo Rio Preto, braço principal do ltabapoana, ficando 
comprchendidos na primeira daquellas Províncias os lugares 
denominados- Veado e S. Po:(lro de Rates. 
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A1·t. 2.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
O Marquez de Olinda , Conselheiro de Estado, Senador 

do lmpcrio, Presidente do Conselho de Ministros, l\linistro 
c Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dez de Janeiro de mil oitocentos sessenta e tres, qua
dragesimo segundo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagll!tadc o Imperndor. 

lffarque: de Olinda. 

-·-
DECRETO N. 3.044- do 14 de Janeiro de 1863. 

C:·êa um Bntalhllo de Infantaria dr. Cuar•lus Nacionaes na Frcguezia 
dos Remedios, da ProYincia da Bahia. 

Attendendo ao que l\Ic representou o Presidente da Pro .. 
vincia da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na Freguezia dos Ilemedios, da 
Província da Bahia, e subordinado ao Commando Superior 
da Feira de Santa Anna, na mesma l'rovincia, um Batalhão 
óe Infantaria de seis companhias, com a numera~ão de cento 
e cinco do serviço activo, o qual terá a sua parada no lugar 
que lhe f6r marcado pelo Presidente da Província, na fórma 
da Lei. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbtí, do 1\leu 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 ele Janeiro de mil oitocc,ntos 
sessenta e tres, quadragesimo segundo da lndependencia e 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansfio de SinimM. 

___,_, ... ...,___ 
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Senhor.-Tcnho a honra de submetter a Alta Consideração 
de Vossa Mn!!estade Imperial o Decreto incluso, que, no 
meu humilde entender, resalvando as disposições cssenciacs 
do Decreto n.• 1.061 de 3 de Novembro de 1852, atlenda 
convenientemente ás actuaes exigencias do serviço. A cxpe
riencia de dez annos justifica as medidas que proponho. 

As E!;tações Navaes já não preenchem os fins, que se teve 
em vista com o seu estabelecimento. 

Ha carencia de navios navegaveis nas diversas Estações; 
os que existem nos centros destas estão quasi todos inca
pazes de realizar indispensaveis coinmissões no mar alto, c, 
embora fação um ou outro exercício fundeados, servem na 
realidade para deposito de guarnições ina~tivas, consumindo 
entretanto grande parte do Orçamento da Marinha. 

ltcsulta dahi que a nossa Força Naval acha-se estacionaria 
com notavel detrimento da disciplina, iúutilisando-se os 
Ofliciacs nas Províncias, onde procurão pcrrnanerer, porque 
limitão-se com as guarnições ás simples fainas, que é possível 
fazer nos portos. 

Grande necessidade existe pois dG movimento c estimulo 
pa:·a a nossa Marinha de Guerra, porque de taes condições 
depende o seu futuro. Cumpre que as Divisões componilão-se 
de navios navegaveis, c que estes, e111 constante exercicio, 
cstcjão assim a reagir contra a encrva«;ão proveniente da 
immobilidade c segurança de paz. 

• Sob o domínio destas id.:,as, divido em Districtos o litoral 
do Impcrio, c deixo de fixar centros de Estaçõoo, para que 
estes scjão sem~rc dependentes das emergencias do serviça, 
c desapparcça, quanto é pot.'Sivel, um dos pretextos da con
dcmnavcl inercia dos nossos vasos de Guerra. 

Ainda em harmonia com a idéa principal, limito a tres o 
numero dos Districtos, rorque julgo que devem ser desar
mados ou cmpre~ados de outro modo os navios incapazes de 
activo serviço. Neste caso ficará mais reduzida, se bem quo 
mais forte, cada uma das Divisões : será comtudo permittido 
crear outras, segundo as. urgencias do serviço, quando rm· 
novas acquisições, que aliás são indispensaveis, dispozormos 
do uma força naval mais considcravel. 

Hcconbeccndo que a falta de amiudadas inspccçõcs em 
cada um dos ramos do serviço, tanto na COrte, como prin
cipalmente nas Províncias, anima o dcleixo c concone para 
a realização de muitos abusos, procurei attenuar semelhante 
mal, dando aos Chefes dos Districtos a incumbencia de exa
minar de quatro em quatro mezes o estado dos estabeleci
mentos e estações diversas, dentro dos limites de sua juris
dicção naval. Ao Conselho Naval ·oompetc encargo seme
lhante, porém de dous em do11s annos. 



Fica entendido que o exame dos Chefes dos Dislrictos não 
exclue o do Conselho Naval, que tambern comprclwnde a 
inspecçao das Divisões, e portanto o procedimento dos Com
mandantes rPspectivos. 

]~stes funccionarios não mais drvt.'rn olhar com indiiTe
nmça para todos os abusos e desucerlos, qun SIJ com
mettcm em assumptos pro!issionacs, que diredJmcnte lhes 
intcrrssão. 

Escrupulos até certo ponto admissíveis os inhibem rle apre
sentar no Governo as suas ob~ervações, entr!'lanto que reco
nhecem a necessidade de esc!aredl-lo. Levantar taes cscru
pulos c instituir· como dever a execução {)len;} de intençõPs 
louvaveis em bem da adminislra<:ão, {~justamente o que tive 
em vista na redacção do art. S." do presente Uecrcto. 

Dr.ste modo (Joderá o Governo, conlwceudo a fundo o 
estado dos negociGs em paragPns mais dislantPS de suas vistas, 
occor-rcr· a tempo com ns necessarias providencias, accres
cendo ainda que o receio de inesperadas inspt~C\'Ões tmrá 
os diversos tnnpregados mais em dia com o dt•sempenho de 
seus deveres. 

Não fit_;ão entretanto os Commandantcs das Divis\ies livres 
de igual exame e de ex hibir provas do seu proprio zelo : 
o art. 7. 0 prt~vine este caso. 

Taes são os motivos, em que fundo a nece~sitlade de alterar 
o Decreto n. o 1. OG I, de 3 do NoHmsbro de 1852, que tam bem 
altr,rou outros relativos ao serviço das Estaçõt~s N:JYaes. 

O Decreto n.o 2.709, de Hl de Dezembro de 18UO, não 
tem sido, nem póde ser executado. Os arts. 5. 0 c 13. o nulli
fic:ão·lhe as disposiçíies prindpaes, e são estes artigos, que se 
estão observando, fazendo-se prevalecer a excepção sobre a 
regra. Uma Lei incxequh·eJ deve ser revogada. l'ropon h o 
pois a revogação do Decreto citado. 

De Vossa Magestade I mpcrial, subdito fiel c criado rcYc
rcnte.- Joaquim Raimundo de Lamare. 

DECRETO N. 3.0~5- de 22 de Janeiro :de 1863. 

Dá nova organisação ás Estações Na,·aes. 

Tendo a pratica demonstrado a conveniencia de se 'alterar 
algumas disposições dos Decretos relativos ás Estações Navaes, 
e ás nomeações para os commaudos dos navios da Armada, 
Hei por bem Decretar: 

Art. 1.• A costa do Brasil será dividida em Districtos pela 
fórma seguin lc: 
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Pl'imcit·o Districto , que se estenderá dl'sde n cxlrcmidado 
austral do lmperio até o riu Jtabapoana na latitude 21• 
~w ao" s. 

Segundo Districto, da foz do rio Itabaponna jllé o rio 
GuéljÚ na latitude 6• 30' 50'' S. 

Terceiro Districlo, desde o rio Guajú até os limites do 
lmperio com a Guiana Franceza. 

Art. 2.• Em cada Districto haverá uma DivisAo, com
posta dos navios de guerra, que o Gm·erno determinar, 
sujeita immediatamente á um Commandante, ·que terá as 
nttribuições c dcver~s marcados no Regimento Provisional da 
Armado, capitulo 3. • arts. 2.•, 5. •, 6. •, 9. o, 10, 11 e 12. 

Art. 3.• O fim das Divisões é cruzar de continuo ao longo 
da costa do Impcrio, cada uma dentro dos limites do res
pectivo Districto, para: t.•, proteger e auxiliar o commrrcio 
c navcgoção nacional, e bem assim do estr~ngciro nos casos, 
em que fOr de direito; 2.0

, obstar ao contrabando de qualquer 
natureza que srja; 3. o, vigiar pela 11rgurança dos habitantes 
da costa, defendendo-os das hostilidades de corsarios c piratas; 
4. •, auxiliar as autoridades na sustentação da ordem c tran
quillidade publica; 5.0 dar aos Officiacs c tripolações dos 
navios a insti'Ucção c exercícios neccs~rios, para tornai-os 
peritos e destros, assim na manobra, evoluções e navegação, 
como no uso e manrjo das differeul.es armas usadas na ma
l'inha de guerra; 6. o, determinar ou rectificar a posição 
geographica dos pontos da costa, ilhas e baixos; levantar 
mappas dos portos, bahias, enseadas o ancoradom·os; notar 
as sondas, correntes, marés c ventos dominantes ; e fazer 
quacsqucr outras observações e estudos, tendentes ao aprrfei
çoamcnto da navegação, e á organisuçiio da carta e roteiro 
geral do litoral do lmpcrio. 

Art. 4. • Cada Divisão realizará, em circumstancias ordi
narias, e no decurso de um anno, pelo menos, tres cruzeiros 
c uma viagem de instructão; devendo para tal fim ser em
pregados de preferencia os navios á helice c os de vc)a. 

Art. 5.• Os Commadantcs das Uivisões serão Officiaes de 
patente superior a CapHlto de Fragata, e terão a faculdade 
de mudar de navio, quando o julgarem conveniente ao 
serviço. 

Art. 6. o Os Com mandantes das Divisões percorreráõ amiu
dadas vezes todos os pontos de seus respectivos Districtos, 
a fim de verificar, se os dos navios tlcsempcnhão, como 
devem, as suas obrigações; só em casos extraordinarios, 
porém, poderáõ sahh· fóra dos mesmos Districtos com toda 
ou parte da força sob suas ordens, entendendo-se previamente 
com o Presidente da Província, onde se acharem na occasião, 
e dando de tudo, immcdiatamentc, parte ao Governo. 
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Art. 7. • De seis em seis mezes remetterát; ao Quartel 
General da 1\Iarinha relatorios circumstanciados, em que 
lleclarem quacs os srrviços prestados pelas suas Divisões, e 
o gráo de zelo c inlelligencia, revelados pelos Officiaes no 
desempenho dos trabalhos profissionaes, principalmente 
daquelles que lhes forem ordenados. 

A estes relatorios juntaráõ provas aulhenticas do modo, 
pot· que forão satisft•itas as exi~tmcias do S 6. • do art. 3. •, 
com especifica~;ão das observações e meios empregados, des
cripção das entradas de barrus, e quaesquer esclarecimentos, 
que sirvão para verificar e apreciar os trabalhos e habilltaç.ões 
do autor. 

Art. 8.• f,everáõ tambem os Commandantes das Divisões 
informar, "scrupulosamente, de quatro em quatro mezes, ao 
Governo, sobre a execução dos trabalhos, boa ordem, eco· 
nomia e disciplina dos estabelecimentos e estações marítimas, 
que se acharem comprehendidos nos limites de seus Dis
trictos, e cujos Chefes forem paisanos, ou Officiaes Militares 
mais modernos ou de patente inferior á sua. 

Art. 9.• O Commandantc da Divisão Naval, quando não 
tenha ordens espcciaes do Governo, designará os limites 
de estensão e de tempo, para os cruzeiros, ou qualquer 
outra Commissilo de cada um dos seus navios, dando aos 
respectivos Con~mandantes as necessarias instrucções. 

Art. tO. Os Commandantes das Divisões, e na sua ausencia 
o de qualquer dos navios dellas, deveráõ satisfazer ás exigen
cias, que os Presidentes das Províncias fizerem, não só para 
manter a ordem e tranquillidade publica, mas a bem de 
qualquer ramo do serviço nacional, que urgentemente as 
reclame. -

Art. 11. Quando pelo Presidente da Província sejão feitas 
ao Com mandante da Divisão, ou do navio, exigencias, que 
lhe pareçilo oppostas á alguma com missão especial, de que 
se ache encarregado, ou prrjudicial ao serviço naval, exporá 
o Oficial, attenciosamente, as razões, que lhe assistão para 
assim pensar; devendo , porém , no caso de insistencia , 
obedecer, logo que receba ordem escripta do mesmo Pre
sidente. 

Art. 12. No caso do artigo antecedente, dará a Presidencia 
immediatamente conta do facto, e dos motivos de sua deter
minação ao :Ministcrio da .Marinha; cumprindo lambem ao 
Commandante da Divisão, ou do navio, ter igual procedi
mento para com os seus respectivos Chefes. 

Art. 13. Não poderá jámais o Presidente da Província 
dar licenças ou passagens ás praças embarcadas, nem de
terminar a menor alteração no que diz respeito ao pessoal, 
discipliAa, e economia dos vasos de gue!ra. 
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Art. tr... Além das Divisões Navars, a que se refere o 
presente Decreto, havertí em 1\lato Grosso, no IUo Grande 
do Sul, c n'outras Províncias, onde s~ tornarem neccssarias, 
flotilhas compostas dos navios do gderra, que o Governo 
determinar, e commandadas por Offi~iaes de patente não 
inferior a Capitão Tenente. Estas notilhas poderáõ ficar sob 
ás ordens immedialas dos p,·esidentes, conforme a natureza 
do serviço, que tiverem de prestar, regidas entretanto por 
instrucções espcciaes, em harmonia com o disposto nos artigos 
do presente Decreto, que lhes sPjlio applicàveis. 

Art. 15. O Governo poderá ter no estrangeiro as Estações 
Navaes, que julgar convenientes, e a cu.if>S Chefes dará ins
trucções apropriadas ao srrviço, que tiverem de pJeslar. 

Art. 16. Em circumstancios ordinarias, o Co~ando de 
Ui visão, ou de qualquer Força Naval, não poderá durar mais 
de dous annos, nem mais de tres o com mando de navio. 
O tempo de embarque, como simples Ollicial, em cada um 
Districto, não excederá de tres annos. 

Esta disposição poderá ser altel'ada : 
f.o Na falta de Olficiaes habilitados para qualquer dos 

commandos acima designados. · 
2. • Quando deva a Com missão, por sua especialidade, 

ser desempenhada por Official Commandunte, que tenha 
dcterminndas qualidades c habilitações. 

Art. 17. I•' i cão revogados os Decretos n. o 326 de 2 tle Ou
tubro de 1843, n. • '•75 de 23 de Setembro de 18~6, n. o 1. 061 
de 3 de Novembro de 1852, n.• 2.709 de 19 de Dezembro 
de 1860, e mais disposições em contrario. 

Joaquim Raimundo de Lamare, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de E~tado dos Negocios da Marinha, o 
tenha nssim entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte dous de .Janeiro de mil oitocentos ses
senta c tres, quadragesimo segundo da lndependencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstadc o Imperador. 

Joaquim Raimundo de lamare. 
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DECHETO N. 3.046-do 22 do Janoim do 1863. 

Concede á Companhi.a lnf!leza-D. Pedro North D'EI-IIei Gold l\lining Com~ 
pauy, limitcd-, a nccessaria autorisaçllo para funcciooar no lmpcrio. 

Attendendo ao quo 1\lo requereu a Companhia Inglcza, 
D. Pedro Nm·Ut D'El-Rei Gold Mining Ccmpany, limitcd, de
vidamente representada, e de conformidade com a Minha Im
mediata Resolu.;iio de 14 do corrente mcz, tomada sobro o 
parecer da Secçiio dos Negocios do Imperio do Conselho do 
Estado, exarado em Consulta de t l de Dezembro do anno 
passado, Hei por bem Conceder-lhe a neoossaria autorisação 
para funccionar no Impcrio, sob as Instrucções e condições 
constantes do Decreto n.• 2.945 de 7 de Julho de 1862, 
sómente na parte que lhe forem applicaveis. 

João Lins Vieira Cansausão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura. 
Cornmercio c Obras Publicas, assim o tenha cnteftdido o 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte dous dll 
Janeiro de mil oitocentos sessenta e tres, quadragesimo se
gundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a llubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador. 

João Lin1 J'ieira Cansansrlo de Sinimhú. 

DECRETO N. 3.0~7 -de 30 de Janeiro de 1863.· 

Dcdara que o Termo do Pambú, na Província lia B;jhia, passá a dcno• 
Juituu·-se do CDJlim Grosso. 

Hei por bem Decretar o St>guinte: 
Artigo unico. O Termo do Pumbú, nn Província da Dahiu, 

passa a denQminar-se do Capim Grosso, fkando revogadas 
as disposi~ões em co.ntrario. 

João Lins Vieira Cans1msão de Sinimbit, do 1\leu Conselho, 
:Ministro e Sec1·etario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
CommCJ-cio e Obras Publicas e interinamente dos da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça cxrcutar. Palacio do ltio do 
Janeiro em trinta de Janeiro de mil oitocentos sessenta o 
tres, quadragesirno segundo da lndependencia e do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagestadc o Imperador. 

Jolio Lins Vieira Cansanslio de SinimMt. 
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DECRETO N. 3. O'tS - do 3 de Fevereiro do 1863. 

Approva as Tarifas e lostrur~Ues que devem regular o transporte de 
Jlassag~iros, bagagens , mercadorias, etc., na Estrada de t'crro de 
D. l'cdro li. 

Convindo regular o transporte de passageiros, bagagens, 
mercadorias, etc., na E!ftl'ada de Feno t.le D. Pedro 11, Hei 
por bem Determinar que sejão fielmente executadas as Ta
l'ifas c lnstrucçõcs qpc com este. baixão assignadas por Joll.o 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, Se
nador do lmpet·io, Ministro e Secretario de Estado dos Ne.:. 
gocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas. Palacio 
do lHo de Janeiro em tres de Fevereiro de mil oitocentos 
sessenta c tres, quadrágcsimo segundo da .lndcpendencia e 
uo lmpcrio. · 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Jo(io Lins Vieira Cansansão de Sinim.bú. 

Tarifa para a Estrada tle Ferro de D. Pedro 11. 

C.\PlTt:LO 1. 

1'o.xas coln·areis. 

Art. 1. • As passagens o fretes entre as Estações da t.• o 
2.a Sec~;ões se re~ularáõ pelas vinte duas tabellas anuexas 
designadas pelas letras A alé V. 

Art. 2." Quando se abrir ao transito qualquer parto da 
linha além da Bana de Pirahy, os viajantes o mercadorias, 
(JUC forem expedidas c!a Côrlc ou para a Côrtc, pagaráõ além 
da taxa da Darra d~ Pirahy, mais o que consta da tabella X, 
por cada legua que accrcsccr ás duas primeiras Sccçõ~s. J~ 
Jlara os transportes entre as Estações intermcdias serão orga
Jiisadas tabcllas semelhantes ás marcadas 1l aló V, as quaes 
serão submcllidas á approvação do Governo. 

Art. 3.• Os meninos menores de 10 annos pagaráõ meia 
passagem : mas fica salvo á administração o direito de accom
modnr no mesmo assento dous , embora não da mesma 
familia ; salvo se o primeiro occupante para ronsenar todo 
o nssrnto liOU\'I'f romprndo LilhPtr intdro. 
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Os menores de lrcs annos, conduziuos ao collo terãct 
passagem gmlis. 

Art. r~.o Nenhum viajanto de qtw.lquer classe pagará em 
caso algum menos do que os preços estabelecidos para o 
Engenho Novo, embora se estabelcção novos pontos de 
parada dos trens. 
· Art. 5.o A Companhia poderá l'ccusar trem cxtraordinario, 
mas, se o conceder, cobrará pelo menos a lotação completa 
do trcs carros; c dos que demais forem precisos, a mesma 
lotaçilo com desconto de viole por cento. 

Art. 6.0 Os objectos de· maior responsabilidade, como 
touçn, vidros, mobilia encaixotada e semelhantes pagarácí 
mai:1 cincoenta por cento da taxa ordinaria. A; caixas de 
chapéo, pianos c outros instrumentos de musica pagarát"i 
frete duplo. 

Art. 7. o As massas indivisas, que tiverem mais de dez 
arrobas de peso, ou do dt1zentos palmos cubicos de volume, 
pagaráõ uma taxa addicional de quarent::t por cento da ordi
naria ; devendo sobre este preço ser consultado sempre o 
lnspector Geral do trafego, o qual fha-lo-ha para cada caso 
especial, ou l'égulará para todas as estações por tabellas do 
arrobas e palmos cubicos em numero superior aos designados 
neste artigo. As quo na Côt·te excederem a cincoent:l arrobas 
ou a trezentos palmos cu bicos, o nas outras estações a dez 
arrobas ou a duzentos p.1lrnos cubicos, podem ser recusados, 
ou pagar frete convencional. 

Art. 8.0 03 caixotes ou barricas q:tc eontivct·cm só ou 
conjnnctamente com ontl'as mercadorias, phosphoros, vi
t•·iolo, polvora em lata.<;, ou outras sub.>tancias inRamma
veis, paganiõ frete duplo, sendo remettidos da estação da 
Corto para qualquer das do int.erio1·, e guardadas as dis
posiçt'ics dos arts. 22 e 23 desta tarifJ. 

At'l. 9. 0 Pelo serviço prestado a particulares pelo tcle
gt·apho electrico se cobrarãO as taxas constantes da tabella ,-, 
guardando-se as disposições do capitulo !L o desta tarifa. 

C.\PITULO ll. 

Disposições relativas ao serrí~IJ dos viajantes. 

Art. 10. Nos carros da 1.• e~.· classe não pódc entrar 
pessoa drscalça. 

Art. 11. Os bilhetes ou passes, que dão direito de ida " 
volta em todos os trens, entre pontos certos, niio S('rão lrans-
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r._•riveb. O que comprar qualquer destes bilhetes assignrm1 
no verso, c caso não Sf'ja conhecida de algum agente da 
Companhia póde este exigir nova ass!gnatura em sua presença 
]JUra verificar a identidade d11 pessoa. 

Esta identidade SCI'á provad.l pelos que Dão souberem 
escrever, a contento da administração quando esta o exigir. 

J<:xccplua-se o passe e1pcdido para r,scrawo&, o qnal com 
;mignatura do senhor póde servir indistinclamente a qualqúcr 
dos- seus escravos. 

Oi preços de tacs pas!agens são : 
]'ara um mez o valor int.egral de uma ida e ,·inda cada dia, 

podemh incluir-se ou exeluir-se os dias de guarda á \'ontadc 
do comprador. 

Para lres mezes, o mesmo preço com o desconto de 20 •f •. 
)'ara seis mezcs, o mesmo preço com o descontp de 30 •j ... 
]'ara lHO anno, o mesmo preço eorn o desconto de 50 •; •. 
Art. 12. Os viajantes de qualquer classe, que occoparem 

nm carro inteiro, ou compartimento de carm, pt>deráõ levar 
comsigo cãl'S. sem pagamento addicional. 

Art. 13. Nenhum viajante pagará frete addjcional peJa 
bagagem de qualquer fórma, peso ou tamanho, eom tanto 
•1ue a leve comsigo, ou por baixo da sua cadeira, nlio incom
modando. os outi'Os passageiros, a juizo da pessoa a cujo 
eargo estiver a policia do trem, Se porém Dlf[Um Viajante 
reclamar a appUcação da rrgra estabelecida no art. 83 do 
U!'gularnento n.•1.930 de 26 de AoriLde 1857, será atten
dido, embora nãd caiba a bagagem no carro que transporta 
o reclamanle. 

Art. H. Devem ser eonduzidos nos htJns dos viajantes 
os seguintes objecl()S : 
~ l.• Sacos vasi()S servidos- graUs. 
§ 2.• Dinheiro, joias, metacs e pedras preciosas pagando 

meio por cento ad t•tlforem. 
§ 3. • Subst.anciM alimentares, das que na tarifa são ta

xadas por volume de não mais de quatro arrobas, pagando 
o quo se estipala na advertencia da tabella F. 

§ 4.• Anirnaes do montaria idem, idem tabella N. 
~ 5.• Vitellas, carneir"s, e semelhantes, idem, idem, 1a

bella P. 
§ G. • Peixe fresco do mar ou de agua doce acondicionados 

em vasilha á vontade de quem remetter, e por sua canta 
c risco. 
~ 7.• Pequenos volumes de encommendas, não excedendo 

cada um a tres arrobas, c nem a doze palmos cubicos de 
\'olume. 

§ S.• Volumes de bagngem excedente á que acompanha 
P \injanle. 
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As trcs u1tun:1s rspccies pagnráõ da CC.rlc para cada estação 
dn interior, e vice-versa, o frete das bagagens segundo a 
tabella B. 

C.\PITt:LO 111. 

Di.,posiçu~·s relatims ao transJiorte das mercadm·ias. 

ÁJ't. 15. Os objectos taxados a peso tem direito a uma 
demora nll estação do Córte, até tres dias, e nas do interior 
até dez dia~ livri'S de armazenagem. 

l'or cada um dia que de mais se cons<'rvarem nos armazens 
da Companhia, pagaráõ até dez dias, ''in te réis ror arroba ; 
de dct até trinta dias, cincoenta réis; de trinta até noventa, 
cem réi~. Jlassndos os novt>nta dias, deve a Companhia pro
ceder na fórma dos nrts. 63 a 65 do Ucgulamcnto de 26 de 
Abril dt' J857. 

No caso de venda, o producto, deduzido o que se d~vcr á 
Companhia, será rcmetlido ao deposito publico. . 

Art. 16. A Companhia não responde por esgoto de líqui
dos ou diminuição de peso dos objectos conduzidos a frete, 
salvv provando-se malversação. Igualmente não responde 
pela avaria dos gencros encaixotados ou cnfardados, salvo 
mostrando-se na caixa ou involucros signacs extcriorc& de 
estragos, devidos á culpa ou negligencia dos empregados. 

Art. 17. E' licito á r.ornpanhia garantir a um remettentc 
da ou para a Cõrtc o uso exclusivo de um ou mais carros de 
carga, por tempo determinado, cobrando, além do frete da 
carga l:ompleta, mais por dia o aluguel fixo que se conven· 
cionar. 

Art. 18. Os objectos fatados por medida linear ou cubica 
scriio sempre aceitos para transporte; mas este só se etTectuará 
sem demora, quando completarem a lotação de um ou mais 
carros, ou quando, não enchendo um carro, o rcmcttcntc 
pagar o valor da lotação do mesmo carro; sé, porém, ll<'Sla 
ultima hypothese o rcmPttcnto não quizer sujeitàr-sc a pagar 
o frete calculado para a lotação completa, os ~cneros podcráõ 
ser demorados até que outt·os da mesma natureza c perten
centes a diversos indivíduos perfação a lolação nigida . 

. Estes objcctos não serão recolhidos debaixo de coberta., 
e pelo tempo que ficarem nos palcos a Companhia não cobrará 
armazenagem, c nem terá responsabilidade. 

Art. 19. As peças de madeira serradas, ou de pequenas 
bitolas presas em feixes c bem seguras, de modo que se possa 
facihnenle cancgar c descarrrgat· como uma s:í prçó!, como 
taes serão despaehó!dns. 
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As peças quo excederem á bitola do 100 pollPgadas ou ao 
comprimento do 50 palmos, podem ser recusadas ou pagar 
freto convencional. 

Art. 20. E' sempre Hvre á Companhia recusar, por affiuen· 
cia de carga taxada a peso, as que pagão por medida linear 
ou cubica, de que falia a tabella I. . 

As da segunda categoria devem annunciar-se no dia ante
rior ao despacho, o será feita a carga pelos remettentes, a 
descarga pelos consignotarios, ou á custa destes pela Com
panhia, se nl\o clfectuarem elles no prazo de 24 horas. 

Art. 2l. As barricas vasias, mobilia não encaixotada, 
plantas em cestos, vasos ou caixões e outros objectos, que 
pm· muito leves ou por exigencias de sua arrumação, enche
rem um carro, sem completarem a sua lotação em peso, 
nunca pagaráõ menos da metade do frete correspondente á 
dita lowção. 

Quando estes objectos não encherem um carro, ou a parte 
não q11izei· pagar a meia lotação serão taxados por palmo 
cu bico, segundo a tabella H. 

Art. 22. As pessoas que incluírem em caixotes ou barricas, 
ou em qnaesqner volumes do goneros a expedir para o in
terior, phosphoros, vitriolo, agua raz, polvora em latas, ou 
outras matel"ias inllanimavcis, são obrigadas a manifesta-las, 
c não o fazendo, ficaráõ taes objcctos sujeitos á apprehcnsão, 
inutilisadas as matcrias inllammaveis, e as outras mercadorias 
vvndidas c entregue o seu producto á parte, com deducção 
de 50"/. de multa. 

Art. 23. Este~ transportes se farão sómente duas vezes 
por semana em carro especial; e a lnspcctoria prescreverá 
o methodo de despacho, carga e descarga, e as cautelas 
que julgar necessarias. 

CAPITULO IV. 

Disposições relativas ao scrviro do TelegrapluJ. 

Art. 2L Para a a•Tccadaçilo das taxas do serviço telegra~ 
phico, a Estrada de Ferro se classificará em zonas. 

A 1. a zona abrangerá a t. a e a 2. a secções, até a barra 
do l'irahy com os ramaes nella entroncados. 

A 2. • zona comprehenderá mais oito lcguas em cada uma 
das linha o; que da barra se ramificarem. 

A' proporção que os trilhos se continuarem tomar-se-hão 
nuyas :tonas, cada uma das fl.llí.\CS abrang~rá, além da extensão 



la anterior, mais oito leguas em cada uma das linhas cntron
:adas na barra do Pirahy. 

As taxas da tabella Y que abrange quatro zonas se cobra
ráõ por drspacho a qualquer distancia da zona resJlecliva. 

Art. 25. O preço da tabella comprehcnde a despeza da 
transmissno do despacho até uma dislancia de um qua11o do 
legua nas Estações do interior, e na da Cortll a qualquer 
JlOnlo, que se contenha entre o mar e as SPguintes ruas: do 
Saco do Alferes, do Bom Jardim, Nova do Conde, de Ma
tacavallos, de Santa Thereza, c da Lapa. 

Art. 26. Todos os despachos destinados a pontos fóra dos 
limites do artigo precedente serão expedidos pel<. porreio, 
reputando-se o porte comprehendido na taxa cobradll. 

Art. 27. Os despachos de mais de cem palavms podem ser 
ri'Cusados , se se entender que podem prejudicar o serviço 
da Companhia. Ao t\gentc da Estação compete aulorisa-lo 
e fixar o preço. 

Art. 28. A prioridade regula-se pela apresentação do
lelcgramma , tendo aliás prefcrcncia em todos os casos o 
scrvlço da Estt·ada de Ferro. 

Art. 29. O telegramrna expedido simultaneamente a mais 
de uma Estação, paga por uma a taxa da tabclla, c por 
cada uma das outras mais metade da dita taxá. 

Art. 30. Não se dá segunda copia do tclegramma, se nilo 
a quem o expcdio, ou .a quem era destinado, ou á pessoa por 
qualquer desses autorisada. 

l'or esta segunda copia se cobra um terço da taxa. . 
Art. 31. Quem expede um telcgramrna póde exigir are

petição integral para conferencia pelo escriptorio do destino, 
}Jagando por essa repetição o mesmo que pelo tc!egramma ; 
se quizcr sómente aviso de recepção, pagará 10 •j. do que 
pagou o telcgramma . 

• o\rt. 32. Do telegramma rei irado antes de começar a expe
dição se restilue a taxa com deducção de 10 "/ •• 

Do lelegramma interrompido no decurso da cxpedi..-ão nada 
se restitue. 

O pedido de que se não expeça ao destino raz:..se por novo 
lelcgmmma, sujeit.o a taxa. 

Art. 33. Restitue-se a taxa, quanllo: 
1.• Hcconhece-sc a necessidade de retardar o despacho, 

salvo quando a parte sujeitar-se a demora inevilavcl. 
2.• O telegramma não chegar ao dc,tino, sendo a falta 

do serviço do telegrapho. 
3. • A copia, que chegar ao destino, provar que o tclc

gramma f<oi essencialmente viciado. 
4.• Chegar á Estação do destino com maior demora, do 

que St' foss1• por nm trrm de yia,ll\ntes, ou á casa do desli-
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nata1·io em mais <lo uma hora <lesdo a recepção, salvos do 
segundo caso os <le força maior. 

Art. 34.. As precedencias para a expedição se regulao do 
modo seguinte: 

1.• O serviço da Companhia. 
2.• no Governo Geral. 
3.• Do Prov:·acial. 
4. • Das Autoridadt•s. 
5.• Dos particula•·cs pela ordem das entregas. 
Art. 35. Não é permiltido o uso du uma cifra secreta, 

salvo ao Governo t;eral e Provincial : é lambem pi'Ohibido 
cxp1!dír telcgramrna contrario ás leis, olTcnsivo da moral 
e dos bons costumes, ou prl'judicial á seg!lrança publica. 

Art. 36. A administração da estrada regulará as horas 
do serviço, a arrccadaçilo da taxa, a lran5missão e expediçiio 
dos telegrammas, o modo pratico de contar as Jlalavras, a 
contabilidade c tudo o que fôr concernente ao bom serviço do 
telegrapho. 

t<:stas inslrucçõcs na parte que interessa ao publico serão 
impressas e expostas no cscriplorio da cmpreza. 

CAPITULO V. 

Disposições geraes. 

Art. 37. Todo o despacho de um ou mais volumes, qui', 
calculado pelas taxas da tarifa, importar em menos de 500 réis, 
pagará este preço considerado como mínimo para qualqucl· 
expedição á qualquer distancia, de bagagem ou de carga, 
J~xceptuão-se as substancias alimentares taxadas por volumu 
não maior de quatro arrobas. 

A mesrna regra de mínimo poderá applicar-se em scpamdo 
a cada um dos-volumes apresentados pelo mesmo remetlcnte, 
quando pesar cada um delles knenos de duas arrobas, sendo 
aliás de natureza que pennitta ensacar, encaixotar ou ea-
fardar em volumes mais pesados. • 

Art. 38. As passagens e os fretes de tudo o que fôr expe
dido pelos trens dos viajantes serão arrecadados em cada 
uma das estações sem excepção, no acto da emissão dos bi
lhetes ou conhecimentos. 

A mesma J'rgra se applica a todos os objectos (loXpedidos 
nos trens de carga da estação da Ctirtr, para as do interior, 
ou dl' uma dt•slas para outra. 
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Ao remeltente porém de qualquer estação para a da Cõrte, 
nos trens de carga é livre pagar o frete, ou deixar que o 

.faça o consignatario ao receber o genero. Se este comtudo 
fOr de facil deterioração ou de valor insignificante, poderá 
a administração em qualquer caso exigit· o frete adiantado. 

Art. 3!}. As malas do Correio e seus guardas, assim como 
quacsquer quantias de dinheiro pertencentes ao Thesonro 
Nacional, serão transportadas gratuitamente pelos carros da 
Companhia, porém ao cuidado e por conta do Governo. 

As sommas assim remettidas serão selladas em ca. ·'ls. 
Pelo transporte de todos os mais objectos pertencentes ao 
Governo pagará este 20 •;. menos do que pagar o publico 
por objectos semelhantes. 

Art. 40. A Companhia não poderá conceder favores de 
reducção dos fretes senão aos emprezarios para os objectos 
destinados a construcç.ão , e aos empregados para os de seu 
uso particular. 

Qualquer outra reducção, embora util a alguma industria, 
ou de vantagem para a Companhia, dependerá de autori
sação prévia do Governo. 

Art. 4 t. De lodos os despachos para Macacos, reputa-se 
renda especial do ramal, que equivale a uma legua, uma 
quota igual á taxa da tabella Z, multiplicada pelo numero 
de unidades taxadas. 

E, se osemprezarios não concoa·darem na rcducção, cobrar
se-lia, emquanto durar o seu contracto, uma taxa addicional 
que preencha os fretes actuaes. 

Fica, porém, entendido que, terminado o prazo do con
tracto, a Companhia não poderá renova-lo, para continuar 
a utilisar o ramal, sem que reduza os fretes aos termos 
decretados. 

Art. 42. Ficão revogadas todas as disposições em con
trario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro de 1863.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Lf.IS DE lR!l~. 1"'.\l:TF 1!. " ,,, 
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TABELLA-A. 
~Q~ÇIJ~~It:P~~ .. 

Engenho Novo. Cascadura. Sapopemba. I Maxambomba. Queimados. Belem. llaeacos. Rodeio. llendes. Santa Anna. I Barra. 
1 lf2 lcguas. 2 f t2 leguas. 3 fJ2 leguas. 5 '/2 leguas. 7 f!'J teguas. I 9 tJ2leguas. llleguas. 13leguas. 14 IJ2 lcguas. 15 lf2 lcguas. 16 tj2 lcguas. 

t.•l2·" 13.• t.•l2·•13·" t .•12.• 13.• I t .• I ~··13.•. t.· I ~.· 13·· t.• =·· 3.• t.•j ~-· 13.• t.· I=·· 13-· 1 v 1 ~.· la·· t ·• I ~-· 13·· I ... 1
2 ··1 3·· 

Córl~ ............ 500 400 1200 I flUO 920 460 18600 18280 liáO 28500 2sooo[tsooo 38400 28720 18360 48300 38460 18740 5SOOO 48000 28000 68000 48740 ~8360 68600 5fl220 28600 7$000 58540 28780 ifl400 5SSGoJasooo 
Enrruho :Soyo .... .... .... . ... 640 520 260 18100 880 440 28000 18600 800 asooo 28400 18~00 48000 astoo 18560 48760 38800 18900 58760 48600 28300 68200 48920 2S41lO 68660 58300 28600 7~120 58700·28840 
Ca1ratlura .••..•.• .... .... . ... . .... . .... . ..... 500 400 200 18&00 18200 600 28500 28000 18000 38500 28800 18400 48240 38400 18700 582.\0 48200 23100 68000 48800 2$400 6820 48920 28460 65660 58300! 28600 
~~l'"(>emha .••••.• .... .... .... ..... . .... ..... ..... . .... . .... 18000 800 400 28000 18600 800 38000 28400 18200 3S760 38000 18500 48760 38800 1S9oo 5fl500 48400 28200 68000 48800 2S4oo 68200 4892u 28460 
~.nJmbomba ..... .... .... . ... . .... ····· . .... ..... . .... ..... ····· ..... ..... 18000 800 iOO 28000 1$600 800 28760 28200 lS100 3$760 3$000 18500 tBáOO 3$600 1S8oo 5SOOO 48000 2BOOO 5K&oo 4$400 28200 
(.lu~irnatlos ....•.. .. 

1SOOO .... .... . .. ····· ····· ····· ..... ..... ..... ..... . . . . . ..... ····· ... ~ .. ..... 800 400 18760 1B4oo 700 28760 2S200 18100 3~500 28800 18~00 4$000 38100 1fl560 48500 3flGOO 1ssoo 
ndem •....••..•. .... .... .... ..... ..... ····· . .... ····· . .... ····· ..... ..... . .. ·; ..... ..... . .... . .... ..... 740 600 300 18760 18400 700 28500 28000 18000 38000 2fl%00 18200 38500 ZBSOO 18100 
".1f3tOS .••••• I ••• .... .... .... . .... ..... ..... ····· ····· ····· ····· ..... ..... ····· ..... .. .. ...... ····· . .... ····· . .... ..... 1SOOO 800 400 18760 1~400 700 28240 18800 900 28760 28'200 1$100 
Rn1h'it1,,, .. ,. , , , . .... .... . ... ..... ..... ····· . .... ····· ..... ..... . .... ..... ..... ..... ..... . .... . .... ····· ..... . .... . .... . .... ..... ..... 710 GOO 300 1S260 1HOOO 500 18760 1H100 700 
\lr~••k.• ......•.. .... .... . ... ····· . .... ····· ····· ····· ..... ..... . .... ..... ..... ..... ..... ····· ..... ..... ····· . .... ····· . .... ..... ..... . .... ····· ····· 500 400 200 1$000 800 400 
~aniJ .~una .•.•..• .... .... .... ..... . .... ..... ..... ..... . .... ····· . .... ····· ..... ..... ..... ..... . .... ····· ..... ..... . .... ..... . .... . .... ····· ..... ····· . .... ..... . .... 500 400 200 
Barra ............ .... .... .... ····· ..... ..... ····· ..... ..... ..... . .... . .... ..... ..... ..... ····· . ... ····· ..... ..... ····· ..... ..... ····· . .... ..... ..... ..... ····· . .... ..... ····· 
~.r~! ar ia tle Estado dQS :llrgtJcios da Agricullur~, Conuucrcio e Obrlls Publicas, 3 de Fevereiro de 1863.-João Li11s Vi tira Cans~~nsão de Sinimb1í, 

I 

I 



TAllELLA -- B. 
Enconl!nllend&s, e ba~agents excetlen(es á per• 

euilttida gratis. 

Pelos fl'eiiB ~le viajallles. 

Côrlc ••..•.•. 1GO 2~0 350 6&0 750 9GO 15100 18300 1$440 18530 18620 

Engenho No\ o 

Ca~radma .... 

Sapopcmha .•. 

1\IaxanJ!Jom!Ja 

Queimados .•• 

llclém •.••..• 

Macacos ..•.•. 

Rodeio ••••.•. 

Mcá7tcs ••••.• 

Santa Annn .• 

narra •....••• 

110 220 410 OGO 880 18010 18240 18330 !SISO 18580 

110 330 550 770 ·930 18160 1,~300 1fi3GO 1S4SO, 

220 440 660 

220 410 

2~0 

.... , ... . 

. ...... . 

s~o 1,\'0l.O 1S20C 1S300 18300 

020 s2o oso 1noso 11200 

390 G~O 7i0 

170 390 550 

3~0 

170 

. ············ 

880 080 

600 770 

500 6'20 

270 390 

110 220 

110 

.. 
Scrrrlaria olc Eslnolo dos Nrgorios da Agl'irnllnra, Comnwrcio c Ohras Publicas, 3 .• 

de Fcr<'reiro d;• J SG:l' -.!oito T.iii.Ç ri rira CtÍ!ISi!IISÜU tlr Siil im(ní' 



T 1\DE'LLA - C. 
Genet•os de intpor~ação. 

ó ... 
"' "' < u~ "' "' .;, . .;, 

"' 
O<n . "' . "' "'"' . "' "' .. <.., .. ~~ <:::> <:::> :>!6':, "':::>· :::> 

~~ 
.;, :::> "'=' :::> o ou .:: ou =ou o ou OD .. 

··~ zou OD "'"' :>!OJ o"" "'"" .~ • :::> <~ 
<~I :tl~ .,- ... - ~:1 <- 8~ Obll "'-

~~ ~~ = -., ~~ < ... ~-~ ~~ lõl..E" j- ~- ""'-- ==~ "'- .. - ,.,--. ..... _ z- z- ==-?; ;j G'l < <-
"' ;:;; .... OM i~ <"' <«> ....... "'"' :=."" OI- .,O> ..,,.... ..: .... "' .... .,,.... 

CUrte •....... 40 65 90 140 190 210 270 320 350 370 3901 
Engenho NoYo 30 60 110 lüO 210 250 300 330 350 3701 
Casradura .••. 30 80 140 190 220 280 310 330 

Sapopcmba .•. 60 1101 1GO 200 250 280 310 

3501 

3301 
l\Iaxambomba 60 110 1&0 :200 230 250 280 
Qcimados •••• 60 90 150 190 210 2301 
Dclem ....... 40 90 HO 160 1901 

Macacos •••••• 60 90 120 150
1 

Rodeio ....... 10 65 901 

i\!ent.lcs ••••.• 
.... 1 .... 30 601 

Santa Anna .• ········· 301 

Barra ........ .... , .... I 
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Obras 

Puhhcus, 3 rlc Fcycrciro de 18G3.-Joü•J Linç Vieira Cunsamiio rl:• Sini111lné. 



TJHE~.Ll-H, 

«:.:eneJ•os de cxpoa•t•açliti). 

- .,; 1.; ~ ~ .,; .I 
~ ,.,; ~ ~ _;, 'lo' 

~~ 
.,.., 6 =-:! a:! :; • co: '" '" ,;:§ gl ;J ;:L ..-.! ::s ::::: cn = Elo "' ,. ;:> 

Xltt)oeoC!:c . "' "' 
OJ. ;..-; bC f:<) 

:.:.J~ 

Gj..:: I e:.:: :::..:: ...:~ "'::> •;:> 
. ., <- . "' <n-

~- Q- 8g; o bt.' ~~ ~J! ~:; .... ... ..., .;: 
~~ ~c.J ~ t:'l u~• õ r:"l ~ t":-1.,..., ~· ...,_ 

~~- cr.- "";:- ;.< :;:-1'" :;:- _,_ "' Q- ;.-:;-

"' =-.., ..... ~ :J "' 
...,_ 

c"" ~~ ~·~ ~'-O 
~T""'' "'"'' V;M :;; .. ,., ot- ""' ~?""4 =- "-- oo-

Corte ........ ~o 50 70 110 150 190 220 2GO 285 300 31!} 

Engenho Non• ~J, 4~) 90 130 17~ 210 :H o 2G:, 28á 300 

Cascadura .... 25 70 110 1GO 190 230 2j5 265 28[, 

Sapopt'lllha .•• 4.5 DO 13C tiO 210 '•)"< ~55 2Gá ,..,)J 

23~' l\Jaxambomha .... 4f) 90 no 1 iO 200 '21:, 

Queimados •• ·I· ... 1J 80 no 160 17;.. 2001 
I 

Jl.lrlcm ....•••.... 3ft 8il 110 1~0 IGO 

~ti 120 1 ~lacütos ••....... 80 t)J 

noticio .•.•... 3:) 5íl 80 

.'llcnues .. 2:, I ... 1á 

I 
I 

~anta Anna .. 

::::j::::r::: 
2[. 

narra ....... - ""/"" I . 
S;·rrcf.aria de Eslarlo tios Negocios da A).'(rieullnra, Commcrcio c Obras 

rui,Jica~, 3 de Fl•\Cif~iro de lôGJ.-JoãuLit<S rící,-q Cro:.;·tuu;{u; "'·' Siilillll>li. 



Ti\ HELL\ -E. 
Gcncl'OS alimcnticios, 1lc Jll'lmeira ncccssitlatlc i.JnttOI't:ulos on 

CXIIOI'tados. 

-. 
~ I r~ I· ·I ·I ·I · ·I ·I til • t/) ti) 

~~~:==~~~~§ =. C":: < C'l:l ~ 

~§I t~lul~il ~" l"il~ ~ "' .rlgfl.~ . "' o::: 
- 01J ~"' ~~ :~1 ~ c-1 ;j a-1 o-!:_1 ~ ~1 !-~ ~~ < c:,.J "'"' ~;;- ~~ §'- <;;;- ~ ... ~- ~= <=>-o,., E:~< ... "'=' ~co 

"'- g~ <~>M ~~ o~ ~= ~- -=-
~:·,:~~'I I 

Ctirtr ..•..•.. 15 2:J 33 !j[, ~· !)!, 110 130 '" 
Engrnho Noyo 12 22 4;, GG 88 10i 125 1"~ tiS 1á8 .... '" 

1481 Cascadnra .... .... .... 12 33 55 77 !)3 llá 127 137 

Sapopcm!Ja ... .... .... .... 22 4j GG 82 10 i 118 127 1371 
Maxambomba .... ..... .... . ... 22 45 70 82 9() 108 1181 

Qucimatlos ... .... .... .... .... . ... 22 41 70 7'7 88 !)() 

Belém .• , ~ ... 18 'd r.; • ()6 
_I 

.... .... .... .... .... .... 7'1 

Macacos ....•. .... .... .... ... , . ... .... .... 22 4í &O 70 

Rodeio ....... .... .... . ... . ... . ... .... .... . ... 18 30 HI 
l\lcndcs' ...•.. .... .... . ... .... . ... .... .... . ... . ... J2 221 

I 
Santa: Anna .. LLJJ· .. .. ! .... .... .... .... . ... 1~, 
narra ........ .... . ....... .... .... . ... . ... 

Serre ta ria de Estad•l dos N r.gocios da Agricultura, Commrrrio c Ohras 
Publicas, 3lle Fncreiro de 1SG3.-Jutio Lins J'ieira Ca11Sa11sao de Sinimvú. 



TABEl.LA-F. 
Ovos, l'el'dura, fraetas, leite, e quaesquer mlueleza11 proprlas 

para alhnentaçAo, Inclusive eapoelras ele aves domesticas 
ou silvestres. Noli trenli ele ea11ras. Por t'!ada veluaae ni\o 
excedPnte a 4 arrobas, i'ilendo retirados ao mesmo dia. 

-

I 
-

I I ll õ I .e ... .e o 
~ ~ 0'1 .;, I<; :I! "' .. "' o o lP: o 

I 
:;, 

I 
:I! .; 

I 
"' I I ~ I '" 

~ 
~ . = "' "' ! o 

"" ~ ... ~ i: ;;; "' ~ 

"' "' o ~ ... 
'"' "' ... M 

"' '"' 8 :0: "' "' ""' ~ < :;, "' "' ~ 011 

"" <.> "' :I! o "' ..: 11! ., ... 

Cõ1·te ........ 
I 

50' 60 70 RO 90 100 110 120 130 HO 150 

Engenho Noro .... 40 110 70 80 90 100 li O 120 130 uo 
~ 

Cascadura •.•. .... .... 40 60 70 110 90 100 110 1!0 13f 

Sapopemba .•• .... .... . ... 40 60 70 80 90 100 110 1!< 

l\faumbomba .... .... . ... . ... ·lO 60 70 80 90 100 11f 

Queimados ••• .... .... .... .... . ... {0 60 70 80 90 100 

Belém ....... .... .... .... . ... . ... .... 40 60 70 80 !lO 

Mararos ..••• .... .... .... .... . , .. . ... . ... 40 60 70 80, 

Rode.io ....... .... .... .... . ... .... . ... .... . ... 40 60 70 

1\llmdts, ..... .... .... . ... .. .. , .... . ... .... . ... .... 40 60 

Santa Anna •. .... .... .... . ... .... . ... 4~ ... T ... .. .. , .... 
narra •••••.•• .... .... . ... . ....... .... .... . ... . ... .... 

Anvi\RTncu. --Os mesmos lolumrs, srndo rtpedidos IlM trl'ns de 
Vinjantl's, pagar~il o dobro do que consta df'sta ta beiJa. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultor,,, Commercio e Obras 
Publicas, 3 de Felereiro de 1863.-João Lin1 Vieira Cansan1ão de Sinimbú. 



TABELLA-G. 
Polvot•a.-Por carro especial. 

N. 8.-E' probibido o transporte de estação á estação. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obra~ 
Publicas, 3 de Fevereiro de 1863.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 



TABELLA -11. 
Ual, telha, tijolo, asphalto e outros mate
rlaes, lenha, earvao mineral ou ve8etal. 

Por palneo eN61eo. 

ô 
~ I > ~ o 

~ ..; ., 
,;, z; :l'l l': 

o ..: ~ o 8 .;, l': 
c: "' ., o ::i .;, .... 

~ "" "' :F. .... :li "' ~ ~ :!I "' "' < 
"' o ....: .... < "' Q E- = C!l "' ~ 

..c rz ... "' Q "' z; ..: z; ....: ... "' "' < o "' ~ 
..., 

"' o "' :<i o ., :F. ..: :1! ., 
Corte ........ 10 20 28 44 60 76 88 104 116 124 132 

Eogenl10 Novo .... 11 19 3á t.1 67 79 9b 107 115 123 

Cascadura •..• .... .... 9 2& 41 á7 69 ~á 97 105 113 

gapopemba ... .... .... . ... 17 33 49 61 77 89 97 105 

Maxambomba .... ..... .... .... 17 3a 45 61 73 81 891 
Queimados ••. .... .... .... .... .... 17 ~9 4á 57 v;, 73 

Belém ••••••• 13 41 49 
I .... .... . ... .... .... .... 29 á7' 

:l\facacos .•.••. .... .... .... .... . ... . ... .... 17 ~9 37 4õl 

Uodeio •.••••• .... .... .... .... .... .... . ... .... 13 21 ~9' 
Mendes •••••• .... .... .... .... .... . ... .... . ... .... 9 171 
Sauta Anua •• .... .... .... .... .... .... . ... . ... .... .... 9 

Barra .••••••• .... .... .... .... . ... .... .... .... . ... . ... 

Secretaria de Esta.do dos Negocios da Agricultura , Commercio e Obras 
Publicas, 3 de t'evereiro de 1863.-João Lins J"ieira Cansansãu de Sinimbú. 



TABELtA- I. 
Uapln1, estrumes, e outras sub111tanelas utels 

á la,'oura, de poucu peso e ''alor. 

Por Jllllmo eu61eo. 

õ 
~ > ~ o ..; ..; ., 

z; ::!! ri, li': 

o ..: "' o o ,;, "' = :;;, ::!! IQ "" o õ 
. < 

~ "" "' :.! ~ :oi 
00 

"' < .. '-' ;;.; "' < 

"' u f < • .... < "" F- o: 

"' "' M !a .... '-' "" "" ~ 0:: 
I': ~ < < .., "' < o "' < < 

"' 
.., :1! o "' :1! ..: :1! 00 IQ 

Côrte •••••••• 5 10 H 22 30 38 H 52 58 62 66 

I Engl'nho Novo .... 6 10 18 26 34 40 48 Si 58 62 

Cascadura •••• .... .... ó 13 21 29 35 43 49 53 57 

I Sapopemba ... .... .... .... 9 17 25 31 39 45 49 53 

Maxambomba .... .... .... .... 9 17 23 31 37 41 4á 

Queimados ••. .... .... . ... . ... .... 9 15 23 29 33 37 

Brlém •••••.• .... ..... .... .... .... . ... 7 lá 21 2á 29 

1\lacacos ••••• .... .... .... .... . ... .... . ... 9 15 19 23 

Rodeio ....... .... .... .... .... . ... . ... . ... .... 7 11 lá 

Mendl's •••••• .... .... .... . ... .... .... . ... .... .... 6 9 

Santa Anna •• .... .... .... .... . ... . ... . ... .... .... .... 5 

Barra ........ .... .... . ... .... ... . . ... .... .... . ... . ... 

gecretaria de Estado dos Negocios da A~rirultnra , Commrrcio e Obras 
Publicas, 3 de Fe,·ereiro de 1863.-João f,íns ri eira Cr111.çansiio de Sinimhú. 



TABELLA-J, 
Taboas, con~oeil•as, pran~hiies, páos, ou 

quaesquer pe~as de n1adelra não excedeu· 
do a see~ão transversal a t.• polle~Jadas. 

Por Plllnto linear. 

-
~ -i ~ I@ 

~ 
...; ~ ui z 

o ~ o o ~ 
"" "' ·~ ui 

~ "' 1>1 

~ g lli '"' o 1>1 ...: -< < a, < ;;; "' = "' o •<o~ E-o 

" "' a, 1>1 ... "' <=l z i!: = í:í ...: < ii "' 1>1 < o 1>1 ...: ...: 

"' "' OI "" = = = .., 
"" 

Corte ........ 4 8 11 17 23 29 33 39 44 47 50 

Engenho Novo .... 5 8 H 20 26 30 36 41 44 47 

Cascadura ••.• .... .... 4 10 16 22 26 32 37 40 43 

Sapopemba ... .... .... .... 7 13 19 23 29 34 37 40 

1\Jaxambomba. .... .... .... .... 7 13 18 23 28 31 34 

Queimados ... .... .... .... .... . ... 7 12 18 22 25 28 

Belém ....... .... .... .... .... .... . ... 6 12 16 19 22 

Macacos .••••• .... .... .... .... . ... .... . ... 7 u 15 18 

Rodeio •.•..•• .... .... .... .... . ... . ... .... .... 6 9 12 

Mendes .••.•• .... .... . ... .... .... .... . ... . ... .... 

J 
7 

Santa Anna .•. .... .... .... . ... .... .... . .. . ... .... 4 

Barra ........ .... .... .... .... . ... .... .... . ... .... . ... J 
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras 

Publiras, 3 de Fcvl'reiro de 1863.- Jl!liio L-ins f'ieira Crmsan&üo dcSinimbú. 



TABELLA-K. 
Taboas ~ eouçoeiras, Jtrancl_aões, Jtáos', ou 

CfliAeSCfllet• peças de IUBdeu•a ·até 30 pol• 
Je~a.das de seeçãe transversal. 

Pot• pal1no llnea1•. 

Côrlc. . .. • • • • 7 lá 21 33 45 &7 66 78 87 !l3 99 

Engenho Novo 

Cascatlnra .••. 

Sapopcm!Ja •. 

1\laxambom!Ja. 

Queimados .•• 

J Belém ...... . 

Macacos ....•. 

Rodeio ...... . 

Mendes •...•. 

Santa Anna .. 

narra ....... . 

!l 15 27 39 51 60 72 81 87 9,3 

7 19 31 43 52 Gi 73 79 8~ 

13 ~á 37 46 58 67 73 79 

13 25 31 4G 55 :: ~:I 13 43 

22 

13 

37 431 
2s a 1 

10 31 

22 

to ~2 I 
7 ~31 

::::IJ 
Sec1·etal"ia olo• Estarlo dos Nrgocies da Agricultura, Commcrrio c Ohr.H 

l'nhlira.<, :; do• Fno•rPiro de 1RG3.- JuiJu Utts J'icira Cutosw••ilo <1<-Sinimbil. 



TAllELLA-L. 
!lladelra de 91. a Gt, pollegadas. 

õ -i :.- ..,j o ..,j ..,j <Q ul z ~ 
I<: 

o == 
<Q o .,; I<: 

::> ~ <Q "" s ..,; < 
<Q 

"" ~ i :;i 
o .. ~ :.: '-' ~ < ;j .. ~ "' '-' o "" 

15 "' ... .... "" <=I 
< < ::> .. < o !il ;;j < 
"" "' o <Q :!i <=I <Q 

Côrte ••••••.• 14 30 42 66 90 111\ 132! 156 174 186 198 

Engenho NoYo .... 18 30 á4 78 102 120 lH 1G2 174 186 

Cascadura .... .... .... 14 38 1)2 86 104 128 146 158 170 

Sapopemba ••• .... .... .... 26 50 71 ~ 02 116 134 146 ,. 

1\Jaxambomba .... .... . ... . ... 26 50 68 92 110 122 134 

Queimados ••. .... .... .... . ... . ... 26 H GS 86 98 110 

Belém ••••••• .... .... .... .... . ... . ... 20 H 62 n 86 

Macacos ••••• ..... .... .... . ... .... . ... . ... 26 H 56 68 

Rodeio •.••••• .... .... .... .... . ... . ... :::l::: 20 32 u 
Mendes ••.... .... .... .... .... .... . ... .... 14 26 

Santa Anna •• .... .... . ... . . . . .... . ... .... .... H ... l ... 
' i Barra ........ .... .... .... .... .... .... . ....... .... . ... 

Secretaria de Estado dos Ncl(or.ios da Agricultura, Commcrcio e Obras 
Publicas, 3 de Fcwreiro de 1863.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbtí. 



TAllELLA- )f, 

lllatleh•a tle 8& a 100 pollegados . 

-- . . 
I 

o .... _;. o 
~ < ..i z "' ,; ,.., l': o = "' o 8 ,;, "' = ;;. :=. 

"' ó .;, --= "' "' ií =i o 
~ 

;.-: 
<li "' :=. <.J 

"' "' < 
"' '-' o ... . .., 

--= "' ... "' "' "' .. ;;; ... '-' "' l': z ..: l': < --= < p "' ~ o "' < --= "' <.J "' :::; o "' 0: :::; "' "' 
Côrte ........ M 30 50 70 .110 150 196 220 260 290 310 3301 
Engenho Novo .... 22 12 82 122 162 192 232 262 I 302 

r'' Casca dura .••• .... .... 22 62 102 142 172 212 2,\2 'l82 

Sapopemba .•. .... .... .... 42 82 122 152 192 222 242 262 

1\laxambomba .... .... .... .... 42 82 112 152 182 202 222 

Queimados ••. .... .... .... .... .... 42 72 112 H' '162 182 

Belém •...••. .... .... .... ' ... . ... .... 32 72 102 122 1421 
1\lacacos ••••• .... .... . ... .... .... . ... . ... 42 n 92 ml 
Rodeio .••••.• .... ..... .... .... .... .... .... . ... ~~ 52 721 
Mendes ...... .... .. .... .... .... .... . ... . ... . ... 22 421 
Santa Anna ••• .... .... .... .... .... .... .... . ... .... . ... ..1 .. 
Barra ........ .... .... .... .... .... .... .... .... . ... . ... 

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Obra!! 
Publicas, 3 de Fevereiro de 1863.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 



T/\ BELLf ---IX. 

~'ntln t,un. 

~ -- -- --

., ., .; "' .;, .., • "' 0: :!! o ' o "' "" ,.., 
'--' õ;j "' " o c ., 
o ;li! ., .; u ""· ., 

õ .. ,. .., <:i < :i· <.> <&l .... .., ... .., ;;:; u c "' ., ., .., .., "' ~ o ., < -. 
'"' "' :::! CJ "' "' "' 

., 

1 
Corte .•••••.• 600 1$000 

I 
1$100 ~s2no 38000 3S8M 4Si00 58200 586001 liSSOO 6fl000-

I 
áS760 ' Engculio No,-o .... HO 8\0 1SG10 ~SHO 38210 3~840 4S610 58240 • f>;~áOO 

! I 

Cnscadura •.. .... ...... 410 182 !O - ~$040 '28810 3SHO 4SHO ~SS40 áS2tO áSãOO 
I 

3SB4o Sapopcmha ... .... ...... ...... SlO ·~610 ~St4o 3SOiO 4SHO 4S840 5$~W' 

...... 1 ...... , 

C:.> 

l\Inxamhomha .... ...... 810 18610 ~8240 ~SOlO SHGIO 4S0-10 4SHO , • 
1 Queimados •.• .... ...... ······ ...... ...... 840 tSHo 2SHO 28840 38240 31610 
I I I -
j Belém ....... ·'·· ······ ...... ...... ······ ······ GIO lSHO ., ... 1 2~440 28841 
j Macacos ••••• I 840 tSHO 1SSiOj2S2\ .... • ~ o ••• ...... ...... ······ ······ ······ 

I ! lSOto 1SHó/ I Rodeio ....... .... ······ ...... ······ ...... ..... ······ . ..... 

:::] Mendes ••.•.. ' I 4l0 SiO .... ...... ······ ······ ...... . ..... ...... . ..... 
' Santa Anna .• ' I 4.40 .... ······ ...... -····· ...... ...... ······ ······ ...... 

I I I i narra ........ ' .... ...... ...... ...... ...... . ..... . ..... . ..... ······ ······ I I -,., 
AoYEnTi>:o~cn.-:'ios trrns de ,·iajantcs se robrará o duplo dos frctrs desta tahel!a. 

Secretnt"ia de Eoh-do dos Kcgocios da Agrirnltm·a Commcrrio e Obras Publicas, 3 de f'cYc, 
rdro de 1'8G:J. -Joclo Un.• Yil•ifii Cansausão de Siwiml·ú, 



' ... 
' 
l 

f 
I 

.. 

i 
o 
~ 

e = "' "' ~ 

Ctlrte........ 300 5(){) 

Engenho 

Cascadura .•• 

Sapopemba •• 

1\raumboinba 

Queimados ••• 

Belém ...... . 

Bois. 

Cnlla Hnt. 

.; 
o :.i ., 
<Ol "' .., 

"' oOI! .. 
:1 :I 

2$600 2$800 

28320 286\!0 

2St2o 2Si'10 

1$920 2S220 

l$5'ffl 18820 

I SI~ 1W20 

320 720 18020 

,.. Alacacos ...... 420 720 

I 

I 
' 

Rodeio ...... 

i\lendcs •.••.• 

Santa Anna •• 

Barra ••••••.. 

Secrcta1·ia de Estado dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publkas, 
rriro de 11163. -Jaão fins Vieira Cansans«o de S1nimbú. 



TABI.T;_..L\.- P. 
\'itellas, t.~aa•neil•os, (:uba·ltu, l 11o:t•eos., Cães amo•• 
cla~atlo.~ e CJIIaestauea• 4JIIatlr••t•edes de igual ou 
weno•• lau•anho. 

Curte ••• o. o. o 

Engenho :'\o1 o 

Casradurao ••• 

Sap11pemba ••• 

llu;~mbomba 

Queim•dos. o • 

Dl-lrm. o o. o. o 

~lacacoso •• o o 

~ Rotll'io .•.• •o• 

:\lrndcs ... ••o 

~anta o\unn. o 

narra .••••••• 

"' o 
u .. 
u 

~ 

c 
~ 
§ 
== 

Ho 1 2oo
1 

:>so 
I I I 

.... 
1 

llU 170 

........ 1 !!Ui 

I 
410 600 1".;0 

I 
330j 400 6ã0 

sso tSOiO: 1$100 1~140!1fll80 
770 930 1S050 11!100 191-10 

I 

, I I 
.... ! .. o o I .. o. 1 íO 3:!0 490 G10 

690 S~O 9i0 1~050 !SOGO 
i 

250 110 ãiO 

I I i I ••• o • o o o o... • • • • 1i0 330 4SU 

I i. 

1i0 ~90 oooo,o•··,····,····,oooo 

::::I:::: I::: :r:::: :::: 
I I ! i 

ooo•,ooo·,·o··,···· !oooo 

ooooloooo!o'"l•o•o,oooo 

130 

7i0 800 
I 
I 

G1o I 73!1 

450 5i0 
I 

2oo I -~to 

170 290 

::::: l .. :~~~ 
I .......... 
I . ... · ..... . 

970 18050 

810 

630 

490 

3i0 

210 

o o 

800 

730 

570 

450 

290 

170 

!lO ::::\::::1::::1::::::::: 
~--~~--~--~-----------m~------.--~-~--~-~-·-.-~----~~--- •*~---~ 

AlllERTEXCUo- ~os trens de liajantes se roiJraráú fretes duplos dos desta labetla. 

Sccretarin dt•. Estado ~s ~rgodos d11 Agl"iculturn, Commcrt"io e Obras Pu
blkas, 3 de hr~reiro dt• 18ü:;o_ Juf.o loiw; Vicim Co11srtnrcio de Sillimbtio 



---~--·- ... -----

TABELLi\·- Q. 

~ .P«win, A"au~e_., e oad1•u'!l nves, •1ne cl•e~ileJit 
soUas 011 CJU IUftO!ldalll. 

IÍ§I ,.!ita~Jie§, 

Pot• , .. ~~-. • 
L 

g1 

... =--· -· 
õ 

! 
I>' --: .< o ..; "' 1!0 --: :;; "' 

I< 

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

= '"' Q c:: "' o ci .,; < 
"" 2 < .; ;..: .. .. < a '-' n "' ~ "' '-' o < "' "' " "' "' 

lo< 

"' '-' "' ;..: I< r:: 
;..: < .. < ::> < o "' < ... 
"' "' "' 2 o :;; r:: 2 "' "' 

Córtc •••••••• 300 500 7üO 18100 18500 18900 28200 28600 28800 28900 3$000 

Engenho Novo ...... 2?0 42(1 820 18'!20 1as2o 1 ~920 2$3~0 28620 2.760 280~0 

Cascadura •••• ...... ...... 220 6~0 J$020 18120 18720 28120 28ao 2a6~w 28760 1 

Sapopcmba ••• ······ ...... ...... 4~0 820 11~20 1~1120 18920 2$220 28420 28620 

1\Jaxambombo. .... ...... ······ . .... 420 8~0 181~0 tH:.2o 1$820 28020 2S220 

Queimados .•• ...... ...... ······ ······ ······ 420 720 18120 184!0 18620 18820 

'llclem •.••••. ...... ...... ······ ...... . . ... . ..... 320 720 1802') IS220 18420 

~la cacos ..••.• ...... ...... ...... ...... . ..... ...... . ..... no 720 020 18120 

:'llodeio ....... • • ....... .. ... . ..... . ..... ······ . ..... ...... ...... 3~0 520 720 1 

Mendes ...... ······ ...... ...... ...... ...... ······ ······ ...... . ..... 220 420 

Santa Anna •. ······ ...... ..... ...... ······ ...... ...... ······· . ..... . .. -. .. 220 

Barra .••••••• ...... ······ ······ ...... . ~ .... ······ . ..... ······ ...... . ..... 
I . --- - -

Secretaria dP. E~tad,> dos Ne~ocios tia Agrioultum, Comm~rl'io e Obras Publicas , 3 de Fc-
ereiro d~ IS.l>3.- JO'ÍO L in. f riefm Cansanfilo dP Silliml>!l. 
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TADELLA- n. 
CJar1•o 011 Cfti'I'OCft oJ•tlhaa••ia ele flualqne•• est•ecie ele dual 

t•otlal!i f!jOb1•e velticnlos ela t.:OIII(tftllllia. 

Catla tllllo 
'· 

-- -
o ' 

..; ' ;. ..; o ..; -i "' ,;, z :P. ;.-. 
.=: "' o o .; ~ 1 -~ o "' 

;::! 

li! 
I=> 

-~ 
= I=> "' < ~ 

o o :l :.-: < ... :!! u i;J < 
"' u o < i;J "' < I=> !;, " "' ... lo< ... u I=> l:i "' < < < "' "' < o < 
"' u "' ::;! o "' :o! .=: :o! "' 

Côrlc, ..•.... tH&ool 2fl500 3S5oo ~8501 7Ur.oo onr.oo lu aooo t3aooo t3U9oo 1iflã00 l$1L 
~ 

-Engenho Noyo ...... 18100 2~100 4fl100 6S10o 8R100 OSGOO IISGOO 138100 l3fl700 1~ 
·~ -

Cascadura .•.. ······ ...... lfliOO 3fl100 58100 7fll00 8fl300 lOflGOO t2Stoo t3Stoo l~ 
Sapoprmba ... ······ ...... ...... 23100 4fl100 GfliOO 7~GOO !l$600 tlSIOO HfliOO t3S 

1\laxambomba .. .... ...... ...... . ····· 2fll00 4HIOO 58600 iSGOO 9Stúo 10fl100 11/ij 

Queimados ... ...... ...... ...... ······ ...... 2$100 38600 5fl600 7$100 SHIOO 98 
Bclcm ....... ...... ...... ...... ...... ...... ······ tRGOO 3HGoo ;,H100 6S100 78 

1\lacacos ..••.• - ····· . ...... ~RIO~ 3HGOO 4anoo á/J! ····~·· 
...... . ...... ······ 

Rodeio .•• ,.,. ... , .. ...... ······ ...... ······ . ..... . ..... . ..... 18300 28GOO -~ 
!\Tendes. .... ······ ...... ~ ..... ······ ...... . . ..... ...... ······ ...... 1~100 ~~ 
Santa Anna •• ...... . ... · .. ······ ······ ...... :::::l::::: ...... ., .... ······ •l' 
Barra .•.•.... ······ ...... ······ ...... . ..... ...... ······ ...... / .. 

!lrorelaria de Estado tios Nl'gocios ria Agricultura , Commercio c Ol1ras l'u!Jlj<·as, 3 dt>~ de J8U3.- Juiiu Lins !'i eira Ca11Sa11sãQ de Sinilnbú, 
~ 
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TAllELLA -S. 

Uara•os ou caJ•a•oea ordlnarla de .& rodas: . 
Cada um. 

~ 

.; ..; - ~ ~ o 
~ < = .,; z z :oi .,; z 

o "' o o .,; < ::> i9 !il i 
o ã . 

5:. "" -19 
c:.:> 

~ < ;:l. "'' .. 
~ 

< !;; .. c:.:> o 
"' "' ~ i;! c:.:> ê 

= ~ "'' ~ .. 
"'' c:.:> "' O' = IG li! "' = 

Côrte •••••••• ~8aoo 3S800 5S300 88300 118300 148300 16S500 198500 208900 218800 23870~ 

Engenho Novo ..... 1a7.oo aa200 68200 98'200 128200 148400 178400 198700 208600 2185001 

Cascadura .••• ····· ..... 18700 48700 78700 108700 128900 158900 18S2oo 198700 2086001 

Sapopemba •• ····· ..... ..... 3Sl!OO 68200 98200 118400 14a<~oo 168700 185200 19870?1 

Maxambomba ..... 

::::::::::: 
..... 38200 68200 88400 118400 138700 158200 1687001 

Queimados ••• ..... . .... ...... 38200 58400 88400 108700 128200 138700 

Belém ••••••• ..... ····· ...... ...... '28400 58400 78700 981!00 10S70j 

Macacos .•••. ..... ..... 1 ..... . .... ...... .... .. ... , .. 38200 58400 68900 88400 

Rodeio •••..•. ..... ..... 1 .... ..... ······ ······ . ..... ······ 28400 38900 58400 

Mendes._ •• : .• ..... ..... I ..... . . . . . . ..... ...... . ..... . ..... 18700 382~0 
I 

. ..... 
Santa Anna .. ..... ..... ····· ..... ······ ...... ······ ...... ...... ······ 1870q 

Barra ........ ..... ..... I ..... ...... . ..... . ..... ..... ...... ······ . ..... I 
_, 
c; 

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 3 de 
Feycreiro de 1863,- João Lins fieira Cansansão de Sinimbú. 



TABEl.LA -T. 
Cara·~tas e vehleulo.li paa•a Estrada de fera•o transportados 

. nos vcl.deulos da Companb~a. # 

Cada una. 

-
o .t ..j ... 
o .t ..; !il ,;, ~ ;., 

~ B o o ,;, o !il ~ o õ ,;, -<I ..; = ~ -<I :si "' «< 
"" ~ <li ... <li i!! "" <a !2 !-o = "' o ::1 <:)> "' ... ... 

~ "' ~ "' = :.: 
"" <li "" "" -<I i "" <li <li 

"' "' "' :a 00 "' :a :a "' "' 
Corte •.•....• 3SOOO &SOOO 7HOOO liHOOO 158000 19~000 22fl000 !68000 :!78800 29SOOtl 303200 

Engenho Novo ..... 2H200 4S20o 88200 128200 16$200 198200 <t3B2oo 268200 278400 '288600 

Cascadura •... ..... ..... 26200 68200 106200 148200 178200 21s2oo 246200 268200 278400 

i 2GS2ob 
~ 

Sapopcmba ... ..... ..... ..... 48200 88200 128200 15820(1 198200 22S2oo 2i820o 

Maxambo1uba ..... ..... . .... ...... 48200 SS200 1.200 158'200 188200 206200 '228200 

Queimados .•• ..... • • Jo •• ····· ······ . ..... 48200 78200 l 18200 14S2oo 168200 188200 

Belém ••••••. ..... ..... ..... ······ . ..... ······ aa2oo 78200 108200 128200 148200 . 

,M:acacos. .... ····· ..... ..... . ..... ...... . ..... ...... 48200 78200 98200 liS200 : 

i:Bodeio ....... ..... ..... 
~-

..... . ..... ····· ······ ······ ······ 38200 58200 78200 
I 

'Mendes .....• ..... ..... ..... ······ ...... ...... t ••••• . ..... . ..... 28200 48200 

·~nta Anna •. ..... ..... ..... ...... ...... ······ ...... . ..... ······ . ..... 28200 
I 

Barra ........ ····· ····· ..... ...... ······ ...... ...... ...... ······ ······ 
~ -. . ·- -~ -· -- --- --

llic· Secretaria de Estado dns Nrgodos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 3 de 
~creiro de 18lii,·-Joao Li li' J'icira Cansansdo de Si1till!btí. 
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TABELLA-U. 
{;a rretas e vebleulos pat•a éstrada de ferro reboeadas . 

• Caffa "'"· 

ó 
~ ~ o 

~ 
. 

~ ..; "' <11 
o i o 

; g ; ~ * ~ .., 
~ e i 'N 

~ ~ ~ .. .., 
"' :a 

Côrte •• , .. , •• 

700 2nsoo 
700 1S9oo 

18300 

..; 
o ó .., .. ~ .., 
~ :à 

.,; 

i • 

antoo 
~n~oo 

tnooo 

.i 
! ; j IQ 

uecrEitarJa de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 3 de Feve
de 1863.-J~~~ Lins fieira Cansansão de Sinimbú, 



TAUELLA V. 
Jloeo•notivas reboea•h•*. 

~· ,,, ... ,.,. 
~ ..; .. ..; ..; § .,; 

~ 
111 111 Q 
p :ri 

~ 
.. .. f<l ! -< "' <> Q 

<j> "' "' M .. 
ti ~ < < p 

<> "' :o; Q 

Corte ........ 

. ' .... 

...... ······ 
•••• J • •••••• 

.. ..... ······ 
······ ...... ·•···· 

······ 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commereia e Obras Publicas, 

1863.-João Lins l"'ieita Cansa11Sào de Sinimbú1 



TABELLA-X· 

Viajantes: 1.• Classe 300 réis cada um. 
2.• '' 240 " " .. 
3.• )) 120 )) )I " 

Encommendas e bagagens, pelos trens de Yinjantes • , ••• 
Gcneros de importação ••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Ditos de eJ.pOI·taçllo .••••..••• "' ••.••.••••.•••••••••..• 
Dito~ alimenticios de primeira necessidade .••••••••• , ••• 
Miudezas, vulgarmente quitandas nos trens de carga ••••• 

80 réis por arrot 
lá " " » 
10 " " " .. 

8 )) " ". ' 
10 )I por volume até 4 arrobas. 
20 )) .. • •. )) » " » · " viajantes •• 

Polyora, e :n tcfactos de facil explosllo ................ . 
Cal, telha, c o mais que pa~~:a por volumfl .••••.••••••.• 
Estrumes e suhstancias semelhantes, de pouco valor e peso. 
Petas de madeira até 12 pollegndas de secçno transYersal .. 

GSOOO » " cal':i carregado. 
6 » " palao cubico. 

» " 12 a ao '' » " .... 
» '' 31 a 64 " • " 
» " 6ã· a 100 » » ,. .... 

Destas, cavallos c jumentos, nos trens de carga •••.•••••• 
· " '' • 11 viajantes, •••••• 
1Bois nos trens de carga .............................. . 
:~.itella~, carneiros, porcos ~ ~emclhantes ••••••••••••.••• 
"ICiem, uJem nos trens de vtaJantes ••••••••••••••••••••• 
Perús, ganços e semelhantes .......................... . 
·carro, ou carroça ordinaria de duas rodas .............. . 
ldcm, idem de quatro ditas ........................... . 
Vehiculos para caminhos de ferro transportados sobre os 

1
·._, da Companhia ............ , ...................... .. 
~em, idem rebocados •••.. : ............ , ........... .. 
Locomothas ....................................... .. 

4 .. " )) 
3 " » » linear. 
6 )) " 

1! » " 
20 » " 

3ã0 » » 
700 • 
180 • " 
60. " )) 

lW » " 
180 " " 
800 » )) 

IH200 " )) 

18800 " )) 
áOO » » 

48000 • )l 

)) J) 

cada um. 
• 
)) 

" • duzià. 
cada uma. 

" 
11~» 

»•» 
)) )) 

Jecr~taria de Estado dos Ncgoeios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 3 de Fc\·creiro 
t..18G3.-João Lins rieira Cans21.rsãu de Sinimln1. 



T;\BELLA-Y. 

. 
~ ""! ~ 

?: 7. 
'-' o o 
N "' "' .. 

" .. .. : ..; 

De 1 até 2ã palamts ...••••••. ~s:Juo 4:ooo ó~áOO 

De :!G n 30 I) 3$000 4S700 GS400 

lle 31 a 3;, I) 3S:..uo t.S!>f!O 76300 --11"54~ ,. 
De 36 a to )) • o • • ••• ~ 4~001) 6~200 881'00 ~0#600 

De -11 a ·l.l I) 4~á00 7Sooo uso o o 11/1800 

De Hi a &o l> !JIIOOO 7Sroo 108000 1311090 

De ::.1 a :.r. )I á$500 ssr.oo 115000 HS200' 

De 56 a üO )) G:ooo 9/1~00 12~000 u.s;oo . 
De 61 a G;; )) 6/ISOO 108000 135000 1611600 

De GG a 70 » 7,~000 10/ISOO 'ttrooo t7Hsoó 

De 71 a n )) 'THilflO 11$600 t:-:.aooo t9SOOO 

De iG a 80 )) 8~000 n~3oo 16SOOO !OS!OO 

De ~1 a 85 )) ss:.oo 1311000 1iSOOO 21S\OO 

De 86 n DO )) 9~000 l3STOO 18SOOO 

De 91 a 9:> .» !lSãOO liS40o 19HOOO 

De 96 a 100 )) toaooo I&SOÕO 20/1000 

N. 8. Além de cem palauas, o preço que fOr arbitrado, na r8J!'Q 
do art. 27. 

Secretario de Estmlo dos Nrp;ocios dn Agricultura, Commrrrio c Obrns 
Public~s, 3 de Fc1crriro t.l~ l~_GJ. - Juãu Lius ridrá CIH!sausãu de ~~· 
ltÍ~!iiJli., 



TA DELtA- Z. 
Fa•ete8, que deduzido8 da renda ba•11ta na•a•eeadada eonll• 

tltulráil o rendimento espeeiaal do raanal de Haea.,_., 
não garantido. 

{ 1.• Classe ............ } 450 rs. eada um. I Viajantes... .. • 2.• " ............ Tabella A. 360 I) 11 )) 

a.a )} ............ 180 )) )) )) 

Bagagens e encommendas .•.•.••••.•••.•• )) D. 100 " por arroba. 
Geoeros de importaçao •.••••••.••••••••• )) c. 25 I) 11 )) 

Ditos de exportaçao .................... )) D. 20 )) 11 )) 

Ditos alimenticios ...................... )) E. 10 » )) )) 

Volumes de quitanda nos trens de earga. )) F. 10 )) por volume de 4 arrobas. 
Ditos nos trens de Viajantes ............. )I )) 20 • " )) )) )) 

Polvora no carro especial ............... )) G. 58500 )) )) ,·iagem. 
Cal, telha, etc ......................... 11 H. 8 I) )) palmo cubico. 
Capim, estrumes, ete ................... )) I. 4 ,. )) )) ,. 
Madeiras até .12 pollegadas quadradas •• )) J. 3 )) )) )) linear. 
Dita de 13 a 30 >> 11 )) K. 6. • » )) 

Dita de 31 à 64 )) )) )) I,. H» » )) li 

Dita de 65 a 100 )) .. )) 111. 20 )) )) )) » 
Cavallos, bestas,jumentos nos trens de carga )) N. 400 l) eada um. 
Idem· idem nos trens de Viajantes ...... )) li 800 )) )) )) 

Dois .................................. )I o. 200 » )) ll 
Vitellas, carneiros, etc., nos trens de carga. )) P. 80 )) )) )) 

Idem idem nos trens de Viajantes ...... )I " 160)) li )) 

Perús, ganços, etc ...................... )) Q. 200 )) a duzia. 
Carro de 2 rodas ...................... )) R. 18000 n CAda um. 
Dito de 4 rodas ........................ )) S. 18900 )) )) • Vehiculos para a Estrada de ferro trans-

T. portados ............................. )) 28000 • " )) 

Ditos rebocados ........................ )) u. 600 )) )) )) 

Locomotivas rebocadas ................. ll v. &SOOO >> )) li 

Secretaria de Estado dos Negocios da At~ricultura, Commereio 
Fe,·erriro de 1863.- João Lins rieira Cansansão de Sinimb"· 

e Obras Publicas, 3 41 
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DECHETO N. 3.04.9- de 6 de Fevereiro de 1863. 

Concede a Luiz Bouliech permiss~o por 30 annos para lanar a mina 
de r.arvilo de pedra descoberta ás margens do rio Jaguar11o, e seu. 
amuentes, na Provimia de S. Pedro. 

Attendendo ao que Me representou Luiz Bouliech, e de 
conformidade com a Minha lmmediata Resolução de 18 de 
Junho findo, toinada sobre parecer da Secção dos Negoe~ 
do lmpcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta 4e 
28 do mcz anterior: Hei por bem Conceder-lhe permissâó 
por trinta annos para lavrar a mina de carvão de pedra, 
que seu fallecido pai Guilherme Bouliech descobrio ás mar
gens do rio Jaguarão, e seus amucntes, na Província de 
S. Pedro, sob as condições que com este baixllo, as
signadas por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de :re
reiro de mil oitocentos sessenta e tres, quadragesimo segundo 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

João Lin1 Vieira Can1ansão de Sinimbú. 

Condlçues a que se refere o Decreto n.• 3.040 de 8 de 
Fevereiro de t 883. 

1.• Luiz Bouliech nllo po~erá gozar de nenhuma dasvaa
tagens desta concessão emquanto não provar que é Ollio de 
Guilherme Bouliech. 

Esta prova será apreciada aa Cõrte pelo Governo Imperlaf, 
c na Província pelo seu miegado. . 

2. • Os trabalhos de mineraçio poderáõ ser feitos, ou pelo 
concessionario individualmente,- ou por uma sociedade or .. 
ganisada dentro ou fóra do Impcrio. 

3 .• Dentro do prazo de dous annos improrogaveis, contados 
desta data, o conceS'Sionario deverá, sob pena de perda desta 
eoncessão, apresentar ao Governo as plantas topographica e 
geologica do terreno onde deve minerar, com os petfis qae 
demonstrem tanto quanto fór possível a superpostçilo das 
eamadas, fazendo acompanhar estes trabalhos de amostras das 
diversas variedades das camadas de terra. Na mesma oceasião 
declarará se os tyrrcnos são dcvolutos, ou de propriedade 
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particular, os nomes dos proprietarios, as edificações q:JC 
nelles edstirem, e o uso, ou emprego a que sllo destinados. 

4. • Descripto assim o trrrilorio, o liovcrno concederá nello 
l'inte datas minuaes unidas entre si, cuja exlensiío será cal
eul:ada segundo o disposto na 7. • condição das annrxas ao 
Decreto n.o 1.993 de 12 d• Outubro do 1857, se os trabalhos 
de mineração tiverem de ser feitos pelo conccssionario, c o 
triplo destas datas, se forem emprehendidos por sõciedade. 

O coneessionario as mandará immedialamente rru~dir o 
demarcar pot' sua conta, e submettcrá á veriflca~llo de um En~ 
genhciro nomeado pelo Govomo esta mediçno e demarcaçllo. 

5. • Se os terrenos furem devolutos, o Governo ob•·iga~se 
a vendê~ los ao concessionario pelos prcçm; que posteriormente 
serão ajustados, segundo as bases estabelecidas na Lei n. • 
601 de 18 de Sotembro de 1850, não podendo nunca exigir 
mais do que cinco rúis por braça quadrado. 

Se forem possuídas, o concl•ssionario procurará , pelos 
meios a seu alcance, adquirl~los, requerendo ao liovcrno sut~ 
dosalJropriaçllo na hypothcso dos proprictarios rccmarcm 
vcnder-lh'os. 

Fica entendido que corrcráõ por conta do concessionario 
todas as despezas que forPm feitas para esta dcsapropriaçllo. 

6.• O Governo Imperial obriga~se a ni'io conceder a nenhum 
outro, dentro do prazo de dez annos, contados da data em 
que começarem os trabalhos de mineração ou lavra d'csta 
mina, faculdade de minerar carvão de pcdt·a no espaço com
prehendido em um raio de meia legua, tirado de qualquer 
ponto terminal do terreno concedido na condiçlio 4. • 

Fica, porém, entendido que nesta disposição se não inclue 
a mineraçlio que ft\r emprehem!ida por conta do Estado, 
quo poderá ser feita em qualquer época e em qualquer ponto 
nllo comprchendido no terreno cedido ao concessionario. 

7.a Os trabalhos feitos pelo concessionario para tornar 
navegavel nos lugares em que actualmeote não o são o rio 
Jaguarão e seus affiuentes a fim de por elles fazer transportar 
os productos da lavra, não podel'áõ ser utilisados por outra 
empreza, a quem se der faculdade para lavrar o mesmo 
mineral , scnllo mediante ajuste com o concessionario, ou 
quem suas vezes fizer. No caso de não chegarem a um 
accordo sobre as condições dessa navegação, será a duvida 
decidida definitivamente por arbitras nomeados por cada 
uma das partes interessadas : e se houver empate será este 
resolvido por decisão de um membro do Conselho de Estado, 
que fOr designado pela sorte. 

Fica entendido que para quaesquer outras cmprezas que 
nfi.o sejão para lavrar carYllo fóssil, 51)fá livre a navegaçilo, 
de que trata este artigo. 
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8.• O concr.ssionario fica rcsponsavel pelos desastres quo 
occorrerem nos trabalhos de mineração, se forem elles pro
venientes de culpa ou inobscrvancia das cautelas e regt•as 
que cumpre guardat· na execução do trabalhos dessa na
tureza. 

Dos indivíduos que forem victi mas de taes desastres, e que 
flcarem impossibilitados, ou de su11s farnilias, quando aquelles 
morrão, o concessionario será obrigado a prover á subsis• 
tcncia, incorrendo além disSo em uu1a multa do tOO~OO·a 
2:000:tJ!OOO, imposta administrativamente pelo GO\'erno. 

9.• O concessional'io ó obl'igado a snjdtar-se ás iustrucções 
e regulamentos que fot·em expedidos para a policia das minas. 

tO. • O concessionario deverá rmnetter semestratnibnte ao 
Governo Imperial, por intermedio do Presidente da Província, 
um relatorio detalhado dos trabalhos em execução, ou já 
promptos, e dos resultados obtidos da mineração. 

Além destes relatorios é obrigado a prestar qunesquer 
.,sclarecimentos que lhe fot·em exigidos pelo mesmo Presi
dente. 

A inobservancia desta chJUsula, bem como de qualquer 
outra do presente conlracto, será punida com a pena da 
diminuição do prazo da concessão por um, dous, ou Ires annos, 
a arbítrio do Governo, se á transgressão não estiver estabe
lecida penn especial. 

tt.• O Governo mandará, sempre que julgar conveniente, 
examinar os trabalhos da mineração de que se trata, o 
inspeccionar o modo por que são cumpridas as clausulas 
deste conlracto. · 

O concessionario será obrigado a prestar ao engenheiro 
que fdr nomeado para este flm todos os esclarecimentos, de 
que elle carecer para o desempenho de sua commissão; e 
bem assim a franquear-lhe o ingresso em todas as officinas, 
e lugares de trabalho. 

12.• O concessinnat·io remcttcrá ao Governo amostras do 
earvilo de cada camada que fôr descobrindo, e das diversas 
qualidades que possão ser~· achadas . na mesma camada ; e 
tambem quaesquer fósseis que encontrar em snas explorações. 

13.• O conccssionario pagará ao Governo Imperial 5 "/. 
do producto liquido da lavra ; esse pagamento será feito 
ein dinheii·o, ou no mineral lavrado,. servindo de base o 
preço por que este fôr vendido no mercado da Cidade do lU o 
Grande. 

14.. • Todo o machinismo, utensis e quaesquer outros arte
factos, ou materia prima, que forem necessarios para a lavra 
da mina, serão importados livres de direitos dentro do prazo 
de cinco annos, contados do dia em que começarem os 
respectivos trabalhos. 
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t3. • D .. mtro do territorio medido e demarcado será permit
tido ao concessionario extrahir qualquer metal, ainda pre
cioso, que encontrar, independentemente de nova concessão, 
com tanto que declare ao Governo a descoberta quo fizer, 
o se sujeite ás presentes condições, no que ellas poderem 
ser apphcadas á nova mineração que descobrir, e ás con
dições que estão estabelecidas, ou com que se costumão 
conceder taes autorisaç<1es. 

A extracção de diamantes fica excluída desta disposiç§o 
c só poderá ser permittida por concessão especial, na fórma 
da legislação que a regula. 

16.• Sem permissão do Governo Imperial não poderá o 
conccssionario em sua vida dividir a mina de que se trata; 
e por sua morte seus herdeiros são obrigados a executar 
rigorosamente esta clausula, sob pena do perda da concessão. 

17.• Todas as disposições d'cstas clausulas relativas ao 
concessionat·io são applicaveis á Sociedade t•u Companhia, 
que elle organisar, ou a quem tramferit' os direitos, que lhe 
c:ompetem em virtude desta concessão. 

18. • Estas condições fi cão dependentes de approvoção da 
Assembléa Geral Legislativa. 

Palacio do llio de Janeiro P-m 6 de Fevereiro de 1863. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

--
DECRETO N. 3.050 - de 7 de Fevereiro de 1863. 

Dando Regulamento para a organisaçno e seniço dos Telegraphos 
aereos. -- -- · 

Hei por bem Approvar o Regulamento que com este bailCa, 
para a organisaçllo c serviço dos Telegraphos aereos, assigna
do por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio [de Janeit·o em sete de Fevereiro de mil oitocentos ses
senta c tres, quadragesimo segundo da lndependencia c do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de SinimM. 
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n .. gnlanl('nto olos Tel('gr:t}»hos acreos. 

CAPITULO I. 

Da organisação das estações telegraphicas. 

Art. t.• Para o fim de annunciarem por meio de sig
naes os navios que demandao a barra do Rio de Janeiro, 
ficão estabelecidas as seguintes estações telcgraphicas. 

1.• A estação central do morro do Castello. 
2. • A secção de 'Villegaignon c Santa Cruz. 
3.• A secção da Babylonia e Boa-Vista. 
Art. 2.• Na estação do morro do Castello, como centro 

das operações telPgraphicas, funccionará a Directoria, a Se
cretaria c o Almoxarifado dos tcl~graphos, e se fará todo C1 
mais serviço de insperção. 

CAPITULO 11. 

Do pessoal. 

Art. 3.• Para a direcção, inspecção e serviço dos telcgra
phos aercos haverá : 

·Um Director Geral. 
Um Ajudante do Dircctor. 
Um Escripturario. 
Um Almoxarife. 
Cinco Estacionarias. 
Dezoito Telegraphistas. 
Art. 4.• O Dircctor Geral será nomeado por Decreto Im

perial, e poderá ser tirado d'entre os Officiaes Superiores da 
2.• classe do Exercito ou reformados, preferindo-se os que 
pertencel'em ás armas scicntificas. 

O Ajudante será da mesma fórma nomeado, porém d'entre 
os Officiaes de patente inferior á do Director. 

Art. 5.• Todos os mais empregados serão nomeados por 
PQrtaria do Ministro, e sob proposta do respectivo Director. 

Art. 6.• Serão preferidos para os lugares de Telegraphistas 
e Estacionarios as praças reformadas do Exercito e Mari-· 
nha, que pelos seus bons costumes e capacidade sejão dignos 
destes empregos: para que, porém, possão ser nomeados 
outros quaesquet· indivíduos, devem provar que são cida
dãos Brasileiros, de morigerada conducta, e que tem pra
ticado pelo menos seis mezes em quaesquer das estações. 

Art. 7. • Os Empregados dos Telegraphos terllo os venci
mentos constantes da tabclla annexa a este regulamento. 
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C.\l'ITULO lll. 

Dos Empregados. 

Art. 8. o Ao Dircctor Gernl cumpre : 
§ 1. o Observar e fazer observar o presente regulamento, e 

todas as ordens e instruc~ões, que emanarem do Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas. 

S 2. o I>irig-ir e inspeccionar o serviço dos Telegraphos 
aercos, tl providenciar sobre tudo quanto fôr necessario á re
gularidade do mesmo serviço, procedendo na fórma deste 
rcgulanumto contra os Empregados omissos. 

§ 3.° Fazer subir com sua informaçl'i.o á presença do Go
verno os requerimentos c reclamaçOes de todos os Emprega
dos de sua 1\cpartição. 

§ 4. o Fazer organisar, fiscalisar e assignar as folhas dos ven
cimentos dos Empregados. 

§ 5. o Remetter semestralmente á respP.ctiva Secretaria do 
Estado o relato rio circumstanciado do estado dos Telegraphos, 
lembrando as medidas e reformas, que a cxpericncia fôr mos
trando serem necessarias, para melhorar este ramo do serviço. 

§ 6. o Notar nos títulos de nomeação a data da posse dos 
Empregados, c a do dia em que entrarem em exercício. 

§ 7.o Fiscalisv a conservação e melhommento de todo 
o material dos Telegraphos. 

§ s.o Rubricar todos os livros necessarios para a escriptu
ração, e lançar os termos de abertura e encerramento. 

S 9.° Fiscalisar a escripturação, e estabelecer o modo 
pralico por que deve ser feita. 

§ 10. Organisar o orçamento da despeza, que será en
viado semestralmente ao respectivo Ministro. 

Art. 9. o O Director Geral se communicará com o Ministro 
por intermedio da Directoria das Obras Publicas e Nave
gação, e directamente com todas as autoridades policiaes e 
militares sobre objectos que não admittão demora. 

Art. 10.0 Ao Ajudante do Director incumbe: 
§ t.o Ajudar o Director no cumprimento de suas obriga

ções, e substitui-lo nas suas faltas ou impedimentos. 
§ 2. o Notar em livro proprio as faltas que derem os Em

pregados, a fim de que lhes scjão descontadas na gratifioação. 
§ 3. o Transmittir pontualmente aos Estaciona rios as ordens 

que rcc~ber do Director. 
§ 4. 0 Representar ao Director por escripto ou de viva \'OZ 

sobre as faltas que commctterem os Empregados, ou ácerca 
dos abusos, que encontrar, a fim de quf' st•jao dadas as t•rovi
dcnçias, qtte convenientes forem. 
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~ 5. o Fazer o detalhe do serviço, c inspecciona-lo para 
que seja regularmente executado. 

Art. 11. Ao Escripturario compete: 
~ 1. o A escripturnção do5livros, co1-rcspondencia official o 

a contabilidade. 
§ 2. • Organisar a folha dos vencimentos mensaes dos Em

pregados. 
S 3. o Archivar todos os papeis findos, livms e correspón• 
~~- . 

§ 4. o Carregar em despcza ao Almoxarife todos os moveis 
e utensis que, se inutilisarem no serviço. • 
· § 5. o Fazer a matricula geral de todos os empregados, no
tando o dia da posse de cada um, as faltas que commetterem 
durante o anno, e todos os demais esclarecimentos que fo
rem precisos. 

Art. 12. Ao Almoxarifc compete: 
§ 1. o Ter a se11 car~o e debaixo de sua responsabilidade 

todos os moveis e utensis empregados no serviço dos Tele
grl!phos. 

§ 2." Fornecer ás Estações, mediante um pedido rubricado 
pelo Ajudante do Director, os objectos preeisos ao serviço. 
~ 3. o Fazer o pedido de tudo quanto pr_ecisarem as esta• 

ções, devendo sujeita-lo á approvaçilo do Director Geral. 
§ 4.• Escripturar o lhro de carga e de descarga. 

CAPITULO l'V. 

Dos Estacionarios e Telegraphistas. 

Art. f3. O.i Eslaçionarios tem por dever: 
§ 1.• Observar tudo quanto lhes fôr ordenado pelo Di

l'ectm· e seu Ajudante. 
§ 2.• Dirigir a policia da estac.ão, trazendo sempre em boa 

ordem o servir o. 
. § 3.0 Zela•· .é cuidar na guarda de todos os moveis e utensis, 
que pertencerem á sua estação. 

§ 4. o Fazer com que os Tele~raphistas cumprão seus de
veres. 
· § 5." Dar parte ao Director Geral das occurrencias diarias 
havidas nas estações. 

Art. 14. Os Telegraphistns serão encarregados do serviço 
dos signaes, c furão todo o mnis serviço que lhes fôr deter
minado pelo respectivo estncionnrio. 

l.r:rs DE 18G3. 1'.\IITE 11. 4, 
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CAPI'IULO v. 

Dú1posições Correccionaes. 

Art. t5. No caso de faltas commettidas contra as disposi· 
ções deste Regulamento, poderá o Director impôr as seguintes 
penas. 

§· t.• Reprehensão particular ou publica. 
§ 2.• Suspensão por tres a quinze dias contra os que forem 

negligentes, ou por qualquer modo faltarem a seus deveres. 
§ 3.• O Director proporá ao Ministro a demissão do qual

quer dos empregados que abandonar seu posto, fór conven
cido de embriaguez, fôr encontrado em jogos probibidos 
dentro da Repartição, e, finalmente, se mostrar insubordinado 
e de procedimento irregular. 

Art. 16. Quando as faltas forem commettidas pelo Ajudante 
dará o Director parte ao Ministro a fim de ser providen
ciado. 

Art. 17. Quando os delictos commettidos exigirem, por 
sua natureza, penas maiores na conformidade das leis, o 
delinquente será remettido á autoridade competente com 
uma circumstanciada informação do facto, assignada pelo 
Director o com a indicação das testemunhas. 

C::APITULO VI. 

Disposições Gera11. 

Art. 18. Os Telegraphos et>meçaráõ a funccionar ao tiro 
da alvorada, e terminaráõ ao toque da Trindade, emquanto 
o Governo não determinar o emprego de um systema de 
signaes nocturnos. 

Art. 19. Os Estaciona rios e Telegrapbistas deveráõ sempre 
pernoitar nas respectivas Estações. Este serviço se fará por 
escala. 

Art. 20. O Director Geral poderá adinittir até 10 prati
cantes gratuitos no serviço dos Telegraphos. 

Art. ~t. Os Empregados dos Telegraphos serlio isentos 
do recrutamento e do serviço activo da Guarda Nacional. 

Art. 22. O Director fará especial menção nas partes dia
rias, que é obrigado a remetter á Secretaria de Estado, das 
embarcações que entrarem aprisionadas, qualquer que seja o 
motivo, e espí'cificará se os navios entrados são de guerra ou 
mercantes. 
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Art. 23. Em todas as Estações haverá cadernos nulsos, 
em que se registrem todas as ordens recebidas e partes 
dia rias. 

Art. 2~. Nenhum Empregado se ausentará de dia das Es
tações sem licença do Dit·ector Geral. 

Art. 25. O Governo, á visla do que a pratica demonstrar 
na execução deste Regulamento, fará nelle as alterações con .. 
vcnientes. 

Art. 26. O presente Regulamento será desde já posto em 
execução, ficando dependente de approvação do Poder Legis .. 
lntivo a disposiç!lo do art. 21 e a nova tabella que marca oa 
vencimentos dos Empregados, subsistindo, entretanto, a que 
está presentemente em vigor. 

Art. 27. Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Fevereiro do 1863.

João Lins Vieira Cansansão diJ Sinimbti. 

Tobella Qne acompanho o novo proJeeto do Regolamea&ll, 
para os Telegraphos oereos. · 

Q 

"" .,,_ 
Total por Observa-...... 

Pessoal. 
., .. 

e:== --..., nono. ções. iEi 
~ - --- -----

Director Geral •.•.••••.• 94:tPOOO 1: 128~000 I 
Ajudante do Director ..•••. 
5 Estacionarios, cada ••••. 

40~00 4.80:tP000 

um com .•••.••.•.•••• 50~000 a~ooo~ooo ' 

t Escripturario .••....••. 33~333 400~000 
Almoxarife •.••.•.•••••. 30~000 360~000 
18Telegraphistas com ...•• 45~000 9:720~000 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Fevereiro de 1863. -
João Lins Vieira Cansamão de Sinimbú. 
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DECRETO N. 3.051.- de 20 do Fevereiro de 1863. 

Revoga o Decreto n. 0 2.597 de 26 de Maio de 1860, reduzindo num 
os oficios de Escrivao de Ausentes no Município da Côrte. 

Art. 1. • Fica revogado o Decreto n. o 2. 597 de 26 de 
Maio de 1860, que creou mais um officio de Escrivão de 
Ausentes no 1\funicipio da Côrte. 

Art. 2. o Fica desannexado o officio de Escrivão do Au
sentes do mesmo .Município que até agora era servido por 
um dos Escrivães de Orphãos, obrigando-se o que ftr pro
-vido no referido officio ao que se acha determinado nos 
arts. 1.• e 2.• do Decreto n.• 1.29'a. de 16 de Dezembro 
de 1853, o mais disposições em vigor. 

João Lins Vieira Cansansão do 8inimbú, do Meu Con
selho, J\linistro e. Secretario de Estado dos Negocios da 
Juslh;a, assim o tenha entendido o faça executar. Palacio 
de Itio de Janeiro em vinte de Fevereiro de mil oitocentos 
sessenta e tres, quadragesimo segundo da lndcpendencia o 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\.Jageslade o Imperador. 

J ollo Lins fieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 3.032- de 2'a. de Fevereiro de 1863. 

Eleva á categoria de Datnlhlío a Sccçuo de Batalhilo d.1 Guarda Na
ciocal rio scrvi~o da reserva, creada no municipio de C1çapava, da 
Pro,incia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província do 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Art. 1.• Fica elevada á categoria de batalhão de quatro 
companhias, com a designação do sexto do serviço da re
serva, a secção do batalhão numero onze da Guarda Na
cionlll da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Art. 2. • Fica revogado nesta parte o Decreto numero dous 
mil duzentos trinta c seis de vinle cinco de Agosto de 
mil oitocentos cincoenta e oito. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\leu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Nrgocios da Justi~a, 
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assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte quatro de Fevereiro de mil oitocentos 
sessenta e tres, quadragesimo segundo da lndependencia o 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansélo de Sinimbú. 

DEt:RETO N. 3.053 - de 26 de Fevereiro de 1863. 

Confirma a concessão de quatro lot~rias em beneficio das obras das 
1\Iatrizcs de 1'\ossa Senhora da Gloria e de Santa Thereza do Muni

. cipio de Yalcuça, na l'royincia do Rio de Janeiro • 

. Attendcndo ao que Me representárão os Vigarios das Fre
guezias de Nossa Senhora da Gloria c de Santa Thercza 
do 1\Iunicipio de Valença, na Província do Rio de Janeiro, 
e as Mesas Administrativas das respectivas Irmandades, ás 
quaes pelo Decreto n.• 1.025 de 27 de .lulho de 1859 forão 
concedidas quatro loterias em beneficio das obras das Ma
trizes da mesmas Freguezias, c Conformando-Me com as in
formações resultantes do e:Jame a que se procedeu nl fórma 
da Lei n.• 1.099 de 18 de Setembro de 18130, e Decreto 
n.• 2.874 de 31 de Dezembro de 1861: Hei por bem Con
firmai-as com a mesma clausula expressa no referido De
creto n.• 1.025 de 27 de Julho de 1859. 

O Viscondt~ de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Nc
gocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio.: 
do l\io de Janeiro em vinte seis de Fevereiro de mil oito
centos sessf'nta e tres, quadragcsimo segundo da lndepen
dencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestade o Imperador. 

J'isconde de Albuquerque. 

--
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DECRETO N. 3.054- de 28 de Fevereiro de 1863. 

C!enccde ao Banco do Brasil clelar n sua emiS6!o ao triplo dG fund• 
disponilel. 

Attendendo á representação da Directoria do Banco do 
Drasil, c Usando da faculdade concedida ao Governo pelo 
art. t.•, § 7.•, da Lei n.o 683 do 5 do Junho de 1853; 
Hei por bem Decretar : 

Art. t• O Banco do Brasil fica autorisado para elevar a 
sua emissão até o triplo do fundo disponível, nos termos 
do llccrcto n. • 1. 721 de 5 de Fevereiro de 1856, ficando 
assim revogado o Decreto n.• 2.411 de 30 de Abril de 1859. 

Art. 2. o Esta autorisação fica limitada ao prazo de seis 
mczcs sómente. 

Art. 3.• Para o Banco usar desta nutorisação não poderá 
elevar a taxa actual dos juros. 

O Visconde do Albuquerque, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da l!'azenda c Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte oito de Fevereiro de mil oito
centos sessenta e tres, quadragesimo segundo da lndepen· 
dcncia e do Imperio. 

C:om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

fisconde dt .Albuquerque. 

DECRETO N. 3.055- de 28 de Fevereiro do 1863. 

Desliga do Commnndo Superior da Capital da Província do Çeará a Guarda 
Nacional do município de S. ~·rancisco, e, reunida á do municipi() 
da Imperatriz, crêa um novo Commaodo Superior. 

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

Art. 1. o Ficão desligadas do Com mando Superior da Guarda 
Nacional da Capital da Província do Ceará, a Secção de Ba
talhão de Infantaria n.• 9, e a companhia n. o 6 da reserva, 
organisadas no munieipio de S. Francisco. 

Art. 2." Fica creado neste muuicipio, e no da Imperatriz 
um Commando Superior do Guardas Nilcionaes7 que com-
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prehenderá os Corpos acima referidos, o Batalhão n. • 25 
pertencente á Freguezia de Nossa Senhora da Conceição do 
município da Imperatriz, um outro de oito companhias, quo 
se deve CI"ear no mesmo município, e uma Secção do Ba
talhão de duas companhias, formada da companhia avulsa 
(lfganisada naquella freguezia, a qual será elevada a essa 
categoria, com a designação de decima do serviço da reserva; 
tendo aquelle batalhão a numeração de trinta e sete do 
serviço activo. 

Art. 3.• Ficão revogados nesta parte os Decretos n.•• 908 
de 30 de Janeiro de 1852, e 1. 731 do 1. o de .Março de 1856. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\icu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte quatro de Fcvel'eiro de mil oitocentos 
sessenta o tres, quadragesimo segundo da Independencia e 
do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jo4o Lins Vieira CansansãiJ de Sinimbú. 

DECRETO N. 3.056 - de 5 de Março de 1863. 

Manda observar nn retirada da circula~llo <las notas dos bancos Commcr
cial o Agrícola, c Rural c Hypothecario o art. H3 do Codigo Com
mcrcial. 

Altendendo ao que representou o Fiscal do Banco Com~ 
mercial e Agrícola, c de conformidade com a Minha Jm
mediata Resolução de consulta tomada sobre o parecer da 
Secção de Fazenda do Conselho de Estado de 31 de Janeiro 
ultimo: Hei por bem Revogar o disposto no art. 8.• do De
creto n. o 2.970 de 9 de Setembro de 1862, na parte 
relativa á retirada da circulação das notas dos Bancos Com
mercial e Agrícola, e Rural e Hypothecario ; a fim de ser 
mantido aos portadores das referidas notas o direito ao seu 
pagamento até findar o prazo de cinco annos, na fórma do 
art. 443 do Codigo Commercial. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Se
nador do Irnpcrio, l\liniilro e Secretario de Estado dos Nc-
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gocios da Fazenda o Presidente do Tribunal do 'thesouro 
Nacional, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em cinco de 1\:larço de mil oitocentos 
sessenta e trcs, quadragcsimo segundo da lndependencia c 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\:lagestade o Imperador. 

Yiseonde de Albuquerque. 

DECRETO N. 3.0;)7- de 5 de :Março de 1863. 

Determina que na Capclla Imperial haja um só Tbcsoureiro da Sa
cristia, e um Masseiro, YenceudG o primeiro o ordenado de 800SOOO, 
e o segundo o de 200S900. 

Tendo a experiencia demonstrado quo as obrigações dos 
dous Thesoureiros dll Sacristia da Capella Imperial podem 
sm· desempenhadas por um só serventuario, co"nservando-se 
por isso vago um dos ditos lugares, c que o mesmo acontece 
com as obrigações dos dous masseiros; e outrosim tendo-se 
reconhecido que são insufficientes os vencimentos marcados 
a cada um dos referidos lugares, aos quaes por isso se anne
xárão gratificações : Hei por bem, alterando nesta parlo a 
tabella annexa ao decreto numero seiscentos noventa c sete 
de dez do Setembro de mil oitocentos e cincoenta, que na 
sobredita Capella haja sómente um Thesoureiro da Sacristia, 
c um 1\Iasseiro , percebendo o primeiro o ordenado de 
800$000 annuaes, com a incumbencia de toda a escriptu
ração que não estiver a cargo do secretario do l.llustrissimo 
Cabido ; e o segundo o de 200i'ft000 annuaes. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do 
l:nperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pahcio do Rió de Janeiro em 
cinco de :Março de mil oitocentos sessenta c tres, qlladra
gesimo seguudo da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 
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DECRETO N. 3.038.- de 11 de l\Iarço de 1863. 

Dá noyos Estatutos ao ll_!slituto Commercial do Rio de Jan!'iro. 

Attendendo á necessidade, que a cxpcriencia tem mos
trado, de fazerem-se alterações nas disposições que regem 
o Instituto Commercial do Rio de Janeiro, constantes dos 
Decretos n.• 1.763 do f4. de Maio de 1856, n.• 1.885 do 
U de Fevereiro de 1857, e n. • 2.7ft.1 de 9 de Fevereiro 
de 1861 ; c convindo que srjão reunidas em um só acto assim 
as disposições dos ditos Uecretos que continuilo em vigor, 
como as referidas alterações: Hei por bem que no mesmo 
Instituto se observem os Estatutos, que com t>ste baixão, 
assignados pelo Marqucz de Olinda, Conselheiro de Estado, 
Senador do lrnperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
que assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do 
Uio de Janeiro em onze de Março de mil oitocentos sessenta 
e tres, quadragesimo segundo da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

lJfarquez de Olinda. 

Estatutos tlo Instituto Commercial do Rio de Janeiro, 
" q11e se refere o Dt•crcto desta data. 

CAPIT{TLO I. 

DAS 1\IATERIAS DO ENSINO. 

Art. t.• O Instituto Commercial do Rio de Janeiro for· 
mará um .curso de quatro armos, c comprehenderá as ma4 

terias seguintes : 

Francez. 
lnglcz. 

t.• anno. 

Arithmetica, com applicat5o especial ás operações com
merciaes: Algcbra até cquatõcs do 2.• grâo. 

LF.IS DE HC3 r.\RTE 11. (>, 



Franccz. 
lnglez. 
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2. 0 anno. 

Arithmeticn e Algebra, como no 1. o anno : Geometria 
plana, e no espaço. 

Geographia, e Estatistica Commercial. 

3.• anno. 

Alie mão. 
Geograpbia, e Estatistica Commercial. . 
Direito Commercial, e legislação de Alfandegas e Con-

sulados, comparada com as das praças de maior commercio 
com o Brasil. 

Escripturação Mercantil. 

4.0 anno. 

Alie mão. 
Direito Commercial, e Legislação de AJfandegas e Con

sulados, comparada com as das praças de maior commercio 
com o Brasil. 

Escripturação 1\fercantil. 
Art. 2. o O estudo de linguas, em todos os annos, com

prehenderá a terminologia commercial. 
Art. 3. o O Director, ouvindo os Professores do Instituto 

organisará o systema pratico dos estudos ; combinando as 
materias de ~ada anno de modo que possão ser provei
tosamente estudadas ou em dias seguidos, ou em dias al
ternados, e sufficientemente explicadas em uma hora, ou em 
hora e meia por dia, estabelecendo as regras que deveráõ ser 
observadas nas explicações das mesmas ma terias, marcando as 
horas das lições, e designando os compendios para as aulas. 

O plano que para este fim fdr adoptado, será submettido 
á approvação do Governo, que o poderá alterar, sempre que 
julgar conveniente. 

CAPITULO li. 

DA ADl\IISSÃO DOS ALUl\lNOS. 

Art. Ih o Do dia 20 ao ultimo de Janeiro estarão abertas 
no Instituto as inscripçlíes para a matricula dos alumnos 
desde as 9 horas da manhã até as 2 da tarde. 
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Serão feitas, por termo lançado pelo Secretario, em livro 
espeeial quo será aberto, encerrado, c rubricado pelo Di
rector. 

Art. 5. o O alumno, que pretender matricular-se deverá 
declarar em requerimento ao Director seu nome, idade, 
naturalidade, c filiação; juntando certidões, ou documentos 
que prúvem ser maior de 13 annos, ter sido approvado, 
por exame feito no Instituto, em grarnmatica nacional, e 
calligraphia, e haver satisfeito a taxa da matricula marcada 
na tabclla annexa. 

Art. 6. o Os alumnos que actualmente frequentão o Ins
tituto, serão dispensados do estudo, e exame das materias, 
em que já tiverem sido approvados no mesmo Instituto. 

Art. 7." Terminado o prazo das matriculas, o Director 
fará extrahit·, rcmetterá ao Governo, e ao respectivo Pro
fessor, e publicará pela imprensa uma lista de todos os 
alumnos matriculados em cada anno. 

Art. 8. o E' livre a frequencia das aulas do Instituto para 
os nacionaes, e estrangeiros que quizerem ouvir as pre
lecçõcs dos profe~sores. Esta concessão porém não os habilita 
para gozarem das vantagens garantidas por estes Estatutos, 
nem os obriga ás lições, o exames; ficando porém sujeitos 
ás regras disciplinares dos mesmos Estatutos. 

Os indivíduos que quizerem aproveitar-se desta conces
são, o que poderáõ fazer em qualquer tempo, darão ao 
professor da aula, que houverem de frequentar, o seu nome, 
residencia, e emprego, ou occupação que tiverem; f' delles 
fará o professor uma relação mensal que enviará ao Director. 

CAPITULO lll. 

DO BEGIMEN DAS AULAS, EXA.MES DO Fll\1 DO 
ANNO, E FERIAS. 

Art. 9.• As aulas se abriráõ no dia 3 de Fevereiro, e se 
fecharáõ no dia 30 de Novembro. 

A1"t. 10. Os exames começaráõ no dia 5 do Dezembro, 
ou no primeiro dia util que se seguir, se aquelle for feriado, 
precedendo os annuncios neccssarios. 

Art. 11. Os exames serão por pontos, tirados á sorte 
na occasião em que se houverem de fazer; e serão regu
lados por um plano organisado pelo Director até o dia 26 
de Novembro d'entre as materias leccionadas no anno, o 
approvado, com modificações, ou sem cllas, pelo Com-
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missario do Governo, que o devolverá até o dia 30 do mesmo 
mez para s~r executado; dando de tudo pat·tc ao Governo. 

Art. 12. Os exames versaráõ sobre provas oral e escriph, 
segundo as instrucções que der o Governo sobre proposta 
do Director. 

Se versarem sobre prova oral sómente, duraráõ uma 
l1ora. Se versarem unicamente sobre prova escripta, terá o 
alumno lluas horas para a preparar. :E se versarem sobre 
ambas, durará a prova oral meia hora. 

A Commissão Julgadora poderá conceder algum tempo 
ao alumno para orientar-se na prova oral, não excedendo 
de 10 minutos. 

Art. 13. Os alumnos que no mesmo dia tiverem do 
fazer exame por escripto sobre uma materia, s.erão exami4 

nados em um só ponto tirado por um deBes. 
Para este fim prcpararáõ as respectivas provas em mesas 

separadas sob a inspccção dos examinadores, os quaes impe
diráõ que os examinandos se auxiliem mutuamente, ou vejão 
os trabalhos uns dos outros. 

Art. U. A Junta dos Professores designará, d'entre os Pro
fessores que regêrão as respectivas cadeiras, dous para 
servirem de Examinadores nas materias de cada anno; e 
na falta destes designará, d'entre os outros Professores do 
Instituto, quem os deva substituir. 

Art. 15. Os exam1~s dos annos se farão sob a presidencia 
do Commissario do Governo , e sm·ão julgados por este, 
pelo Dircctor, e pelos Examinadores. 

Art. 16. Se houver grande numero de alumnos, poderá 
o Dircctor, de accordo com o Commissario, propôr ao 
Governo que se formem outras mrsas de exames. 

Neste caso o Governo designará quem deva substituir o 
Commissario, c o Direclor nas outras mesus de exames; 
assim como, na falta de professores ou para uma só mesa, 
ou para mais de urna, nomeará quem os deva substituir. 

Art. 17. Findos os exames de cada dia, votaráõ os res
pectivos Juizes, fechadas as portas, por escrutínio secreto, 
guardando-se na fórma da votação o systema prescripto 
para os exames do Imperial Collegio de Pedro 11. 

Art. 18. }<'cito isto, o Secretario escreverá em livro es
pecial o resultado da votação, Javmndo um termo que será 
assignado por todos os Juizes. 

Art. 19. Concluídos os exames de todos os annos, fará 
o Dircclor organisar, para ser presente á Junta; uma lista 
dos alumnos examinados em cada anno, com declaração das 
notas QIIC tiverem obtido. 

Estas notas serão as seguintes: -:Approvado plenamente
quando o alumno ulcança1· todas as csphcras bran~.;as 
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-approvado simpliciter- quando tiver lido alguma espl•era 
preta, e - t·eprovado - quando fôr mniOl" o numPro de 
espheras pretas. No caso de empale, considerar-se-lia o 
alumno approvado simp!Psmcnle. 

Art. 20. Além das ferias, dos Domingos, e dias Santos 
de guarda, sómente serão feriados no Instituto:. 

Os dias de FPsta Nacional marcados por Lei. 
Os de luto Nucional declarados pelo Governo. 
Os de entrudo desde a sPgunda fpira Hlé IJUarta de cinza. 
Os da semana Santa desde Domingo de l\umos até o 

d:.l Paschoa. 

CAPITULO IV. 

DOS PUEi\IIOS, E VANTAGENS CONCEDIDAS AOS ALUi\INOS. 

Art. 2L I~ogo que estiver organisada a lista do art. 19, 
o Director o purticipará ao Commissario do Governo, 
para que este convoque a Juntu dos Prof,~ssores, o Adjunto 
que o mesmo Governo nomear, o ós Examinadores de
signados na fórma do art. 16, para, no dia que marcar, 
d:Jliberarem dl'baixo de sua prcsidcncia sobre os premios 
que srjão merecidos. 

Art. 22. Os prcmios não passaráõ de dous em cada armo, 
com a designação de 1.0

, c de 2. o 

O 1. • premio constará de um livro, de S!ncadernação 
dourada, sobre objecto relativo ás mal1!rias do curso do 
Instituto, ou que rom ellas tiverem relação. 

O 2. o de um livro d-e encadernação simples sobre as~umpto 
semelhante ao do 1. o premio. 

Art. 23. Os prcmios só podcráõ ser conferidos aos alumnos 
que tiverem sido approvados plenamente, e se houverem 
distinguido por seu merecimento moral, assiduidade, e 
applicaçlío. 

Art. 24. O Director, e os Professores aprrscntaráõ aos 
membros da Junta na sessão cxtraordinaria, de que trata 
o art. 21, todas as notas que tiverem tomado durante o 
anno ácerca do procedimento, c applicação dos alumnos, 
d'entre os quaes terão de ser escolhidos os premiados. 

Art. 25. No julgamento para os pn·mius serão tidas em 
muito especial attcnção estas notas, e as informações que na 
mesma occasião devem ser ministradas á Junta pelos Pro-
fessores. · 
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Art. 26. Para a concessão dos prcmios requerem-se pelo 
menos dous terços de votos favoraveis dos julgadores. 

Art. 27. Os premios serão distribuídos publicamente 
pelo 1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, c na sua falta pelo Commissario do Governo ; 
observando-se quanto ás ~olcmnidadcs desse acto o que se 
pratica ou houver de praticar-se no Collegio de Pedro 2. •. 

Art 28. Feita a distribuição dos premios, encenar-se-hão 
todos os trabalhos do anno lcctivo. 

Art. 2!J. Aos alumnos, que forem approvados no ultimo 
anno do Instituto , passar-se-ha carta de habilitaçi:o , a 
qual será assignada pelo Dircctor, c pelo Secretario, e 
impressa em pergaminho conforme o modelo annexo. 

Art. 30. Os que obtiverem carta de habilitação gozaráõ 
das seguintes vantagens: 

De serem admiltidos a concurso, independentemente de 
exame prévio, para os lugares de Alfandcgas, e Consulados, 
e para os de Amanuense das Secretarias de Estado, c Pra
ticantes das mesmas, c do Thesouro Nacional; e de serem 
pam os tditos lugares preferidos em igualdade de circum
st<'lncias . 

De serem prefcl'idos em igualdade de circumstancias para 
os lugares do Instituto, e para os de Con·ctor, e Leiloeiro. 

Art. 31. No fim de cinco annos, contados da data destes 
Estatutos, sómente os alumnos do Instituto serão nomeados 
J)am os lugares de Corretor, e Leiloeiro. O Governo porém 
poderã por meio de Decreto prorogar este prazo pelo tempo 
que fôr necessario. 

CAPITULO V. 

DA FREQUENCIA DOS ALUMNOS, E DA POLICIA DO lNSTITUIO. 

Art. 32. Os alumnos devem respeitar os Professores o 
Empregados, conservai· o maior silencio durante as aulas, 
ter a maior applicação, e assiduidade, abster-se de levantar 
''ozes, fazer algazarra, e passear em magotes dentro do 
cdificio do Instituto. 

Art. 33. O que deixar de cumprir os preceitos do artigo 
anteced•mtc, provocando desordem com os seus companheiros, 
o!Tendendo-os de qualquer modo, ou faltando ao respeito 
a seus superiores, incorrerá nas penas declaradas nesto 
capitulo. 



-39-

Art. 3'h O alumno quo der dez faltas em uma das aulas 
sem motivo justificaf.lo, ou quarenta, ainda justificando-as, 
perderá o anno, c com ordem do Director será riscado 
da mab·icula, publicando-se o seu nome por edital no 
Instituto. 

Art. 35. Incorre em falta, como se não tivesse ido á aula, 
o alumno que sah!r dcsffi Sl'm licença do Professor, e o quo 
não se prestar aos tmbalhos quo lhe forem commettidos. 

Art. 36. As faltas serão todos os dias notadas pelo Porteiro 
em uma caderneta, que no fim de cada lição será examinada, 
cot'rigida, c rubricada pelo respectivo Professor na pagina 
do dia. 

Esta cnderncta será apresentada aos alumnos sempre 
que a exigirem, para que verifiquem as faltas que hajão 
dado. 

Art. 37. As faltas devcráõ ser justificadas logo no primeiro 
dia em que o alumno comparecct· perante o respectivo Pl'O
fessor, que as poderá abonar, se achar fundados os motivos, 
ou procedentes os documentos apresentados. 

Se o Professor abonar as faltas, lançará por escripto, ou 
mandará escrever, authenticando com sua assignatura, a 
nota competente na caderneta do Porteiro, na pagina do 
dia em que QS abonar, com declaração do ,dia em quo 
forão dadas. 

Art. 38. Todos os mezes o Porteiro apresentará ao Se
cretario a lista das faltas dos alumnos durante o mez 
anterior. 

Art. 39. O Secretario formará uma lista geral de todas 
as faltas, com declaração dos dias em que forão dadas, e a 
transmiltirá á Junta, a qual, combinando-as com as notas dos 
Professores, lançadas na conformidade do art. 37, as jul
gará , podendo ainda receber as justificações que até esse 
momento o alumno apresentar. 

Art. 40. Terminado o julgamento da Junta, o Secretario 
organisarú a lista das faltas commettidas durante o mez, 
acrescentando as dos mezes anteriores; e fazendo-a acom
panhar das notas competentes, a entregará ao Director, o 
qual a mandará allixar no Instituto. No fim do anno serão 
publicadas pela imprensa todas as faltas que derem os 
alumnos. 

Art. 41. O julgamento das faltas não terá lugar senão 
depois que o alumno comparecer. As que forem dadas antes 
dessa época serão lançadas na lista, com a observação jlc
continuação da ausencia. 

Art. 42. Os alumnos poderão reclamar assim contra a nota 
.que lhes lür lançada pelo Professot·, como contra a decisão 
da Junta. 



Art. 43. As reclamações dcveráú ser apresentadas dentro 
de tres dias, contados d<t nota do Professor, ou da publicaçilo 
da lista, ao mesmo Professor, ou ao Dircctor, para serem 
presentes á Junta. 

No caso de continuarem as faltas, os tres dias serão con
tados do em que os alumuos comparecerem: 

Art. u .. Estas reclamações não serão admitlidas senão em 
dous casos : 1. o se o alumno negar as faltas; 2. o se o jul
gamento ddlas fôt· dad.J em sua ausencia. 

Art. !~5. O alumno que perturbar o silencio, eausar 
desordens dentro da aula, ou nella proceder mal, será re~ 
prchendido pelo Professor. 

Se não se contiver, o Professor o fará immedialamento 
sahir da sala, ordenando ao Porteiro que lhe marque uma 
falta, c tome nuta do facto na sua caderneta, para ser levado 
ao conhPcimeuto do Director. 

Se o alumno recusar sahir, ou se usar de palavras drsres
pcilosas, o Professor fará tomar por termo isso mesmo pelo 
Porteiro, c dará logo parte do occorrido ao Director. 

Se o Professor vir que a ordem não pódc ser restabelecida, 
suspenderá a lição, tomando, ou mandando pelo Porteiro 
tomar OS nomes do aut01·, OU autores lla desordem para 
o fim acima indicado. 

Art. 46. O mesmo procedimento terá lugar quando os 
factos acima mencionados forem praticados em aclo de 
exame, ou outro qualquer do Instituto, procedendo o Pro
fessO!', que o presidir, nos termos indicados. 

Art. lJ-7. O Dircctor lógo que tiver noticia do facto, 
fará vir á sua presença o culpado ou culpados, c depoi~ 
de ler publicamente a parte do Professor, c o termo lavrodo 
pelo Porteiro, imporá a pena de prisão correccional de 1 
a 8 dias. 

Art. 4.8. A prisão correccional terá lugar, logo que fôt' 
possível, dentro do edilicio do Instituto, em lugar conve
nientemente preparado, d'onde nos dias de trabalho sabirá 
o delinquente para assistir ás lições, ou para ir fazer acto, 
se este tiver lugar em occasião e.m que o alumno ainda não 
tenha preenchido os dias de prisão. 

O Governo providenciará sobre o lugar para a prisão, 
emquanlo não o houyer no edificio do Instituto. 

Art. 49. Se a desordem tôr dentro do edificio, porém 
fóra da aula, qualquer Professor, ou Empregado que presente 
se achar, procurará conter os autores em seus deveres. 

No caso de não serem attendidas suas admoestações, cu 
se o successo fôr de natureza grave, o Professor, ou Em
pregado que o presenciar, deverá immediatamcnte com~ 
municar o facto at• Director 
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A•·t. 50. O Directort logo que receber o participação, ou 
ex-of!icio, quando por mllros nu~ios tive•· Mticla do factot 
tomará delle cflnbecimento, fazendo compareeer perante 
si o alumno ou alumn~s que o praticárão. 

O comparecimento te1·á lugar na Secretaria . 
. Art. 51. Se depois das indagações a que procedert o 

DJrectoJ' achar que o alumno merece maio1· correcção do 
que uma simples adverteMiat ou reprebcnsão foita em par
ticular, o reprchenderá publicamente. 

Art. 52. A reprchenslio será neste caso dada na Secretaria, 
em presença de dous Professorest e dos Empregadost e de 
4 ou 6 alumnos pelo menos; ou na aula a que o alumno 
pertencet't presentes os Professores, e os outros alumnos da 
mesmat que se conservaráõ nos respectivos lugares. 

A este acto bem como aos referidos no art. 47 assistirá 
o Secretario, e de todos elles lavrará um tet·mo, que com 
o termo, e notas de que tratão os arts. 45, e ~6 set•á pro
sente na primeira sessão da Junta, e tran~cripto nas informa
ções dadas ao Govel'Do sobre o procedimento dos alumnos. 

Art. 53. Se o mrecto•· entender que qualquer dos delictos 
marcados nos artigos antecedentes merece, pelas circum
stancias que o acompanharem, mais severa punição do quo as 
dos arts. 47 e 51, mandará lavrar termo de tudo pelo Sect·e
tario, com as razões que o alumoo allegar, e com os depoi
mentos das testemunhas que souberem do facto ; e o apre
senta•·á á Junta. 

Esta, depois de emprega•· os meios necessarios para a in
dagação da verdade, condemnará o alumno á prisão até 
40 dias, e á perda do anno se o reconhecer culpado. 

Art. 54. Se os alumnos combinarem entre si pam nenhum 
delles it· á aula, a cada um dos que não justificarem a au
sencia será imposta a pena de 5 faltas, e os cabeças serão 
punidos com a perda do anno. 

Art. 55. Os alumnos que arrancarem edital dentro do 
edificio do Instituto, ou praticarem acto de injuria dentro, 
ou fóra delle, por palavras, por escripto, ou por qualquer 
outl'O modo contra o Director, ou Professores, serão punidos 
com as penas de prisão de um até tres rnezes, ou com a de 
f'erda de um até dons annos, conforme a g1·avidade do caso. 

Al't. 56. Se commettcrem dentro do edificlo do Instituto 
actos otfensivos da moral publica, e da Religião do Estado, 
ou se em qualqueJ' lugar, ou por qualquer modo que seja 
dit·igircm ameaças, tentarem aggressão, ou vias de facto 
contra as pessoas indicadas no artigo antecedente, serão 
punidos com o dobro das penas ahi declaradas. 

Se effectuarem as ameaças , ou realizarem as tentativas, 
serão punidos com a exclusão dos estudos do Instituto. 

LEIS D& 1863 1'.\R'fE 11, 6. 
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As penas deste artigo, e do antecedente não excluem 
aquellas em que incorrerem os delinquentes, segundo a 
Legislação geral. 

Art. 57. Se os delictos dos artigos antecedentes forem 
praticados por estudantes do ultimo anno, serão punidos 
ou com a pena de prisão, ou com a suspensão qo exame, 
ou com a de retenção da Carta de habilitação (no caso em 
que aquelle já tenha sido feito) ; e em quaesquer casos pelo 
tempo correspondente ao das penas marcadas nos ditos 
artigos. 

Art. 58. As penas de prisão correccional por mais de 
8 dias, de retenção da Carta, de suspensão do exame, de 
perda do anno, e de exclusão serão impostas pela Junta, 
o communicadas ao Governo pelo Director. 

Das decisões da Junta se admittirá recurso ,para o 
Govemo, sendo interposto dentro de 8 dias, contados da 
intimação. 

O recurso será suspensivo nos casos de perda do anuo, 
ou de exclusão. 

O Governo Imperial, a quem serão presentes todos os 
papeis que formarem o processo, resolverá confirmando, 
revogando, ou modificando a decisão da Junta. 

Art. 59. Para obrigar o alumno delinquente a com
parf1cet· perante á Directoria, e á Junta, e para se fazc1· 
elfectiva a sua prisão, quando fôr condemnado, se obser
varáõ as disposições que regem nas l<'aculdades do Imperio. 

CAPITULO VI. 

DOS PROFESSORES. 

Art. 60. Os Professores serão nomeados por Decreto , 
precedendo concurso, e proposta da Gommisslío julgadora, 
que se compl)rá do Commissario do Governo, que a presidirá, 
de um Adjunto nomeado pelo mesmo Governo, do Director, 
e de dous Examinadores designados pelo Governo. 

Art. 61. O exame dos Professores será feito perante a 
Commisslío julgadora, e pela mesma será julgado. 

Art. 62. Nestes exames sujeitar-se-hão os conconentcs 
a tres provas: duas oraes, e uma escripta. As provas 
oraes constaráõ de uma prelecção, e de argumentação entre 
os candidatos. Se o candidato fol' só um, será argumen
tado pelos examinadores. 
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Art. 63. Estas tt·es provas serão dadas sobre J)9n tos tirados 
á sorte na occasifio do exame, e escolhidos pela Commissiló 
.Julgadora na vespera do dia do exame. 
. Al't. 6~. Marcar-se-Mo duas horas ao candidato para a 
prova escripta, uma para a argumentação, e uma para a 
prelecção. 

Art. 65. Concluídas todas as provas, a Commissão Jul
gadora procederá á votação sobre o merecimento 'de cada 
candidato, e em seguida sobre a ordem em que devem 
ser oiTerecidos á escolha do Governo os nomes dos que 
tiverem sido approvados. 

Art. 66. Nos concursos guardar-se-hllo quanto á ma_neira 
da inscripção, fórma das votações, e tudo o mais que fôr 
concernente a este objecto, e não estiver expressamente 
declarado nestes Estatutos, as regras estabelecidas para as 
dos pretendentes aos lugares de Substitutos das Faculdades 
de mreito, no que forem applicaveis. 

Art. 67. Se o Governo, á vista das provas escriptas 
que lhe serão remettidas, e das informações quo obtiver 
sobre D. moralidade dos concorrentes, entender que nenhum 
dos propostos deve ser escolhido, mandará proceder a novo 
concurso, nomeando entretanto quem interinamente reja a 
cadeira vaga. 

Este porém não poderá ser Juiz no novo concurso. 
Art. 68. Os Professores que forem novamente nomeados 

serão considerados vitalicios no fim de õ annos de serviço, 
e dessa época em diante só por sentença poderáõ ser de
mittidos na conformidade do que se acha disposto no Re
gulamento da lnstrucçlio primaria e secundaria a respeito 
dos Professores Publicos. 

Art. 69. Preenchidos 10 annos de serviço efTectivo, poderá 
o Govrrno mandar adianta•· aos que requererem a quantia 
necessaria para entrarem para o Monte Pio dos Servidores 
do Estado, . do mesmo modo que se pratica com os pro
fessores do Imperial Collegio de Pedro Segundo. 

Art. 70. Os que completarem 25 annos de effectivo eur
cicio poderáõ ser jubilados com ordenado por inteiro, so 
por moleslia se impossibilitarem de servir. 

Tambem poderáõ jubilar-se, mas sómente com o orde
nado proporcional, os que tendo mais de 10 annos de 
serviço provarem que se achão inhabilitados de continuar 
a Ieccionar. 

Art. 71. O que obtiver permissão do Governo para con
tinua•· a leccionar depois de haver completado 2Õ annos de 
eiTectivo exercício, terá mais uma gratificação de .400~ por 
anno, emquanto fôr pelo mesmo Governo conservado no 
mngisterio. 
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Art. 7íl. O Professor que se jubilar com 30 annos de 
serviço, tendo pelo menos 25 annos de magisterio etTectivo, 
terá além do seu ordenado, metade da respectiva gratificação. 

Art. '73. Pa1·a o tempo de eO'ectivo serviço serilo abonadas : 
1. • As faltas dadas por serviço publico em outros em

pregos, ou commissõcs, com tanto que dentro dos 25 annos 
não comprehendão um espaço maior de 5. 

2. o As faltas por moll'.stia, justificadas pelo modo declara
do nestes Estatutos, não excedendo de 20 em cada anno, 
ou de 60 em um triennio, salvo se a molestia fór adquirida 
em serviço publico. 

3. o As que procederem de suspensão judicial, ou admi
nistrativa, quando a final fdr o Professor suspenso declarado 
innocente. 

4. o As que forem dadns em consequencia de serviço 
publico gratuito, c obrigatorio pela Lei. 

Art. 7 4,. Os Professores leccionaráõ cada dia durante o 
prazo marcado no plano dos estudos, explicando ns materias 
para o dia sçguinte, perguntando aos alumnos sobre a 
lição passada no dia antP.cedente, ou entretendo-os com 
exercícios praticos. 

Art. 75. Devem além disto: 
1. o Comparecer em suas aulas á hora marcada, decente

mente vestidos, e nellas conservar-se durante o prazo que 
fôr marcado para as lições. 

2. o Manter dentro dellas o silencio, o respeito, e a con
veniente disciplina, admoestando os alumnos pouco appli
cados, ou que procederem mal, reprehendendo-os, se o caso 
exigir, com palavras comedidas, e impondo-lhes as penas 
destes Estatutos quando lhes competir. 

3.0 Prestar o devido respeito ao Commissario do Governo, 
e ao Director, a quem como Chefe do Instituto silo imme
diatamentc subordinados. 

4. o Participar previamente, e por escripto ao Director o 
seu impedimento, sempre que tiTerem de faltar, salvo 
quando forem accommettidos por molestia repentina, ou 
fôr imprevista a causa, podendo nestes casos a participação 
ter lugar no dia seguinte. • · 

5.• Observar fielmente, e fazer observar, na parte que 
lhes toca, as disposições dos presentes Estatutos, dos Regu
lamentos, c ordens do Governo, as determinações da Junta, 
e as recommendações do Director, em tudo quanto fór 
concer_nente ao serviço-. 

Art. 76. A antiguidade dos Professores actuaes será 
contada segundo as regras em vigor até a publicação destes 
Estatutos; e desta época em diante pelas que são aqui 
prescriptas. 
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Para os que de novo forem nomeados regulará a data 
da posse, e havendo mais de uma no mesmo dia, a data 
do Diploma. · 

Em igualdade desta data prevalecerá a adtiguidade em 
outros empregoi publicos de nomeação do Governo, e 
em ultimo caso a idade. 

Art. 77. Aos actuaes Professores vitalicios serão respei
tados os direitos por elles adquiridos ao tempo da publi
cação destes Estatutos. 

Art. 78. Os Professores só terão direito ao ordenado 
deixando de comparecer: t.• quando faltarem por motivo 
jusliftcado de molestia, não lhes sendo abonadas sem esta 
circumstancia mais do que duas faltas em um mez; 2. o quando 
(•btiverem licença com ordenado, a qual só lhes poderá 
ser concedida até 6 mezcs dentro do anno, com ordenado por 
inteiro, sendo por motivo de enfermidade; e 3. o finalmente, 
quando faltarem por serviço publico gratuito, e obrigatorio 
por Lei, caso em que pcrceberáõ lambem as gratificações. 

Fór·a destas hypotheses cessarãO os vencimentos, SP>,ia qual 
mr o motivo da falta. 

Al't. 79. A disposição do artigo antecedente comprehende 
tanto as faltns ás lições, como a qualquer outro acto a 
que os Professores devem comparecer, reputando-se falta a 
entrada na aula depois da hora, e a sabida antes della sem 
licença do Director. 

Art. 80. As faltas dos Professores durante o tempo lectivo 
deveráõ ser justificadas até o terceiro dia depois que com
parecerem ; e se passarem de um para outro mez, quando 
tiverem de receber os seus ordenados. 

Art. 81. Nn Secretaria haverá os livros necessarios para 
o Secretario notar em cada dia de serviço as faltas que 
derem os Professores. 

Art. 82. A' vista deste livro, e das notas que houver 
tomado, organisará o Secretario a liata das faltas dadas 
durante o mez, e a apresentará ao Director no primeiro 
dia util do mez seguinte. 

O Director abonará as que tiverem em seu favor con
dições justificativas. 

Art. 83. Sendo desfavoravel a decisão do Director, será 
immediatamente communicada pelo Secretario ao Professor, 
o qual poderá apresentar dentro de tres dias a sua recla
mação ao mesme l)irector, que a poderá attender·, refor
mando a primeira decisão. 

Art. 84.. Se a não reformar terá o Professor recurso sus
pensivo dentro de tres dias para a JuAla e desta no eiTeito 
devolutivo para o Ministro do lmperio no prazo de outros 
tres dias, contados da data em que tiver lugar a deoisiio. 
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At·t. 85. Se não se apresentar reclamação, ou não se 
interpuzcr recurso, nas bypotbeses dos artigos antecedentes, 
o Director mandará lançat• as faltas em livro especial para 
serem trazidas opportunamente ao conhecimento do Governo. 

Art. 86. Os Professores que deixarem de comparecer 
para exercer as respectivas funcções por espaço de tres 
me1.es, sem que alleguem perante o Director motivo que 
justifique a ansencia, incorreráõ nas penas do art. 157 do 
Codigo Criminal. 

Se a ausencia exceder de seis mezes, reputar-se-ba terem 
renunciado o magistel'io, e os seus lugares julgar-se-hão 
vagos pelo Govt'rno, ouvido o Commissario. < 

Art. 87 .. Findo o prazo de tres mezes, na primeira hy
pothese do ar ligo antecedente, o Director convocará a Juntu, 
a qual tomando conhecimento do facto, c do todas as suas 
circumstancias, decidirá se tem lugar, ou não o processo, 
expondo minuciosamente os fundamentos ,do sua decisão. 

Se fôr afiirmaliva, o Director a remcttcrá por copia ex
trahida da acta, com todos os documentos que lhe forem 
conct~rnentcs, ao Promotor Publico, para intentar a accu
sação judicial por crime de responsabilidade, c dará parte 
ao Governo, assim da resolução da Junta, como da marcha, 
e resultado do processo quando este tiver lugar. 

Na sPglltHia hypolhPse do artigo ::mteccdcnte o Director 
daJ"<Í parte ao t;uvcrno do occorrido, a lim de proceder-se 
na conformidade do mesmo artigo. 

Art. t\8. O Professor nomeado, que dentro de seis mczes 
não comparecer para tomar posse, nem eommunicar ao 
Dircctor a razão justificativa da sua demora, prrdcrü a 
cadeira, sendo-lhe a pena imposta pelo Governo Imperial. 

Art. 8!). Verificada a denu~ra da posse, c decidida pela 
J unla a pmcedcncia, ou improcedencia da justificação, se 
tiver havido, o IJirector participará ao Governo o quo 
houver occorrido, para a final decisão. 

CAPITULO VII. 

DA. JUNTA. DOS PROFESSORF.S. 

Art. 90. Haverá uma junta de Pt•ofessores, que será com
posta dos mesmos, c presidida pelo Directm·. A presidPncia 
pertencerá porúm ao Commissario do Governo no c.aso do 
art. 2L, c quando clle a convocar extraordinariamente. Em 
qualquer hypothese o Diroctor fará sempre parte da Junta. 
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Art. !H. A Junta dos Professores não póde exercer suas 
funcções sem que se reuna mais de metade de seus membros. 
Suas dPliberaçõcs serão tomadas por maioria absoluta dos 
votos pt·esentes, salvos os casos em que nestes Estatutos se 
prescreve o contrario. 

Compete-lhe: 
1. o O julgamento das faltas dos alumnos, e dos delictos 

por cllcs commettidos nos casos marcados no Capitulo 5. o 
2. o Propô r as ermmdas, c alterações que a cxperiencia 

aconselhai· nos Estatutos, Regulamentos, c praticas do 
Instituto, e tudo quanto julgar a bem do ensino. 

3. o A concessão dos premios, na fórma do art. 21. 
4. 0 A designação dos Professores para os exames. 
Art. 92. A Junta dos Professores se constituirá em 

Tribunal interno todas as vezes que um de seus membros 
o requerer por cscriplo ao Director, ou· quo este por si, 
ou de ordem do Governo a convocar para o dito ftm. 

Art. 93. Neste Tribunal se cxaminaníõ, e discutiníõ as 
faltas dos Profciisores, que forem contrarias á moralidade, 
c decóro do Estabelecimento, ou á dignidade dos seus col
legas, ficando sujeitos os mesmos Prefcssores nas ·faltas que 
commctterem ás penas impostas aos ilrofcssores de ins
trucção primaria e secundaria no Capitulo unico do tit. 
5. • do respectivo Regulamento. 

At-t. 94.. O processo disciplinat· para a imposição das 
penas, a que se refere o artigo antecedente, terá lugar pela 
fórma disposta nos arls. 12!~ a 131 do citado Rrgulamento. 

Art. 95. Os Profe~sores manteráõ nas discussões da 
Junta a maior urbanidade, e delicadeza pal'a com o Director, 
e para com os outros Professores. 

O que infringir este preceito será immediatamente cha
mado á ordem pelo Directo1· : se insistir, o Dircctor o 
fará sahit· da sessão, e se recalcitrar, o suspenderá do exer
cício de suas fnncções, e vencimentos até 8 dias, contados 
do dia immcdiato ao da sessão em que o facto acontecer, 
fazendo-se <lo que occorr~r expressa mcnç.iio na a c ta. 

A suspensão porém só produzirá seus clleitos, quanto aos 
vencimentos, depois de approvnda pelo {~ovenw. 

Art. 9ü. As sessões da Junta serão sempre em horas 
que não prr.judiqucm o serviço das aulas, dos exm;~es, c 
dos outros actos do Instituto. 

Art. 97. Sempre qne se tratar de objeclos, ou questões 
do interesse individual, a votação da Junta será por es
crutinio SPcreto. 

Art. 98. As suspeições dos Lentes nas votações, pOl' mo
tivo de parentesco em gráo prohibido, serão reguladas pelas 
disposições do Decreto n.o 2.879 de 23 de Janeiro llc 18ü2. 
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Art. 99. O Presidente da Junta votará com os membros 
della, e no caso de empate terá tam bem o voto de qualidade. 

CAPITULO VIII. 

DOS EMPREGADOS DO INSTITUTO. 

Art. 100. O Instituto terá os seguintes emp•·egados : 
Commissario do Governo. 
Director. 
Secretario. 
Porteiro. 
Além destes haverá os Serventes que forem nccessarios. 
Art. 101. O Commissario do Governo, e o Director se-

rão nomeados por Decreto; o Secretario, e o Porteh'O por 
Portaria. Os serventes serão contractados pelo Director, que 
os despedirá quando convier. 

Art. 102. Ao Commissario do Governo competem, além 
das attribuições especificadas nestes Estatutos, as seguintes: 

1. • Convocar a Junta extraordinariamente , quando o 
julgar necessario. 

2. o Assistir aos exames annuaes dos alumnos, e tomar 
parte no seu julgamento, presidir aos concursOs, e á sessão 
da Junta para a concessão dos premios, e em geral ás que 
convocar ; votando em todas as materias, com voto de 
qualidade. 

3.• Estudar as necessidades do Instituto, e propôr as me· 
didas que julgar convenientes para a repressão de quaes
quer abusos que se tenbão introduzido, ou para a modi
ficação das disposições dos presentes Estatutos , e das 
praticas admiUidas no Estabelecimento. 

4. o Dar conta ao Governo, em relatorio annual, do estado 
do Instituto, e do juizo que formar ácerca do aproveita
mento dos alumnos, e do merito dos Professores. 

A1t. 103. Para o desempenho de suas funcções terá o 
direito de exigit· do Director, Pml'cssores, e mais empregados 
as informações que entender necessarias. 

Art. 104. Ao Director compete: 
1. o Organisar o plano dos estudos, e o dos exames na 

fórma determinada uos arts. 3. o e 11. 
2. • Observar, e fazm· observar os ·Estatutos, RegHiamenlos, 

e ordens concernentes ao Instituto. 
3. o Inspeccionar o ensino, fiscalisando o melhodo dos Pl·o

fessores, c a maneira por <JUe desempenhão suas obrigações. 



- 49 ;._ 

4. • Velm· em que todoi o.; Emprt•gados cumprão seus 
de~·eres, e se mantenha a policia, e a boa ordem no Instituto. 

5.• Convocar a Junta dos PJ'Ofessor·es, sempre que f(\r 
necessario, designar os dias, e horas das sessões, presidi-Ias, 
rcgulat· seus trabalhos, c votar em todas as rnatcria~ com 
voto de qualidade. 

6. o Propôr ao Governo todas as pt·ovidencias de que 
carecer o Instiluto. -

7. • Despachar os roqntlrimcnlos dos alumnos que qui
zerem inscrever-se para os exames de preparatorios, ou 
para serem matriculados, c quaesquer outros, cuja decisão 
lhe pertcn~a. 

8. • Nomear· d'cntr·a os Professores os e.xaminadores para 
os exames prepar·atorios, e presidir aos mesmos exames; e 
quando impossibilitado , designar um Professor que fa~a 
suas vezes. 

9. o Assignar· com os Professot·es presentes as actas das 
sessões da Junta, a correspondencia oficial, assim como todos 
os termos lavrudos em nome, ou por dcliberaçlio da Junta, 
po!' virtude destes Estatutos, ou por ordem do Governo. 

tO. Fazer organisat· pelo Secretario, flscalisar, c assighar 
as folhas dos vencimentos, c as de outras despezas do Ins
tituto, e bem assim o respectivo orçamento, que .annual
mente deve propôr ao Ministro e Secretario de Estadc dos 
Negocios do Imperio. . 

11. Dar ao mesmo Ministro, no fim de cada nono, por 
intermedio do Commissario, conta circumstanciada do quo 
de mais notavcl tiver occorrido no Instituto, c da ma
neira por que os Professores, e empregados preenchem 
seus deveres, enviando. por essa occasião a relação das 
faltas, que os mesmos tiverem dado durante o anno; e 
bem assim um relatorio de todos os trabalhos escolares, 
r.om informação sobre o aproveitamento ,dos alumnos, c 
progresso dos estudos. 

12. Admoestar os Professores, e Empt•cgados, qUe não 
cumprirem suas obrigações, levando immediatamente ao 
conhecimento do Governo os casos graves, c os de rein
cidencia. 

13. Reprchender os Empregados que procederem mal, 
e suspendê-los até 8 dias, com privação de vencimentos, 
dando disto lambem parte circumstanciada ao Governo, a 
fim de-que resolva o que entender mais acertado. 

u .. Velar na conservação, asseio, c melhoramento do 
ediflcio, dos livros, e utensllios do Instituto. 

15. Assignar as cartas de habilitação dos alumnos. 
16. Formar parte das CommisstJes de exame do fim 

do anuo. 
LRIS Dll 1863 PAJ\Tii: 11. 7, 
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Art. 105. O Dircclor porlerá exigir dos Professores as 
informações que julgar convenientes a bem do lnslitulo1 

tl da regularidade do ensino, devendo estes satisfazê-las 
promptamente, e prestar-se aos trabalhos de que os in
cumbit· no desempenho de suas funcções. 

Art. 106. Ao Secretario compete: 
1. o Escrever, e regisll'Ul' toda a corrcspondcrlcia, e ex

pediente. 
2. 0 Redigir, c ler as actas das sessões da Junta, c os ter

mos de que tratao os arts. !>2 c 53. 
3. o Transmittir pontualmente as ordens do Dircclor. 
4.0 Inscrever os nomes dos alumnos que quizerem ma

tdcular-se, abrindo, encerrando, c assignando os respectivos 
termos. · 

5. 0 Organisar as folhas dos vencimentos dos Professores e 
Empregados, cxtrahir, e apresenta1· ao Director as contas 
das despezas do Instituto. 

6.0 Dirigi•· o archivo, e cuidar dos livros do lnslitut(), 
7. o Auxiliar o Direetor na policia, c asseio da casa. 
8. 0 Dar cerlidão do quo lbe fõr determinado por despacho 

do Director. 
9. o Notar em livro especial os dias das faltas dos Pro

fessores, e empregados. 
10. Organisar a lista das mesmas faltas durante o 

mez, c apresenta-la ao Director no t.• dia util do mcz 
seguinte. 

11. Organisar as listas das faltas dos alumnos, e fazê-las 
publicar. · 

12. Assignar as cartas de habilitação dos alumnos. 
Art. 107. O Secretario será nomeado d'entre os Professores. 
Art. 108. Ao Porteiro compete: · 
1.0 Abrir as portas do edificio meia hora anlos da de• 

signada para as aulas, c fecha-las quando lerminuem O& 
trabalhos. 

2.° Cuiuar no asseio de todo o edificio, dirigindo, {l 

instruindo os serventes, os quaes lhe são subordinados. 
3. o Prover o edificio de tudo quanto fÕI' ncmessario, se

gundo as ordens que receber do Director, ou do Secretario. 
4. o Entregar os officios, e a correspoodencia, apresen

tando recibos das pessoas a quem forem dirigidos. 
5. 0 Velm· na policia do Estabelecimento, dando parte 

ao Dircctor dos abusos que dentro dello commct\erem os 
alumnos fóm das aulas. 

6.0 Impedi•· que se perturbo o silencio no vestíbulo, ou 
nas proximidades das aulas. 

7:• Fazer as despczas miudas do lnslilulo, se~undo .as 
ordens que o Director ou Secretario lho transmittirem. 
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8. o Fazer o signal do começo das aulas, e a chamada 
dos alumnos de cada uma dellas. 

9. o M11rcar as faltas destes no livro do ponto, entregando 
a cada Professor uma nota das mesmas faltas no fim da 
respectiva aula. 

10. Heccber para esse fim do Secretario, e entregar-lhe, 
findos os trabalhos de cada dia, o livro declarado no numeru 
antecedente. · · · 

11. Cumprir fiel, c promptamente todas as ordens con· 
cernentcs ao serviço que lhe forem dadas pelo Dircctor, 
Secretario, e Professores dentro das aulas. . · 

12. Lavrar os termos, e as notas de que tralão os 
arts. ft.5 e 4.6. 

Art. 109. O Porteiro deverá marcar o ponto aos alumnos 
com a maior exactidão, sob pena de immediata suspensão, 
e de demissão na rcincidencia de qualfJuer falta· drslH 
genero; c só o poderá riscar, se assim o ordena1· o Pro· 
fessor, no unico caso de comparecer o alumno dentro do 
primeiro quarto de hora, depois da designada pJra a aber
tura da respectiva aula. 

Quatro destes pontos, porém, cqnivaleráõ a um ponto, 
que lhe será marcado. 

CAPITULO IX. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. t lO. As cadoi1·as de línguas podcráõ ser regidas por 
estrangeiros, mediante contracto, no qual se estipularáõ as 
vantagens de que olles gozaráõ, o as obrigações , e penas 
a que flcaráõ sujeitos. 

At·t. 111. As cadeiras, que estiverem vagas, ou cujos 
Professores estiverem impedidos, serão regidas interina
mente por outros Professores do Instituto, ou por pessoas 
de fóra, designadas pelo Director, o com approvaçfio do 
6overno. 

Art. 112. Na vaga, ou impedimento dos empregados, 
serão os seus lugares servidos da seguinte maneira : 

Servirá de Commissario do Governo a pessoa que, o Go· 
verno nomear, e nas suas faltas repentinas, o Dircctor, ou 
quem suas vezes fizer. 

Servirá de Diretltot· o Professor mais antigo, ou o que 
se lhe segui!·, se este estiver impedido, cmquanlo o <lo
vcrno nfio nomear qnem o substitua. 
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!!!ervirá do Secretario o Professor mais moderno, ou o 
que se lhe seguir, se este estiver impedido, emquanto o 
Governo. nlio nom·ear quem o substitua. 

Servirá de Porteiro a pessoa que o Dircctor nomear. 
Art. 113. Os Professores, e Empregados perceberáõ os 

vencimentos marcados na tabella anne:xa. Estes venrimen
tos se comporáõ de duas terças partes de ordenado, e de 
uma terça parte de gratificação, a qual será abonada só
mente durante o eiTectivo exercicio, salva a bypotbese do 
art. 78 n.o 3.0 O vencimento do Secretario constará sómente 
de gratificação, que perceberá quando estiver em exercício. 

O lugar de Commissario do Governo é gratuito. 
Art. 1H•. A regencia interina das cadeiras, nos termos 

do art. 111 destes Estatutos, dará direito á metade dos 
vencimentos marcados ao respectivo Professor, quando a 
mesma rcgencia fôr confiada a algum dos Professores do 
Instituto; c quando fôr exercida por pessoa de fóra, per
ceberá esta todo o vencimrnto da cadeira. Em ambos os 
casos o vencimento será abonado a titulo de gratificação. 

Art. 115. O substituto do Dircctor, quando fór um dos 
Professores, vencerá a gratificação do Director ; c sendo 
pessoa de fóra terá todos os vencimentos proprios do lugar, 
a titulo de gratificação. 

O substituto ào Secretario Ycncerá a gratificação mar
cada ao mesmo 

O substituto do Porteiro perceberá os vencimentos pro
prios do lugar, a titulo de gratificação. 

Art. 116. As taxas das matriculas, c dos emolumentos, 
marcada na tabella annexa, serlio pagas no Thesouro Na
cional, sendo seu producto recolhido em deposito para ser 
applicado á compra de livros, e instrumentos, ·conforme a 
1·equisição do Ministerio do lmperio. 

Art. 117. Estes livros form;:ráõ a Bibliotbeca do Ins
tiluto, e ficaráõ sob a guarda do Secretario, que os irá re
lacionando, á proporção que se forem adquirindo, em um 
catalogo rubricado pelo Director. . ... , 

Art. 118. Ninguem poderá consultar qualquer liVlO sem 
autorisação do Secretario. Os Professores poderáõ tirar da 
Bibliothcca os livros que precisarem consultar mais de es
tJaço, com tanto que obtenbão permissão por escripto do 
Director, e passem recibo da entrega, obrigando-se a res
tituir dentro do prazo que lhe rõr ma1·cado pelo mesmo 
Director, o qual não excederá de 15 dias, ou a pagar o 
seu importe, quando os não restitua dentro do prazo mar
cado, qualquer que seja a causa de o nlio fazer, ou quando 
os apresente estragados. O valor dos livros será dedu~ido 
mensalmente dos vencimentos do Professor. 
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Art. 119. Os compendios para o ensino do Instituto 
dependeráõ da approvaçiio do Governo; e se entenderá con
cedida, quando fór approvado o plano dos estudos. 

Art. 120. Os alumnos que forem reprovados duas vezes 
no mesmo a.nno, não poderáõ mais frequentar as aulas do 
Instituto. 

Art. 121 . Os presentes l;.statutos sc1·ão desde já postos 
em execução, dependendo porém da definitiva aJ:provaçAo 
do Poder Legislativo. 

Art. 122. Ernquanto não forem definitivamente appro
vados, o Governo poderá fazer em algum, ou alguns do 
seus artigos as alterações que entender acertadas. 

Art. 123 Ficão revogados, em todas as suas partos, o~ 
Estatutos annexos ao Decreto n.• t.763 de 14. de Maio de 
1856, e os Decretos n.•• 1.885 de 14 de Fevereiro do 1857, 
c 2. 741 de !) Fevereii"O de 1861. 

Pai;Jcio do Rio de Janeiro em 1l de 1\Iarço de 186;J; -
Marqu.e::. de Olinda. 

Carta de habilitaçilo. 

I~STJTUTO Cül'DIERCL\L DO IUO DE JANEIRO. 

Eu F .... , Dircclor do luslitulo Commercial do Rio 
de Janeiro, tendo presentes os termos de approvaçllo 
obtida pelo Sr. F ..•. lilho de ...• nascido em •.•.. 
no dia. . . • de. . • • de 18 •• , em todos os estudos do 
mesmo Instituto, e em consequencia da autoridade que 
me é dada pelos Estatutos que baixárão com o Decreto 

~ n.• ..... de .... de •••• de •...•. e do que nelles so 
.i__ determina, dou esta Carla de habilitação ao dito Sr. 

F. • • . para que com ella goze de todos os direitos, e 
.:;: prerogativas que lhe são inherentes. 

nio de Janeiro em •... de .... de 18 .... · 

Sello pendente. 

O Director do Instituto. 
O Secretario do Instituto. 

{Assignatura.) · 
(Assignatura.) 
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Tabello. tios vencimento~. 

Director ••••••..•••.•••••.••••••.• ~ ••••• 
Professor de scicncias .••...•••••....•••.• 

» de li nguas •...•.•.•••••.•••••.• 
Secretario ..••..•.•..••••..•••..•.••••••• 
Porteiro ..••....••.•••.•..••....•.•••••. 
Ao mesmo, de gratificação emquanlo no Ins

tituto não houver accommodação para sua 
moradia, por mez .•.•••...•••••.•••.••• 

Tabella tlns taxas. 

llor matricula em cada anno do Instituto ..• 
JMa quantia poderá ser paga em duas pres

tações, sendo urna no principio, c outra 
no fim do anno. 

Pt'lo lilnlo de habilitnc:ão no fim do curso •• 
Pelas cerl idões de exames .••..•......•..• 
Por certidão do outro qualquer objeclo, cada 

lauda ••....................•..... • · · 

1:200~000 
1:80mKIOO 
1:200~000 
600~000 
500~000 

20:tP000 

20~roo 

10~000 
1~000 

EOO 

DECHETO N. 3.05!)- do 11 de nãrça de 18C3. 

Estabelece as modifiraçõ<'s, com que drYc ser observado o Decreto 
u.• 2. 73i de 23 de Janeiro de 1861. 

Hei p0r bem Determinar: ' · 
Art. t.• Na execução do Drcrelo n.• 2.73rt. de 23 de 

Janeiro de 186l se observaráõ as srguintcs modificac:õ€s, 
todas as vezes que o hospital marilimo de Santa Isabel deixar 
de receber doentes. · 

t.a No porto do Rio de Janeiro haverá sómente dous 
ajudantes do inspetor de saude. 

2. a As duas visitas sanitarias aos navios, assim ll do escalcr 
aos qne entrão, como a do vapor aos que estão ancorados, 
serão feitas pelo vapor. 

O lnspector de saude regulará o tempo opporluno para 
ambas as visitas; de modo que, sendo sempre visitados os 
navios que cnlrão, não deixem de o ser os que estão anco
rados wgundo a necessidade que se manifestar. 



.._ 5/i -

:i.• O Secretario da inspccção do porto do Rio de Janl'iro 
terá a gt·alificação de met<1dc da que actualmcnte percebe. 

Art. 2.• Nos impedimentos do lnspector de saude nos 
eortos em que não houver ajudante, fará suas vezes o Secre
tario da inspecção, cmquanto o !'residente da respectiva 
Provincia não providenciar. Nos portos em que não houver 
Secretario, o 11residente, nos ml'smos casos do art. 62 do 
referido Decreto, provet·á convenientemente. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, l'residcnLe do Conselho de Ministros, Ministro 
e Sect·etario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em onze de Março de mil oitocentos sessenta c tres, qua
dragesimo sr.gundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Marr;ucz de Olinda. 

D~GRETO N. 3.060 de 13 de Março de 1863. 

Marea o orden:ulo annual de sessenta mil rl!ls ao C:u'c!'reiro da Cadêa 
da Villa da Datalba, na Proüncia do Piauhy. 

Hei pot· bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica marcado o ordenado annual de SP..S

senta mil réis ao Carcereiro da Cadêa da Villa da Batalha, 
na Provincia de Piauhy. . 

João Lins Vioira Cansansão do Sinimbú, do Meu Con
selho Ministro e Secretario de Eslado dos Negoci.os. da 
Justiç~ assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Ui~ de Janeiro em treze de Março de mil oitocentos 
sessenta o tres, quadragesimo segundo da lndepcndencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Impcmdor. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhú, 
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DECRETO N. 3.061- de 13 de 1\lat·ço de 1863. 

Marca o ordenado annual de sessenta mil réis ao Carcereiro dn Cad~a 
da Villa de 1\larvão, ua P1·ovincia do Piauhy. 

Hei por bem Decretat· o seguinte: 
Artigo Unico. Fica marcado o ordenado annua\ de ses

senta mil réis ao Carcereiro da Cadêa da Villa de Marvno, 
na Província do Piauby. 

Joao Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú, do :Meu Con
&elho , Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palaclo 
do Rio de Janeiro em treze de l\larço de mil oitocentos 
sessenta e tres, qundragesimo segundo da lndepcndencia c 
do lmperio. 

Com a Rubricl\ de Sua Magrstade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansào de Sinimbtí. 

-•e•.., 

rmCRETO N. 3.062-de 16 do "Março de 1863. 

Revoga o Decreto n.0 3.0&4 de 2íl de Fe~ereiro. 

Tendo ouvido o C.onselho do Estado: Hei por bem Re
-vogar o Decreto n.o 3.054 de 28 de Fevereiro ultimo. 

O Marquez de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros, e interino dos da Fazenda, assim o· tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio do Janeiro em 
desazeis de Março de mil oitocentos sessenta e tres, qua
dragesimo segundo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstado o Imperador. 

MarqtU!Z de Abrantes. 

-·- ~ 
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DECRETO N. 3.063-de 21 de Março de 1863. 

Desliga do Com mando Superior da Capital da Provincia do Pará a Gunrd11. 
Nacional dos Munieipios de Bragança, Cintra, Oorem e Viscü, da 
friesrna Provincia, e organisa com ella um Commando Superior. 

Attenden~o a proposta do Prcsldehto da Provincia do Pará, 
Hei por bem Decretar o seguinte : · 

Art. t.• Fiea desligada do Commando Superior dil Ca
pital da Provincia do Pará a Guarda Nacional dos 1\lunicipios 
de Bragança, Cintra, Ourem e Viseu, da mesma Provincia, 
e creado com ella um novo Commando Superior, formado 
dos batalhões de infantaria n.•• 7,,12 e 13, já organisados 
naquelles tres primeiros municipios, e de m2is um de quatro 
companhias, que se deve crear no districto de Viseu, com 
a numcraçllo de 3!• do serviço activo. A Guarda Nacional 
qualificada na reserva formará duas companhias, e duas 
secções de companhias avulsas, sendo as companhias nos 
municipios de Bragança e Ourem, e as secções de companhia 
nos districtos de Cintra e Viseu. 

Art. 2. • Fica elevado a seis companhias o batalhão de 
infantaria n.• 7; actualmente organisado com quatro com
panhias. 

Art. 3.• Fica revogado nesta parte o Decreto n.• 950 do 
26 de Janeiro de 1852. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\feu Conselho, 
Ministro e Secretario de .Estado dos ~egocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio do 
Janeiro, em vinte um de Março de mil oitocentos sessenta 
e tres, qU1ldragesimo segundo da lndependcncia e do 
lmp~rio. 

Com a Rubrica de Sua }lagesladc o Imperador. 

João Lins J'ieira Cansansão de SinimM. 

I.ms ur Bli1 J•Ànn: n. s. 
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DECRl~TO N. 3.064-dc 23 de Março t86S. 

!.!anda obst>nar nova tabclla, regulando a maneira, por que deve ser·.feito 
o fornecimento dos diyersos objectos precisos ~.0. B._atalhlío Naval. 

Hei por bem Determinar que o fornccimentó dos diversos 
objcctos precisos ao Batalhãl) Naval seja n·gulad~ coororme 
a tabella, que com este baixa, assignada pelo Chefe de Divisã~ 
Joaquim l\aimundo de Lamare, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, ftc:mdo re
vogadas as disposições '.lm contrario. O mesmo MiniStro e Se· 
t~rctario do Estado o tenha assim entendido o faça executar. 
Palacio do 1\io de Janeiro em vinte trcs do 1\larto de mil 
oitocentos sessenta c tres, quudragesimo segundo da lnde
pendencia c do lmperio. 

Com:a Uubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Joaquim Raimundo de !.amare. 

·:r~,bella a que se refere o Decreto desta data, sobre a IDa• 
neh·a, 110r que se deve fazer o forneehncnto de dl"Wersos 
óbjectos ao u:,talhão NaYal. 

CL.\SSIFIG.\Ç10 DOS OBJEGTOS. 
.; 
"" ..,. 
i: = ·~ 

------------------------------~~--~~ 

[/l~spingarda •.•.•••....•.......••. J . 
Tcrcado com bainha do f~:rro •...•• 
Varéta . • . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . • lndeter 
Tcrçado pa!·a os ~rambores c Pifaro3. minado. 
Chapa de cmturao •.•......•..... 
Torno do mão para cada 20 praças .. 
Bandoleira de couro branco ..•..... ~ 

~f~~~~~~-d~ ~~~-.. ~·b;;,;~~ p~.r~·dit~: 
Cartuxeira d..: folha para dita ...... · 
Guarda fuchos .................. . 
Escovinha e agulheta ............. ,.4 annos. 
Corrêa de couro branco para a dita. 
Martelinho com sueca-trapos ...... . 
Bainha de sola para os terçados dos 

i tambores c pifaros ............. . 
\ Buh;a para e~polctas ............. . 

1 
1 
t 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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CL.\SSIFIG \ÇÃO DOS OBJE~TOS. 

~ . Dfoxma de brim oleado ..••......•. ~ ~ 1 
·à~ I ~orrêa de couro branco para a dita .. /,.11nnos. , .1 
~; fDita de dito pará capote ............ ' 1 

Sobrecasaca de panno azul ...•..... \ 
• Gravata de sola ..•............... 
~. Donet de panno com chapa ...•... . 

1 
~ Laço nacional para o dito ......... . 
:; Pcnnacho de lã encarnada ......... . 
i Fardeta branca de brim .......... . 
a Calça dô dito ................... . 
., Camisa de dito .................. . 
: Calça de panno azul . ............ . 
C Polainas de panno preto .......... . 
~ Sapatos (par) ................... . 
"' Cobertor de lã ........•.......... 

r;.. \ Charlateira ..................... . 
Capoto (a vcncm·) ................ . 

Capote de panno alvadio •.••....••. ~r. an os 
... Banda do lã (para os inferiores) .•... S " 0 

· 

g Chapa para o bonct do panno ...... \ 
·~ Laço nacional ................... 'l 
.::: Pennacho de lã encarnada . . . . . . . . . 

9 ~ Charlatcira ....................... - annos . 
. ~ Gravata de sola .................. . :r Cobertor de lã ................... . 
.g Sobrecasaca de panno azul ........ ·1 
~ Bonct de panno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno. 
c;.;l Calça de panno azul .............. . 
~ Fardcta de brim .................. l 6 mezcs 
s Polainas de panno preto ........... S · 

-E Calça de brim ................... l
4 r2 Camisa de dito ................... 5 mczcs. 

Sapatos ....... • .................. j 3 mezcs. ..., ! Bandeira ....••....•......... ~ ... l 
~ ~ Cnpa de brim para a dita ....... . 
~ ~ Capa de oleado para a dita.. . . • . . 4 annos. 
~ ~ Bandoleira de couro branco para 
!C\ r:~ixa de guerra ............... . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

t 

l 

1 

1 
1 

1 
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CL.\SSIFICA(,..\0 DOS OBJECTOS. 

(

Porte de couro envcrnisado para o ·r . . ~I. 
pifaro .....••••••.•••.•..•. ,": , 3.annos. ; 1. 

Braçadeira de couro para caiU. ele . . • ,, 
guerra •.• : .••.....••.• :. • . • • '2 anaos. t . 

Torcidas ( duzias ); . • • . . . . • • • • • 24 · 
Velas stearinas para a escola lb . . ·16 
Fio de algodão lb. • • . • • • . . • . • • • · 2 · 
Vassout·as de faxina e de piassaba. :32 
Linha de marca para as caixas de ' 

Bordão para as ditas............ · 6 
~ Cera pt·eta lô . ...... -.. . . . . . . . . . . 8 
~ Alvaide lD................... ... ~t6 
:g l''ijolo ingtez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . -·<1.2 

Sabão lb. • . . • • . . • • . . . • • • . • . . • • :: ~ 2 
Gomrna arabica lb .....••••••••• \ · • • 1t. · 

artuxos desernbalados. . . . • • • • • • . 
Ditos embalados ....•••.••.••.•• 
Epoletas para as armas... . • • . • . . . : . t• 
V ela~ stear'inas . P~li' .«;! -lq~~iores. , . . ·: rJ 
Guantas ......... ; .... ·: ...... ; . ·;: . 
Porte da· Bandeira ...•....••..•. ·In deter- ; ~ 
Aste da dita..... . • . . . .. • .. . • • • ~ninad$. 8 
Caixa de guena. de latão. • . • . • • • . ~ 
Raquetas ..•.••. ~ . . • • • • • • • . • • • • • · . t.c; 

\

Pifaro .......•...............••• , 
Caixa de latão para o dito ..••... 
Ouvidos para as armas .•....•..• 
Cofres de cobre para .o cartuxame. 

,. i 
t 

Prensa de ferro para o scllo do ba- 1 

talhão ...... ,.... . . • • . . • • . . . • 1 
Sinete d'armas.................. 1 
Ct·a veira. ·· . • • . . • . . . • . . . • . . . • . . • • 1 ncliflei' _ o 1 
Estante......................... minado. 1 
Armarios....................... 2 
Mesas. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3 
Escrivaninhas de latão . . • . . • . . . . . 3 
Cadeiras de palhinha. . . . . . . . . . . . 12 



-61-

CL.\SSIFICAÇÃO DOS OBJí:C'roS. 

.& 

c 
"" ..... 
"' ... .. = 

'Mesa granc:te para o Conselho dé Guerra 1 
Dita pequena OQró gaveta. • • • . • . • . • • 1 

~ Lanterna ~ patente ...•...••.. ~. . . 1 
·; Casti~l de latã~..... . • . . .. .. . .. .. 1 
~ 1,Cade1ra de palhmha. • .. • • • . . • . . . . . 1 
]j < Talha.. • . . . . • • . • • . . • . . . • • . • . • • . . • In.dcter- , 1 
~ Canec~ de esta oh() .. : ......... · •... , •• ·I mmado. j 1 
~ BandeJa de folha pequena .. • .•.... ·l t 1 
~ 1\larquezas........................ : 2 
,s Escrivaninhas d~ I() tão ..... _ ...... ~.. + ~ 2 

\T~mborctcs ... ·......•.•...•.. •.• • . . 2 
·Copos............................. 2 

~
Barra de madeira .••.•............ \ 1 
Mesa pequena.. . • . . • • • . . . • . • . . . . • 1 

· ~ Lam. peão......................... 1 
~ ~rril para ~gua ••.•.•. ·,; .• ,.,,... 1 

c::»o Tma para d1ta ............. , ... , • , ; 1 

..:;; .(· Cubo para a prisão. . . • . . ••. , . • . . . minado. ~. l 
Íj Lampeão para a poTta do quarlcl... 1 

lQ Lanterna para a prisão. . • • . • . . . . . 1 
· Cabide para as armas.............. 1 
.. Tamboretes ............• , ....•... :. 2 

Caixão para fardamento ..•••• • ...... \ 
Tina para água •••.. · ...........•.. 
farra para dita •.•.••.... ~ ........ . 
Pucaro de metal .................. . 

... Barra de madeira, para cada praça~. 
ii Almotolia do uma medida ••....•.. 
~ Cabide para cincoeota armas .....•. 
~ Mesas pequenas para os sargentos .•. 

Carrinhos de mão ...••••••.••••... 
Páz de ferro •.••.... · ....•...•.... 
Enxadas ..........•.....•..•..... 
Machados .••.•••...•..•.•.•...... 
Tamboretes .....•.....•.....•..... 
Lanternas .•.•...•.....•......•... 
Baldes............. . ..•......... 
Barris ........•...•.............. 

ln4etct~ 

minado. 

1 
1 
1 
j 

t 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
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CLASSIFICAÇÃO DOS OBJECTOS. 

Jogo de balança de madeira com pesos 
de bronzededuasouc;asaduasarrobas 

Dito de medidas de capacida.de do um 
decimo até meio alqueire •• · ••••••• 

Caixão para farinha •••••.••••••••• 
Mesa para cozinha ............... .. 
Torrado r com fogão .•..••••.••..•. 
Moinho para cafó ••.•••.•••••.••.. 
Facão ....•••••..•••••••. , •..•.•.• 
P<í de ferro •.••••.•••••••••.••.•• 
.\!achado •..•••••••••.•• • ••. · . ·. • · 
Colha grande .............•....•..• 
~lesa grande pa•·a o rancho por Com-

panhia .................•....... 
Colher grande de ferro, porCompanhi~ 

..,; Colher de metal, para cada praça •..•• 
f;~ _ Garfo idem ...•... ._.. •.....•.•...• 
s 
"' 

Faca idem .•.•......••. • •••.• · . • • Indctér· 
Prato travesso de folha, para cada ran- f~ln.ado. 

cho ......•.....•....•. , ....•• ,. · 
Bandrja de pá o ferrada, idem, ....• 
Serrote para a carne ...•.•......•. 
Armario para guardar os objcctos do 

rancho .•.•............ ' ....... . 
Caneco de páo ferrado, para cada 

rancho ......•.......•.... ······ 
Funis do folha ................... . 
Facas de cozinha ................ . 
Pu caros de folha ................. . 
Colher grande de ferro para as caldci'-

ras de· Companhia •.........•.... 
Garfo de ferro para a cozinha ..... . 
Escumadeiras .............•....... 
Caldeiras de ferro para 200 praças ... 
Marmitas de folha para 10 praças, para 

conduzir o rancho das guardas •.•. ; 

Tijella de louça para cada praça .... l 6 ,_ 
Pratos de louça, para cada praça ..... 5 mc .. cs. 

1 

f 
1 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 

1 
1 
j 
1 
I 

,: 1 
. 1 
;1 

1 

1 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 

G 

1 
2 

Uancos ............................ J Os ncccssarios. 
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CL.\SSIFIC.\Ç.\0 DOS OBJECTOS. 

1 Tinteiros de estanho, jogos ......... ·12 aooos. 4 
Canivetes ......... , . . . . . . . . . . . . . . 4 
Compassos._....................... 6 
Uegoas de madeira. . . . . . . . . . . . . . . . 4 

• Tiraliohas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
~ "resoura de cortar papel............ 1 

.];! Cartas de syllabas.................... 100 
~ 'faboadas... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . tanno. 100 
-~ Louzas................................. 50 
'Fi. Lapis de pedra................... 200 
~ Simão de Na o tua... . . . . . . . . . . . . . . 20 
~ Historia do Brasil.. . . . . . . . . . . .. . . . . 20 
~ Raspadeiras ...• ~. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 4 
~ Folhinhas............................... 3 · 
., Almanak......................... 1 
e Papel lrnpcrial, folhas............. 60 
~ Dito de llollanda (cadernos) . . . • . . . 20 
8 Dito ahr;aço (resmas).............. 2 
~ Dito dito pautado ( resmas) . . . . . . . . 4 
~ Iint~ do. e:crever, ( medidas). . • . . . . 1 ~ "" 8CIO, pao ..................... . 
CQ Gomma graxa, bonecas. . . . . . . . . . . 4 mezes. 4 
.g Dita elastica, pães.. . . . . . . . . . . . . . . . 4 
.., Arêa, Jb.......................... 6 
·~. Obrêas, maços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
E 
::::s Pennas do aço, caixas . . . . . . . . . . . . . 4 
-~ Ditas de lapis, duzia . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ji Canetas . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . 21,. 

\

Papel mata borrão, cadernos.. . . . . . 6 
Livros do papel Imperial .........• ~ 
Ditos du dito almaço.............. Os occessarios. 
Ditos de dito almaço pauta~ ..... . 

Corre de madeira para guardar o di-~ 
nheiro c a escripturação ........ . 

Balança romana ......... · · . · . · · · · lndcler-
Braço de balança. . . . . . . . . . . . . . . . . · ad 
Conchas de melal,de dita, jogo..... mm 0

· 

Encerado de lona para cobrir os man-
timentos.~ ..................... , 

1 
1 
1 
t 

1 
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CL!SSIFIC.\ÇÃO DOS_ OBIECTOS.· ... .... 
if = Q 

Jogo de medidas. de J·áo de capaci-
dade de 1/10 ató llleio alqucirn.... .. 1 

Jogo de folba de meia praça. até uma 
medida ••••••••••••••• .:~...... . . 1 

Jogo de pesos de ferr.n de duas onças 
até duas arrobas................. 1 

Deposito de madeira com torneira 
para aguardente . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. 1 

Deposito de madeira para vh1agre.... 1 
-~ Ui to de folha para azeite doce.. . . . . t 
:;:g Dito de dito para azeite de lu~....... 1 
-~ Caixão forrado para farinha........ 1 
~ Dito para café .................. ..-._. t 
.g Dito para arroz. • . . . . .... .. . ... .. . .. . .. .. lndeter. 1 
.,. Dito para assuca.r .......................•.•. Rlinade. t 
·e. Ui to para feijilo.. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . " t i Dito para sal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
::; Dito para carne secca . . . . . . . . . . . . . 1 
-< Caixão forrado para toucinho. . . . . . . 1 

Sacco do lona para pão. . . • . . . . . • . . 1 
Armarias para fardamento.......... 2 
Cabides para as armas ... : • . . . . . . . . 9 
Facas flamengas parao serviço do paiol 2 
Funis de folha.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ., 4 
Quartolas para conducção dos manti-

mentos .....•..•.......•... ~.... 4 
Almotolias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Saccos do condocçllo . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Obsenrações. 

1. • Os prazos fixados na presente tabella para o forneci
mento do m·mamcnto, ~pamento, insignilit e outros objec
tos, serão contados do~-. de Janeiro de 1863 em diante, 
O fardamento será distriboido nas épocas determinadas, a 

· contar da mesma data. ~· 
·2.• Distribuir-se-qa ao r.ecruta, ao assentar praça, o farda

mento sem tempo, ma•·cado nesta tabella, e assim mais uma 
maca, um colxão etraveisciro para seu uso, durante o embarque. 

3. • Terão direito ao vencimento ~darmcnto aquelles, que 
assentarem praça dcnt•·o da 1. • metade do p1·azo fixado para 
a sun duraçi'io, contado da primeira época; perdendo esse di-
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rnito os qnc o fizcmm, passado este prazo. Os que tiverem baixa 
do Sf~rviço rccclwrúü unicamente o vencido nas ultimas épocas. 

4. • ,\os q uc pa>sarcm dos Corpos do Exerci lo abonar-se-ha 
fardamento a vencer, contando-se a sua duração da época 
marcada para a distribuição. 

5. • Os desertores pm·deráõ todo o fardamento vencido an
teriormente á deserção. Se, porém, se apresentarem volunta
riamente, ou forem recolhidos ao Corpo, por captura, rece
bê-lo-hão, na c•mformidade das observações 3. a e 4. a desta 
tabella n'aquillo que lhes fôr applicavel: exceptuão-se desta 
regra aqucllcs que forem castigados, conforme o art. 80 do 
Regimento Provisional da Armada, os quaes conservão o di
reito do fardamento, que havião vencido antes de desertar. 

6.• A's praças, que destacarem para os navios da .Ar~ada e 
houverem de seguir viagem de longo .curso, se poderá !~dian
tar o fardamento correspondente a um anno, ou dons se
mestres, · sPgundo a viagem, á que se destinarem, cai'Tegan
do·sc em receita ao Com missa rio do navio, c ás mesmas praças 
no Livro rlc Soccortos de bordo, as peças que lhes forem 
distl'ibuidas. No acto do embarque poder-se-ha abonar ás 
praças as peças de fardamento, que lhes forem iudispen
savcis; e em seu regresso ao Corpo, quando tragão dividas 
avultadas, se lhes poderá pagar a dinheiro, pelo cofre da 
Pagadoria de Marinha, o equivalente do fardamento, que se 

. julgar inúispP-nsavel ás mesmas praças. 
7. a Na distribuição do fardamento, que se houver de fornecer 

aos sentenciados pot· crimes de qualquer natureza, se obser
vará a disposição da tabella n.o 12, de 11 tle Abril de 1857. 

8. a A's praças, que tiverem de prestar serviços em term, 
em casos cxtraordinarios, se fornecerá tamhem uma n1armita, 
cantil e bornal. 

9." Proceder-se-Ita l1c conformidade com o disposto em Aviso 
de 2 de Outubro de 1850, a respeito das. praças, que deserta
rem, falleeerem, ou passarem para outros Coq1os antes de ven
cido o prazo de duração dos objoctos, que houverem recebido. 

10 .. Não será fornecido objecto algum fora do que se acha 
mencionado nesta tabella, sem precrdor ordem da respectiva 
Secretaria- de E'stado. f 

11. 0.> objectos designados na préscnte tabella, á que não 
foi determinado tempo de duração, só serão substituidos · 
por outros, quando inutiltsados, e julgados incapazes de servir, 
ou lambem ·quando tiverem destino legal, ou forem extra
viados por accidentc justificado, á exccpção do cartuxarne para 
as armas de li)go e espoleta•, por serem objectos de consumo. 
· Palacio do !Uo de Jltnciro, em 23 de Março de 1863.
Joaquim Raimundo de Laman: 

LEIS nE 1863 r.urm H. 9. 
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DECRETO N. 3.065-do 1.0 de Abril de 1863. 

Abre um credito snpplemcntar de 200 :OOOSOOO para occorrer ãs des
pezas dá- verba-Soccorros Publicos-do exercício de 1862-1863. 

Hei por por bem, de conformidade com o~ 2.• do art. 4.• 
da Lei n.• 589 de 9 de Setembro de 1850, e ouvido o 
1\feu Conselho de Ministros, Autorisar a abertura de um 
credito supplementar de duzentos contos de réis, para oc
correr ás despezas da verba- Soccorros Publicos-do exer
ci cio de 1862 -1863, devendo esta medida para definitiva 
approvação sct· presente á Assembléa Geral Legislativa. 

O 1\Iarquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmpeno, Presidente do Conselho de Ministros, Ministi"O 
n Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em o primeiro de Abril de mil oitocentos sessenta e tres, 
quadragesimo segundo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marqt4ez de Olinda. 

UECRETO N. 3. 066 - do 1. o de Abril de 1863. 

Concede antorisàçllo a sociedade de baile denominada ~Novo 'Cassino 
!,.luminensc - para exercer suas funcçocs, e approva os respccií\'Os 
estatutos. 

Altcndendo ao que representou João Baptista Vianna 
Drumond em nome da sociedade de baile denominada-Novo 
Cassino Fluminense,-e de conformidade com a Minha lm
mediata Resolução de 28~o mez passado, tomada sobre pa
recer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Es
tado, exarado em cousulta de 30 de Janeiro ultimo; Hei por 
bem Conceder autorisação á referida sociedade para exercer 
suas funcções, c approvar vs respectivos estatutos, com as 
alterações seguintes: 

1. • Art. 33-Em lugar de oito dias, diga-se-quinze dias. 
2.• Art. 34-1. 0 acrescente-se nó fim do § 1.•- não se 

admittindo votos por procuração ;-2. 0 acrescente-se no fim 
-sendo sempt·e guardados os mesmos estatutos;-3.• depois 
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dos paragraphos acrescente-se -as deliberações de que tra
lão os§§ 3.•, 4.• c 5.•, não terão etTeito sem que Sl'jão ap
provadas pelo Governo. 

3. a Art. 42- Acrescente-se no fim- sempre de accordo 
com a legislação em vigor. 

O 1\Iarquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o 
lenha entendido e faça executar. Palacio do B.io de Janeiro 
em o primeiro de Abril de mil oitocentos sessenta e tres, 
quad1·agesimo segundo da lndt'pendencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Mm·quez de Olinda. 

Estatutos da sociedade Novo Cassino Fluminense. 

Art. t.• O Novo Cassino Fluminrnse tem por fim pro
movei' licito divertimento por partidas de baile c musica, 
sendo 20 annos o tempo de sua duração. 

Art. 2.• Compór-se-ha de socios accionislas, assignantes 
e extraordinarios, nacionaes ou estrangeiros. 

Art. 3.• Socio accionista é aquellc que tiver ~:ontribuido 
para os cofres da sociedade com e quantia de f :000~000, em 
uma só prestação, pelo que ficará dispensado de mais eon
tribuição alguma. 

Art. r...• Socio assignanle é aqnelle que contribuir com a 
quota de 72$000 annuaes, paga em semestres sempre adian
tados. Essa quota poderá ser alterada pot· deliberação da 
assemb!éa geral dos socios accionislas. 

Art. 5.• Será considerado socio extraordinario aquelle 
que contribuir com a quota de 20~00 para um só baile. 

Art. 6.• O numero dos socios assignantes e extraordinarios 
ser;1 i Ilimitado, conforme a capacidade do edificio. 

Art. 7. • O fundo social será de 200:000~000, para ser 
applicado á compra do necessario t•di!icio, mobilia e mais 
serviço, sendo representado em 200 acções do valor de 
1:000~000 cada uma. Este numero não poderá ser angmen
tado, l' pelo contrario deverá set· diminuído ou reduzido ao 
de 150, logo qun os mcursos da sociedade o permittl'ío. 

Essa reducção scní feita pela directoria, cmquanto hou
verem accionistas installadores que possuão mais do urna 
acção, preferindo sempre os do maior numero, ou por meio 
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de sorte, quando hajão de numero igual; mas se todos os 
accionistas não possuircm senão uma acção cada um, neste 
caso só á assembléa geral compete reconhecer a conveniencia 
da reducção c determinar o modo pratico de realiza-la. 

Art. 8.• A nenhum acciouista é permittido possuir mais 
de 20 acções. 

Art. 9. • Cada soei o accionista receberá da directoria o 
numero de apoliccs ou acçõcs que lhe pertencer, assignadas 
pelo presidente, se~retario c thesoureiro. 

Art. 10. As apolices serão transferidas a qualquer socio 
sem dependencia de nova approvação da directoria, ou a 
qualquer outra pessoa, carecendo esta porém da approvação 
da directoria. 

Arl. 11. Para ser-se considerado socio é indispensavel 
provia approvação da dircctoria, em oscrulinio secreto. Dous 
votos negativos rejeitão o candidato. 

Art. 12. A proposta para soei o deverá ser feita <1 dire
ctoria, c assignado por um socio, 

Art. 13. I' ara os membros do Corpo Legislativo o semestre 
começará em l\laio c findará em Outubi"O : c para os demais 
socios será de Janeiru a Junho, c de Julho á Dezembro. 

Art. U. Ao socio assigoantc, além do gozo dos diverti
mentos da sociedade, só lhe cabe propôr á t.lircctoria pessoas 
para serem socios. 

Art. 15. A admissão do socio assignante obriga-o ao pa· 
gemento por inteiro do semestre em que entrar. 

Art. HL E' isento do pagamento das contl"ibuições o socio 
assignante que se ausentar por mais de dous mezes para fóra 
desta clirte, ou capital da província do Rio de Janeiro; fa
zendo disso sciente á dircetoria, c, quando não o f<Jça, serü 
considerado presente, e portanto sujeito a cutnprir o que 
determina o art. 4.". 

Dos bailes e partidas. 

Arl. J7. Haverá annualmcnte dous grandes bailes nos 
nll'zes do 1\Jaio e Agosto, com toda a S(~lemnidade, e para os 
quaes ser5o convidados Suas l\Iagestades e Altezas lmpe
riai'S; c nos mezes de Abril, Junho, Julho, Setembro, Ou
tubro c Novembro, partidas familiares, ern as quaes as senhoras 

,deverão usar da maior simplicidade no seu vcslunrio, per
mittindo-se aos Cll\'alheiros o uso da sobrecusaea. 

O Corpo Diplomalico estrangeiro e os Cornul3ndantes das 
1-~stações Navaes, com sua comitiva, serão tumhcm convidados 
pam os dons grandes bailes. 
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Art. 18. Os bailrs e partidas terão lugar nos dias d(•signados 
pela directoria e annunciados veios jornaes com anticipaçlio 
de 15 dias, ou de HO, se o baile fôr de phantasia. 

Art. 19. Além dos socios só poderáõ assistir, por urna só 
vez aos bailes, os nacionaes e estrangeiros de distincção, cuja 
residNlcia na côrte não exceda a um mez. 

Art. 20. O~ socios assignantes n extraordinarios são obri
gados, nas noites de bailes c partidas, a apresentar o seu 
cartão á prssoa para esse lim collocada na entrada, sem o 
que não terão ingresso. 

Art. 2 L. Todo o socio é obrigado a portar-se durante as 
rrunii'íes, segundo as leis da boa sociedade, prestando a 
devida altenção ás observações qye, sempre com delicadeza, 
lhe fizer qualquer dos direclores. 

Da directoria. 

Art. 22. A directoria se comporá de .'lcte accionistas, 
eleitos de dous em dons annos por maioria de votos. Os 
irnmediatos na ordem da votação serão considerados dirr.c
toi'PS supplcntes. 

A1·t. 23. Os directores podem ser reeleitos, c elegBráõ 
d'entrc si o presidente, secretario, thcsoureiro c procura
do•·, que exerceráõ seus cargos pelo mesmo tempo de rlous 
annos. Em caso de empate em qualquer dessas votações 
decidiní a sorte. 

Art. :H.. Compete á dircctoria: • 
1. 0 Observar, c fazet· observar os pH•sentes estatutos. 
2.° Convocar ol'dinariamente a asscmblí~a geral dos accio

nistas para os casos marcados nos presentes estatutos; e 
extraordinariamente para aquelles em que se niio julgar 
autorisada a resolver, ou quando for requerido por vinte c 
cinco aecionistas. 

:L o BesigtHll' os dias de bailes e partidas. 
4. o A presenlar a assembléa geral, em sua rcunWo annual, 

um rclatorio circumstanciado do estado d<t sociPdade durante 
o atmo decorrido. 

5.• No11war e dcmitlir os empregados de que a sociedade 
carecer, n orhiln.Jr-llws os respectivos vedmt•n'os. 

Art. 25. A direclorin, á vista dos baluncde.> invtmlarios 
scmL'Slraes do thesourciro, c procurador uos termos dos 
arts. 28 e 29, e sem prejuízo do que lica disposto no ~ 4 o 

do artigo antecedente, organisará annualmente um ba'!anco 
geral de todo o activo e passivo da sociedade, o qual dcpo.is 
de i m prcsso, será distribuído pelos accionistas. 
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Art. 26. Ao presidente compete : 
1. o Convocar a reunião da directoria pelo menos uma vez 

por mez, e sempre que o julgar conveniente. 
2. 0 Presidir as soas sessões, c as da assembléa geral. 
:J,• ~l;wter a di!Ct>neia, c a boa ordem em todos os actos da 

sociedade. 
Art. 27. Ao secretario compete: 
t.o Fazer as act11s, expediente e toda correspondcncia da 

sociedade. 
2. o Fazer no livro respectivo a averbação das transrerencins 

de acções. 
3. o Fazer em livros especiaes a matricula dos soei os. 
ft.. o llemetter ao thesoureir~~ no principio de cada semestre 

uma relação dos socios assignantes, extrahida da matricula 
geral. 

5. o Substituir o presidente nos seus impedimentos. 
Art. 28. Ao thesoureiro compete: 
1. o Receber as contribuições, e participar ao secretario 

quaes os socios assigAantes que não tiverem cumprido as 
obrigações do art. ft..o, para se lhes officiar communicando a 
disposição dos pr·esentes eotatutos ; e, quando os mesmos 
socios ~tão t'espondiio no prefixo prazo de quinze dias, a 
directoria fará effectivas as disposições do art. 41. 

2.• Pagar as contas autorisadas pela directoria, depois 
de t'Ubricadas pelo procm·ador. 

3.• Recolher, vencendo juros, á uma ou mais casas ban
carias de reconhecido credito, toda e qualquer quantia exis
tente em caixa. 

4 .• Ertrahir de seis mn seis mezes um balancete da receita 
c despeza para ser presente á directoria. 

Art. 29. Ao proco'rador compete: 
t.• Conservar em boa guarda o edificio com toda a sua 

mobilia c mais objectos pertencentes ao serviço da socie
dade. 

2." Fazer as compras aulorisadas pela directoria. 
3. o Apresentar á direcloria no fim de cada semestre um 

inventario de todos os objectos pertencentes á sociedade, 
quo estilo sob sua guarda. 

Art. :lO. O secretat•io, thesoureiro c procurador serão 
substituídos em seus impedimentos pelos tres directores sem 
cargo designado. · 
'Art. 31. E' absolutamente prohibido á directoria, ou a 

algum de seus mernbt·os, emprestar a casa da sociedade, ou 
qualquer de seus trastes, ainda que haja autorisaçilo por 
cscripto e expressa dos accionistas. 
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Art. 32. E' porém permittido á directoria alugar o edificio, 
com toda sua mobilia e serviço, pat·a grandas bailes diplo
maticos, da córte e do corpo legislativo, tendo muito em 
vista a verdadeira intelligencia desta disposição. 

Da as1embléa geral. 

Ãrt. 33. A assembléa geral é a reunião dos socios accio
nistas convocados com antecedencia de oito dias; e con
sidet·ar-se-ha constituída uma vez que estejão presentes 25 
accionistas. 

Art. 3~. Hcunir-se-ha annualmente em o mez de Março 
para lhe ser presente o balanço e relatorio da directoria, 
competindo-lhe: · · 

1. • Eleger os directores da insta Ilação, c quando tenhão 
findado seu tempo de exercício (art. 22). 

2. 0 Eleger a commissão de exame de contas, a qual deverá 
apresentar seu parecer trinta dias depois de eleita, para ser 
descutido em outra reunião que para esse fim será logo 
convocada pela directoria. 

3.0 Prorogar o tempo de duraçüo da sociedade. 
4. o Reformat· estes estatutos. 
5. • Augmentar ou diminuir o fundo social. 
6. o Resolvet· tudo quanto fôr a bem da sociedadoJ, e não 

esteja prevenido nestes estatutos. 
Art. 35. Nos casos de reforma de estatutos, prorogação 

do tempo de duração da sociedade, e augmento do fundo 
social, é indispensavel a presença de metade e mais um 
dos socios accionistas; não podendo a proposta ser discutida, 
e approvada na mesma sessão, em que fôr apresentada. 

Art. 36. As eleições de directores, ou de quaesquer C9m
missõcs, serão ftlilas pm· escmtinio secreto. 

Art. 37. Cada acção dá direito a um voto até o nu
mero de cinco, maximo que poderá ter o aecionista, qualquer 
que seja o numero de acções que possuir além de cinco 
(art. 8. 0

). 

Do dividendo e fundo de reserva. 

Art. 38. Das sobras que tiver a sociedade annualmento 
em o rnez de ))czembro se deduzirA dez por cento pat·a 
fundo de reserva, distribuindo-se o restante pelos accionist.as 
na proporção de suas acções uo mcz do Janeiro. 
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Art. 39. O fundo de .reserva será applicado á rcducção 
ou diminuição do numero de acções de que trata o art. 
7. o ; e fóra disso não poderá ser dividido senão findo que 
seja o tempo de duração da sociedade,, ou dissolvida ella. 

Disposições geraes. 

Art. 40. Nas reuniões extraordinarias da ássembiÇa.geral 
não é permittido tratar-se de objecto estranho áquelw que 
tiver motivado a convocação. . 

Art. 41. A falta. de pagamento das contribuições dentro 
dos primeiros dons mezes do semestre, será considerado 
para o socio assignanle, como declaração por ellc feita d~l 
que está despedido da socjedade; e no futuro não podcra 
o mesmo socio ser admittido sem que pague de multa o valor 
da contribuição de um semestre, e seja novamente appro
vado pela dirccloria. 

Art. 42. Os casos omissos nestes estatutos, emquanto não 
forem resolyidos pela assembléa geral, serão providenciados 
pela di rectoria. 

Art. r~a. Os presentes estatutos, depois de approyados 
pelo Governo Imperial, serão impressos em numero sum
cicnle de exemplares para serem distribuídos pelos socios 
a fim de que todos conheção a lei que rege a sociedade. 
-Rio de Janeiro, e in 10 de Novembro "de t862. -lzidro 
Borges Monteiro.-Vr. Roberto Jorge Hadock Lolw.
Joaquim Antonio Fernandes Pinheiro.-Approvado em as
sembit·a geral de 10 tle Novcmbl'o do 1862.-candido José 
Rodrigues Torres. ' 

DECRETO N. 3.067 -de 4 de Abril de 1863. 

Confirma a concessao de uma loteria para as obra~ da matriz de'Ubatuba 
na Provincia de S. Paulo. 

A Uendendo ao que Me representou a Camara Municipal da 
Cidade de Ubatubu, na Província de~. Paulo, sobre as duas 
lo lerias concedidas pelo Detlreto n. o 997 de 22 de Setembro 
de 185S em benelicio das obras da matt•iz da mesma Cidade, 
c Conformando-Me com as)nformaçõcs resultantes do exa-
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~e a que se procedeu, ná fórma da lei n.• 1.099 de 18 
de Setembro de 1860 e Decreto o. • 2. 87 4 de 31 de Dezem
bro de 1861 ; Hei por bem ConOrmar a concessão de uma 
loteria que resta das duls conêédidas pelo referido Decreto 
n. o 997 de 22 de Setembro de 1858. 

O Marquez de Abrante~, c~onseUaeiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e interino dos da Fazenda, e Presidente inte
rino do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha en
tendido e raça executar. Palaoto do Rio de Janeiro em qua
tro de Abril de mil oitocentos sessenta e tres, quadragêiimo 
segundo da lndependencia e do lmperio. 

Com a. Rubrica de Soa Magestade o bnperàdor, 

MarqueJ dé Abrnttl. 

, DECRETO N. 3. 068 - de 9 de Abril de 1868. 

Autorisa a incorpóraçllo da Companhia de segun• mutuo rol\tra o 
fogo-~lliança-e approva os respectivos estatutos. 

Attendendo ao que Me requerêrão Lourenço José de. 
Aguiar e Domingos Leandro Pereira de Freitas, negociantes 
desta praça, e do conformidade com a Minha lmmediata 
Resolução do 1. o do corrente mez , tomada sobre o pa
recer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado, exarado em consulta de 20 de Fevereiro ultimo, Hei 
por bem autorisar a incorporação da Companhia de seguro 
mutuo contra o fogo- Alliança- e approvar os respec
tivos estatutos, que com este baixão. 

Pedro de Alcantara Bellegarde, do Meu Conselho', Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça etecutar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Abril 
de mil oitocentos sessenta e tres, quadragesimo segundo 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro de Alcantara Bellegarde. 
LEIS DE 1863, PARTE 11, 10. 
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E!õl"lulo'i da Coapanhla - . .t.lllaaça- de seararo oaotoo 
eontra lneendlos. 

CAPITULO I. 

DA COMPANHIA, SEU FIM, SUA INSTALLAÇÃO, PROROGAÇÃO 
E DISSOLUÇ~o. 

Art. 1. o A Companhia - Alliançà- tem por Om uni co o 
seg.uro mutuo entre os proprietarios das cidades do Rio de 
Janeiro e de Nictheroy de modo que se garantão uns. aos 
outros, reciprocamente, por todas as perdas e avarias pm
venientes de incendio que possão sobrevir ás suas proprie
dades, e outros objectos de valor expostos áquelle risco, 
debaixo das condições estipuladas nestes estatutos. 

A séde da Companhia será na cidade do 1\io de Janeiro. 
Poderá porém ter uma agencia na de Nictheroy. 
Art. 2. o A Companhia será installada depois que estes 

estatutos tiverem sidP approvados por Decreto do Governo 
Impt~rial ; c logo que se achem inscriplos, para serem seguros, 
valores que rt.-presentem, pelo menos, a importancia de cinco 
mil contos de réis. Suas operações começaráõ sessenta dias 
depois do publicados e registrados os estatutos e a Carta 
Imperial que os approvar. . 

Art. 3. • A Companhia durará por espaço de quinze annos, 
contados do dia de sua instaUaçio. A eleição do seu primeiro 
conselho fiscal, pela assembléa geral dos socios, marca1·á 
aquella época. 

Art. 4.• Findo o prazo da sua dul'açlio, poderá ello ser 
prorogado, ou a Companhia dissolvida, oonforme fôr deli
berado em assembléa geral dos socios, para esse fim expres
samente comocadn. , 

S 1. o Se fôt· deliberada a prorogaçio, solicitor-so-ha imme
diatamente a approvaçllo do Governo Imperial, om confor
midade com o quo so acha determinado no art. 296 do 
Codi~to Commercial. 

S 2.• Se fó.r dellberoda.a dissolução, a Companhia entrará 
logo em liquadação. 

Art. 5. • A dissolução deverá ainda ter lugar, antes mesmo 
de ftndo o prazo de sua duração marcado no art. 3.•, se 
além das hypotheses designadas no att. 295 do Codigo Com
mercial, se vierem a veriftcar as seguintes : 

1. • Quando os valores seguros tiverem descido a baixo do 
minimo fixado no art. 2. • . 

2. a Quando os rateios, de que trata o art. 42, excederem 
em alguma occasião a 2 •(. dos valores segurados. 
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CAPITULO 11. 

DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES. 

Aa·t. 6. • A Companhia seg01·ará ni'io só contra d11mno 
c~usado pel'? fogo àccidental~pi'Opriameote dito, o~; P,f<)ye
mente de ra10 e explosAo de gaz; mas tambem contr11 dãmno 
oriflinado de meios preventivos empregados pela autoridade 
publica, para o fim de impedir ou atalhar o pa·ogressd :de 
iricendio. . · 

Não será, porém, a-esponsavel pelo damno resultante de 
incendio occasionado por terremoto, invasão de inhnigós, 
guefl'a civil, rebcllião, scdiçllõ de força armada e Insur
reição. 

Art. 7.• Será matel'ia segill'ave), com as restricçtles dé:O 
clamdas nos seguintes paragrahos : 

§ 1.0 Edificios de toda e qualquer natureza, quer rusticos, 
quet urbanos. · 

§ 2. • Moveis e alfaias. · 
§ 3.• Mercadorias. 
Art. 8. o Não serão admittidos a seguro, os seguintes ediO

cios, suas pertenças e dependencias, destle que servirem para 
theatros, circos e praças. em: que.~ dêem espeet*cúlbs pu
blicas. Armazens ou depositos de fabricàs de cotribdktiveis, 
suas pertenças e dependencias. ' . . ' 

Art. 9. o Não serão admittidos a segu•·o, moveis, que por 
suà fl•agilidade correm grande •·isco; a saber: louça, vidros, 
crystaes, quadros e espelhos, gravuras, etc . 
. Art. 10. Não SCI'iiO admittidos a seguro, me•·cadotias de
positadas na Alfandega, Consulado, entrepostos e trapicl1es 
alfandegados. Brilhantes e pedras preciósas, metaes pl'ec o
sos, quer cunhados, qum· Nn barra. Polvora, algodão em 
rama, paina, c em ge•·al todas as materias susceptíveis de 
rllpida inflammação. · 

,As mercadorias exceptuadas no primeiro pél'iodo de'ste 
m·tigo poderáõ comtudo ser admittidas a seguro, logo que 
os valores segurados na Companhia excedãó a· triótâ mil 
oon~sde~~- · · 

Art. 11. Não serão finalmente admittidos a seguro os 
livros commcrciaes; os titulos de divida 'publica; as à'Cçôes 
dos JJancos e Companhias; e as notas e bilhetes pa·ornissorlos 
que fizerem o ofticio de meio ch·culante. 

Art. 12. Será ainda materia seguravel toda e qualquea· 
mercadoria, não comprehendida nas restricções do art. 10, 
que fôr transportada por via rerrea, ou estrada ordinaria, 
uma vez que o transporte se faça em vehiculos apropriados. 
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CAP~TUW 111. 

DO MODO DE EFFECTU~R ~~ SEfZU~QS, SU~~ OBRIGAÇÕES 
SEUS RISCOS E SINISTROS ; MODO DE' INDEMNISAÇXO. 

Art. 13. Todo o seg11ro, qúalqueJ' qu~ seja a data 
em que mr eft'ectuado, termiQ!lfá sempre no~ ultill}os dos 
dias do mez de Dez.e~brq d~ cada anno, pela maneira 
seguinte: .. 

§ 1 . " Aquelles qúe forem elfectuados dentro dos mezes 
do Janeiro a Junho pagaráõ o premio de um anuo por 
inteiro, para que· possllo ·findar em 31 de Dezembro desse 
mesmo anno. ' 

§ 2.• Aquelles, porém, que forem etrectuados dentro dos 
mezes de Julho a Dezembro, pagaráõ o premio de anno e 
meio para que possllo findar em 31 de Dezembro do anno 
proximo futuro. 
· Art. 14-. Aceita a minuta, que deve ser assignada pelo 
segurado e conter todas as declarações n~essarias a bem 
da validade do mesmo contr&cto, será paga á vista a impor
tancia do premio do seguro, sello e apolice, se essa impor
tancia não .exceder de trinta mil réis. No caso de que exceda, 
aceitará então o seg~rado uma letra a prazo de tre~ mezes, 
se a importancia do premio !lilo chegar a seS$Cn~ mil réis; 
chegando, qualquer que seja sua importaocia, o ~aior prazo 
que se póde conceder será o de seis mezes. 

Art. 15. A falta de pa(tamento dessas. letras, no seu ven
cimento, exonerará a Companhia de toda e qulllquer res
ponsabilidade, nos sinistros dados nos objectos seg~ros pelas 
apolices relativas ás ~itas letras não pagas. 

Art. 16. Logo que haja augmento no valor do ediflcio, 
ou na classe dos riscos, o segurado o participará á directoria, 
c fará ·o seguro desse augmeoto. 

Art. 17. Havendo diminuição no valor do seguro, ou 
alteração na classe dos. risco~ para menos, o ~gurado par
ticipará á directoria, enviando sua apolice para Qella exarar-'Se 
essa declaração, e fazer-s~lhe no anno seguinte a ditrerença 
do premio. · · 

Art. 18. O seguro de mercadorias, que forem destinadas 
á venda em estllbeleciiQentos -apropriados 110rá feito sobre 
a base de seu vaior tptal, ou. sobre o capital que o segurado 
tive1· em operações. · ' 

Art. 19. Dado qualquer sinistro, o segurado, ou outrem 
por elle devidamente autorisado, será obrigado a participa-lo 
á aut()ridade com. pe,tente e á directFia~a Companhia, dentro 
das primeir~s vinte quatro bJ i is. 
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Art. 20. Os riscos começaráõ do meio dia em que o segpro 
se eft'eetuar até ao meio dia em que findar o prazo de sua 
duração. . 

Art. 21. O segurado não terá dirP-ilo a inde~J~nisação 
alguma, se os riscos do objecto St>guro se houverem augmen
tado de qualquer modo por racto ~o srgurado, op do seus 
prepostos ou loca ta rios; ·por qq•lqiJer mudanç;t de ctJQ~ 
trucção ou nova obra ; ou por J)f·posito e introdqcç~ de 
mercadorias do fa'lil risco, oii por novo destino, emprtJgo 
0\1 uso que tenha recebido o estabelecimento ou predill, 
salYo se o proprietario ou o segUI'ado o tiver declarado ;i 
Companhia c houver p&go o competente premio addiciona.l 
antes do sinistro. 

Art. 22. A Companhia sómentc indemnisará as J>frdas 
reaes ; sendo portanto o segurado obrigado a justificar por 
todos os meios possiveis a seu alcance não só a e~istenc;ja 
d~ objccto seguro no momento e no lugar do incendio, 
mas ainda'' seu valor real, e a verdadeira hnportancia do 
damno. 

Art. 23. O valor do damno será determinado pelo juj~o 
de peritos, ou decisão de arbitt·os, mediante os exame~ que 
rorem necessarios ; se acaso, por assentimento amigavel das 
partes, não se conseguir sua avaliação. 

Art. 24. O damno avaliado por peritos será pago sem 
deducção alguma, Ocanflo tpdavia á Companhia o direito 
de optar por algum dos dous seguintes meios de indem
nisação: 

1. • Restabelecimento do obj~to seguro, dentro de um 
prazo certo, no estado em que se achava antes do incendio, 
ou damno: ou entrega em pagamento de um objecto da 
mesma natureza e valor, mediante c~mvenção ou decisão 
de !lrbitros, no caso de discordancia. 
· 2. 0 Pagamcmto da importancia do damno que fôr nva· 

liado, ou seja deduzido o valor dos salvados; ou sem esta 
deducção, se a Companhia os receber para si, que nesta hy-
potbese flcaráõ. sendo ~~a propriedadQ. , . 

Art. 25. No oaso de pagamento de sinistro, qualq11er que 
sej~ a SUl\ importancia, .a Companhi~ terá o direito flq elltontar 
ou resci1.1dir o contractQ,. ou ren~.va-~o. pagando o sl'_gurado 
DOV() p~mio. . 

A,rt. 26. Os arbitros e peritos serão hOmeados a aprazi,.. 
11).81)to das partes. Se estas não chegarem a um acoordo 
59,bre sua nomeação, cada uma nomeará o seu, e estes 
um terceiro. Se os segura,dos forem mais de qm interf'.s
qd91 n,a mesma qnest~o se combinaráõ em um unico arbitro 
~· perito, e se não se der accordo enti·e si, escolheráõ (I 

·sorte d'entre os que forem propostos. Das decisões dos ar~ 
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bitros não haverá ~ afgunt. • ~ doe p«.ia da 
motado do valor questionado em favor de um estabele
cimP.nto pio deshmado pela Companhia. 

Art. 27. As despezas com os peritos ficaráõ a'cargo do 
segurado. 

Art. 28. A Companhia Oca obri~11da a pa~at• no pmzo 
de sessenta dias, contados da data da liquidação, o valor 
do sinistro dos objeetos por ~ta se~urados. 

A•·t. 2!l. Dada a indemnisaçiio de qualquer sinistro, a 
Companhia se reservarlt todos os direitos ~ aeções. qne no 
segurado possão competir contra quem de dirf'ito fôr. Em 
consequcncia, o segurado os snbror.tat·á á Companhia inte
gralmente, c:onstltuindo-a pmcuradora em causa {lropria. 

Art. 30. Não devendo o setzuro se•· uma fonte do lucro 
pam o segurado, por isso que é um contracto que repousa 
inteiramente sobre a mais ampla bea ré qualquer omis
são ou falsa declat·ação na minuta, qualq•Jer sinistro cau
sado por má fé, toda a exageração de perdas e avarias, 
vicia e annulla à apo~ice em todos seus eiTeitos, importando 
perda do direito de indemnisaçi'io, e a rescisiio ou unnulla
ção do contracto. seinpre quo isso se puder provar por 
parto da Ct mpanl1ia. 

CAPITULO IV. 

DOS PREMIOS, DIVIDENDOS, RESERVA E RATIUOS. 

Art. 31. Todos os premios, obtidos dos ditTerentes se
guros feitos em cada um anno social ria Companhia, serão 
recolhidos a um banco, e ahi depositados em conta c:or
rente de juros recíprocos capltalisados de tres em tres 
mezes. 

Art. 32. Da totalidade dos premios recebidos e de seus 
Juros vencidos deduzir-se-hiio no dia 3l de Dezembro de 
cada anno todos os pagamentos de sinistros e mais despe
zas occort·idas e liquidadas at6 então. Do saldo que ficar 
th·ar-se-ha a terça paa'te para fundo de reserva, c das duas 
restantes se fará dividendo por todos os socios, na pro
porçtío dos premios que elles houverem pago, creditando
se-lhos esse saldo em suas cóntas especiaes, n fim de qw· 
ou na reforma de seui seguros venhão a entrar sómente 
com a quota que lhes pertencer pela continuação dos mes
mos seguros, ou se lhrs possa applicar as disposições do 
art. 35. 
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Art. 33. Entender-se-lia por despezas da Companhia o 
honorario da directoria; os vencimentos dos cmpr<'gados, 
o aluguel c gastos do escriptorio, a faclura o collocar.ao das 
chapas emblematicas da Companhia; as impressões, custas 
judiciaes, e em geral quacsquer outras despezas que se fa
ção a bem dos interesses sociaes. 

Art. 3ft. As quotas pela continuação dos seguros, de que 
trata o final do art. 32, setão sacadas em recibos, que de
verárí ser pagos dentro do prazo de 15 dias. A ~xpiração 
desse prazo será fixada em annuncios publicados nas folhas 
de maior circulação. 

Pela falta de pagamento desses rtlcibos incorrer-se-ha 
na mesma pena marcada no art. 25, salvo os casos de força 
maior provados á satisfação da directoria. Em nenhum 
caso, porém, aquella pena será relevada, quando a impon
tualidade sn tenha extendido a mais de seis me.zes, ou 
quando o socio impontual se furte ao pagamento de uma 
multa de 6 °Ío sobre 0 valor não pago. 

Art. 35. Todo o socio, que se retirar da Companhia, c 
não tiver renovado o seu seguro, por quatro anno1 conse
cutivos, perderá o direito ao dividendo que lhe tiver perten
cido no anno social anterio1· ao em que deixar de fazer parte 
da Companhia. 

Vencido o prazo marcado no final do art. 34, ser-lhe-ha 
fechada a conta respectiva, e o saldo que tiver a seu favor 
será levado á conta especial do fundo de reserva, em pro
VP.ilo dos demais socios, ou da associação. Se tiver, porém, 
preenchido a obrigação imposta no principio deste a1·tigo, 
ser-lhe-ha entregue o seu dividendo, logo que o reclamar. 
As disposições deste artigo serlio ainda applicadas pmporcio
nalmente naquelles casos em que a não renovação do seguro 
por espaço de quatro annos consecutivos tenha tido lugar 
sómente em parte do valór segurado na apolice primitiva. 

Art. 36. O fundo do reserva é unicamente destinado 
pa1·a fazer face ao pagamento de sinistros, no caso em 
que os premios annuaes recebidos e depositados sejllo in
suflicientes para tal pagamento. 

Sua composiçãc, será feita pelo seguinte modo: 
1.0 Pela terca parte da illtportancia do saldo a dividir 

annualmente, conforme se acha marcado no art. 32. 
2. 0 Dos juros que fôr vencendo, e que lhe devem ser 

capitalisados na lorma do que se acha disposto no final 
dO art. 31 para conta corrente de premios. 
· 3. o Dos dividendos que se acharem comprehendidos nas 
. disposições do art. 35. 

:·.Art. 37. Ao fundo de reserva se ab1·irá na escriptura-. 
çlo da Companhia uma conta distincta e separada, da 
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qual [minuciosamente conste todas as phases de sua forma-
ção e desfalque. . 

Art. 38. Para que o fundo de reserva possa ser decapi
tado, dado o caso figurado no art. 36, faz-se mister que 
o Conselho fiscal assim o determine por votação de maioria 
absoluta de seus membros. 

Art. 39. J ... ogo que o fundo de reserva tenha aUingido á 
importancia de cem contos de téis, cessará a sua formação; 
applicando-se então para dividendo na ft'trma do disposto 
no art. 32 todas as parceUas que até alli o h avião formado. 

Art. 40. O fundo da roset·va só será dividido quando 
findm· o prazo de duração da Companhia, ou quandõ a 
mesma entrar em liquidação. 

Art. 41. Só terão direito ao fundo de reserva, na pro
porção dos premi os que houverem pago, todos aquelles 
socios que tiverem partilhado os riscos da associa~ll.o pot· 
espaço de cinco annos successivos. 

Art. 42. Se os sinistros occorriilos durante algum dos 
annos sociaes forem taes que para sua completa solução 
sejão insullW_çntes os premios existentes em deposito e todo 
o fundo de-:<feserva até ahi formado (o que niio é factível, 
attenta a raridade dos incendios entre nós )9 proceder-se-ha 
então a um rateio proporcional sob1·e o capital seguro 
entre o~ socios existentes a fim de desobrigar a Compa
nhia, ficando além disso obrigados os ex-socios pela res
ponsabilidade, em que a mesma companhia tenha incorrido 
até o dia da sua retirada. 

O Conselho fiscal determinará o quantum desse rateio, 
por maioria absoluta de votos. 

A falta do pagamento nos prar.os que fo_rem estipulados 
por annuncios publicos, dará lugar á applicaçlio das mes
mas penas . marcadas nos arts. t5 e 3ft.. 

CAPITULO V. 

DOS SOCIOS. 

At't. 43. O socio desta· Companhia e ao mesmo tempo 
segurado e segurador ; visto como, pela mutuidade, os 
valores seguros . respondem uns aos outros por todo e qual
quer sinistro. Por isso; os socios desta Companhia só po
deráõ retirar-se della quando tiver terminado o tempo de 
seu contracto, segundo o tJUO se acha disposto no art. 13 
tl seus paragraphos. 
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.\rl. I~L O socio qu(', lindo o tempo de seu contral'lo, 
não quizm· continuar a fazet· parte da Companhia, é obri
gado a participa-lo á dit·ectoria por escripto dentro do.~ 
primeiros 15 dias do mcz de Janeiro. 

Art. !~5. Por fallccimento do socio, o seguro continuará 
com seus herdeiros, e successorcs até ao fim do tempo do 
seu contracto. Quando os herdeiros c successorcs não quci
rão continuar com o seguro; devaráõ declara-lo por escripto 
15 dias antes que olle haja do findar : ao contrario, per· 
deráõ o direito ás vantagens que lhes assegura o art. 35. 

CAPITULO Vl. 

D.\ ASSEl\IBLÉA GERAL• 

Art. 4G. A assembléa geral dos socios e a reunião dc~tcs, 
quando convocados e reunidos em conformidade com estes 
estatutos. A mesa da assombléa geral compôr-se-ha do Pre
sidente da Companhia o de dous socios por clle convidados 
a exercerem os lugares de Secretarias, que para esse fim 
forem approvados pela assembléa geral. 

Art. 47. A assembléa geral se julgará constituida, es· 
tando presentes por si, ou por procuradores, tantos socios, 
quantos representarem a quarta parte dos que se achão ins
criptos nos registros da Companhia. 

Art. 48. Quando a assembléa geral não puder funccionar 
por falta do numero marcado no al'tigo antecedente, se fará 
nova convocação com as formalidades do art. 49. Nesta se
gunda reunião os socios que concorrct·em, qualquer quo 
seja o seu numero, poderáõ deliberar. 

Art. 49. A convocação da assempléa gerz.l será feita pelo 
Presidente da companhia em edital por ellú firmado, c pu
blicado tres vezes nas folhas dial'ias. 

Art. 50. A assembléa geral se reunirá ordinariamente 
duas vezes por anno, sendo a primeira até o dia 15 tlc 
Abril, e a segunda, logo que a commissão de contas thcr 
concluído seu exame. 

Na primeira reunião, depois de ter ouvido ler o rcla
torio da directoria, proceder-se-ha em acto successivo, á 
nomeação de uma com missão de tres membros, llara o examo 
do balanço e operações do anno findo. Na segunda, depois 

• de se ter ouvido ler o relatorio da commissão de contas, quo 
deve ter sido previamente publicado, nbrir-se-ha então a· 
discussão, tanto sobro o rclatorio da Directoria, cotno tio 

t.ns nF. 1Rfi3 1'.\nn n. 11. 
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•la Commissão llc contas, que serão a final submctlidos á 
votação. Nos annos em que tiver de haver eleiç!io, é c&ta 
segunda reunião em que devf'l ter lugar esse processo. 

Art. al. A assembléa geral se reunir1í extraordinariamente 
sempre que o Presidente, os Gerentes ou o Conselho Fiscal 
o julgarem conveniente; ou quando assim o fór exigido em 
requerimento motivado c assignado por socios que repre
sentem um oitavo dos valores segurados regulado pelo ul
timo relatorio da directm·ia. Se oilo dias depois desta exi
gcncia, o Presidente não tiver convocado a assembléa ge
ral, poderáõ os requerente!> fazê-lo por annuncios assig
nados por lodos, com a designação des valores que tiverem 
s•~guro, ~~ declaração de que fol'ilo desaltemlidos pelo Pre
sidente. 

A ri. 52. Nas reuniões cxtraordinarias não se poderá tratar 
de objeclo alheio á convocação. Qualquer proposta então 
apn'scntada ficará sobre a mesa para ser considerada em 
outra scss1ío para isso expressamente convocada. 

Art. 5:1. Além do que já fica dito neste capitulo, com
pete mais á assembléa gr-ml: 

1. • Nomear o demiti ir os Gerentes e o Conselho Fiscal. 
2.• Resolver qualquer duvida sobre a interpreta~tão destes 

Pst.atutos. 
!l.• Prorogar a duração da Companhia, ou resolver a 

sua liquidação. 
4. • Rclormar os estatutos. 
Na hypol.hese destes dous ultimos paragrapbos, exigir-se

ha que a assembléa geral represente pelo menos dons ter~os 
dos socioll existentes, c que as deliberações tomadas sejllo 
npprovadas pelo Governo. 

Art. 54. Nenhum socio terá mais que um voto em as
scmbléa geral. 

Art. 55. Serão aceitos os votos dos socios que nllo pu
derem comparecer ás reuniões da assembléa geral, uma 
vez que sl'j11o representados por seus procuradores legaes e 
neccssorios. 

CAPITULO VIl. 

nA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. 

Art. 56. A Comvanhia será administrada: 
t.• Por uma directoria composta de dpus gerentes e um 

llirector. 
2.• Por um Conselho fiscal composto de sete membros. 
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Art. 57. Os gerentes serão eleitos pela assembléa geral á 
maioria J;Plativa de votos, salva sempre a disposição tio § 
12 do art.--2. • da Lei n. • 1.083 do 22 de Agosto de 1860. 
Exceptua-se o que a este respeito se acha disposto no art. 6G. 
Suas funrções duraráõ por tres annos, mas, findos que sc
jAo poderáõ ser reeleitos. Uma vez eleitos, só poderáõ sor 
exonerados em virtudo de erro, inepcia, ou malversação, 
provada em assembléa geral. Se algum dos gerentes fl.,ar 
impedido, fallecer, ou resignar o cargo, o conselho fiscal 
nomeará interinamente quem o substitua até a primeira reu
nião da assembléa geral. 

Art. 58. O Director será um dos membros do conselho 
fiscal, c servirá de presidente da companhia. 

Suas runcções duraráõ por tres annos. 
Art. 59. O conselho fiscal será eleito pela assombléa 

geral á,maioria relativa de votos. Os immediatos em votação 
serão os supplentes. Suas runcções duraráõ por tres annos. 

Art. 60. São attribuições dos directores gerentes: 
t.• Representar a companhia em todos os actos civis 

em que ella tenha de rallar. 
2. • Nomear, suspender e domittir os empregados, bem 

como superintender todo o govemo economico da sociedade. 
-3. • Executar os presentes estatutos, regular entre si o 

modo pratico de levar a eO't~ito as suas disposições. 
4. 0 Exercer, finalmente, toda e qualquer administração, 

para o que lhes serão outorgados plenos poderes, nos 
quaes, devem, sem reserva alguma, ser considerados os de 
causa propria. 

Art. 61. Os gerentes o todos os empregados da sociedade 
são individualmente responsaveis pelas infracções c abusos 
que commetterem. 

Art. 62. S;io attribuiçúes do dircctor presidente: 
1. • Presidir á directoria, o conselho fiscal e á assembléa 

geral, podendo convoca-la extraordinariamente, fóra dos 
casos marcados nestes estatutos, quando assim o julgar con
veniente. 

2. • Organisar o relato rio annual que tem de ser pre
sente á assemblóa geral, elaborado sobre os dados e bases 
que lhe forem fornecidos pelos gerentes no relatoJ'io que 
lhe devem apresentar para esse fim, o qual deve igual
mente ser levado ao conhecimento da assembléa geral. 

3.• Executar, e fazer executar os presentes estatutos, de
'fcndo ne;te sentido celebrar com os gerentes uma sessão 
ordinaria em todos os mezes de cada anno, das quaes se 
lavraráõ as competentes aclas. 

4.0 Ter voto de desempate nas questões em que se der 
discordnncia entre os dir<'elores gerentes. 
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:.i. o l<'inalmcnlc, fiscalisar todos os aclos dos gercnlcs, 
vodcndo aconselha-los; mas em nenhum caso.~erá ''elo 
suspensivo sobre taes actos, ainda que lhes plft'êÇll.o con
tnll'ios aos estatutos c interesses sociaes ; devendo, quando 
assim o julgue, convocar o conselho fiscal, unico que tem 
essa attribuição. 

Art. 63. São atlribuições do conselho fiscal : 
1.0 Nomear d'entrc si o membro que tem de sen•ir com os 

tlirectores gerentes como seu delegado na qualidade de 
dircctor presidente da companhia. · 

2." Suspender os actos dos dircctores gerentes, quando 
cllcs lhe pareção contrarios nos estatutos, ou aos interesses 
sociaes: mas neste caso os directores gerentes terão re
curso para a assembléa geral, que será convocada imme
diatllmente, se elks o requererem. 

:1. o ncunir-sc-ha ordinariamente duas ,·czcs por anuo, 
c extraordinariamente sempre que o quizcrcm, ou lhe fôr 
rcf{ucrido na fórma dos estatutos; a fim de se informar 
da marcha do3 negoclos, exercer toda a fiscalisaçlio, c 
vodcr deliberar nos casos em que lhe é isso permittido. 

Art. 64. Cada um dos directores gerentes terá em com
pensação de seu tmbalho uma COIJ\qlisslio annual de tres 
contos de réis, mas logo que o total.dos valores segurados 
nn companhia subir a vinte e cinco mil contos de réis, a 
sua comrnissão será então de •/50 por cento sobre todos os 
nlorcs segurados dentro de cada anno social ; n~o podendo 
cada um dos referidos gerentes perceber por esta porcen
tagem mais de seis contos de réis. 

O director presidente perceberlt pelo mesmo motivo uma 
commissão de quatro por cento sobre todos os premios cffeo
tuados dentro de cada anno social, 11ãO podendo em caso 
algum essa commissllo exceder a quatro contos. 

Art. 65. A di1'ectorla é responsavel solidariamente pela 
(lbservação c cumprimento de todos os preceitos que forão 
impostos ás administrações das companhias anonymas pela 
J,l'i de 22 de Agosto de 1860, nomeadaq10ntc. 

1. • A publicação e remessa ao Governo dos balnncetcs 
H'tnl'stracs das operações da companhia. 

2." A publ icac:ão e remessa ao Governo do relatorio c ha~ 
lnuçn annual das opcrilc:ões da companhia. 
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C.\PITULO Ylll. 

TRANSlTORUS. 

Art. 66. Por cx:cepção ao disposto no art. 57, e attenden
do-se aos trabalhos de organisaçlio da companhia, serão 
seus primeiros directores gerentes por espaço de seis annos 
os d1>us signatarios destes estatutos, incorporadores da com-
panhia. · · 

(Seguem-se as assignaturas.) 
Dircctoria central da Secretaria de Eslado dos Negocios da 

Agricultura, Commercio c Obras Publicas, em 9 de Abril 
de 1863. 

-··· 
DECRETO N. 3.069-de 17 de Abril de 1863. 

Regula o registro dos casamentos , nascimentos c l'bitos das pcsso:~s 
que ppofessarem religiao ditrereote da do Estado. 

Para execução do art. 2.• da lei n.o 1.144 deU de Se
tembro de 18til, Hei por bem docretar o seguinte : 

•. CA.PI)'ULO I. 

Dos casamentos de pessoas não catholicas a. que são ex
tensivos os effeitos civis dos casamentos catholicos. 

Art. 1. • Os casamentos de nacionaes ou estrangeiros que 
professarem religião diiTerente d'll do Estado, celebrados 
fóra do Imperio(art. t.•, § 1.• da Lei de 11 de Setembro de 
1861) não dependem de registro algum no lmperio, para que 
lhes scji'io extensivos os ciTei tos civis dos casamentos catholicos. 

Art. 2. • Esses casamentos celebrados fóra do lmperio 
reputar-sc-hlio provados do mesmo modo que os casamentos 
catholicos, apresentando-se documentos auLhenticos de onde 
conste a sua celebração na fórma do rito, ou leis do respec
tivo paiz ; uma vez q•Je taes documentos estcjão lcgalisados 

~pelo Consnl, on Agente Consular Brasileiro tlo paiz em que 
forão passados. 



Art. 3.• Os casamentos de nacionaes, ou estrangeiros quo 
professarem religião diiTerente da do Estado, celebrados no 
lmperio antes da publicação da Lei de 11 de Setembro de 
1861, segundo o costume, ou prescripção das reli~ões res
pectivas (art. t.•, § 2.• da citada lei) tambem nllo "ependem 
de registro, para que lhes sejiio extensivos· os etTeitos civis 
dos casamentos catholicos. 

Art. 4. • Esses outros casamentos reputar-se-hão provados 
pelas certidões que houverem passado os respectivos Minis
tros, ou Pastores, uma vct quo de taes certidões consto a 
celebração do acto religioso. 

Nenhuma outm prova será admissivel, ainda que se apre
sente escriplura publica, ou puticular de contracto de ca
samento, e tenhlio os contrahentes vivido no estado de ca
sados. 

Art. 5.• Os casamentos de nacionaes, ou estrangeiros que 
professarem religião diiTcrentc da d6 .Estado, celebrados no 
Impcrio depois da publicação da Lei de 1 l de Setembro de 
1861 (art. t.•, § 3.• da cilada lei), dependem, para que lhes 
srjão extensivos os cffeilos civis dos casamentos catholicos: 

1. • Da celebração do aclo religioso segundo o costume, 
ou prcscripções das religiões respectivas; 

2. • Da celebração desse aéto religioso por Pastor ou 1\f:
nislro que, na conformidade deste Regulamento, tenha 
exercitado funeções de seu ministerio rdlgioso com as con
dições neccssarias para que tal acto produza of)'eilos civis; 

3. • Do registro, tambom na conformidade deste R~gu
lamcnto. 

Art. 6.• Se os casamentos CfJlebrados no lmperio depois 
da publicaç;io da Lei de 1l de Setembro de 18(H forem re
gistrados nos prazos marcados por este Regulamento (arl. 
L• da citada lei) ser-lhes-hão extensivos os eiTcitos civis 
desde a época de sua cclebraçl!o. 

Se, porém, forem registrados depois desses prazos, não 
ser-lhes-Mo extensivos Oll ciTcilos civis em prejuízo de ter
ceiros, senão da data do registro em diante. 

CANTULO 11. 

Dos impedimentos dos casamentos de pessoas n4o ct~lholicas. 

Art. 7.• Os impedimentos de que trata o art. t.•, § 4.•da 
Lei de H do ~elembre de 1861, e que privão do beneficio 
della os casamentos especificados em seu art. t.•, §§ 2.• e 3.•, 
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são unicamente os dirimentes que não fot·em dispensaveis ; 
ou que, sendo dispenSJveis, Ullo tiverem sido dispensados. 

Art. 8.• Provados estes casamentos por modo legal, nlio 
serllo privados do beneficio da citada lei, sem que tenbão 
sido annullados por sentença do juiz competente, proferida 
em processo regular e passada em julgado. 

Art. 9.• Compete ao juiz de direito do domicilio conju
gal, ou do domicilio do conjuge demandado, conhecer da 
nullidade de todos os casamentos entre nacionaes, ou estran
geiros ·que prof,~ssarcm religião ditrerente da do Estado; 
e bem assim de qualquer outra qucstlio relativa a estes 
casamentos. 

Art. tO. A nullidade destes casamentos será sempre dis
putada por acçlio ordinat·ia, na qual, pena de nullidade, será 
ouvido um curador, nomeado c juramentado pelo juiz da 
causa para defender o casamento em questão. 

Art. 11. Quanto no processo dessas acções de nullidade, e 
medidas provisorias que por occasilio dellas sejl'ío necessarias, 
observar-se-lia, em tudo que fôr applicavel, o que até agora 
se tern praticado no juizo ccclcsiastico, e no juizo civil, em 
questl'ío da me5ma naturoza. 

Quanto ao seu julgamento, serão observadas, naquillo em 
que possão ser applicaveis, as disposições da Lei de 11 de 
Setembro de 1861, as dtllte Regulamento, c as prescripçaes, 
ou costume das religiões respectivas, com· tanto que. estas 
prescripções, ou este costume, nl'ío contrariem as disposições 
da lei, c dt'ste ltcgulamcnto. 

Art. 12. As sentenças que se proferirem sl'ío appellaveis 
para a Relação do distl"icto~ devendo o juiz receber a appel
laçllo com clfeito suspensivo, e appellar ex-officio sempre 
que annullar o casamento. 

Na segunda instancia, pena de nullidade, lambem será 
nomeado ejuramentado um curador para defender o casa
mento; e além disso será ouvido o Desembargador Procu
rador da Corôa e Soberania Nacional. 

As partes, o curador, c o Desembargndor Precurador da 
Corôa, podem interpôr o recurso de a·evista em conformi
dade das leis em vigor. 

Art. 13. Se a nullidade do casamento provier de im
. pedimentos, que o direito canonico qualifica publicos, ou 
. absolutos, podem dernandal-a: 

t.• Qualquer dos conjuges; 
2.• Quem na occasilio da celeba·ação do matrimonio tiver 

interesse no julgamento da nullidade; 
· 3. • O Promoter Publico da respectiva comarca. 

Art. U. Se, porém, provier de impedimentos privados, 
ou relativos, sómrntc podem demanda-la os conjuflrs, ou 
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seus representantes necessarios; se o direito de alll'ga-la 
nllo fôr privativo de um dos conjugcs. 

Art. tõ. Quando o casamento fôr annullavel por falta do 
consentimento, ou por vícios de censentimento, o direito 
de allegar essa nullidade é privativo do conjugo quo nl!o 
prcstára seu consentimento, ou cujo consentimento fôra vi-
cioso. . 

Art. 16. A nullidade do casamento assim na hypothese 
do art. H, como na hypolhesc do art. 15, prescreve no 
fim de tres annos , ootllàdos do dia da celebração do acto 
religioso. Mas aa hypothese do art. 15, se no acto da cele
bração fór menor o conjuga que nllo prestou seu censen
timento, ou cujo consentimento havia sido vicioso, será con
cedido a este conjugo um anno mais depois da maioridade 
para intentar a acçilo de nullidade quando os tres já lenhã<? 
expirado, ou tanto tempo quanto fôl' necessario para se 
completat· o anno, com tantó que nunca se exceda este prazo. 

At-t. 17. Compete ao Governo na Côrte pelo Mini!ilerio 
dos Negocios do Imperio, e nas Províncias aos respectivos 
Presidentes, dispensar os impedimentos dos casamentos não 
catholicos, nos mesmos casos em que são dispensaveis no 
matrimonio calholiéo ; devendo observa•· o costume, ou 
prcscripçõcs das religiões rt}spectivas, qQando este costume, 
ou prescripç6es se posslio harmonistr com o casamento ca
thoJicg. 

Art. 18. Concedidas essas dispensas, os casamentos, ou 
tenhão sido celebrados antes, ou depois da Lei n. 1.14.'• 
de 11 de Setembro de 1861, não dcpenderáõ de revalidaçfto, 
para que pt"Oduzão elTeitos civi!l, ou para que sejAo válidos 
os etfeitos civis já produzidos. 

CAPITULO I1I, 

IJo registro dos ·casamentos, nascimento!, e obitos de pes
soas não catholicas. 

DISPO!i\IÇOES COM~lUl'(S. 

Art. 19. I' ara o regi!'tro dos casamentos, nascimentos 
e obitos, de nacionacs, ou estrangeiros nlio catholicos, ha
verá tres livros: um para o des casamentos, o qual ficará a 
cargo do Secretario1.da Camara Municipal da residencia do 
nm dos conjus~s ; c dous para o dos nascimentos, c obitos, 
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os qli<H'S ficarúLi a cargo llo ~~~crivão do Juiz de Paz do lugar 
respectivo; poiJcnrlo por(!m o Governo na Curte, c os Prc...: 
sidcnlcs nas Províncias designar o Esctivão, ou Escrivães do 
4oiz de Paz que tlcsempt•nhcm estas funcções, ségundo o 
exigir a populi1Ção ou as distariciils. 

Quanto, porérrt, ás colonias estatielecidas em lugares em 
que não cstejilo ainda crcadas as aotoridadc3 de que se trata 
neste artigo, oll que estejão muito distantes destas auto-· 
ridadcs, ficaráõ estes livl'Os a cm·go do respectivo Dh·ectot· 
ou da aotot·idado súpcrior da colonia designada pelo Pre
sidente da rcspéctiva Província. O me~mo Presidente de
terminará as colonias a qne scj•t applicavel esta disposição. 

Art. 20. Estes trcs livros serão fornecidos pela respectint 
Camat·a 1\Iunicipal, c já sellados. Sl'riio abertos, numerados, 
rttbricados, c encerrados pelo Presidente d'l mesma Cnmara; 
declarando os termos de abm'lura, o encerramento, o des
tino de cada um delles, c o numero de suas fe~lhas. 

Findos os livros dos nascimentos c obitos, serão archiva
dos nas respectivas Camaras Muriicipacs, c ficaráõ a cargo 
do seus Secretarios , assim como a cargo dos mesmos Secre
tarias os dos casamentos. 

Quanto, porém, ás colonias que estiverem no caso da 2.' 
parto do artigo antecedente, os livros serão fornecidos pela 
verba colonial, rubricados pelos Secrctarios das Presidcn...: 
cias. E findos cllcs, serão archivados nas mesmas seéreta
rias ale que sejão crcadas as respectivas Camaras Morticipaes. 

Art. 21. Na parte esquerda de cada uma das paginas 
desses tros livros serão feitos es registros de soa classe pela 
o'rdem em que forem solicitados, declarando-se o anno, 
mez, e dia de seu lanÇamento, o não havendo entre um o 
outro senão o intervallo de uma linha coberta pot· um traço 
horisontal. 

Na parte direita ficará uma margem em branco, contendo 
um terço da pagina, c scpat·ada por um tt·aço perpendicular, 
para nellas se lanç;uem as notas o verbas ncccssaritls. 

Art. 22. A escripturação dos registros far-se-ha segui
damente, sem abreviaturas, o sem algarismos, ainda mesmo 
que seja nas datas; c no fim de cada um dos assentos, antes 
de assignados pelo Escrivão, serão rcs3lvadas as emendas; 
entrelinhas, palavras riscadas, ou !fualquer cousa que du
vida faça. 

Art. 23. Nem os Escrivães do Juiw de Paz depois de la
vrado c assignado qualquer dos assentos, nem os Sccretario5 

.. lias Camaras 1\lunicipMs, no·s livros .quo estão a seu cargo, 
, pol!eráõ fazer qualquer alteração, emenda, supprcssão, ou 

lddição; e se a fizerem, incorreráõ no crime de falsidade • 
· pelo qual !'lll"ãu proce3SJdos. 

tF.lS DE t~G3 1'.\1\TE H. 12. 
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Potleráti stímenle annotar, e ayerbar LS assentos, nos ca
sos, e pela fórma quo se determina neste Hegulamcnto. 

Art. 24. Serão annotados os as5cntos nos livros corren
tes a cargo dos Escrivães !1o Juizo de Paz, ou a cargo dos 
Secreta rios das Camaras Mu nicip:les, quando as portt•s 
apresentarem para bl fim tnnndados do Juiz 1\lunicipal do 
termo em que os livros se :tcharem ; o designadamente cons
tar dcssrs mandados qunl o rcgi~tro que deve ser annotado, 
c qual a nota que nclle se deve por. 

Art. 25. O Juiz Municipal competente admiti irá as porte~ 
a justificar perante clle, com ritação, o audiencia dos inte
ressados, e do Pt·omotor Publico, a necessidade d.1 rel'lifi
cação do rrgistro, ou para rrp;u·ar-so alguma omissão, on 
para emendar-se qualquer erro, inexactidão, on engano ; 
e provado quanto baste, o jnlgndo por sentença, ordenará 
enlflo a expedição do mandado. 

Da sentença quo julgar procedente a jnstifiraç11o, podem 
appellar as partes interessados, e o Promol(lr Publico ; e 
da que julga-la improcrdentc podem appcllat' os juslificantcs. 

Estas nppellações serão inlerpost:ts pnra o Juiz do Direito 
tla respectiva comarc(l, c ser~o recebidas com cffeito sus
pensivo. 

Art. 2G. Serão :n-erbados os as~entos, quando as p:tr!cs 
:~presenlarem nos Sccrctarios, ou aos Escrivães, encarregados 
dos registros, sentenças, cerlidõt's legacs, ou documentos 
authenlicos de onde constem mudança do estado civil das 
pessoas, cujos casamentos, nascimentos, ou obitos cstcjão 
regislt'ados. 

Art. 21. Apresentados os mandados de que tt·ata o art. 
2:>, os Escrivães do Juizo de Paz, ou os Sccrctorios das Ca
maras l\lunicipaes, em conformidade do que ncllcs se deter
minar, poráõ a competente nota marginal em frente do 
assento rcctificado, com rcfcrencia ao mandado, o data 
tlelle; concluindo a nota pela sua assignatura. 

Pm·- igual modo. procl'deri•õ os Sectclarios das Camaras 
l\lunicípaes na rectificação dos assentos dQi livros lindos a 
sru cargo. 

Art. 28. Apresentand3-so as srnlenças, certidões e do~ 
'cnmentos de que trata o urt. 25, aiAda que SI} refirão ás 
pessoas cujos assentos se ariJcm nos livros findos, os Es
crivães re!Tistraráõ essas prças no livro corrente e poráii 
a competente verba marginal em frente do assento já ftilo 
no liuo corrente. 

Se o assento feito estiver em livro findo, os Escrivilcs 
passará<í ccrtid1l.o do novo registre, para que os Secreta
rios das respectivas Camaras Municipacs o averhem em 
ll\gllr competrmte como acima fica disposto. 
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Art. :!!1. o~ registro . .; das scnteru:as, certidões ou docu
mentos, de onde con,;tarern mudanças do estado civil das 
pessoas cujos casamentos, nascimentos e obitos já csti\·e
rem registrados, far-sc-hlio em resumo ou subslancia, 
sempre que essas peças forem tão extensas, que o seu ro
{fistro verbo ad verrum exceda a dospcza de 20~000. . · 

Art. 30. Os Escrivães c os Sccrctarios cncarrega&ls !lo· 
registro, c estes ullimos, quouto nos livros lindos, gual'daráõ, 
IOb sua responsabilidade, convenientemente cmmassados e 
averbadgs todos os documentos, em ,·irludc dos quucs 
pozerem notas ou yerbas nos respectivos assentos. 

Art. 3l. Sem dependencia de desp:u:ho de quillquer au
toridade, elles cxtr·ahir;íõ dos livro3 a seu cargo os certi
dões que lhes forem pedidas pM quem quer que srja. 

Estas ccrtidi'ies serilo passadas, transcrevendo-se verbo arl 
verbum não só os assentos, C'llllO t~o'das as notas c verbas 
ma•·ginaes; c terao n mesma for~.:a probante, que qualquer 
outro instrumento publico. 

Se forem passadas de outra maneira não l'c1rão prova 
em juizo. 

Art. 32. I>eJos registros, cerlidües c buscas os l~scrivões 
e Secretorios lc\·aráõ os srguintes emolumentos: no 1.• 
caso, nooo; no 2. o' 400 réis por lauda, tendo cada 
lauda 25 linhas, o cada linha 30 letras; <l no 3.•, de 200 
réis por anno, contado do 2.• em diante, depois do lan
çado o registro. 

Estes mesmos emolumentos lcvaráõ os Sccrctarios das 
Camaras 1\Iunicipaes pelas certidões extrahidas dos livros 
findos a seu cargo. 

Art. 33. Se os Escrivães ou s~cr·etm·ios recusarem, ou 
demorarem os ••egristros, ou se uns e outros recusarem, 
ou demorarem as notas e verbas marginacs, ou as certi
dões, as partes prejudicadas podcráõ qucixar··sc ao Juiz 
Municipal respectivo; o este, ouvindo o recusaute, daci-' 
dirá com a maio•· brevidade. 

Sendo injusta á tccus4J, ou demora, o juiz que della 
&ornar conhecimento poderá imp1}1· a multa de 20.,000 a 
100~000, ordenando, pena de responsabilidade, que no 
pto:to de ·2i. hol".tll seja (cito o registro, ou se ponha a 
Rota ou verba·, ou se passe a cerlidão exigida. · 
· Art. 3'1.. 0.> Promotores Publicos, pena de responsal>i-~ 
lidade, inspeccionaráõ os livros do registro, denunciando 
cts Hscrivães do Juizo de Paz, ou Secrctarios das Camaras 
lfunlcipaes, que os tiverem a seu cargo c que forem negli
géates ou prevaricndo1·es. 

Os Juizes de Direito nas correirõcs submettcrúõ tambcm 
~es livros a sr.u exume c provcráõ comcnicnternenle. 



DO REGISTRO DOS CASM\IENTOS. 

Art. 35. Podem requerer o registro dos casamentos: 
os conju~es, os pais destes, seus parentes, tutores, curado
res c o Consul do paiz de qualquer dos conjuges. 

Art. 36. Consiste o registro do casamento de nacionaos, 
QU estrangeiros ni.ío catholicos na tmnscripção verbo ad 
1:erbum das certidões authenticas de celebração do res
pectivo acto. religioso, passado pelos pastores, ou ministros 
das religiões diiTerentes da do Estado a que pertencerem 
os contrahentes. 

Art. 37. As cerliúõcs da celebração do ;lcto religioso, 
que passarem os pastores ou ministros das religiões tole
radas, dcveráõ conter : 

1. o Os nomes, idades, domicilios c actuacs rcsidcncias 
tlos casados ; 
- 2. • As pro0s$ões dclles, se as tiverem, c as suas naciona
lidades; 

3. o Os nomes de seus pais c mãis, com a declaração de 
serem filh:1s legítimos ou illegitimos; 

"-·" O anno, rnez, dia e hora em que o acto religioso 
foi celebrado, c bem assim o lugar de sua celebração; 

!.i.• A declaração do não ler havido algum impedimento, 
ou de ter sido o impedimento levantado; dispensado, ou 
Julgado improcedente: 

6." Os nom<Js das testemunhas, duas pelo menos, quo 
;)ssistiráõ á celcbra~ão do neto religioso. 

Art. 38. A omissão de qualquer das declarações do 
artigo aniecedente não annullará o acto, c poderá ser re
parada pela fórma que se dispõe neste Regulamento, do 
mrsmo modo que qualquer erro, incxactidão ou engano. 

Art. 3V. l'or motivos de taes omissões os Escrivães c 
os S<!cretarios não podoráõ recusar o registro do casa
mento, saho quando as certidões não declararem o nome 
dos contrahenles, c o· anno, mez c dia da celebração do 
i\clo religioso. Em tal caso, os respectivos pastores, ou 

'ministros passará~i outras certidões, ou ad(licionaráõ as 
~~erlidões já passadas. 

Art. 40. As certidões destes casamentos, que tiverem 
sido celebrados depois da publicação da Lei de 11 de 
Setembro de 1861, mas antes da publicação deste Rer,ula
mcnlo, serão registradas na côrte c Província do Rio do 
laneiro no prazo de lres mczes, c MS outras provincias 
no prazo de nove mezes, contados da data da pufilicação 
deste Regulamento; c as dcH casamentos celebrados de
pois da f>Ublicaçlio deste Hegulamento serão registradas no 
pr11w de um mez, a contar da data do sua celebração, sob 
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a pena já comminada no art. 6.• deste Hegularnenlo. 
Aproveilurái ás partes os requerimentos que fizerem para 
esses registros, sempre quo a respeito dellcs, ou do lugar 
<:m quo dcvão sm· feitos, occorrer alguma duvida. 

Art. U. Os casamentos, de que trata o art. 4. 0
, 2.• 

parti!, deste HPgulamenlo, não se reputaráõ provados se
não pelas certidões exlrahidas de seus registros, o as 
outras provas não serão. admitlidas, a não ser ~rn caso 
de perda, ou destruição do respectivo livro de registros no 
todo, ou na parte em que se achava o registro do casa. 
mento que se livet· de provar. 

Art. 42. As disposições dos arts. 1. • c 3. o deste R<'gu
lamento não obstiio que se registrem no lmperio os casa
mentos celebrados róra dcllc, eu ncllc celebrados antes 
da vuhlicaçüo da Lei de 1 t de Setembro de 18Gl. 

Uegistrados esses casamentos na fórrna dos arts. 2. o c 4. •, 
as certidões que se extrahircm dos registros lambem farão 
prova em juizo. 

DO REGISTllO DOS NASCll\lENT6S. 

Art. !~3. O registro dos nascimentos de prssoas não ca
tholicils seriÍ. reilo pelas participações que delles Sll lize
rem, c qu1) 'lever-sc-hão fazer no prazo de dez dias depois 
de dado <Í luz o recem·nascido. 

Art. H. São obrigados a razer a participação do nasci
mento: 

1. o o pai do rccem-nascido, se este ror filho legitimo; 
e na sua falta, a mãi ou pessoa por esta ou por aquellc 
uutorisad:.l. 

2. o A müi do rocem-nascido, sc~cstc rôr filho illegilimo, 
ou o pai que o tiver reconhecido, ou a pessoa para tal 
fim autorisada, 

Art. 45. O competente Escrivão do Juizo de Paz fará 
o registro do nascimento, reduzindo a termo no livro cor
respondente a participação do arUgo antecedente, o decla
rando o seguinte: 

1. o O dia, mcz, anuo, e lugar em que é escripto; 
2. o O dia, mrz, anno,' c lugar do nascimento, c lambem 

a hora, se isto ror possível; 
3. o O sexo do rocem-nascido, seu nome, ou o que no 

~cto se lhe der; 
4. o Os nomes do pai e mãi, seus domicilios, rcsidcncias 

aetuaes, c profissões, se o rocem-nascido fôr li! h o legitimo; 
5. o O nome só da mãi, seu domicilio, residencia aclual, 



n profis;ão, se o rcccrn nascido fôr· fillio illcgitimo: c lam
bem o nome do pai que o reconheceu, ou reconhecer no 
aclo, seu domicilio, rcsidencia actual c profissão; ou só
mente o do pai que o reconheceu, ou reconhecer no acto, 
no caso de se nllo declarai' o nome da mãi ; 

4J. • O nome, domicilio, residcncia aclual, e profissão da 
pessoa que participar o nascimento, por estar para isso au
torisada. 

A participação dc\·crá conter as declarações anteriores; 
c, quando uão as coulen~aa, o Escrivão as exigirá para as 
lançar no termo. 

Art. 46. Os termos de nascimento serão assignados pelo 
Escrivão, duas testemunhas presentes ao neto, e pela pessoa 
que tivct' feito a partieipação, no caso d~ se achar pre
sente. Se a participação liver sido feita por cscripto, isso 
Hlesmo será declarado no termo de nascimento, c o Escri
,·ão a emmassará com as demais ·peças de qt1e trata o art. 30. 

Art. ~7. A morte do rccclll-nascido, ainda que elle só 
tenha vi\·ido um instante depois de compldamenle sepa
rado de sua mãi, não dispensa o rrgistro do nascimento; 
devendo-se declarar isso mesmo no respectivo asscntu com 
todas us circumstancias tendentes o verificar so o fallccb 
monto teve ou nã0 lugar depois do p;1rto: 

1>0 REGISTRO DOS OBITOS. 

Art. 48. O regi.;tro dos obitos de pe5soas não oatholicas 
lambem será feito pelas participações que deites se fize
J'cm, c que dever-se-hão fazer, dentro das cidades e villas 
no prazo de dous dias,ote fóra das cidades e villas no do 
seis dias depois do fallccimonto. 

Art. 49. São obrigados a fazer esta participação : 
1.• O cabeça de faroilia, em cuja casa se der o fallcci

mento ; ou a pcssQa que lhe sucoeder, ou sua;viuva ou viuvo. 
51. • A pessoa que assistir ao fallecimento, se o defunto 

vivia só; ou o vizinho que do fallecimento tiver noticia. 
3.• Os administradores de quaesquer estabelecimc"tos, 

em que se realizo o fallecimento, ou elles pertenção ao 
t:~tado, ou a c<ll'porações, quer civis, quer religiosas, ou 
a particulares; com tanto que o fallecido tenha morado no 
estabelecimento, sujeito á disciplina eoonomica do mesmo. 

Art. 50. O competente esct·ivão fará o registm do obito,· 
reduzindo a termo no livro corr(,'5pondento a partit:ipaç!io 
~o artigo antecedente, e declarando o seguinte: 

~·· O dia~ mcz~ anno, c lugar, em que é escripto; 



-93-

2.• O dia, mez, anno, c lugar do fallecimenlo, e lambem 
a horn, se isto fôr possivcl ; 

3.• O nome, idade, estado, naturalidade, dm.nicilio ac~ 
tua I, rcsidencia o profissno do fallerido; 

4. o Os nomes, domici"lio, naturalidade, e profissão dos 
pais do fallecido, se isto rôr possível i 

5. o O nome do outro conjugo, se o fallecido tiver sido 
casado; 

6.0 A circum:;bncia de tczr fallccido com testamento, on 
sem clle; 

7.0 O nome, domicilio, rrsilc19Cia aclual, c pronssllo d:t 
pessoa qne houver participado o fallccimrnto. 

A:t. 51. Ob.'H~rvar-se-ha ~obro as declarações quo dovo 
conter a participaçno dos obitos, e sobre os tl~•·mos dos 
mesmos obilos, o que t>stá disposto nos arts. t.4 e ~li 
em rctar..no aos nascimentos. 

CAPITULO IY. 

Dás crmdições necessarias para que os pastores das religiõtl 
tolerada! possão praticar actos que produzão r.fftitos ciris. 

Art. 52. Para quo os pastores o ministros das religit;es 
toleradas possão praticar aclos de seu minislerio religioso• 
susceptíveis de produzir elTcitos civis, é indispensavel, sob 
pena de não produzirem tacs elTcilos, que sua nomeaçlio; 
ou eleição esteja registrada, quanto aos que residirem 
na côrte, na Secretaria do lmpcrio; o, quanto aos que. 
residirem nas províncias, na da província de sua residencia •. 

l,ara este registro bastará que a nomeação, ou cleiçllo 
seja apresentada ao chefe da Secretaria, o qual lhe pQrá 
o visto, .com a designaçlio do otncial que o tJever<i fazer.; 

Art. 53. Scporém a nomeação,-ou eleição fôr elfectoada 
no estrangeiro, será neccssario, para quo se proceda ao. 
registro, que esteja authenticada pelo consul, ou ·agente, 
consular <l,o lmperio nos respectivos pahes. Quanto porém 
ao registro do casamento celebrado no estrangeiro aDies: 
deste Regulamento na conformidade do art. 42, a elei·• 
ção, ou nomeação, podrrá ser aulhenticada pelo.oonsul do· 
respectivo paiz residente no lmperio. Em ambos os casos: 
será lançado por extenso no mesmo registro o termo da. 
authenticldad!~. 
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l'ica erilcntlido qnc este registro nlío importa o reconhe
cimento da vrtlidade da nomeação ou cll'ição. 

Art. !H.. A recusa, oú demora destes registros, ficar:í· 
sujeita ás penas declaradas no art. 33 deste ltegulamcnl<~, 
sendo impostas pêlo l\linistro do In.perio ou pelo Presi
dente respectivo. 

Os Chefes da Secretaria respondem pela recusa ou dt•morn. 
Art. 55. Por estes registros, pelas certidões, c pelas 

buscas se recebcráõ na SPcrctarla do lmpcl'io os ciUolu
mentos da mesma Secretaria, que são nu 1.' cas•J d<~ 
1 :t~~OOO ; no 2. • de 800 réTs ..por lauda, tendo cada lauda ~;; 
linhas, e cada uma destas 30 lt·lras; e no 3. • de 200 reis 
por anno, contado dn srgundo em diante dl'pois de lan· 
<:n<lo o registro. Nas Jlrovincias se pagaráõ os mesmo,; 
emolumentos; entrando o produclo nas Thesourarias dn 
fazenrla nas respectivas PreyincillS• 

Art. 513. Fica prohibido aos mesmos Pastores c Minis
tros celebrar casamentos entre pessoas de seu culto, sem 
que preccdão banhos ou denunciações segundo o costume, 
ou prescripções das rcligiõrs respectivas. 

A falta porém de banhos, ou denunciações não annul
larü o casamento, c só fará incorrer o ,.cspcclivo Pastor ou 
Ministro nas pen:1s do art. ~!t-8 do O:Jdigo Criminal. . 

Art. 57. Os banhos podem ser dispensados pelo Juiz 
1\lunicipal do termo, onde o casamento tiver do ser ce
lebrado; justificando-se qualquer dos motivos que autori
são a dispensa de banhos para o matrimonio calholico. 

Art. 58. Oppondo-se qualquér impedimento ao casa
mento projectado, pl'oseguir-sc-ha nos banhos até con
clui-los; ma;, depois de corridos, o respccti~o Pastor, ou 
1\linislro não celebrará o casamento, sob pena de ser pro
cessado como incurso no ar't. 2't-7 do Codigo Criminal, &em 
que se lhe apresento documento authen(ico que prove ter 
sido dispensado o impedimento, ou ter sido julgado im · 
procedente. 

Arl. 5!}. O competente Juiz l\lurricipal, a quem as de
nuncias de impedimentos, ou opposição ao casamento fo~ 
rem communicadas ou pelo respectivo Pastor, ou Ministm, 
ou por qnacsquer pclisoas cujos interesses vcnhão a ser 
oiTendidos, procederá summariamente, a requerimento das 
partes interessadas, mandando autoar a communicação, 
dando vista ás partes por cfuco di-as improrogaveis a cada 
uma, marcando a dilação probatoria tambern de cinco dias, 
ouvindo o Pmmotor Publico, c proferindo sua sentença· 
S<Jm demora. 

l~stas sentenças, comO' nos casos do nrt. 25, tambem são· 
appellaveis para o rcspeclivQ Juiz de mreit6 da comarca, 



- !)7-

d~vcutlo igualnwult~ a appellaç.ão ser reel'!Jida uo5 eiTl'ilos 
re~ularcs. 

O Marqucz de Olinda, Conselheiro do ]~;tado, Senador 
do Impcrio, Presidente do Conselho de 1\Jinistros, l\!iuistro 
c Secretar}() de Estado dos Negocios do lrnperio, assim ,, 
tenha cntemlido e f;~ça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dezasetc de. Abril de mil oitocentos sessenta c trcs, qua
dragcsimo segundo da lndcpcndcncia c do lmperio. .. 

Com a UuiJrica de Saa ~Iagcslê:dc o Imperador. 

lllarque: de Olinda. 

DECRETO N. 3.070-de 18 de Abril tlt~ 18G:J. 

Faz algumas allcr:tcõcs no 1\rgulameutn nu!lexo ao llrcretu 11." ~.7cl!l, 
do 1. Q de l\laio de 18(il. 

Tendo a cx.pericnciJ. demonstrado a necessidade do alle
rar-sc ul~umas disposições do Hcgulamcnto annrx~ ao Dç
creto n. 0 2.790, do 1.0 de l\Iaio de f86l, a fim de dar 
maior desenvolvimento á escola de arlilharia pratica, c asse
gumr melhores vantagens ás praças pHla mesma escola aprro
vadas, Hei por bem decretar o seguinte : 

Art. t.o O pessoal da escola constará, além doDircctorc seu 
Ajudante, do um Olfidal da Armada com o titulo de Pro
fessor de Artilharia pratica, c de cento c cincueuta pra~·as 
de pret, cabos c officiat's inferiores do Corpo de lmperia.cs 
Maa·inheiros c Batalhão Naval. 

Aat :1. o As praças da Escola irão duas vezes poa· rnez, 
acompanhadas pelo a·espectivo PrpfessJr, assistir aos trabalhos 
do laboratorio pyrotechnico de Marinha, a lim de habili
tarom·sc na manipulação dos artc!actus bellicos, indispcu
saveis ao scniço de bordo. 

Art. 3. • Os Com mandantes dos dous Corpos dP l\larinha 
apresentaráõ ao Quartel General, até o fim de DPl::mhro de 
t:ada anuo, relações nominaes das praças sob suas ordens, 
qué se acharem nas circumstancias de frettuentar a t•sm!a 
com mais proficuidade, preferindo as que, sabendo ler c 
esucver, houverem demonstrado maior zelo, inlclli;;e:lCia 
c aptidüo para as ma terias, que na mesma escola se eusinào. 

LEIS DE 18GJ 1'.\lllt: li. 13 



-98-

A fim de se tornar mais acertada essa escolha, os Comman. 
dantes dos navios de guerra communicará(i ao Quartel General 
e este ~os Com mandantes dos referidos Corpos os nomes das 
praças, que mais se distinguirem nos cxea·cicios de artilharia. 

Art. 4. 0 As praças approvadas, nos termos dos arts. 22 e 
23 do Regulamento o Decreto n.o 2.790, do t.• de Maio de 
1861, serão incorporadas ás Esquadras o Companhias do 
artilbeiros, de que tratão os a1·tigos 23 do Regulamento o 
Decreto n.• 411 A, de 5 Junho de t8.t5, c2.• do de n.• 1.067, 
do 24 de Novembro do 1852. 

Art. 5. o Estas praças usaráõ, como distincth·o, de uma 
peça de artilharia, feita do pnnno escarlate, sobreposta á 
manga esquerda da rarda, acima do cotovello. 

Art. 6. • Serão despedidas da escola as praças, que, por 
notoria inaptidlio, desídia ou incorrigibilidade se mos
trarem indignas de pertencer á mesma escola. 

Art. 7. o Ficllo derogados os artigos 8 , 26, 28, e 29 do 
}\egulamcnto, que baixou com o Decreto n.• 2.790, do 1. o 
de 1\faio de 1861, c mais disposições em contrario. 

O Chefe de DivisAo, Joaquim Raimundo do Lamare, do 
1\Jeu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Marinha, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Abril do mil oito
centos sessenta e tres, quadragesimo segundo da Jndepen
dcncia c do lmperio 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Raimundo de L«mare. 

Senhor.- De conformidade com o disposto no art. 4.• 
da Lei n. • 589, de 9 de Setembro de !850, tenho a honra 
de respeitosamente propóa· a Vossa Magestade Imperial a con
cessão de um credito supplementar de 283:283~654. réis, para 
supprir a deficiencia , que se reconhece em algumas das 
rubricas da cousignaçllo votada ao Ministerio á meu cargo 
no corrente e~ercicio. 

O Decreto n.• i. 149, de 21 de Setembro de 1861, mandou 
vigorar no actual exercício de 1862 a 1863 o orçamento 
fixado para o de t86t a 1862 pela Lei n.• 1. tt4, de 27 
de Se tem hro de 1860, c.ujo art. 5. o decretou para dt>!'pezas 
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da repartição da marinha a quantia de 7 .169:793~18.1, que, 
sommada á de 100:000~000, concedida pélo Decreto de 10 
de Setembro de 1860, para fazer face ao augmento das maio
rias do embarque do5 Officiaes combatentes da Armada , 
eleva-se a réis .. ,........ 7.269:793~184. 
Deduzindo-se desta quantia, 

em virtude do disposto na 
ultima ·parto do art. 1. • 
daquelle Decreto . • . . . . • 60:0~000 

Ueduz-so o credito votado 
para o exercício de 1862 a 
1863 a . . . • • . . . • . • • . . . • 7 .209:793~184. 

Ora, importando a despeza 
até hoje paga, segundo os 
exames, a que procedeu 

"'l Contadoria da Marinha 
em .. . .. .. . • • .. • .. .. . . 2.309:317:t~J662 

E calculando-se a provavel 
até o fim do exercício em. 5.051:407~880 

Dá-se entre o credito ~otado, 
o a despeza, que se deverá· 
realizar no mesmo eser
cicio, a diiTerença de •.. 

7 .360:725~5i~ 

1S0:93~358 

E' este, na realidade, o excesso, que, á vista dos dados 
existentes, e comparando-&e englobadamente o algarismo das 
despezas com o do credito votado, calcula-se dever dar-se 
daquellas sobre este. 

Discriminando-se, porém, a receita e a despeza de cada 
uma das rubricas, conhece-se que, ao passo que apparecem 
sobras em umas, existo deficit em outras, do que resulta 
devar-sc á maiot· somma o credito supplementar, que ó 
necessario abrir, por não ser conforme a lei applicar os 
remanescentes de umas rubricas ás faltas do outras. 

O delicit em questão distribue-se pela fórma st'guinte : 

110. Companhia do Invalidos....... . . . . 1:679~100 
12. Al'senaes.... . .. . . . .. . . . .. . . • . • . .. 28.365~080 
f4.. Força Naval. ..................... 111:124~399 

· ~ 15. Navios desarmados................ 10:256~622 

I 17. Pharoes.......................... 10:118~225 
20. l\1•formados . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 25:506~668 
23. Dt'spczas cxtraordinarias e cvcntuacs. 96:2~3~560 
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l' rovém eslc augmento de gaslo3, que não ft}rão pre
vistos c accrcscêriío, em virtude de dispo~içôcs legislativas, 
post<'riores ao calculo do orçamento, como passo a demons
trar. 

% 1 O. Do maior numero de praças que, inutilisando se 
no serviço, foriío man:ladas incorporar á componhia do in
validos. 
~ 12. Do maior numero de operarios, que foi mister 

admittir nas cfficinas do Aroenal, de Marinha da Cõrte, para 
dar prompta ·exrcução a trabalhos urgentes, entre os quacs 
nYultüo os concrrncntes no armamento c concertos das for
talezas dn Bo:1 Viagrm, \ViliPgaignon e Ilha das Cobras. 

§ tf, .. Do accrescimo de despeza resultante de maiores 
vencimentos abonados, em conformidade da lei, durante 
o tempo que se conscrváriío na Provincia do Amazonas, aos 
O!Iicia:·s da divisão expedicionaria sob as ordens do Chefe 
l.luilhrrmc )'arkcr; da viagem feita pelo vapor Paraense aos 
J~st;;tdos-Unidos; da crcaçiío da flotilha da Uruguayuna, c 
da diiTer<'nça cnlJ·c os vencimentos, que perccbião, c os 
que passârão a percrber os Officiaes da Armada e da outras 
clnssPs, promovidos por Decrete de 2 de Dezembro de 1862. 

§ 15. Do desarmamento de alguns .. navios, cujo- pessoal, 
1'eixando de f<~zer parte da força acliva, passou a ser pago 
pel<l rubrica- Navios desarmados. 

§ 17. na organisaç1io dada ao pessoal dos pharoes pelo 
Aviso de 18 de Fevereiro de 1862. 

§ 20. Das reformas concedidas desde 30 de Abril de 
1860, data da organisaçlio do orçamento, até hoje, a di
wrsos Officiacs da Armada c praças de prct dos corpos de 
1\Tnrinha. 

§ 2:.J. De não se ter incluido no predito orçamento as 
son1rHas nccrssarias ao pagamento do pessoal empregado na 
pralka~<'m das barras do Uio Grande do Sul c Parana
:.;ná, que er1io então costcadas com o producto dos respecti
vos n~ndirncnlos, hoje arrPcadades como reécila do Estado; 
rla <h~spcza com o pessoal dos pharúcs novamente estalJe
leric.los, on n1io contemplados nn orçamento; o de outras 
igualmente não previstas, como abaixo se declam. 
Com o pessoal da praticngem da barra do Rio Grande do 

Sul. ...•..•..•........ ,................. 37:4t.O~OOO 
Idem idem de Paranaguá.. . • . . . . . . . . • . . . . . 10:000~000 
Idem idem d(,) pha~ol da Ponta doi naufra

gados nu Provincia de Santa Catharina. . .•• 
Idem idem dos AbrPlhos n·a Província da Bahia. 
Jdcm idem Jus pharoleles do Rio Amazonas. 

1:560$000 
2:040~00 
2:880~00 

5(1"1:120~000 
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• Transporte... . • 53:920$000 
Com o pagamento da despeza feita com o vapor 

R"fém da Companhia do Amazonas, na 
viaó(cm, que realizou a Manâos, por ordem 
da Presidrncia, inclusive a indemnisaçlio por 
avarias solfl·idas durante semelhante viagem. 21:240~916 

Idem idem dos vencimentos aos serventes ex
tt·aordinariamente empregados no recebi
meuto e arrumação de lfladeiras na Ilha das 
Cobras, c movimento do carvão deposiladtl 
na Ilha do Mucangue.................... 19:~21~500 

Com passagens a diversas praças, e fretes de ge-
ncros rcmettidos para as Províncias........ 1:65U14.4. 

96:233~560 

Fundado nas razõPs, que acabo de respeitosamente sub
metter á alta apreciação de Vossa Magestadc Imperial, tenho 
a honra de propôr a concessão do credito supplem<:ntar de 
283:283~65~. á que me refiro no começo desta exposição. 

Do Vossa Mag('stade Imperial subdito fir.l e criado reve
rentc.-Joaquim Raimundo de Lamare. -Rio de Janeiro 
em 18 de Abril de 1863. 

" 

DECRETO N. 3.07l-de 18 de Abril de 1863. 

Autorisa o credito supplementar de !83:23386:.~ réis para occorrer âs 
despczas dõ 1\lioistcrw da Marinha, em diversas rubricas, no exercicio 
de 1862 a 1863. 

Não sendo sufficientes as quantias votadas no art. t .• da 
J,ei n.• 1.149 de 21 de Setembro de 1861, que mandou 
vigorar no actual exercício dr. 1862 a 1863 a de n. 1.1U. 
de 27 de Setembro de 1860, na parte relativa ás rubricas 
Companhía. de Invalidos,. Arsenaes, Força Naval, Navios 
desarmados, Pharóes, Ltcformados, e Despezas Extraordina
rias e Eventuacs do Ministerio da Marinha no cor
rente exercicio; Hei por bem, na cooformidadc oo ~ 2. •, 
art. 4.• da Lei n." 58!) de 9 de Setembro de 1S50, e 
Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o cre
dito supplementar de 283:~83~651., distribuído pelas rl'fe
ridas rubricas, segundo a tabella, que com este baixa, 
m;signada pelo Chefe de Divisão Joaquim ltaiinundo de 
Lamarc, do 1\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estado 
dos Ncgorios da Marinha; devendo deste augmento d@ de!-
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peza dat'-.:)6 contil á Assembléa GCI·al L•!grstativa em temJ1o 
opportuno, pat·a ser elfootivamente approvado. O mesmo 
Ministro e Secretario de Estado o tenha assim entendido 
c faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Abril de mil 
oitocentos sessenta c tres, quadragesimo segundo da lndc
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Mbge!itadc o Imperador. 

Joaquim Raimundo de 1.'1mare. 

Tabelladi.'itrlbutlvado credUosupplementarde283&283$0:»4 
concedido por Decreto de11ta data. 

Rubricas. 

110 Companhia de Invalidos ...........• 
12 Arsenaes ........................•. 
14 Força Naval e Navios de Transporte •• 

~ 15 Navios desarmados ..•.............. 
~ 17 Pharóes ...................••...•.• 
§ 20 Reformados ....•••.............•.• 
~ 23 Despezas Extraordinarias o Eventoaes. 

Quantias. 
1:6791)100 

~:365~080 
1t 1 : 124.:i;399 
10:256~622 
10:118~225 
25:506~668 
96:233J560 

283:283~651. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Abril de 1863.
Joaquim Raimundo de Lamare. 

DECRETO N .. 3.072-de 20 de Abril de 1863. 

Crêa um lugar de Jui:r. Municipal e de Orphlos no Termo de Ssnla 
Luzia do Norte, sepãiaodo-o da Vara .1\luuicipal do de Maceió, fi. 
cnndo esta reunida á Vara de Orphãos do mesmo Termo de Maceió, 
na Proviocia das Alogôas. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. • Fica separado o Tet·mo de Santa Luzia do No r ta 

da Vara ~lunicipal do de 1\faceió, na PI'Ovincia das Ala~ 
gôas, creando-se nellc um lugar de Juiz ~luoicipal, que · 
accumulará as funcçõos. de Juiz de Orphlios. 
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Art. 2." A 1nencionada Vara Municipal do Termo dQ 
Maceió reunir-sc-ha á de Ot·phãos do mesmo Termo. 

Art. 3.° Ficão revogados os Decretos n.•• 1.990 de 10 
de Setembro de 1857, e 2.186 de 5 de Junho de 1858. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Abril de mil oitocentos 
sessenta c tres, quadragesimo segundo da lndepcndencia o 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão a, Sinim6ú. 

I»ECRETO N. 3.073-de 22 de Abril de 1863. 

Uuiformisa os c>studos das cadeiras dos Semin11r_ios Epj&co_paes, que sao 
subsidiadas pelo ESfãiJo. · · · 

:\ltendendo á conveniencia de uniformisar nos Seminarios 
Episcopacs os estudos das cadeirAs subsidiadas pelo Estado, 
de modo que tão utels estabelecimentos satisfação aos fins 
para que forão instituídos; H ri por bem decretar o seguinte: 

Art. 1. • Nos Semi na rios Episcopaes haverá as seguintes 
cadeiras subsidiadas pelo governo. 

Latim. · 
l<'rancez. 
Rhetorica c Eloqucncia sagrada . 
Philosophla racional e moral. 
Distoria sagrada e ccelesiastica. 
Theologia dogmatica. 
Thcologia moral. · 
Instituições canonicas. 
Liturgia, e canto gregoriano. As materias desta cadeira 

poderáõ separar-se conforme aos Bispos parecer mais con
veniente. 

Fica entendido quo além destas cadeiras os Bispos po
deráõ crear as que julgarem- conyenientes, sendo subsi
diadas pPins rf·ndns da mitra. 
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Arl. 2. • As nomeações uos professores serão feitas pelos 
Dispo:;, mediante concurso; sendo porém apresentadas ao 
govl'rno para se effectuar pot· ordem deste o pagamento dos 
respectivos honorarios. 

Art. 3." Os Bispos proporáõ ao governo as regras que 
entenderem mais accommodada~ para este concurso, a fim 
de que á vista das propostas seja regulado este objecto de um 
modo uniforme em todos os Seminnrios. 

Art. r...• Emquanto nao fôr publicado pelo governo ore
gulamento para o concurso na confot·midade do artigo an
tecedente, serão observadas as seguintes disposições. 

§ 1. • O concurso será feilo perante uma com missão com
posta de um dclt•gado do Dispo como presidente do acto, do 
Heitor do Scminario, c do tres examinadores nomeados pelo 
Uispo; e pela mesma com missão será julgado. 

§ 2. • O acto do concurso consistirá em duas provas, 
uma oral, que será uma prelccçllo publica; c outra escripta, 
<1ue será urna dissertação. Ambas serão dadas sobre poutos 
formados do modo seguinte : 
~ 3. • Reunida a com missão na vespera do dia ma.rcado 

para o acto, cada um dos examinadores apresentara dez 
pontos; e d'cntre os trinta apresentados escolherá a mesma 
commissão quinze. Destes quinze o candidato tirará um á 
sorte, o qual será o objecto da prova. Se houver mais 
de um camlidato tirará o ponto o primeiro que se achar 
inscripto. 

§ 4-.• Para a prova oral o ponto será dado na vespera 
com o intervallo de 24. horas; dando-se. meia hora para a 
prelecção. Pilra a prova escripta o ponto será tirado na oc
casião do acto, tendo o candidato tres horas. para escreve•· 
a disscrtaçilo. ~ 

§ 5." Para o concurso de cadeiras de línguas serão tirados 
os pontos na occasião do acto, consistindo a prova escripta 
em traduc~i\o de textos de autores classicos da língua na
cional na da cadeira que estiver em concurso, c em tra
ducçi\o desta naquella; e mais em composiçAo, na lingua 
da cadeira, sobre um ponto de grammatica desta mesma lín
gua. A oral consistirá na regencia, em todas es sua& partes, 
de textos de autores classicos de ambas as línguas. 

§ 6.• O p1·esidente da commissã" marcará, conforme fôr 
o numero dos candidatos, os dias em que rlc\·eráõ ser dudas 
as provus, submettendo porém previamente á approvação 
do Bispo a designaçilo que. houver feito. 

§ 7." Concluídas todas as prova~ a commissão procederá 
á vota~ão sobre o merecimento de cada um dos candidatos c 
em seguida sobre a ordem em que os dcvrrá propor á no
meação do nispo. 
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$ 8.• A proposta sení acompanh:lda <Ws requerimentos, 
dos documentos, que os candidatos apresentarem, das pro· 
vas escriptas e cópia das actas do concurso, inclusive a da 
formaç:Io dos pontos da vespera, bem como de informações 
sobre a mora lidado e serviços dos candidatos. 

S 9.• As regras antecedentes não são applicaveis aos con, 
cursos para as cadeiras de liturgia o canto gregoriano, para 
as quaes os Bispos prescreveráõ regras especiacs. 

§ 10. O ·Bispo dará as neccssarias instrucçucs sobre n 
modo da inscripção, os prazos para o concurso, a orgauisac,:ào 
dos pontos, formalidades do acto das provas, e sobre o mais 
que convier. 

§ 11. Os bispos poderáõ assistir a todos os actos de con-. 
curso. 

Art. t).• Se, aberto o concurso duas vezes, não apparecer 
candidato ás cadeiras, os Bispos poderáõ nomear livremente 
quem as occupe. 

Do mesmo modo podoráõ admittir estrangeiros na ro
gencia das cadeiras, mediante contracto ; o qual porém 
será previamente submettido á approvação do governo. 

Art. 6.• Se nenhum dos candidatos f<1r approvado em 
concurso, ou se nenhum delles f<\1· nomeado pelo Bispo. 
proceder-se-lia a novo concurso. 

Art. 7. • Os Bispo~ poderáõ demittir os professoras que 
faltarom aos deveres do magisterio, ou praticarem actos em 
prejuízo do ensino e educação dos alumnos, ou em desprezo 
da religião c da moral. 

Art. 8.• A disposição do artigo antecedente deixa sempm 
salva para o governo a f~culdade de declarar aos Bispos 
não· ser conveniente a continuação de qualquer professot· 
no magisterio do Semi na rio. E quando o governa assim 
o. tenha declarado, será logo suspenso o hon01·arjo do pro-
fessor. · . 

Art. 9. 0 Dada a demissão na conformidade do art. 7.•, ou 
feita a declaração na conformidade do art. 8. •, procedcr-se-ha 
a nONo concurso para a respectiva cadeira. 

Art. 10. As licen~us dos professores serão concedidas 
pelos Bispos .. Para que porém estas licenças sejno acom
panhadas da percepção do honorario, devcráõ ser apresen
tadas aos Presid~ntes das Províncias, para quo estes auto-. 
risem o pagamento. 

Art. 11. Fica assignado a cada uma das cadeiras o bono
rario de um conto do réis. Quando porém a do liturgia ((\r 
separada da de canto gregoriano, aquella terá o honorario 
de 750~00, e esta o de 250~00. Para oelfeito das licenças, 
e, em geral, de quaesquer faltas, dous terços do hon ora rio 
serilo considerados como ordenado, e um terço como gi·a-

J.Eis llE JR(;3 1'.\RTf. 11. li. 
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titicação. Os honorarios serão pagos ll vista de attestados de 
frequencia, passados pelos Reitores. dos ~el)llnariQs. 

Art. ·12. Os Presidentes, para. autorisarem os pagamentos 
dos honorarios, nos casos de licença, obiervaráõ as regras 
srgui n tes : ' 

t.a As licenças concedidas antes do etrectivo exercício não 
gozaráõ de honorario nenhum, ainda verificada a posse da 
cadeira. · · , , . 

2. • As que forem. concedidas por motivo de tnolestia po
deráõ gozar do ordenado, não passa~do de seis mezes ; e de 
metade do ordenado, se forem prorogadas até outros seis 
mezes mais : o mesmo se observará se forem concedidas pri
mitivamente por um anno, 011 mais. 

3. • l'assado o anno, cessará de todo o ordenado; assim 
como cessará, se as licenças forem OOAcedidas por outro 
qualquer motivo que não seja o de moleslia. 

4.• Se forem concedidas diversas licenças dentro domes
mo anno, serão todas reunidas para o cft'eito de se contar 
o tempo na fórma; das regras antecedentes. 

5.• Em qualquer hypotbese cessará a gratificação. 
Art. 13. No pagamento. dos honorarlos se observaráõ as 

regras seguintes, quanto ás fultas dóS professores: . 
1.• As faltas que forem justificadas por motivo de serviço 

publico gratuito, e· obrigatorio por lei, não prharáõ do 
ordenado, nem da gratificação. 

2. • As que forem justificadas p<>r motivo de molestia fa-
l'tlo perder sómente a gratificação. . . 

3. a As que nil.o forem justiftcadas, além de dous dias em 
um mez, · farão perder o ordenado, e a gratificação. 

4.• A perda do ordenado, ou gratiftcação na conformidade 
das regras 2. • e 3. •, será a dós vencimentos correspondentes 
ao dia, ou dias em que os professores faltarem ás li· 
ções, ou a qualquer acto proprio do professorado. 

Os reitores declamráõ nos attestados as circumstancias das 
faltas. . . 

Art. 14. A adopçllo dos compendios, que os profes&Ores 
dcveráõ' seguir nas prelecções. será da escolha dos Bispos ; 
os quacs deveráõ communicar ao governo os qqe houverem 
adoptado. · . : . 

Art. 15. Os actuaes professores, qualquer que Sf'ja o 
tempo de se.;viço que tenhão, ficão sujeitos a todas as dispo,-
sições deste Decreto. . 

Art. 16. As disposiÇÕes deste Decreto não comprehen
dem as cadeiras .daquelles Seminarios que as mantem com. 
seus patrimonios proprios, ou que para ellas recébem au-
:xilios das Assembléas Pl'ovinciaes, . . 

Art. 17. Ficlio rovogadas as disposições em contrario. 
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O MarqA de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador 
dct lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
o Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido .:a faç.a executar. Paii'Cto do· Rio de Janeiro 
em vinte dou5 de Abril de· mil oitotenrós 5e~nta e tres, 
quadragesimo segundo da lndependencia e do lm~rfo. 

Com a Rubrica de Sua lfagestildeolmpenêlôr. 

· Jlarque: de Olinda: 

DECRETO N. 3.074-de 23 de Abril de 1863. 

Declara sem eft'eito o ~o coocedjdo a Joaquim José Pereira de 
F1ro e outros,· para a constrac~o .de u.n caminho sebrc o mar que 
commuoique a rua da U oilo, no Saeo do Atreres, çom ~ do IJ!pe~:aclor, 
em s. Chrilltovlo, e transmitte o dUo privilegio a Antanio Dias de 
Souza Castro e José Pereira Tavares, sob as coodiçGes que se· pres-
creve. · · · · 

Não tendo sido observadas as condições que baixárlo com 
o Decreto n.• 1.087 de 13 de D~embro de 1852, que con
cedeu a Joaquim José Pereira de Faro e outros privilegio 
para a formação de uma Companhia, com o fim de cons
truir um caminho sobre o mar, para communicar a rua da 
União, no Saco do Alferes, com a do Imperador, em S. Chris
tovllo ; Jlei por bem Declarar de nenhum etreito o dito pri
vilegio, e transmittil-o a Antonio Dias de Souza Castro o 
José Pereir~ Tavares, mediapte as clausulas que lhes s~rllo 
prescriptas, logo que pelo Gonrno forem approvadas as res
pectivas plantas; devendo estas ser apresentadas dentro do 
prazo de 6 mezes, sob pena de .nullidado da presente oon· 
cessão, e a execução das obres começar seis mezes depois 
da approvação das referidas plantas. Palacio do Rio do 
Janeiro, em vinte tres de Abril de mil oitocentos sessenta 
e trcs, quadragcsimo ségllndo da lndependencia e do lm
perio. 

Com a Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Pedro de Alcantara Bellegard•. 
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DECHE'fO N. 3.075- d~ 23 de Abril "'863. 

Altera a organisaçlo do Dalalhllo de Infantaria n. 28, e !lo Esqaadrlo de 
Cavallaria n.o 5; e crêa mais um Batalhao no Munielpio de Gara-
nbuns da provincia de Pernambuco. · · 

Attendendo á proposta do Presidente da provincia de Per
nambuco ; llei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.o Fica reduzidoaseiscompanbiasoBatalblon. 28 
da Guarda. Nacional da província de Pernambuco. 

Art. 2. o O Esquadrão avulso do Cavallaria n. o 5, terá por 
tlistricto o 1\lunicipio de S. Bento. 

Art. 3.° Fica creado no Município de Garanbuns mais um 
Batalhão de Infantaria de 4 companhias, com a dcsignaçlio 
de 50 do serviço activo, o qual terá a sua parada no lugar que 
thc fúr marcado pelo Presidente da provinda na fórma da 
Lei. 

Art. 4. o Fica revogado nesta parte o Decreto n. • 1. lt-03 
do t,o de Julho de 18M. · 

João Lins Vieira Cansanslio de Sinimbú, do Meu Conselho, -
:Ministro c Secretario de Estado dos. Negocio& . da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rie de· 
Janeiro em vinte lt:.I'S do Abril de mil oitocentos ses
senta e .tres, quádragesimo segundo da Independencia e do 
Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

João Lins Vieira ·Cansansélo de Sinimbú. 

····-i 
DECHETO N. 3.076- de 23 de Abril de 1863. 

Elem a trrs Companhias a Sect;llo de Batalhllo n.• 2 do senito da re5er
va da Guarda Nacional da proviocia de Pernatnbueo. 

A tlcndcndo á proposta do Presidente da província de Per-" 
nambuco, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. t.• Fica elevada a Íl'tlS Companhias a Secção de Bata. 
lhlío n. o 2 do serviço da reserva, creada no Município de Páo 
d' Alho, da provincia,d&,Pernarnbuco. · 

Art. 2. o Fica revogado, nesta parte, o Decreto n. • 1.164 
de 15 de Abril de 1853. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\Ieu Conselho, 
Ministro c Secretario de I~stado dos Negocios da Justiça, 
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assim o tenha entendido o faça executar. 11alacio do Rio 
de Janeiro em vinte trcs de Abril de mil oitocentos ses
senta" e trcs, quadragesimo segundo da lndependeneia o do 
lrPperio. : 

Com a Rubrica de Sua Magestode o Imperador. 

Joio Li,;, Vieira Cansansao de slnirnbú: 

DECRETO N. 3.077 - de 23 de Abril de 1863. 

Crêa um Datalb:lo na freguezia da Luz da Provinda de Pernambuco. 

Attcndcndo á proposta do Presidente da Província do 
Pernambuco, Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.• Fica creado na freguezin da Luz da Província 
de Pernambuco, e subordinado ao Commando Supérior de 
Páo d' Alho da mesma Província, um Biltalbiio de Infanta
ria de r. Companhias, com a designaçlio de 51 do serviço activo, 
o qual terá a sua parada no lugar que lhe fõr marcado pelo 
Presidente da provincia na fórma da Lei. 
' Art. 2.• Fica revogado nejta parto o Decreto n.• 1.16t. 
de 15 de Abril de 1853. · 

Jolio Lins Vieira Cansan~o de Sinimbú, do Mett Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e raça executar. Pala cio do Uio 
de Janeiro em vinte tros de Abril de mil oitocentos ses
senta o tres, quadragesimo segundo da lndependenciá e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ?tlagcstade o Imperador. 

João Litzs Yieira Cansansiío de Sinimbú • 

..... 
Senhor. - O Poder Legislativo nlio consignou quantia 

para as despezas, no corrente exerclcio, com a verba - Se• 
cretal'ia de Estado do Ministerio da Agricultura, Commercio 
e .Obras Publicas-. visto que, ao tempo t>m que a respectiva 
Lei do orçamento foi votada, o dito Ministerio ainda não 
funccionava, e as sommas que dos do lmperio e da Justiça 
passá r a. o para aquelle, em virtude da I.ei n.• 1. 067 do 28 de 
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Julho de 1860;edos Decretos n.•• i.747 e·2.'148 de 16 do 
Fevereiro de 1861, nlio forlio sumciontes para·os gastos.eom 
a mesma Secretaria de EstadQ;, marcandO' o -dito ·Poder, , no 
§ 8. • do art. 3. o da vigente Lei do orçamento, para a· Yerba 
-Corpo de Bombeiros-, que hoje pertence ao Ministerio da 
Agricultura, sómente a quantia de 2S:St01108Ch como se vê 
das tabellas que servirão de base para a eonfet:çlo da mes-
ma Lei do orçamento. . -. · ~· 1 ; ~.í. 

Ora, não tendo a Lei n.t.061 de 28 de Julho de 1860 
tratado dos vencimentos -do Ministro, do Consultor e de 
outros empregados, bem eome a respeito dos gastos com 
a impressão do relatorio e de outras peças officiaes do Mi
nisterio da Agricultura, Commerci() tt Obras Publieas; e sendo 
insuficiente a quantia de 25:810~00 para occorrer ás des
pezas com o Corpo de Bombeiros, que em virtude do De
creto n. • 2.587 de 30 de Abril de 1860, faz hoje gastos 
superiores aos que fazia, porquanlo·aquelle Decreto, regu
larisando o serviço do dito Corpo, augmenlou o pelfSOal e 
fixou maiores vencimentos: · torna-se necessaria a abertura 
de um cre~ito supplementar de 96•~. sendo.80:2801000 
para faz('r face, como nos dons uJtimos aerelciQs, ,6Jt.des· 
pea;as com a rubrica -'-Secretaria de Esta4o......;. e 16:0101000. 
pará occorrer aos gastos com o Corpo de Bombeiros, le8QBdo 
se vê da tabella o demonstrações aqui juntas. 

A' vista pois do que acabo d& expender; peço liceu~ a 
Vossa Magestade para apresentar-.. Sua-Imperial Astigoa., 
tura o Decreto incluso, abrioclo-e·réCerido credito de!96:280~ 
par~t as verbas -Secretaria de··Estado-e ·Cor-po de Bom
beiros- do corrente exercício. 

Sou, . Senhor, com o mais pro. ru. ndo r. espe. ito,··-de;• 'V;()SS!t 
Magestade Imperial reveren4&..U~i&o-.o-:-:- Pedro M :4léatl-
tara Bellegarde. · · · -

DECRETO N. 3.078-de.24. de Abril de 1863 • 

.Abre ao !Uinisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas um 
credito supplemeotar de 96:UOIObO, pari occorrer, no actual eser
cicio, ás despezai com as terbu Secretaria de Estado e Corpo de »om
bei·ros. 

Sendo insumeientes as qáantias desUsadas• pera as des
pezas, no actu.al eserclcio, oom as vcrbaJ.- Secretaria de 
Estado o CorpO de Bomtieiroí~ elo Mloisterio da Agrieul~ 
tura, Commercio e Obras Publicas, Hei por bem, nos ter
mos do § 2.0 art. 4.0 da· Lei n.o 589 de· 9• de Setembro 
de 1850, e tendo ouvido o Conselho de Ministros, abrir 
um credito supplementar de ~:~000, a fim de occorrer 
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aos gastos daquellas verbas, o qual será dislribàido segundo 
a . ta beiJa quo com este baixa , .. e. bem assim presente 4 
Assembléa Geral Legislativa para .ser. approvado • 
. Pedro de Alcantara Bellegarde, ,.do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de :&tado doa.Negooios da Agricultura, 
Commercio e. Obras Pi1blicas~· .assim o tenha entelidfd'o e 
faça executar·'· . :Paltcio.do 1\io de Jaoeiro, etD vinte quatro 
de Abril de mil oitocentos seuenta. e tres, quactragesimo 
segundo da lndependencia e .do.Jmperio. · · · 

Com•-., Rubrica de Soa Magestade o Imperador. 

Ped,.o tÜ Alcantara Bellegarde. 

Tüella a que •e retere oDeereteD.0 3.0f8 
.. es'&a da'&a. · 

Verbas. 

Secretaria de Estado ....... ~~.............. 80:2801000 
Corpo de Bombeiros ................. ; .. • • 16:0001000 

96:28()JOOO 

Palaclo do· Rio de Janeiro em 24 de Abril de 1863 .. ~ 
Pedro de Alcantara Bellegarde. · · · 

!)espeza. r~ua e por fazer. 

Com os vencimentos do Ministro. 12:0001000 
Idem do Consultor ... ~-.... ;... 6:~ 
Idem de 4 Directores ...... _,. ··--~·:~ 
Idem de 6 Chefes de Secção .•.•. •. ~-~ ;GOOJOOO 
Idem de 9 Primeiros Officiaçs~ •. ·.)l~:~ 
Idem de 8 Segundos ditos ..... _,_ 20,:0001000 
Idem de D Amnoenses.. • .••. 14:40f»H))O 
Idem de 1 Porteiro •••.••.... ,.. ·1 :~ 
Idem de f Ajudante do mesmo. 1 :200&000 . 
Idem de 6 Contínuos ........ ~.n ,4:8001000 
ldern de 3 Correios ............. · 3':600~~ 

135:800~00 
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Tt'ansporto .•..• -.;. 135:80mPOOO = 

Para cavalgadura c arreios dos ' ·· 1 : • 

ditos correios, á razao de 160~. · 41S0t000 
rara a diaria de 1~000 aos mes-

mos, quando estiverem de ser-
viço ••..•.••......•...•..•• 

]>ara a impressao do relatorio, etc. 
Papel, pennas, tinta, etc ...... . 
Para gratificar a dous empregados 

1:0951000 
. 20: 000~000 

7 :2551000. 

que servem no gabinete do Ml-. 
oistro ................... ; . . 5:400i()()O 

A dcdu2ir: 

lmportancia mandada pllr á dis
. posição deste Ministerio pelo 
··-do Imp~rio, como consta do 

Aviso de 15 do Julho de 1862. 
Idem pelo da justiça, como tam

belll consta do Aviso de 28 do 
Ago~to do 1~62 ...... ,. ..... 

--- 170:000~000 

40:000~000 

,4~:'720~q 
--- '8'9:'7203000 

Dellcit.. . • • • • • . 80: 280~000 

. Contabilidade Central do Ministerio da Agricultura, Com
metcio c Obras Publicas, em~ de >Abril do 1863 . .;.... Ber-
nardo José de Castro. · · · · 

DemonstraçAo da despeza. eom a Terha- Ce.rpo 'de Boan• 
· belros -, do Mlnlatel'lo •• A~oltara, (1...._ell'élo e Ghr"s 

Pnblleas, durante o e'J(erelclo· de t 88.;.;.t88'. • · · · · 

Despe::a feita e por fazer. 

Vencimentos do actual Director .• 
Idem do ajudante •.••........• 
Idem de 2 Commandantcs de 

secçiio, a 1 : 40~00.' .•...... 
Idem de :1 I nstructor interino, 

com 50~000 m1msaes, a contar 
do mez passado ••..•.••••••. 

· Idem de 1 Chefe ajudante, diaria · 
de ~~~oo ........ ; . .-... · .... . 

~jem de 2 Chefes de secção, diaria 
de t;,4.00 .................. . 

2:61~00 
1:950&000 

2:800\'IJOOO 

f50t{)OO 

876~ 

1:0~00 

9:408~000 
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Transporte.: .. -•. "; 9:408~000 
Idem de 10 Chefes de turma, 

diaria dtl 1~200............ 4:380;,000 
Idem de 10 Chefes de bomba, 

diaria de 1~100............ 4:01~00 
Idem de 50 bombeiros, segundo 

o Aviso do Ministerio da Jus
tiça de 24. de OutubrQ de 1860, 
com a. diaria de 1~000..... 18:250~00 

---------- 36:053~000 
Fardamento para as praças do 

Corpo .... ; .. .. .. . .. . • .. . .. 4: 000~000 
Reparos de bembas c outras des-

pezas.. • . • • • • . . . . . . . . . . . . . • 1: 757jCOO 
--- 5:7571000 

A deduzir: 

lmportanela que. do 1\finistcrio 
da Justiça passou para este, e 
que no § 8.•, art. 3.• dá 'vi-" 
gente Lei do orçamento teati 
incluida para 'ser appJj«;~~~ iis 
despczas de que SQ trata;.·~ 

Dcficit. •..•.• 

41:8tO!'tOOO 

25: st o~ooo· 
16:000~00 

Contabilidade 'central do Ministerio da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, em 24 de Abril de t863. - B~r
nardo Joiê 'd• Castro. 

DEOI\ETO N. 3.079- de 25 de Abril de 1863., 

Determinando o numero e categoria dds misSIJes diplomaticas que convém 
manter nos paizes estrangeiros. 

Attendendo ás conveniencias do serviço publico, llei por 
:Item modificar o Decreto n.• 941 de 20 de Março de 1852,
expedido em execução do art. 2.• da LAi n.• 614. de 22 de 
Agosto de tli5t, da manf'!iJ"a seguinte : 

JJ!IS DE 1&63 PARTE II. lã. 
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Art. 1.• As Legaç!Ses do lmperio na America e na Europa 
serllo as seguintes : 

' Palze• em que o 
Suas eatecol'lu. .......... , ... Jmperlo mau • 

temLepçies. p..Se~ater. 

-
AIIEI\ICA. 

Estados- Unidoa da 
1 Enviado 'ex~aordióário e America ......... 

Ministro Plenipotenciario. 1 Secretario e taddido. 
Republica Argentina .• 1 Ministro Residente •••••.• t Addldo seniodo de 

Secretario. 
llw:!bliea Oriental do 

ruguar .......... t Ministro Residente •.••.• , t Secretario e 1 addido. 
Perõ ................ 1 Ministro Residente ••••••. t Addido servindo de 

Secretario. 
Bolívia .............. 1 Encarregado de Negoeios •• t Addide. 
Cbite ............... 1 Encarregado de NegcScios. 
Veneznel~ova-Gra· 

nada e uador ••.. t Encarregado de Negocios. 
:raragnay., .......... I Encarregado de Nqocios .. I Addido. 

I.OilOPAo 

6lri-BreCanba ..... , • , l Enviado EltraordiDario e 
Ministro Plenipoeeaciario. 1 Secret. 1 3 addidos. 

rrauça .............. I Enviado E1traordinario e 
Miniatru PteDipo&eDcilrio. I Secre&. e 2 addidoa. 

Portugal ............ 1 Enviado JbtraOrcliiHirio e 
1 Secret. e! addl'clos. 

Pruuia, CidadesHan-
Ministro Plenlpo_tendario. 

seaUcas, Hanover, 
Jl'eek I em b'::.to, -~werin e S 'tz 
e Oldemburgo .• , •. 1 Enviado Ettraordinario e 

Ministro Plenttenciario, J Seccetario e 1 addicltf. 
Austria ........... ,, 1 Ministro Resi ente •••• , , • 1 Addido servindo de 

Secretario 
Russia .............. 1 Ministro Residente ... , ... t Addido servindo do 

Secretario • 
Italia .............. , 1 Encarregado de Negocias. 
Roma ............... 1 Encarregado de Negocios. 
Hespanba ........... t Encarregado de Negocios. 
Hollanda ............ 1 Encarregado de Negocio&. 
Be~ica .............. 1 Ministro Residente , , , •• , • t Secretarie e·.l 'ddido1 
lia era,Wurtemberg, 

Grao-Dueado de. Da· . 
den, Hesse Eleito-
ral, Hesse Grli-Du- ' esl e Conrederaçlo 
Suisia ... , ........ 1 EnearregadG de Ncg,ocios. 

:Dioamarca, Suecia e 
NoJQe!a ........... 1 Eacarregado de Nej!ocio•. 
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· . Al'l 2.• Os empregados actuaes que nto puderem atr 
aposentados, nem contemplados no presente quadro do Corpe 
Dllllomalico, ftcariõ em disponibilidade até que lhes caibll 
entrar nas vagas que se derem. 

O Marquez de Abrantes, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negoclos Estrangeiros, o tenha anim 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de laneiro .em 
~ate clnoo de Abril de rnll oitocentos seasenta e tres, qua· 
dr1psimo segundo da lndependimcil' e do lmperlo. 

Com a Rubrica de Sua Magestadt e Imperador. 

Marque:;. de Abrflnles. 

-···-
DECRETO N. 3.080- de 27 de .~bril de 1863. 

Abre ao lllillilterio da Fazenda um eredit9 S.l!PID!!!Dentar de 1. 140: 7461 
. . para 'o :aehidõ:Te'1Cft~J.J63. · · · . 

, ·- -!'-)·~r·:~ ... ,., .• '··~ .,. .. 

· ·Nfio sendo sufficiente ;.'par~ • ~ despeza do Ministerló da 
Faz"nda no corrente exercicié) o credito da Lei n.• 1.114 
de 27 de Setembro de fS60, mandada vigorar no mesm() 
exercício pelo Decreto n.• 1.149 de 21 de setembro de 
1861 : Hei por bem, de conformidade com· o ' 2. • do art. 
4.• da Lei n.• 589 de 9 de Setembro de 1850, e tendo 
ouvido o Meu Conselho de Ministros, abrir o de 1.840:766~, 
distribuido conforme a tabella,annexa, o qual será levado 

. em tempo competente ao conhecimento da Assembléa Geral 
Legislativa. 

O Marquez -de Abraotes, Conselheiro de Estado, Se
tlaftor do lmperio, Ministro e Seeretario de Estado dos 
N8!()Cios Estrangeiros, e interino dos da Fazenda, e Pro• 
lidoilte do Tribunal do Tbesouró Nacional, assim o tenha 
ebtendido e faça exetlutar. Palacio do· Rio de Janeiro. em 
?iate sete de Abril de mil oitocentos ~nta e tres, qtta
dtagesiino segundo da lndependencia e do Jmperio. 

tom a Rubrica de Soa Magêstadé o l'mperador. 

MarfJUU de Abranlfi. 
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Tabella a que se refere Q Decreto n.• 3.080 desta data. 

Art. 7.• da Lei n.• 1.11r.. de 27 de Setembro de 1860, 
mandada vigorar no exercício de 1862-1863 pelo Deereto 
n.• 1.149 de 21 de Setembro de 186t. 

~-~ Juros da divida interna fundada ..• ~· 
4. • Caixa de Amortização, filial da Ba-

hia, etc ..••..••••••.•..••...•. 
S. • Juizo dos Feitos da· Fazenda .•••••. 
9.• Estações de arrecadação .•...•.•.... 

17. Prcmios, descontos de bilhetes, da Al
fandega, commissões, corretagens, 
seguros, juros recíprocos, agio do 
moeda c metacs •...•.... , •...•• 

18. Ju:·os do cmprcstimo do cOfre de 
orphãos ....•.•••......•..•.... 

19. Obras ..•...••..•.•••...•.•....•.. 
:!0. Eventuacs ....••.••••••••.•••.••.. 

734:766~0 

32:000~ 
.20:000~00 
450:000~000 

192:000~000 

200:000~000 
200:000~00 
12:000~000 

1.84.0:766~000 

Palacio do Hio de Jrtneiro em 2.7 de Abril de 1B63.
Marque;; de Abrantes. 

-···-
DECHETQ N. 3.081-dc 28 de Abril de t863. 

Autorisa o cr.edito supplementar de 1.598:8948700 para as desptzas 
do uíinisterio da gúêrra no exercício de 1862 a 1863. 

Não sendo sufficientes as quantias votadas pelo art. 6. • da 
lei n. • 1.11r.. de 27 de Setembro- de 1860, e mandada con
tinuar em vigor polo Decreto n.• 1.149 de 21 de Setembro 
de 1861, para as despezas do Ministerioda Guerra em dhersas 
verbas no exercício de 1862 a 1863 ; Hei por bem, na fórma 
do% 2.• do art. 4.• da Lei n.• 589 de 9deSetembro de 
1850, e tendo ouvido o Meo Conslllho de Ministros; ntorisar 
o credito supplementar de 1.õ?8:89~700~ distribuido pelas 
rubricas mencionadas na tabeJia junta ; devendo em tempo 
competente , esta medida ser levada ao conhecimento da 
Assembléa Geral Legislativa. 

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordfto, do Meu Con
selho, Ministro e Sec:rctario de Estado dos Negocios da 
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Guerra, assim o lenha entendido e faça exeeutar. Palacio 
do Rio de Jane4ro em vinte oito de Abril de mil oitoc11ntos 
-essenta ·e tres, quadragesimo segundo da lodependencia e do 
lmperio. · 

' ' ' .t· 

Com a Rubrica de Sua .lfagestade o Imperador. 

di"' iJ! '• • · Polydoro da .FtH&seca Quintanilha Jorditi. 

Tf)bélla distributiva do credito supplementar autorisado 
•1·, por decreto desta data para o exercicio de 1862 a 1863. 

Art. 6.• da lei n.• 1.114 de 27 de Setembro de 1860 o 
Deeteto n. o 1.149 de 21 de Setembro de J861. 
.. § 1. o Secretaria de Estado e repartições 
t~anexas. •. . • • . . . • . . • . . • • . • • • • . • . . . . • . • • 43:700~~00 
'''~'§ a.• Arsenaesde guerra, armazens de ar· 

· ~got bellicos e conselhos administrativos •• f.356:236l)767 
• ·. ;;.§:-6.• Corpo de saude e hospitaes •• _..... 122:94~924 * ·1' 10. Gratificações diversas , ajudas de 
Ç1~· e recrutamento.................... 35:000~000 

·-'; t'f·t. Fa6~icas ....... ; ...... ;. ~...... f8:853ml90 
• t2. Presídio de Fernando de Noronha.. 22: 158J319 

Rs .••• 1.598:894~700 

Pafacio do Rio de_ Janeiro, em 28 de Abril de 1863.
l'ol!ldrwo da Fonseca (}Ni'ltanilha Jordão. 

-···· 
·->m DEOBBTO N :·.a:os! ...... de 28 de Abril de 1863 . 
.w:~t~r··" .. ~· -~,:-.~1,.- ~ •:J. .. ,.·.y} ;-l~~- .: ,· . 

· ·~~1lo•~,·--~Jfl;4é-&&do..aaior de 2.•.classe. 

··-•·' Usando. da autoriíaçlo coiíee4ida pelo § 1.• do art. 6.• 
"' • Lei n.• 1.163 de 31 do Julho de 1862 ; Hei por bem de-· 
I' ,terminar o seguinte: 
1r Art. t.• O quadro do C-orpo d~ Estado-maior de 2.• classe 

constará de: · . ' 
'-'*~': 6 Coroneis. 
!lltj 8 Tenentes-coroneis .. 



12 Majores. 
18 Capitles. 
18 Tenentes. 
18 Alferes. 
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Art. 2 :• No quadro do artigo aQteeedente só serlo admit· 
tidos officiaes capazes de serviço acti\'o. 

Art. 3. • Os actuaes officiaes do Estado maior de 2. • classe 
capazes de serviço. acti'o • que exéederem. o quaclro do 
art. 1. • ficaráil aggregados ao corpo , e irllo entrando em 
ctreclividado logo que oeeorrerem vagas, e os que forem 
julgádos capazes sómente dit serviço passho OeariO tambem 
aggregados e serão reforniados de éonformidade com as 
leis em vigor. 

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordiio, do Mou Con
selho , Ministro e Secretario de Estado · dos Negoelos · da 
Guerra, assim o tenha entendido e taça éleclltar. Palacio 
do 1\io de Janeiro em vinte oito de Abril de mil oitoéeiltos 
sessenta e tres, quadrage~hJio segundo. da _lndepen_clencla.• 
do lmperio. . · · · · 

Com a · Rubrica' cie ~~_uã Maaestád& o ~~~~•~:~ 

Polydoro da Fon•tcs Quintanilhii í.oillo: 

I --·-

DECRETO N. 3.0&3--de 28. da Abril de t88l. 

Approva o regulamento parà as eseola~_.~ili.ta~ do imperio. · 

Usando da autorisaçlio concedida pt>lo § 2.• do art. 6.• 
da lei n 1.163 de 30 de Julho de 1862, Hei por bem 
ap~rovar o regulame~to_,:PI~I Jt,S.,~lds militart'll do im
perio que com este baixa, assl!Jn&do por Polydoro da Fonseca 
Quintanilha Jordão, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Guerra , que assim o 
tenha entendido e,fhça e&etQ&ar~ ,, Palacio do:Rio de' Janeiro 
em vinte oito de Abril de rnU. eitotentD• ..,uenta e tr.,, 
quadragesimo segundo da lodependenof.a e de lmpetio. 

Com a Rubrica dé Sua Magestade o lmperiador •· 

Polydoro d4 Fon11ca Quintanilha I ordiro• 
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~05_ ESTABELECIQNTOS DE INSTJ\UCÇÃÓ MIUTAR. 

Art. 1.• A instrueçlo militar theorica e pratica será 
dada nos seguintes estobolechnentos: 

t.• Escolas rcginumtaes. 
.. 2. • Escolas preparatodás. 
· 3. • Escola militar. 
. 4. • Escola central. 
. A.rt, _ 2. • · As e_scolas de que trata o artiKo antecedente 
dó·. JÍJjeitas á disciplina militar e subordinadas 80 1\linistro 
f! Secretarip de Estado dos Negocios da Guerra, ficando as 
do. ~ 2. • sob a jpri~iççl~ do. co~_mand~tnte da eswla miJitar, 
seQi · prejoi~ das atttibuiÇ(Jei que tem os presidentes de 
PI'Qtmr::il sobre w~os os estabelecimentos existentes na'7 
que•ta 'em quo exércem sua'autoridadê; e as do n.•t.• subor· 
dinadas aos com mandantes das armas ou á autori<JW q11a 
•uu vezes fJZer. · 

Art. 3. • Nos lugarf\s em que houver escola preparatoria, 
o governo poderá annexar-lhe uma escola regimeatal com 
a instrucção pratica relativa ás tres ar.mas de linha. · 

Neste caso poderáo deixa·r de funccionar as que existi
rem em todos, ·ou em alguns dos corpos estacionados nesses 
IPgtJ"es. . 

.Ar~. 4. • As es~otas re.jment.~s. emquanto anuexas .ás 
prepiár.atorias, serlo iounedtf.tamJi)te $u!)ordinadas.aos com-
manda.ntes destas. · 

ftnlut.n.: 

Asi. 5. • las escolps r•im~JJtiHI alo 41Wli.Padu a forQ~ar 
_.. iaferipres com a indlspensavel instru'cçlo para -o 
serviço dos corpos do exercito, 
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Esta instrucção comprehende: 
1. o Para todas as· armas: leitura,. calligrapbia, doutrina 

christãa, as quatro operações sobre nu10eros inteiros e fracções, 
tanto ordinarias como decimaes, metrologia, desenho linear, 
as priRcipaes disposições da legislação penal militar, e os 
deveres do soldado, cabo de esquadra, forriel e sargento, em 
todas as circumstancias do serviço de paz e de guerra. 

2. o Para cada uma das armas: a instrucção pratica res
pectiva, que será regulada por programmas organisados 
pelo conselho de instrucçllo da escola militar e approvados 
pelo governo. 

Art. 6.0 Não serão admittidas á frequencia das escolas 
regimentaes as praças que contarem mais de tres annos do 
serviço, salvo ficando obrigadas a servir por mais dous annos 
depois de julgadas promptas na instrucção respectiva, con-
lürme a arma a que pertencerem. . 

Art. 7.0 O ministro da guerra na cõrtc, e Qs com_man
dantes das armas ou a autoridade que suas v.ezes fizer 
nas províncias, marcaráõann.ualmente o numero da.s praças 
que devão frequentar cad~~ola regimen~l,. attendendo á 
forç& dos corpos e ás ne~Wd·.A~ do,serviço<_ Onql~tarios 
sempre serão preferidos; e énl~e todas as praÇ~~s do:,)D~mo 
corpo, sê-lo-hão as que, a jliizó do respectivo comma,nd~'nte, 
se achm·em nas Rlelhores condições morae~, int~Iieet~aes e 
physicas. .. !' ~ , , • 

Art. 8. 0 Nenhuma praça poc;le~á, frequentar.a e~ol~ por 
mais de dous annos. · · · l· . 

Art. 9. 0 As.pra~s-~lúrri~os .aa -~cola se!iiO dispensadas, 
dura-nte o tempo lectJvo, dos serv1ços regtmentaes que as 
obriguem á ausencia do quartel por mais de 48 hor:as, 

ArL 10. Os professores das escolas regimentael! serão 
officiaes ou officiaes inferiores nomeados pela autorid'fe a 
quem estiverem subordinadas, ~b proposta dos co~man
dantes dos corpos respectivos. Durante o tempo que servirem, 
perceberáõ a gratificação de 20~00 mensaes. 

Art. 11. Cada escola terá um só pNfessor, que será o 
director della, e um ou mais adjuntos, conforme o numero 
de alumnos; não excedendo porém de um, se esse numero 
fõr menor de 20. 

Art. 12. Os adjuntos serão escelhidos pelo commandante 
do corpo d'entre os officiae$ jnferiores e cabos de esquadra 
com as precisas habilitações , e perceberáõ mensalmente 
a gratificação de 10~00. · 

Art. 13. Os professores scrãe substituídos nos seus im
pedimentos por quem o com mandante designar i devendo a 
autoridade, a quem estiver sujeita a escola, re~ber disso 
participação immediata do mesmo commandant-e. 
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Art. H. O commandante do corpo, ouvindo o professor 
formulará o regulamento para o rcgimcn interno e policia 
da escola, emprego do tempo e detalhes do estudo; mas 
nenhuma disposição terá vigor permanentemente, sem appro
vação da autoridade a quem estiver sujeita a mesma escola. 

TITIJLO 111. 

DAS ESCOLAS PREPARATORIAS. 

Art. 15. As escolas prcparatorias são destinadas ao ensino 
das doutrinas preparatorias exigidas para os cursos militares, 
c a instrucção pt·atica elementar das dill'erentcs armas. 

At·t. 16. O governo poderá crear escolas preparatorias na 
córte c nas províncias em que julgar nccessarias. A da córte 
será annexa á Ascola militar ; e terá internato em condições 
analogas ao dos alumnos da mesma escola militar, reduzindo
se ao indispeosavel o pessoal administrativo marcado neste 
regulamento para aquellas escolas. 

Art. 17. O curso das e'lcolas preparatorias será de dous 
aonós, no:> quaes se ensinará: grammatica portugueza e 
fr1oceaa ; traducçao e exercícios desta língua ; historia e 
geographia, especialmente as do Brasil, arithmetica, algebra 
elementar, geometria, trigonometria plana, desenho linear e 
geumetria pratica; administração de companhia e dos corpos. 

O governo estabelecerá o programma para a divisão deste 
curso ; e poderá, se julgar conveniente, annexar-Ihe o ensino 
da língua ingleza. 

Art. 18. A instrucção pratica será distribuída de modq 
que, no fim dos dous annos do curso, os alumnos estejão 
habilitados a exercer nos corpos das respectivas armas as 
f11ncções de oficial inferior, e nos de infantaria ou cavallaria 
as de subalterno. 

Art. 19. Para a matricula e frequencia destas escolas 
oxige-se: 1. •, ter praça no exercito e idade menor de 25 
anoos; 2. •, licença do ministro da guerra na côrte, e dos 
p1·esidentes nas províncias; 3.•, ler e escrever correctamente 
o porluguez; 4. •, pratica das quatro operações sobre nu me
ros inteiros; 5.•, robustez verilicada em inspecção de saude. 

Art. 20. Nenhuma praça poderá frequentar as escolas 
preparatorias por mais do quatro annos; e, salvo o caso 
de molestia provada, ou desempenho de serviço obrigado, 
ser-lhe-ha descontado do tempo de praça todo o de frequencia 
sem aproveitamento. 

LEIS DE 1863. PARTil 11. 16, 
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Art. 21. Para á t't~gcncia das aulas haverá trcs professores 
c dous atljnntos, dislribuiLios segundo o programma do quo 
trata o art. 17. 
- Art. 22. Iloverá mais: t.•, um commandantc, official 

superior com as precisas habilitações scientificas e que não 
seja empregado no ensino thcorico ou pratico: nos seu:> 
impedimentos será substituído pelo oficial mais graduado 
d'entrc ao professores e ernprrgados da escola; 2. •, um 
ajudante, ollicial do exercito, tenente ou c:~pitão, que lenha 
pelo menos o cmso de infantaria ; serve immodtatamcnt'l 
sob as ordens do commandante, sendo cspecialmel)te encar
regado da policia do estabelecimento.; 3.", lt'es instructores 
para as diiTerenlcs armas, aos qut~cs competirá lambem dar 
iHstrucção de gymnastica, equitação, esgrima c natação ; 
4. •, um secretario, oficial do exercito, caJ•itão ou subal
terno, e úrn am:mucnse; 5. •, um porteiro c dous guardas. 

Art. 23. O commandante e os professores serão nomeados 
por decreto; todos os outt·os empregados, á exccpção dos 
guardas, cuja nomeação pertencerá ao commandante, sê-lo· 
hão pelo' ministro da guerra. 

Art. 2'L O commandante terá os vencimentos .de en
genheiro em com missão activa, 11endo reputado chefe; os 
instructores, o ajudante c o secretario, os de estado-maior 
de 1. • classe; c os professores e adjuntos, os mesmos que 
os da escola militar. O porteiro, que poderá ser official 
subalterno ou capitão reformado, terá a gratificação men
sal de 40:11l000, a qual competirá tambem ae amanuense, 
se fôr paisano. Os guardas serão cabos de esquadra ou officiacs 
inferiores, e além dos seus vem,imenlos terão a gratificação 
de m~ooo, mensaes. 

Art. 25. Os ,professores serviráõ por commissão, e o de 
mathematica set·á necessariamente official militar, tendo, 
com approvações plenas , o curso mathematico., ou pelo 
menos o de artilharia, conforme a presente organisaçllo, ou 
a dos regulamentos anteriores das escolas central e militar. 

Art. 26. O govemo designará annualmente o numero dos 
alumnos que devem sm· admittidos á matricula; os que 
forem approvados nas doutrinas do 1. • anno poderáõ matri
cular-se no seguinte sem dependencia de nova licença. 

Art. 27. E' livre aos alumnos, depois de approvados em 
todas ou em qu~lqucr das aulas das escolas preparatorias, 
voltarem ao servtço de seu.s corpos, ou proseguirem na côrte 
os estudos da escola militar, se tiverem concluído o de todas 
as doutrinas preparatorias com approvação plena pelo. menos 
na aula de mathematicas; os que porém tiverem approvação 
simple!l na dita aula, não poderáõ continuar os referidos estu
dos sem prévia licença do ministerio da guerra. 
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O governo lhes dará passagem gratuita para a cMte. 
Art. 28. Sempre que o numet·o de alumnos exceder de 80, 

formar-se-hão duas ou mais companhias, de modo que cada 
uma não tenha menos de ~O atum nos. Cada companhia terá 
um commàndante, capitão elfectivo ou reformado, ~om o 
vencimento que compete aos officiacs do exercito no desem
penho de igual serviço, e sendo incumbido de toda a escriptu
raçllo e detalhes administrati'vós, como em qualquer compa
nhia dos corpos arregimentados . 

. Art. 29. Aos professores, adjuntos e mais empregados da 
escola é a·pplicavel tudo quanta, relativamente a faltas e li
cenças, so acha disposto para os empregados de igual cate
goria da escola militar. 

Art. 30. Será applicavel aos alumnos das escolas prcparato. 
rias a mesma penalidade estabelecida para os da escola mililar. 

Art. 31. Haverá um conselho escolar, composto do com
mandante como presidente, e dos professores c instructores 
como membros. A este conselho competem as mesmas obriga
ções designadas pat·a os tres conselhos da escola militar, 
no que mr applicavol. 

Art. 32. O conselho de instrucção da escola militar or
ganisará e submetterá, como informação, á approvaçllo do. 
governo, pmgrammas regulando: 

1." O processo dos exames. 
2." A distribuição do tempo, para combinar do rntldo 

mais· conveniente o ensino p1·atico e theorico durante o anno. 
3.• A duração do anno lectivo, tempo das lições diârias, 

época dos exames, dias feriados c fé•·ias. 
Art. 33. Em cada anno o commandanle da escola re

metterá ao presidente da província c ao commandante dà' 
escola militar um relatorio circumstanciado de tudo o que 
houver occorrido durante o anno lcclivo, emittindo sua·· 
opinião sobre os melhoramentos e necessidades do estaJ>·e~ 
lecimento, ouvido o conselho escolar. 
·Art. 34. As ctapes dos atum nos serão cspeciaes e flxndas 

semestralmente pelo governo, ouvindo as thesourarias de · 
fazenda das respectivas rrovincias. 

Art. 35. Os vencimentos dos alumnos serão tirados por 
prets organisados pelos commandantes das companhiàs e 
rubricados pelo commandante da escola. 

Art. 36. Os alumnos trnjaráõ o uniforme que o governo 
designar. 

Art. 37. As approvações obtidas nas escolas preparatorias 
serão válidas para a matricula na escola militar . 
. ·Art. 38. O commandantc da escola militar inspeccionará, 
ou· fará inspeccionar po1· um seu delegado, quando julgar 
oon vcnientc, as escolas preparatorias das províncias. 
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'I'ITllLO IV. 

·DA ESCOLA ~IILlTAR. 

CAl,lTULO I. 

J:NSTl\lJCÇÃO. 

Instituição da escQla e bases geraes da instrucçiio. 

Art. 39. A escola mililar é destinada á instrucção lhcorica 
e pratica, não só dos alumnos militares que, depois de 
habilitados nas doutrinas das escolas preparatorias, se propu
zerem á adquirir os conhecimentos especiaes ás armas de 
infantaria, cavallaria e artilharia; como lambem, ma~ só 
na parte relativa a esses conhecimentos, dos alumnos militares 
que se destinarem aos eJtudos proprios dos corpos do estado
maior e engenharia militar. 

Art. 40. As doutl'inas que constituem o ensino thcorico 
da escola militar serão distribuídas pelos seguintes annos o 
cadeiras: 

1. 0 inno.- 1.• Cadeira.- Algebra superior, inclusive 
a theoria das scries. Geometria analytica de duas e Ires di
mensões. 

2.• Cadeira.- Physica experimental, precedida das noções 
indispensaveis de mecanica. Chimh:a inorganica, e suas 
appllcaçõcs á pyrotochnia militar. 

Aula.- Desenho topographioo. Topographia c reconhe
cimen'o do terreno. 

2. 0 Anno.- t.• Cadeira.-Tactica; eslrategia; castra
metação ; historia militar; fortificação passageira, e noções 
de fortificação permanente. Noções elementares de balística. 

2. • Cadeira.- Direito das gentes com a pplicação aos usos 
da guerra, prect:dendo as noções indispensaveis de direito na
tural e direito publico. Legislação militar. 

Aula.- Desenho de projecções. Gcomet•·ia doscripliva, 
comprehendendo o estudo sobre os l'lanos cotados e sua appli~ 
caçll.o ao de$enftamento, 
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3. o ,11mo.- 1.• Cadeira.- Calculo <liffcrcncial e inte
gral. 1\lccanica. nalislica thcorica e applicada. 

2.• Cadeira.- Tcchnologia militar. Aa·Lilharia. Principars 
systcmas do fortificação permanente. A taque e defesa da:i 
praças. l\linas militares. 

Aula.-Descnho de fortificação o das machinas de guerra . 
. Art. 41. Conforme a distribuição annual do tempo lcclivo, 

poderá o estudo do calculo diiTcrencial e integral cornec;ar 
no 2. 0 anno, para os nlumnos das armas scientificas, nos 
dias em que não hou,·cr cm;ino de direito. 

Art. IÍ2. O curso de infantaria c cavallaria constará dos 
dous primeiros annos da escola militar, c o de artilharia 
dos tres annos da mesma escola. Os cursos do estado-maior o 
o de engenharia militm· comprehenderáõ lambem esses Ires 
annos, c mais o estudo complementai' na escola central. 

Art. 43. D'entrc os alumnos que concluírem o curso do 
infantaria c cavallaria, serão propostos annualmcnte pelo 
conselho de instrucção da escola, aqucll·~s que possão matri
cular-se no curso do artilharia; do mesmo modo, d'cntre 
os que concluírem este ultimo curso, serão pa·opostos aquellcs 
que tcnbão de completar na escola central o de estado
maior de 1.• classe, ou o de engenhaa·ia militar; compelindo 
ao governo r1lsolver áccrca dessas propostas, quo serão consi
det·adas como infonnação. 

Art. ~4. O governo, quando julgar conveniente, poderá 
mandar: 

1. o Que vão praticar na escola militar os officiars su
balternos dos COI'pos o armas do exercito, por tempo que 
não exceda de um anno. 

2.0 Que alli se instruão em geral quaesquer praças do 
exercito em todas as especialidades do serviçü de guarnição 
e de campanha. 

3.• Que se complete na mesma escola a instrucçlio das 
praças, que nos corpos tem serviço especial nos termos do 
art. 60 deste regulamento. 

Art. 45. O ensino pratico se comporá: 
1.• Da instrucção geral militar para os alumnos. 
2 • Da instrucção especial ás armas a que forem destina

dos os mesmos alumnos. 
8.• De uma instrucção complementar para os officiaes e 

pt·aças referidas no artigo antecedente. 
Todas estas partes do ensino pratico serão reguladas por 

programmas organisados pelo conselho de inslrucção da es
cola e approvados pelo governo, 

Art. 46. ltegular-se-ha ainda o ensino theorico c pratico, 
de modo que no fim dos respectivos cursos os alumnos 
possao achar-se aptos para o bom desempenho das ftUlct;õcs. 
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de sui.Jallerno o capitão em todas as situações de paz c 
du guerra, ~onforme a arma a que pertencerem. Entretanto 
os mesmos alumnos poderáõ ser obrigados depois de lerem 
concluído os respectivos ccrsos, á continuação dos éxercicios 
praticas por mais tres a seis mezes, a juizo e sob proposta do 
conselho de instrucç1io, convindo nisso o governo. Dumnto 
cstn tempo a instrucção dos alumnos versará principalmente 
sobre o serviço ordinario das tropas, e evoluções da respectiva 
arma, c sobre o serviço em campanha applicado ás circums
tancias do terreno, tanto quanto ft\r possível. A respeito 
desses alumnos, no caso de in habilitação, se procederá nos 
lermos da ultima parte do art. 48. 

Art. 47. A instrucção dada ás praças que tiverem o curso 
das escolas rrgimcntt~es, comprehendení tudo o que fôr ne
ecssario, para quo as mesmas praças possão preencher as 
funct;ÕL'S de ollicial inferior esubnlterno, quanto a parte pura
mente pratica. 

Art. 1.8. Nenhuma praça que tenha o curso dns rscolas re
gimcnlaes pcrmanccrrá na escola militar na qualidade dn 
pratica•1tc por mais de um anuo ; as outras porém poderáõ 
demorar-se atl1 tres annos, durante os quaes tambcm se lhes 
poderá dar a inslrucção theorica daquelle curso. Tanto urnas 
como outras passaráõ por exames semestraes; e se forem 
in habilitadas, as primeiras uma vez, c as segundas duas, 
serão recolhidns aos seus corpos, fazendo-se declaração desta 
circumstancia na respectiva guia. 

Os ofliciaes rsubalternos dos corpos c armas do exercito 
que forem mandados pelo governo praticar na escola, passaráõ 
igualmente por exames de sulliciencia no fim de seis mezcs 
de pratica; c se forem in habilitados poderáõ, a arbítrio do 
governo, ser despedidos da escola, ou continuar nella outros 
seis mezcs, exercitando-se no que fOr estriclamentc ncces
sario para poderem bem desempenhar as funcçõcs dos 
seus postos c as do posto irnmcdiatamentc superior, nos 
termos do regulamento da lei de promoções do exercito. 
Se tornarem a ser in habilitados, não podcráõ fazer o exame 
pratico exigido no citado regulamento senão seis mezes 
depois, tendo servido effectivamcntc durante todo este tempo 
em um corpo da sua arma. 

Art. /~!). Os olliciaes subalternos, c as outras praças 
que o governo mandat· praticar na escola militar, serão dis
pensados de assistir á parte da instrucção, em quo so mos
trarem sullicientementc habilitados perante um jury especial 
nomeado pelo com mandante da mesma escola. 

Art. 50. Os officiacs c praças, cuja instrucção pratica hou
VCl' sido por qualquer motivo retardada, formaráõ classes 
á parte. 
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Art. 51. O systoma de instrncção rspccial das diiTl•rrnl<'s 
armas scni o disposto no presento t'cgulamcnto; quaesquer 
altemçiies porém que forem pl'ecisas serão propostas pelo 
commandantc da escola á approvação do governo, ouvido o 
conselho de instrucção. 

Art. 52. Toda a instmcção se1·á gradual e successiva, e 
noohum alumno ou praça podeJ'á passar á instrucçllo im
mctdiatamente superior sem ter provado soa habilitbçilo nas 
precedentes. Para melhor se conseguir este resultado, ficão 
prohibidas aos alumnos ou praças, emquanto estiverem 
estudando ou praticando na escola, as passagens de umas 
para outras armas; salva porém a hypothese prevista no 
art. 43. 

Art. 51. A instrucção, bem como todas as outros partes do 
serviço, estando sob a direcção o responsabilidade do com
mand~tnte da cscula, será confiada especialmente ao pessoal 
do magisterio, instructorcs c outros officiacs para esse fim 
nomeados pelo governo ; mas, em geral, todos os officiaes o 
praças de prct que se acltRrem na escola concorrcráõ para a 
mesma inslrucção , nclla tomaráõ parte conformo as dis
posições do presente regulamento c as ordens do éomman
dante. 

Art. 54.. O ministerio da guerra comrnunicará ao com man
dante da escola militar os melhoramentos modificações ou 
in novações que sobrevierem no systema do material do exer
cito, nas manobras c no mais que possa interessar á 
instrucçi'ío. 

SEcç.\o n. 

Da i nstrucção geral. 

Art. 55. A iastrucção thcorica pam os alumnos em geral 
consiste no estudo das malcrias dos dons annos do curso de 
infantaria c cavallaria. 

Art. 56. A instrucção geral pratica comprehende: 
1.• Instrucçi'ío do infantaria até á escola de batalhão in

clusive. 
2.• Posições e movimentos preliminares de gymnastica; 

equitação; natação; esgrima do espada e de bayoncta. 
3. • Marchas; acampamentos ; passagens de rios; em

bal"fjues e desembarques. 
4. • Construcçiio das obras de campanha, e conhecimento 

das ferramentas proprias deste lrabnlllo. 
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!S.• Limpeza Jas armas portateis; maneira de as montai' 
P. desmontar; confl'cçao do seu cartuchame, e fabricação das 
balas respectivas. 

6. • Apreciação das distancias. 
7. • Pralica do tii'O das a•·mas portateis, o nomenclatura 

das mesmas armas, no que fô1· mais necessarig a essa pl'atica. 
8. • E:wrcicio sob r& as vozes do com mando, e conheci

mento dos toques da ordenança de corneta, clarim e tambor. 
9. • Nomenclatura e uso dos etreilos do ilrrei&mento é 

penso dos animaes de sella e de bagagem. , 
10. Preceitos de subordinação, regirnen e policia dos 

corpos, quarteis, acampamentos e acantonamenl~s; serviço 
de guarnição das praças e povoações ; honras e prece-
dencias militares; detalhe do serviço diarío e extraordinario, 
tudo de conformidade com a pratica e ordens estabelecidas. 

11. Rcdacção e direcção da correspondencia; modo do 
cscriptura•· o livro-mestre e os de companhia conformtl os 
regulamentos c ordens em vigor. 

12. Tudo o que diz respeito á administração e contabili
dade das companhias, á administração do mocho, e pro
cesso dos vencimentos pessoaes e conectivos, segundo as 
ordens em vigor. 

13. Composição e attribuições dos diversos conselhos ; 
cspecie e fórma dos processos, das tençõcs e sentenças dos 
conselhos de guerra. 

14. Preceitos relativos a hygiene dos quarteis, acampa-
mentos e acantonamentos. · _ 

15. Estudos das molestias mais eommuns ao eavallo, par
ticularmente das epizooticas e das contagiosas aos outros 
anirnaes ou ao homem ; de suas causas e meios de pre
venil-as ou curai-as; devendo esto estudo ser subordinado 
ás disposições do art. 103. 

Art. 57. A instrucção geral theorica para as praças de 
pret, que o governo permittir que estudem na escola, 
poderá consistir, conforme as habilitações de cada uma: 

1. • No cm·so das escolas regimentaes. 
2. • No curso das escolas prcparatorias. 

srcçÃo 111. 

Da instrucção especial. 

A1t. 58. A instrucçllo especial theorica para os alumnos 
classificados na arma de artilharia, consiste no eslndo das 
mate1·ius do 3.• anno da escola. 
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Art. 59. A instrucç~o especial tbeorica c pratica será 
regulada em programmas triennaes, que especifiquem as 
lições e emprego do tempo, quer nas aulas, salas de estudo, 
gabinetes, laboratorios e omcioas, quer aos execcicios 
praticos. · ,. 

.As dputrioas que çonstituem caililligino. pratico. s. e{'ão 
d~baidas, durante. o respoctivo- Cllll!"'theori~, de rn~o 
qu& .se combine convenientemente o ensino pratico co..- e 
tbeorico; devendo em cada·anno haver, por tempo nunca 
.na~oor de um mez, exercícios praticos geraes, que p9derác:J 
ter lugar fóra do local da escola. 

Durante o triennio, poderá o programma ser modificado, 
conforme a experiencia o aconselhar. 

Os programmas triennaes e suas modificações 5erlio pu
blicádos e observados, precedendo approva~lio do governo. 

sEcç.'io "'· 

Da instrucçt'Io complcm1ntar. 

'Art. 60. A instrucção. complemenftr, de que trata o§ a.• 
do. art. 44, é destinada a formar instrueto.res para 08 corpos, 
atiradores, chefes de peça, sargentos mandadores, e cabos 
~uctores de artilharia e engenharia .. 
~rt. 61. Esta instrucçlo sendo essencialmente pratica, 

os inatructores, officiaes e praças, que forem deUa encar
regados, se limitaráõ a dar explicações concisas e claras, 
do modo por que deve ser feito tudo o que concerne ao 
serviço, e a expôr succintamente os princípios theoricos 
relativos a cada especialidade. 

CAPITULO 11. 

Das dependencitu da e1cola e do material. 

Art. 62. Para qoe a instrucçlo, de que trata o eapitulo 
antecedente, seja dada em todas as suas partes com o maior 
deseovolvimente possivel, haverá: 
:· f.• Salas de estudo para cada um dos anoos do curso. 
' 2.• fima bibliotheca, que se oomperá principalmente do 

livros e manuscriptes sobre todos os ramos da arte militar, 
LEIS DE 1863. rAI\TF; 11. 17 • 
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artes e officios, que tiverem relação com o serviço do exer
cito, e sciencias malhematicas c physica5, de cartas, c de 
uma collccção completa de leis, regulamentos o ordenanças 
militares. 

Haverá annexa á bibliolhccà uma sala, onde sejão col
leccionados quantoa..lanos, cartas c desenhos fór possível 
obtc•·, relativos ao "l!lfviço das diver•as armas e corpos do 
exercito, na' paz e na guerra, assim comp as actas e officios, 
a que se referirem. 

Todas ns memorias. descripções e resultados do expe
I'iencias feitas na escola, relatorios das discussões havidas 
sobre ássumplos militares, e em ~eral quaesquer documentos 
importantes Vl'rsando sobro a instrucção theorica. e pratica, 
serão recolhidos á bibliotheca. 

Sómente na sala do leitura, ou nas de estudo, poderáõ os 
alumnos servir-se dos objectos da bibliotheca. Nessa sala se 
acharáõ em lugar apropriado todos Oi catalogos, para serem 
consultados pelas pessoas que frequentarem a bibliotheca. 

3.• Um gabinete de physica. 
4.• Um laboratorio chimico-pyrotechnico, comprehen

dendo, além de tudo o que mr . nece5sario para as mani
pulaçõRs chimicas, e para o ensino da confecção d{)s ar
tificios e munições de guerra : 

Uma oficina de fabricação de balas das arma5 portateis. 
Uma outra de cartucbame •. 
Urna sala de artilicios. 
Esta sala e officinss serviráõ não só para a instrucção 

dos alumnos, como para a ®nfecção das muniçôes e artifi
cios necessarios aos exercícios. da escola. 

5.• Um gabinete do modelos, onde se reuniráõ: 
· Bocas de fogo, reparos, viaturas, bateis, apparelbos, ins
trumentos e objectos quaesquer, relativos tanto á artilharia, 
como á engenharia militar. 

As divm·sas armas portatois em uso no paiz e no estrangeiro. 
Os princip,les systemas de tra veja monto, de emendas e do 

ligação das peças de carpintaria. 
Objectos necessarios ao curso de equitação militar c 

hyppologia. · 
6.• Uma sala d'armas convenientemente preparada para 

as lições de esgt·im a. 
7. • Um polygono ou frente fortificada, onde terá lugar a 

inslrucção relativa á p1·atica do tiro das bocas de fogo 
eoo geral, c a quo não posso ser dada no recinto da escola. 

8.• Um campo de exercícios, destinado para as manobras 
das tres armas, reunidas ou separadas; pal'8 acampamentos, 
oxperiencias, e em geral parti todos os trabalhos cxtraor
dinarios. 
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9.• Um picadcit·o, onde se dará a instruc.,:ão primaria 
sobre a equitaçfíô militar. 

10.• Uma lithographia com o f>essoal e material estricta
moote Mcessario parlt a confecção de mappliS, modelos e 
mais papeis t•elativos á administração, e de estampas, folhas 
avulsas das lições e outros trabalhos dos lente~. professores, 
repetidores, instructores e rne!tres; .para serem distribui
dos aos alumnos. 

11.• Uma carpintaria, onde se farão os trabalhos de mar
cenaria e tomo, necessarios para a confecção dos artiflcios, 
bem como a construcção e reparação das equipagens do 
(Jontes, dos reparos e viaturas de artilharia ; e em geral 
o que fór preciso para quaesquer ·outros misteres do ser
viço da escola. 

12.• Uma ferraria onde~ além oo outros trabalhos da 
escola se farão os de sm·raJbaria neccssat·ios pat·a a con
fecç.ilo dos artificios, e os concertos das equipagens de pontes 
e dos objectos de artilharin. 

13.• Uma fabrica d'armas, montada do modo que nella 
possão ser feitos com perfeição os coucerto3 das armas por
tateis do serviço da escola. 

Art. 63. Para os exercícios praticos e manobt•as, haverá 
bocas de fogo e todas as mais armas, petrechos, palamonta, 
munições, equipamento, ferramentas proprias para os traba
lhos de guct-ra, c bem assim instrttmenfos'iopographioos. 

At·t. 64. Haverá pnra os exercícios do equttaçúo o numero 
de cavallos precisos, c para os de nntaçllo apparelhos apro
priados. Emquanto no picadeiro da escola não houvf!t' caval
lariça o o nurHero de cavallos necessarlo para o ensino da 
equitação militar, serviráõ para· esta instrucção cavallos do 
corpo de cavallaria aquartelado na côrte, ou outros fornc· 
cidos por qualquer modo que o governo autorisar. 

Art. 65. A escola geral de tiro do Campo Grande ficará 
dependente da escola militar; devendo ser neste sentido 
alterado pelo governo o seu aotual regulamento. 

Art. 66. Haverá na escola militar uma enfermaria com 
accommodações separadas para os alumnos o mais praças 
aquarteladas. Annexos á enfermaria haverá um laboratorio 
pharmaceutico, um gabinete cirurgico, uma arrecadação e 
mais dependencias precisos. 

Art. 67. Além dos ediOcios necessarias pam todas ai 
dnpendoncias referidas, e dns accommodaç.ões indispensaveis 
para o commando c ndrninistração economica, haverá na 
escola alojamentos para todos os alumnos, salas e estabeleci
mentos para a instrucç.ão theorica e pratica, e quarteis para 
o INitalhão de engenheiros, para uma batl't'ia, um esquadrão, 
duas companhias de inf.mtaria e uma divisão de·arliliccs. 
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CAPITULO 111. 

PESSOAL. 

SECI(ÃO J. 

Pessoal dó commando e atlmini1trnção; ftUls obrigaçi1tl. 

Art. 68. Para o regimen militar e administrativo haverá 
na escola o seguinte pessoal: 

1.0 Um commandante, official general que tenha per
tencido a qualquer das armas scientificas e que não seja em
pregado no ensino theorice ou pratico. 

2.0 Um segundo commandante, omcial superior, que tenha 
o curso de qualquer dos corpos ou armas scientificas e que 
nio seja empregado no ensino theorico ou pr·atico. 

3. o Um ou dous ajudantes, officiaes do exercito, c&m o 
curso de qualquer das armas sclentificas, e de patente inferior 
á do 2. o com mandante, ao qual ficaráõ lambem subordinados. 

4. o Um official de ordens, subalterno ou ..papiUlo. 
5.• Um secretario, official de qualquer das classes do exer-

cito, que deverá ter o curso de alguma das armas scicntiftcas. 
6.• Um escripturario. 
7.• Um amanuense. 
8. • Um bibliotbecario. . 
9.• Um quartel-mestre, oficial elfective ou reformado. 
10.• Um agente, official ell"ectivo ou reformado. 

• 11.• Um porteiro. 
12.• Seis guardas. ., 
13. • Um preparador-conservador. 
14. • O numero de officiaes e officiaes inferiores precisos 

para os serviços das companhias de alumnos e outros do 
estabelecimento. 

15.• O numero ~o serventes necessarios para.. o serviço 
braçal e asseio da escola. 

Art. 69. O commandante da eswla é a primeira auto
ridade do estabelecimento; suas ordens são terminantes e 
obrigatorias para todos os empregados, inclusive os do 
magisterio. Exerce superior inspecçiio sobre a execução dos 
programmas do ensino, 6scalisa todos es mais ramos do 
serviço da escola , regula e determina , de conformidade 
com o presente regulamento e ordens do governo, tudo o que 
pertencer á mesma escola e não fór especialmente encarregado 
aos conselhos. • 
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Al't. 70. No impedirDcnto do commandanle, o substi
tuirá e 2.• commandante; e na falta deste o olllcial mais 
graduado d'entre os lentes e empregados da escola. 

Art. 7f. O commandante da escola é o uoico responsavcl 
pelas medidas que mandar executar; e o accordo com o 
voto dos conselhos, que lhe é licito adoptar ou não, de ne
nhuma sorte póde salva-lo da responsabilidade. 

Art. 72. O commandante da escola é o unico orgão, 
official e legal, que põe o estabelecimento em relaçAo imme
diata com o ministro da guerra, devendo, sempre que fizer 
subir á presença do governo as propostas dos conselhos, dar 
sua opinião sobre ellas. 

Art. 73. O commandante da escola s6 recebe ordens do 
ministro da guerra, não tendo alguma outra autoridade in
gerencia no regimen do estabelecimento. 

Art. n. Além das attribuições que lhe silo conferidi. 
pelos diversos artigos do presente regulamento incumbe-lhe 
m~: c 

f. • Corresponder-se directamente, em objecto de serviço 
do estabelecimento, com qualquer autoridade civil ou militar, 
exceptuando ministros e conselheires de estado, bispos, tribn
naes e pre~tidentes de província. 

2.• Informar ao governo sobre os individuas que julgar 
idoneos para os empregos relativos á administraçlo do esta
belecimento, quando nAo llte competir a nomeação.· 

3.• Nomear d'en.tre os empregados da administração, na 
falta ou impedimento de quaesquer delles, quem os substitua 
interinamente, dando logo parte desse acto ao governo, 
se o provimento do empregQ não fôr de sua competencia. 

4. • Dar licença aos empregados da escola e suas deo.en
dencias, sem perda de vencimentos; nllo excedendo a'lres 
dias de uma vez, nem de quinze em um anno. 

5. • Designar os repetidores para a regencia das cadeiras, 
na falta ou impedimento dos lentes, de conformidade com 
o· art. 98 do presente regulamento. 

6.• Informar semestralmente ao governo sobre o compor
tamento, e o modo por que desempenhllo seus devereg os 
empregados da eseola, inclusive os do magisterio. 

7. • Apresentar annualmonte ao governo, dentro do prazo 
de um mez depois de coneluidos os exames, um relatorio 
abreviado do estado do estabelecimento IIQS seus tres ramos, 
doutrinai, administrativo e disciplinar; comprehendendo a 
conta dos trabalhos do anno Hndo, o orçamento das despezas 
para o anno futuro, c a proposta dos melhoramentos, modi
ficações ou reformas, que, de combin3ção com os respectivos 
eonsclhos, julgar convenientes para a boa marcha dos tra
balhos da escala c suas dcpcndencias. 
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8. • Prestar auxilio ás autoridades Jegaes pora a manu
tenção da ordem publica, sem prejuízo da segurança -do 
estabelecimento. · · 

Art. 75. O 2. o com mandante· exercerá as funoções de 
fiscal, competindo-lhe especiahncnté·': · · · '' · • 

1. • Iteceber e transmittir as ordens do commandimte , 
detalhar o set·viço militar geral, •ordinario e extraordinario, 
da escola, e assignar as ordens do dia, que seriió'pn;íiamell\6 
subm6ttida'!l ·á al)pro~c;ii(Hfu cotntnand8hlé~n " · ; · • ! •:·· · 

2. • Applicãr ·to6b ·~~eu~'zelo ~'lélf'c>t'9os;JüR·que flllt1empr.;.. 
gados que lhe slio éúti6tdfinttl6f>'IH')'9-atltmnos, Bl' ·conduzilb' 
com toda a decencia e tíonestidadé; esfitímii~OS'P'áfa'eti& 
fim · pelos meios que lhe permittlrem os teguldmerttOs•' · : 
. 3. o Resolver debaixo de sua responsabilidade Looa e 
qualquPt" questão, se fOr tã<turgenté' a sua decislo:qmr se 
não possa esperar pelo commandante, devend,Hmmediata-
mente dirigir-lhe pal'ticipaçAo dls~: ' • :, · . 

4. o PMticipar diat·iamento ao cemmandante tudo :o· que 
occorrer na escola e suas deperiâétitias, qúe rnerec;a·scr levado 
ao seu conhecimento. : · ;, · · ,,.,,. · · · · · · 

5." Propór aó commandante as ptovideticias que-julgar ne
cc~sarias para mclhorat· o sy~iWà> dtJ~admin~t~~t' disci.i 
phna, fornecimento e escripturuÇfto "dO estabeleclll'Nnto.. · 

6. o Apt·esentar sernestralment~ ao commandante ·uma ·ex
posição resumida do serviçó ·a seu •Jcatgo eonfeteucland<.J, 
quando julgar convenientn, .éOm 'OS· aj\ldantes~''seerétario 
e quat·tel-mestm ácctca do~ ortjà!tiOs'da· OOA\peteftl1ia:· destes 
empré~ados. · · · -··1•· ··,.,,.:f· <~JO!~·t f••:<~·· .· t.n··:,.· , ',;, . 

7; • Vetificàr e rubrl'càr'tt>doi' oS''!d'Mtünentos• de reeeita 
e ~speza relativos á escolá, e fazê-lo!! chegar ás miios do com-
mandante. · · " · 1' . • · · : · · 

8. o Receber c transmittir aO' Cõmmà'ndante, com informa
ção sua, todas as pat·ticipaÇ~ el't!blkma<tões dos alumnos, e 
cmpre~ados seus subordinados:-:··· · · · ~. ' · · 

9. o Policiar o estabeler,itnen'tó' e' flscalfsar· todo· o ·servi~e, 
para que este se faÇa de confótrhidade tom o• que-&(, achar 
prcscripto nas ordens. do dia, ·regulatnentos e instrucções 
dadas pelo cornmandante ou pelo governo. · ·· 

Art. 76. Aos ajudantes ilórnpete,- pm· designaçlio do com-
mandante: · · · 

1. o 1\eceber, 11rrecadar, cons'el"var, ·'C distribuir, eonforme 
as necessidades do serviço, todo b malerilll da gttern~Ti · 

_2. o Fiscalisar o empl'cgo ·e éonstuM'das ntu~i~es de guerra• 
3. o Requisita•· os generos dê ttiuhc careça }lata a repara

ção e conservação da artilharia e mais mate'rinl de guerra, 
de modo que haja sempre st1fficlentc pro1imento de munições 
para o serviço. 
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4. o Fazer os pedidos da materia prima necessaria para as 
-officinns da escola. · 

5. • Dirigir o trabalho das officinas conforme as instrucções 
do~. o com mandante. -

6. o Inspeccionar o serviço dos escaleres, e o que mr da 
competoncia da respectiva marinhagem. ~i · 

7. o Fiscalisar a consenaçllo,.fi)d_..os edificios da escola 
e suas depcndencias. · ,., ·i;t:'-r,!S;:·~ .,..., 

Art. 77. ·Além dos -serviç9S lflSJ'll'Cill('S. que competem aos 
ajudantes pelo artigo aateeedente~ o- oommandante poderá, 
so assim o julgar convenienle;Jmnorrega-las de outros quaes
quer que posslio desempenhar-,- attentleodo sempre á aptidão 
de cada· um. · . ·i· • ;:I· · · 

Art. 78. O omcial de ordens ~erve j.unto á pessoa do com;. 
mandante, desempenhando fielmente-. as ordens que por elle 
lhe forem dudas. .. .. 

Art. 79. Ao secretario compete: 
1.• Distribuir, dirigir e fiscalisar os trabalhos da secretaria, 

cumpt•indo fielmente as ordens do: commandante, a quem 
é immediatamente subot·dinado; 

2. • Prepat·ar , o instmir com os necossarios documentos, 
todos os m~ocios que subirmo ao conhecimento do com
mandante, fazendo -succir.ta e clara exposição delles, com 
declaraçAo do qtl'e a .respoite boularocsorrido, e interpondo 
o• -Seu -parecer nos que \'eràreirusol.lre.-.;» inter~se 1le partes, 
quando·lhe fJr determinado pelo cornmi.Adante. , .· .. ,'. 

3.0 Estlrever, fazer escrever, registrar e expedir todos os 
papeis que corriio pela secretari11, conforme as instrucções e 
ordens do commandante; bem.como escrever, registrar e ar
chivar a correspondencia reservada·;.·: ·. · · 

4. • Lavrar os termos de exames e as actas das sesAõcs 
dos conselhos ; 

5.0 Preparar os esclarecimentos que devem servir de base 
nos relatorios do .comrnandante~.; · ,, ·. · . . 

6.•. PropOr ao commandante tod4s asmodidaspara o bom 
andamento dos trabalhos da. secretaria; "· . . , : . . . 

7. 0 Apresentar ao commandaote,:oo principio de cada met, 
um extra elo de todo o trabalho e% pedido durante o mez 
antecedente, e do estado da escrlptur~çlio dos livros, especi
ficando a wtisa do ·atrazo, íquaado• não. estiverem em dia. 

Art. 80. ·Ao escriptur.ario.incumbe: · 
1. ~ Escripturar, sob as vistas do secretario, srgundo as íns

tru~çõcs e modelos dados pelo commandante, todos os livros, 
mappas-, folhas o mais papeis relativos :á conta.,ilidade, que 
não estejio privativamente sob a.rupon;abilidade de outrem; 
· 2. o Lavrat· todos os contractos.que devli0 ser assignados pelo 
tommandnntc; 
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3. • Fazer diat·iamcnte o ponto dos empregados, e extrahir 
no Om do mez certidão deite, que será authenticada pelo 
secretario para os fins convenientes ; · 

r...• Fazer além disto toda a escripturaçlo que lhe fôr dii
tribuida pelo secretario, e que nlio pertença especiálmente 
a outro etnpregado. 

Art. 81. Incumbe ao amanuense: 
1.• Desewpenhar os trabalhos do expediPote e escdptu:. 

ração quo lhe forem .distribuídos pekl secrelarto·; . · 
2.• Inventariar todos·os obje.-ftr&eneentes l ieetetarlt; 

archivo e salas da admi01~10·;•.'•':1 • < · · :·,· · 
3. • Fazer annualroenle o indioe c1al delibeta~l do cOm

mandante e dos conselhos, que contiverem dlsposiçõea per-
rnanent~s ; · · · 

• 4. • Lançar no livro da porta os despachos, cujo conheci-
mento interesse ás partes. • 

Art. 82. Incumbe ao bibliotbeeario: 
1. • A guarda e conservação dos livros, mappas, quadros 

e desenhos de qualquer nutureza 1 bem como das me
morias e mais papeis impressos oú manuseriptos; e ainda 
dos instrumentos e modelos. ·. · ·: ~. · 

2. • A organisaçãe de catatop·' melhodicaf de todos os 
objectos mencionados no numero •ntecedente, sendo 'O ·dos 
livros por ma terias e autores ; e oonsena-los em dia.·. 

3.• A escripturação da entrada de livros por compra, do
nativo, ou retribuição, e das sabidu por emprastimo, 
venda ou troca. · . " ·, •"-· · 

4.• Propór ao commandante •medidasquejolgar conve
nientes para o augmento da bibliolbeca e para o bem desem
penho das suas attribuições. 

Art. 83. Ao quartel-mestre incumbe: 
1.• Receber nas estações publicas todos os objectos pedidos 

para o serviço da escola e suas dependencias. 
2. o Escriptlirar em um livro lodos os genêros recebidos 

e entrados para os depositos a seu carso : declarando o dia 
da entrada, a quem forlo comprados ou de quero recelti-
dos, e o preço de cada um. , 

3. • Dar sabida aos objectos que estiverem sob sua guarda , 
fazendo as competentes notas em outro livro, com decla
ração da natureza e preço desses objectos, da pessoa· a 
quem forão entregues e em virtude.de que ordem. 

4.• Ter especialmente sob soa guarda,. e em boa arre
cadação e conservação, todas as peçu ·de armamento, far
damento, equipamento, iustrumeatal, ferramentas e uten
sílios, pertencentes á escola e de quo nle estejlio particll-
1 armente incumbidos outros empregados. · 

Art. 8ft. O agente é especialmente encarregado do ranche 
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dos ttltitl'mos. e praticantes da escola e suas dependencias ~ 
e além disto de fazer as compra11 de tudo que fôr pre~iso 
para a mesma escola. Para às oomptas, e'fti «rosiso So fárllo 
os nooe;satios annunei011. com a deYHtátaóteoed6ncia; sehdb 
ptéréiidoa · ós vendédol'és , o ajas·· .. ;tupoN.s-> · terem· ·maiS 
vántajósas. Umà commi.S$1() -:tP11114'9áta de•ffietftbrbi' do;t!o_n .. 
iJell'ró econoniica ci:àmiàar• •ot; ~~ cfUanclo(> ~ntrá.lem 
para a escola. A cst& éQftlndtMt.rNe:;-tfJCIIMr' o clrüt'~ifô c1ê 
di~ . .,.pre quê ,~t-obj~: ~~ot-fOteift:'dfiJtina~ á 
fb.femwài'tà·~ eu qttmdlO· a .,.._..,.e. o; detel'lilinijt. · _ · 

. o ~mll!l\dànte pader'i ·ettefé~ iocui'nltr a qllatquer 
~pregado da escola algumas das. referidas eompt.s (la d;m.í. 
pêlénci~ lo agénte; · ·· · 

Arli. 85. AcY porteito lncu~ a 8'tUttdaj lhbpeza é cui
dado das aulas e salas de estudo, sála~ do' cc1mmariddíife 
e da adrninistraçllo, seeretariii, · archivo e bibUóttiecw, o dos 
~mis e .mais objectos.ahH~ltilltentes; e Jambem & recé~o 
d~ pápw~ e- reqaerirnent«* das pirtel, e a expe4iç&ó dií 
corru~pondencia. · . . · .. _ · · · 

.Ut. 86. Os guardas coádjuvará6 o porléito no e:terclefo 
de· iUas, lúueccJeg, cumprirácl as ordens· do.- lentea•·e mais 
ernpregados do magililerio em objeéto·dê''sêrviçO das re~ 
l)ecti"",.blas. e além disto sei'IO lncüJJtlHéNI de':oúitof ltit.
ter~ de~rminado~ pelo commandaute~ ,: · -~~ · :~, · '··~ · · ' ": '.-·; 

Art. 8"/. O prP-pal'ador terá a âeif·~~ 'li oontei'vi~t 
boa ordem e arranjo dos gabinetes de physica e pyrotechlíla; 
fará as e"perieneias e manipulações que lhe forem indicadas, 
e asslstitá á aula respectiva, finda a qual, demorar-se-ha nos 
gabinetes e loboratorios o tém~itUe exigir o trabalho orde· 
nado pelo lente ou repetidor. · · · · -.. · 

Peiloal do 6tt'vi{lo dê ·ialldt; 
~.. . . -.~ •' 

· Aí't.-·'88.~-e pe!l~ôál· dí:Y'M!niçfJ.~sâád'ê· se-·coMp«ã · c1e! 
f. o f}ôt)$ ciiritrgf6ej ittfll~. >,-4 " •. ' . • 

i. • Um pharmae'eôtleo'. 
31.• lJ005 errrer~irós. 

· Àff. 89. Cóm~ aos élriltgiõéS:! 
: -tv· Pl.'eStâf ds ~oooros de stt& a!'!e', qO'e 'áe· ·ti) roem pre;_ 

elsos por occasiao de qualquer aecidente ; bem eomó tr&tar 
ertí• süás éi1termidades passilgeiras os iridiVidlios pórtenceiltes 
á escola e nella residentes, ou em suas dependencias. 

UIIS DI! 1863. P.\RTii 11. 18. 
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!!. • Proceder a inspecçllo de saude nos indivíduos que 
o commandanto designar. 

3. • Examinar a qualidade das drogas e remedios que re
eeitnrcm, antes de applicados aos enfermost dando parte ao 
fiscal da escola, de qualquer abuso que encontrarem, nllo só 
neste ponto, como nas dietas o mais serviços da enfermaria. 

Art. 90 Ao mais graduado. dos cirurgiões, como director 
da enfllrmaria, compete ainda o seguinte: 

1. o Apresentar ao com mandante no principio de cada 
mez um relatoriG cireumstaneiado sobre as molestias dos 
indivíduos tratados na enfermaria' da escola durante o mez 
antecedente. . ' 

2.0 Dar in!>trucçõcs, e pedir as providencias que fotem 
necessarias, para que o serviço da enfermaria e pbarmacia se 
faça do melhor modo possivel. · : 

3. • Participar ao 2. o commandanlc qualquer indicio de 
molestia contagiosa ou epidemica que _11a manifestar no es
tabelecimento, indicando os meios convenientes para, ata
lhar-se o mal. 

4. o Dar instrucções por escripto aos enfermeiros sobre n 
applicação dos remedios, dietas e o mais que convier ao 
tratamento dos doentes. 

Art. 91. O cirurgião ma.is graduado fará a visita e o 
re ceituario. 

Art. 92. Um dos cirurgiões, por eseala, estar~ s~mpre 
de serviço na escola. 

n:cçÃo m. 

Pessoal do serviço do culto divino. 

Art. 93. lia verá na escola um capcllão com a obrigação de : 
t.• Celebrai' o santo saerificio da missa todos os domingos 

e dias santos , e fazer uma pratica sobre a doutrina do 
Evangelho. 

2.• Ouvir de confissão e administrar a eommunhiio ás 
pessoas re.;identes na esoola e suas dependencias, e prestar
lhe,; os outros auxílios do soo mlnisterio. 

3. o Apresentar annualmente ao com mandante uma nota 
da despeza necessaria para o serviço do culto, e requisitar 
os objectos indispensaveis para o maior asselo c conserva
çlo da capella. 

4.0 Ter em boa guarda os vasos sagrados, alfaias e orna· 
mcn\os da mcsm.l capella. 
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Art. 9~. O cnpellão lerá á sua disposição uma praça da 
pret para todo o serviço da capclla. 

Art. 95. O capcllão poderá ser incumbido pelo comman• 
dtmte dn uma parte da instrucção primaria das praçns l!quar
teladas na escola . 

~ECÇÀO 1\".)· 

Pessoal do magisterio. 

Art. 96. O pessoal do mag.islc!io se comporá de: 
i .• Sei! lentes. 
2.• Quatro rPpl'tidores. 
3. • l>ous professores. 
&..• Um ou dons adjuntos ao5 professores de desenho. 
Art. 97. Os deve1·cs dos lentes silo : 
1. • Comparecer IHlil aulas, c dar liçlio nos dias e horas 

marcados na:; tabellas da distribuição do tempo escolar. 
2.• Exercer a fisralisaçlio immediata das :lUlas, c do 

procedimento que dentro dollas tiverem os alumnos. 
3. • Interrogar ou chamar á liçlio os alumnos, quando 

julgarem conveniente, a fim de ajuizarem do seu aprovei
tamento. 

~-· l\larcar recordações e habituar os alumnos, por meio de 
dissertações escriptas, a este genero de prova pa.-a os eumes. 

5." Satisfazer a todas as exigencias que !orem feitas pelo 
commandantc, n bem do serviço ou para esclarecimento das 
autcridades superiores. 

6.• Dar ao commandantc, para ser presente ao conselho 
dn inslrucção na época competente, o progt•amma do en
sino concernente á sua cadeira, m()tivando as oltera-;ões no 
programma anterior, quo julgarem convt>ni~nle adoplar-se. 

7.• Requisi'tar ao commandantc todos os' óbjectos nooes-
sarios ao ensino da sua cadeira ; . 

s.· Dar aos repetidores. as instrilcÇões qQe c11es· dcYem 
guardar nas salas o gat.inetcs do estudo~ 

Art. 98. E' obrigação dos repetidores. . 
t.• Auxiliar e dirigir os estudos dos'atumnos, explicando

lhes os pontos difficeis das lições, c proporcionando-,lhes os 
conhecimentos, de que necessitarf'm para a boa · e'\:ecuçllo 
dos trabalhos que lhes forem distribuídos pêlos lentf's. 

2.. l\lanter nas salas do estudo o gabinetes (l silencio 
o a disciplina, impedir as distracções e falta de appliea\no, e 
vedat• a leitura de livros não autorisados. 
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3.• Substituir os lentes no exercício .das respectivas func-
ções em suas faltas e impedimentos, continuando comtqda 
a exercerem 3s suas proprias. No caso porém de nAo po-o 
dE'rem prestar-se á accumulac1io dos dous exercicips por 
qualquer circumstancia, então desempenharàõ só o t;le 111~~~; 
e o commandante, ouvindo o conselho de instruccno, pro
porá ao governo quem deva senir interinamente de repetidor, 

4. o Observar restrictarnente as iqstrucções dadas pelo len.to 
a quem coadjuvarem. · · 

Art. 99. Os professore~. dirj.g~m. o ensino do desenho 
e das doutrinas connoxas, ~~Q®,p R§,J)rogrammas approva
dos, e preenchem funccõcs ~nâliigas ás dos lentes. . 

Art. 100. Os adjuntos são obrigados a comparecer nas 
aulas de desenho, o a tomar conta do ensino das h1rmas. 
de alurnnos que lhes forem .distribuídas pelos pror.:!!5Q1'6S ; e 
preenchem funccões analogas á.s d~s. repetjdore~ . 

Art. 101. Os lentes, professores c tepdi~o~~ spriio w~~ 
cessaria mente militares ; excepto Q lepte. da cadf*i! de~\
reito, o qual poderá ser paisano. 

EECI;íi.o Y. 

Pessoal do ensino pratico. 

Art. 102. Para o ensino pratioo ~a csoola 1\AV~~iÍ. o .se. 
guinte pessoal; . . . .. .. . :·~'- . 

t.o Tres instructores do pri~c.ira. ol~sc '· q~ .. Jç~~ 
o curso de alg~ma das ar~ils ~~~~UJJ.c~~r.·.. · . 

2. o Tr·es instruclore~ de scgup,~a .c~.... . , 
3.o Um O!J dous mestres ~e e~r~m~, cpnfqnp~.o Qllii}CfQ 

de alumnos e a especiali!l!l~~d,C?:ei,J'JfJo •... 
4~· Um mestre de equi~&~Q~ .. -,Q"" poa~r~.~ -~ mfi.~o 

instructor do cavallaria. , ... ·. 
5.• Um meslro de gym,Q'-&tiP* e ~~~W>-. · 
6.o Um mestre d~ fogo$ e !lrtifilâ~ .® guerf~~ .. . ·. 
Art. 103. Se o go,erno juW:a.r CQ~ycwlçqte. ~á . .,~ta-

belllcer na .escola militar Ul'l cyr.aq flSPCQ\al ~- ~!flDQJo&ia, 
obrigatorio sómente para Qi IJ~-4\~. ~~4~fP!li9r- Ct ~e. 
cavallaria, mas podendo ser tanlbena fçpgoootadQ poç o~ci~fl& 
e prqças das outras armas, q~e po!l!fu~o ou nãp os es$u<los 
theoricos, c que se destinem para instructores. O pessoal 
parã o ensino theorico c pratico df)sse cursa se comporá dQ 
um professor c dos guardas ou senontes precisos. 
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A rl. 104.. Os inslructores de 2. a classe suh~lituom os 
de t.•, e slio substituídos accidentalmente pelos olliciaes em
pr·egados na escola, ou suas depeodencias, que o conrman· 
dante designar. 

Art.' 105. Os instructores de 1.• classe far-ão dia por 
escala, se o commnndante. julgar conveniente, pnra a o~ ... 
•~alisnçfio c boa ordem de todo o serviço dos alumnos; o 
bem as'lim poderáõ ser encarregados de quaesquQr outros 
mist<'rell compatíveis com as funcções do seu cmprngo. 

Art. 106. Os instr•Jotorea de. ~.· oloss~ podm·á<J ex<'rct>r 
ao mesmo t~'mro os. lugares tte: oQtdu~s no butalhiio' de en· 
genhciros ou nug companhias de alumnos, perc~•bcndo p.Qr 
t>Ste serviço 11 gratiOcaçilo mensal de j:!®QOO, além dos. seus 
vencimentos. · 

Art.· 107. Os instructores e meslres, no desr,mpenhiJ de 
su11s obrigações, 'lbservaráõ os programmas rrspcclivos e as 
ordens do oornmandante. · · 

SECÇiO TI. 

Art. tOS. A officina lilhographica terá um mes(re , que 
poderá ser escolhido d'entrc os opera rios ~a lilhl>gra phi<J 
do archiv.o. militaJ.'. , · 

Os t,argen!Oit mandadores dus obras de ma.d6!ira e rer•o •. 
e o coronheiro e e.~pingardciro do bat<tlhão do ~ngcQheiros, 
serlro prefor·idos para rnosl res. das otilras o:Oi!:inns, caso 
tenhão as habilitações preoi911s, . 

Os operaria~ de todas as omeinas scr~o PSil()lhidos d'tm~rc 
as praças do batalhAo de CRifenht>ires,. do corpo de. &f~illces. 
da ct\rte, e das companhia~ de nienor.es ® arsal'\8! de gu~rra: ... 

Ar•. f09. Os mestres respondqrát1 P"lo. s,oçPg(), hoa (,)i'-. 
«Jem, disciplina e app.Hca.çn~ dos opet11rios, dentro da~ res .. 
pecti"(tl. ofJlo.ipas;- e bem a!Wm- ~lo riiÁ~r~ que receb,~rem 
para • c&ncertos e obra·s,, e'pelas r«JIIfamenlilS c utensiliO;S 
de que. térlio um inventario;· e não ~deráõ ordep~r .~ 
maDd11r ra:eer ohra nova do esp~io nl~JUm;J, sem qu.e ~111\ ~ja 
competentP-mente autorisada. . · · 



D~s alumnos, sw aquartelamc11Ío ~ tratamento: 

Art. i lO. Os alnmnos fo•·maráõ uma ou mais Cólllpa~ 
nhias addidas ao batalhllo de engenheiros ; sendo cada 
uma cómmandada por um capltllo, coadjuvado por um odlcial 
subalterno, que o substltUira nos seus 'impedlmuntog e falltas. 
As diversas secções e esquadras das companhias 6erlt0 coro
mandadas pelos alumnos que o commandante da egcola 
designar. 

Art. 1l1. Haverá um livro mestre e os livros de compa
nhia precisos para os assentamentos dos alumnos, sendo os 
ulliruos estabelecidos sob o mesmo systema que o dos corpo~ 
do mwrcito, com as rnodificaçücs porém que forem nect!ssnrias. 

Art. 112. Us alurnnos, praças de pret, .do segundo anno da 
escola terão vencimentos de 2. •• sargentns, se outros maiore~ 
lhes não competirem. Frequentando porém o terceiro anno, 
c havendo obtido approvações plenas no anteri01·, perccbrrái'í 
as vantagens de t.•• sargentos, continuando com as de 2. •• 
sargentos os que não tiverem essa approvaçilo. 

,\rt. 113. O vencimento de 1.0 sargento será extrnsivo ás 
mesmas praças do pret, quando estudarem na e~eola centrnl 
tis doutrinas complementares dos éursos de estildo-n1aior ou 
de engenheiros. · 

Os alumnos das escolas central e militar, que p;ozarcm dos 
vencimentos de sargento, continuaráõ a perce~los, r,uando 
se recolherem aos respectivos corpos~ uma vez que tenhão 
obtido approvac;ões plenas em todas· as tnateriRs dos dous 
ultimos anuos que houverem estudado. 

Art. 114. Semestralmente seriio designadas pelo conselbo 
cconomico da escola, e approvadás pélo governo, ·as ·dia~ 
rias dos nlumnos praças de pret. Estas dlarias, em que se 
comprehenderáõ as etapes, t>ntraráõ para a caixa do- rancho, 
a fim de terem os mesmos alumnos nlio só alimentos,'· agua, 
luz c os serventes ou camaradas que forern precisos; mas 
ainda papel e outros objectos de esc•·ipla ; todo segundo a ta
bclla ; que o dito conselho organisar. "0$ alumnos pOrém quo 
forem omciaes entrnráõ pam a caixa ~if ranehó com a in\pélr~ 
taucia do sua etape. · ·· · · · · · 

Art. 115. 0.. soldos, etapcs c diarias srrno pagos mt'ns.11~ 
mcntu, á vista dos prcts c folhas de vencimentos, organisados 
pelos commandantcs das companhias, de alumnos, conformo 
os mo dolos dados pela pagaduria das tropas. 
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Art. 116. 05 uniformes dos alumnos serão designados 
e fomccidos pelo govemo, ficando as praças de prct privadas 
do vencimento de fardamento que lhes pertencer pelos seus 
corpos durante o internato; e os omciaes obrigados a indem
r.isar a fazenda publielt por desconto da quinta parte do 
soldo. Uma tabella regulará o tempo da duração das peças 
designados para unifoa·me. 

Art. t17. Os alumnos qu,o adoecerem poderáõ ser tra
tados na enli:rmari.a da esçola~ q1,1ando as molestias nlio forem 
con._.gio~s ,,ou dQ maior grnidud.e;,~sos estes em que terão 
baixa para o hospitAl militar. Seg\lt-d~ po_réili as circumstan
cias, poderá qualquer delles, com'pr~.via li~nça do comrnan
dante, tr•taa··se:ern sua .casa ou ondeJha,convier.. 

SECÇÃO \"111. 

Do baialltlo de engenheiros e dqs conting~ntes dtas outras 
armas do exercito. 

. . !"". " ' 
Art. 118. O. batalh~o de engenh~iros é irnmediatamente 

subordinado ao commandanto da eséola militar: · 
Art. 119. l\ta época dos exercícios geraes, se o governo 

julgar conveniente, serão postos á disposição do mesmo com
mandante contingentes dos corpos do exercito, a fim de que 
taes exerçicios. se fação simulando. os diversos serviços e 
acções da$, t(epu. em campanha. 

Art. 120. 011 contingentes de infantaria serão reunidos , 
logo quo chegarem á escola,, e organiSitdos em CQmpanhias 

. de 40 a 80 praças, com mandadas pelos oO)c~es · mais gra
duados ou.anligos dos mesmos contiogentes.,.óu p(ir âquelles 
quo o comrnandanto da escola designar. , , . . ., 
Semelho~temente scrll.o organisadgs os contingénte(de ca

vallaria, at.tondondo-se á natureza dessa arma. A artilharia 
será orgari~-1mn secções, div)sões·.ou.baterias, conforme as 
circumstancias.,O• artilices fo1=rnaráõ sempre urna divisão. 

Ar~. 12~. Quando as praças. dos contingen~s de infantaria 
reunidas não chegarem a 40, serll.o.-distribuidas convenien
temente pelas companhias do batalhão de engenheiros. 

Art. 122. Toda a força, do que tratlfo os artigoS antece
dentes, emquanto estacionar na escnla, ficará addida ao bata
lhao de Pugenhl'iros. 



SECÇÁO IX., 

.. J 

Do corpo ,pcQl~•u 

Art. f 23. Por ,occasião dos· e~~~ê#§f 'gétà'ê~;,"~ ~fj>d 
t"scolà r se compora : . . . . ' · 
· i .• nas eumpaôhlall·aó u.lll:n\JI~'itqtl&"êliid~; .... 
·~ .... Dos ~llrnnos dliiJ ()U. ~.;:~.~~ .. ~' ... &j~'~r!l'óat~~, neh:it~m A~ e.ehla 'n'tttftlití~ptl qo < · • JUri;v·,...· · · · ~~ 
3. • ·Do biítiilhllo de ~ng'én'heiros: ; . ·~~'::·r;. . . , ... 
4. 0 Dos coótingentês do eltercil~~·~'qUé~o·govetnô !Wgàf 

conveniente mandar estacionar na esco1a. · . · . . . . 
Art. 124. Cornmandará e1 col'po esc'Oiaf o Qmcial m•ls gra•. 

duado ou mais antigo, d\•ntre ~s.~(i{ié:.~a ,()~~siilq,'~r~p~ 
terem ao mesmo corpo ; podera . ~Odavia o. (l9mmaodaq.!-',~ 
da escola design3r para esse comUI&ndo. alguQ) oq~q .qfJka~. 
d'entre os empregados. n~ esta~e~fein~ll,~t~. ·w~fi ar;úlgo ou 
graduàdo que os ·do ·corpo .escojár •,; . • . . . . , . ,. . 

Art. 125. Nas rnatchas e eterclb1oA: (ór.• do recinto da 
escola, o corpo escolar será co~s1".~ràdo 'c4mq f.q~.çã,,f!l;l'l 
litar em campan~a ; e o cornrnan .. ~~qt. ~',da '"'es<~il. ~~~ 
des1gnará os óftlCiaes que deva-o t:.O~f ~·e&t4do-rá&lot~ . . - ,....-, ..... "•·"-"'"'..... . . 

Art. 126. Haverá·. na eseoJínnil-l!icjg_~bta:tl~~Uló.t;t, 
1.o Conselho de iristrueçao., .;,-:I.··.··~·~ ... •·.tTih.:- · .• · .. · 

2. o Conselho economhlo ; 
3.• Conselho de disci})lina. .. . . . . 
Art. ~27. O conselhQ de. fnS{r~:~~dóln~r~• 
1.• Do cmnmandanm daescola,.~~p~~:, 
2.• Do 2. • comti1andante; ' _·: '. · . - ·· .. : . 
3.0' Dó comrnándantc d~ bat;llh~ !Je:eógébhétio~; · 
4.• nus Jent~s e professores. · ........ \ ... · · · · 
t;. o Dos instrucbor~ dé. t.• claritê"~: 
Art. f28o. O conselho econofliico sij.(fornpbr&: · 
1. o Do com mandante dlÍ escola. dOiiU) presfd~te•-
2.0 Do 2.• commandante. . ... , .. 
3.• De um dos ajudantes, que servirá de thesoureit.o~ 

pot· escala. 



4. • Do commandanto e do ftscal do hatalh!o de en..; 
gcnhciros. 

5. • Dos com mandantes das companhias ell"ectivas e addidas 
do batalhão de engenheiros. 

6. • Do quartel-mestre e do agentE~; ambos sem voto. 
Art. 129. O conselho de discipli~a se comporá: 
1. • Do com mandante da ~. eqmo presidente. 
2.• Do 2.• commaodante.-· · · 
3.• Do commandante do batal~lo de engenheiros. 
4. •. De dous lentes, ~o ropetid~res qoe estiverem regendo 

cadeira , guardada a ordem dai gracloaçOes e antiguidades. 
Art. 130. Ao conselho de lnStrocçilo compete, além do 

que se acha expressamente determinado em outros artigos: 
1. • Consultar sobre a parte scientiftca do estabelecimento. 
2. • Propôr ao governo as providencias necessarias, para 

que o presente regulamento tenba inteira execuçllo. · 
3. • Otganisar programmas circumstanciados para os con

eursos, exames, e para o ensino theorico e pratico, extremando 
as materias relativas a cada uma das aulas. 

4.• Classiftc:ar annualniente os alumnos que concloirem o 
curso, na conformidade do art. 235 deste regulamento. 

5.° Fi~ar as eondiçiJes para a expediçilo de cartas do curso 
de artilharia aos alumnos classilicados nesta arma; e de 
simples eerlldGes ou titulos de babilitaçllo aos que con
cluírem os cursos de infantaria e eavallaria. 

6.• Formar, de conformidade com os arts.159 e 217, a lista 
dos alumnos habilitados, no ftm de cada anno, para os exames ; 
e determinar, segundo estas e mais provas theoricas e praticas 
dos alumoos approvados, os grãos de merecimento de cada um. 

7.• Fazer as propostas de .lentes e repetidores d'entre 
os candidatos que se mostrarem idoneos pelo concurso~ 
observadas as disposiçiJes do presente regulamento. 

8. o Designar os compendios provisorios, indicar os rneio!l' 
de so organisarem definitivos, e formular as instrucçiJes pra
ticas necessarias para o ensino escolar. 

Art. 131. A carta do curso de artilharia, cujo modelo 
será indicado em programma, levará as assignaturas do com
mandante da escola, do secretario e do lente cathedrlitíco 
mais antigo em etrectivo exercício do magisterio. 

Os ti tolos de habilitaçllo serilo subs~ ;tos pelo secretario e 
assignados pelo commandante. 

Além das assignaturas que Jlcão designadas, tanto para a 
carta, como para o titulo, o alumno lambem assignará á 
margem. 

Art. 132. O repetidores, emquanto regerem cadeira, farilo 
parte do conselho de instrucçllo, excepto quando se tratar do 
provimento de lugares do magisterio. 

LEI~ DE 1863. PARTE li, Jl), 
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Art. 133. Ao conselho economioõ incumbe: 
1. • Administrar não só os fundos do rancho dos alumnos 

c mais praças aquarteladas na escola, comprehendido o bata
lhão de engenheiros, cmquanto o. ~roo não julgar :don
veniente separar sua administraQDo·.eootomica; i:Ouío lámbem 
os dinheiros destinados ás outras verbas do cofre. . ·' · 

2.• Conhecer do estado do cofre. :nO• fim de .cada mcz, 
fazer os orçamentos, verificar os docume~to&· d~· M'spcza e 
estabelecer OS processos indispeDIIlT.P,. pua '80 julgai! da tua 
moralidade e legalidade. :c:;;.o.~:;:_• í •t" ., ·. ' , · ' •· .;; ·'f :J. 

3.• Consultar sobre<·to90f'i11eJ,. oweeto•~ coaceme&fMI>!aé 
matelial do·estabelooimMto,l; ~· .fi~,,-, . · · · 1 

4. • Organisar as instrucçõe9-~:Cflle devem éonstitulr o te-
gimen interno da escola na parte economíca. · ; · 

Art. 134. Os ajudantes alternadamente, de seis·e"' mezes, 
serviráõ de thesoureiro, sendo os outros clavie'ularios 'do 
cofre o fiscal da escola e o do.batAJibio de engenheiros. ' 

Art. 135. Os dinheiros :que ~erem de entrar paia o' 
cof•·c da escola serão recebidos peh(lhesoureiro, pelo quartel~ 
mestre, ou por qualquer official autorisado pelo com mandante. 

Art. 136. Os saldos annuaós dó cofre da escola poderáõ 
ser empregados na compra de livros, instrumentos e mais 
objectos de utilidade ao ensino; bem como no asseio e ~e
Jhoramento do estabelecimento, e no fll&is qoe o ~omman.,. 
dante da escola julgar conveniente, ouvido o conselho 
economico. 

Art. 137. E' da competencia,d& conselho de disciplina: 
1. • Consultar [sobre os m~iqs., apropriados para manter 

a policia geral, a ordem interna e a moralidade do estabele-. 
cimento. 

2. • Tomar conheciD:~ento das faltas graves que .os alumnos 
nesta qualidade commetterem. . 

Art, 138. Não poder.í. tomar- assento no. conselbo ·de 
disciplit'la o membro que tiver dado a par.te aceusatoria, nem 
mesmo o com mandante da esçpla; quando delle partir Q 
ordem para a formação do conselbD; sem rcfereaeia á par• 
ticipação firmada por outrem. · · . . 

Art. 139. Quando o conselho d~ disciplina resolY.er que o 
delicto de que se tral!l, por sua gta~idade é da competencia 
dos conselhos de gMrra ou· dos tribunaes civis, remetterá 
ao governo as peças' "'da aocusação ·e o processo que. tive~; 
corrido perante o dito conselho, a ·fim de que o. mesmo go .. 
verno, tomando então . conhecimento do facto, resolva como 
julgar conveniente. · 

Art. 140. Os conselhos se reuniráõ ordinariamente no 
principio de cada mez, o extraordinariamente sempre que 
o ordenar o commandantc da t$COI&; devendo para essas 
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scssõlls serem todos os membros avisados pelo menos de 
vespera, c informados , por cscripto ou verbalmente, do 
objecto da reunião. . . 

Art. 141. Os conselhos orgonisnráO um regimento interno 
para as suas sessõas, que"'tátrlgorumpoi•dtlepprofado ·pelo 
governo. ~ .,·~L. ~: ,·.:·.: :. .· ' '' · · ·· · 

Art. U2. O secretario da escola fuoccionará em todos-os 
conselhos; quando porénue ~~ratat~de 'obje~to ·que lhe dlgo' 
respeK~ poderá o· CODSél•:tH)IMar~118oretario especial;" es;; 
colhendo-o d'entre seus membrOs. Oltàêretario assim no
mead6..servirá sóment6'·durftl1Ke• aqublle impedimento. 

Art. 14.3. As deliberações do·oonlelhó eoonomlcodevcm 
conformar-se, ·no que fOr applitavel• oom as· disposições do 
regulamento approndo pelo decretó n. f;·Gi-9 de 6 de Ou tu· 
bro de 1855. · · · 

Art. 1M .. As deliberações dos conselhos, que contiverem 
disposições permanentes para o serviço escolar, não terlo 
ell'eilo sem o apJ•rovaçiiojlo· ministro da guerra. 

CA.PITULO .V. 

TEMPo LECr~vo,': ~·\t:BJi'!Ífi.!S:~;:)'llf~~.ciAs; 
' . ' . ·~ ·. . 

SEcgio r. 

Tempo Tectivo . 

Art. '•14.$. A abertura das aulas terá logar no pririleiro dià 
uttl.depois de 6 de- Janeiro; e seu encortamento, que poderâ 
dei ~.ar de ser no mesmo dia ·.para todas;· se: efYeotuará du· 
rante a ultima quinzena do mez de Agostct; ·· · · · ·: ;,, :; 

Art. 14.6. O conselho de instrucçãbJ na sua primeira 
ses!JAQ; que terá lugar em cada anno· antes da abertura 
ddsimtlas, orgnnisarl CJ programma da distribuição do tempo 
leeliV~;~e modo qUtJilhnendo 1robalho·cfe manhil e de tarde; 
a pratica acompanhe; tanto qua~to fór posshel, a theoria. 
- Art. 1/~7. A distribuição, de qne trata o artigo antece
dente, deverá conformar-se ás seguintes bases : 

1. • Em cada aula a lição durará pelo menos hora e meia. 
Nestas mesmas oondiçO"s terá lugar .o trabalho nas salas c 
gabinetes de estudo: as aulas de desenho· poré~ .. funccio-· 
DiH'IÍ'Õ duas horas uo miuimo em cada dia. · 
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2. o Os intervallos para descanso de uns a outros trabaA 

lhos nas aulas, salas ou gabinetes do estudo, serao de1it'Z a 
trinta minutos. i · 

3.• Os exercícios physicos do esgrima. -equitaçlo·, gym• 
nasllca e nataç~o. e a instrueçlo 'ld'•tW. daa;dinrsa~- armas 
durante o anno lectivo, nilo se prol0b8ará6.per mais de<daas 
horas. - - -

4.• Os exercícios de topograpbiA;I•JPM'Gbas;••trabalhoa;;do 
guerra, 'Visitas··a esta~fal;~..,.,..-~.r-e •ttoa-.,ae 
o Conselho de lnsl~'l...-~~811•/a.-
ranté o 'In no:-lecl~~=· _ · _ ·,.-i·~por_;'"m•• ao 
maximo, e·pcldet'li$~t0t!diao ,;,, ;,, · ,-,·i. ,;hç · 

5.• Os exercicios geraes ·cõtbeoáriO •no·- principio•dCHwaez 
de Setembro, e terminaráõ nos ultimos dias de Oukibto; 
sendo o mez de Novembro destinado para cx~tlnes • 

. SECÇÃO 11, 

Matriculas. 

Art. tt.s. De 26 de Dezembro a 4 de Janeiro estari·aberta 
a inscripção para matriculas, na secretaria da,escola. ;..,.t:•t 

.Art. 149. Os candidatos á matricula aprescntar6êHic:efiça 
do governo, e provaráõ nlio ter mais dei&·aaos-deiidacle. 
Os que a tiverem maior.•;4lt6-,..illi,:aoaôs, ·-Só pooeriG ser 
mlm'ittidos·, · se justifte!lnm "~' dous annos, pelo' -menos 
de serviço etTectivo no exercito·-ou.:na armada, ·-~bolb ~m-
portamento habitual. '· •. : .;,: ·:" · ' ~~{ .i;;t~ 

Art. 150. Os eandidat~4natricu1a, se nll<f -tiferetrt· o 
curso das escolas pl'epatawJ!Iml;'~-por exame~deti&Mas 
as doutrinas ensinadas nas: ditas eséiOias, -exeepto ... a·prattc:a 
do serviço militar; stndo :o ,.pr0ée880 para ta.• eaames·re
gulado pelo conselho de instrilcçlo, de cooforl81iadc'GOm o 
disposto no art. ·213:· · ··: ~ · ·: ·: 

Art. 151. Os Càndidatos ·t.--inatrlcula serlo kispeooiona
dos de saude; e, caso soiTrilo de molesUai con~giosaS,iOU<de 
algum defeito physico, 011 enfermidade ;qoil os inbailliUte 
para a profissão miHtar ~ nllo· serlo admittidos. .;-'> 

Art. 152. As matriculas ;serie feil.as pelo secretario· em 
livro especial rubritado"\'lllo"eómálanôante~da escola;: de
vendo nos respectivos termos assignar-se o mesmo secre
tario e o mal riculado. 

Art. 153. Os alumnos que passarem do f.• para o 2. 0 

anno, c deste 11ara o 3.•, nilo precisão de novo termo de ma-
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trlcula, bastando uma declaração assignada pelo secretario 
e pt!lo alumno. 

Art. 1M·. Depois do encerramento das matriculas, nin
guem poderá mais ser admiltidO' senão .deotro do prazo de 
·i(), dias •. e corn permissao .speciaLdo ~JDV,erno; apresentando 
· perante elle motivos justos. ,. 

Art. f55. Os alumnos que forem omciacs pagaráõ pela 
•• matricula em· qualqueF:-.~4ll~•~i· cursos. da escola a .taxa 
':.df :101000 réis; tJQd~4fi ...... \Q ~er teito j~
-18e8t&e-ou. ermkel:~~naaes•"·H;•,' , , .. , ;> 
,·:>À importancia ,d.,. ~:~.~sa-çlk> annual IM'r· 
cada prévia mente, . .serlo,-'fJPii~<f)lra ··t.U~menlo ·:da .bi
.bliotbeca c dos di•crsoe~tr•btnea.;;-;e pera··aequislçlef de 
modelos. · 

SECÇÃO Jl(, 

Da frequ.e~cia. 

Art. 156. 0:~ commandantes das companhias, ou seus 
· tmmed~lel, no ·aet.Q. dq .......... ..-tes de .COmeÇ~~r o 
depois,de•:eonQiuidofCJu.lqUiw ..... tJR.,.tomaráo ~.~nlo~-dos 
:aluamos,. ·e communicafá~ao oJDcial do dia á~- para 
'éJ; 6t1s!oonvenieotes. . . . 
.,, Art.··,f5,7. Ao alumno que. :deiiar de. comparocer,,a uma 
·munais aulas, a cuja frequeocia seja obl'igat:\o.em um me110o 
di•~ llltJOontará sómeote UIJMi:ftl~ "*'~iJ. · 

Art. 158. A justificação das faltas commeltldas pelos atum
nos até o Om d!> mez de Agosto< deverá ter lugar mensal
mente perante o commandante ·da eaoola dentro. dos pri
:meiros oito dias do mez segui~; salvo o easo.de impc· 
dimeato legitimo, a.jui:to do mtJSIDQ commanda~te. · 
··Art •. fiS9. O alurnno, cuj~mero-48 pon&os . .fór s~,t,erlor 

a 30, ainda que todos lhe tenhiio sido marcados ppl'-fcdtas 
justificadas, será considerado ter! perdido o anuo; e o;com
mondaotet . .depoia de .mandar .lançar.~~ nota .no livro r~s-
pectivo fa-l~ha -recolher~~ aq ,seu .oorpo. . , · ,,, 

Na somma do numero·dos pontos acima, os das faltas 
commettidas sem causa, ou o4o justificadas, serão contados 
cada um como valendo por ·crcs dos outros. 
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CAPITULO VI. 

DISPOSIÇÕES· MVBils.(~;' 

Art. 160. Os alqmnos a~v~~tillfi;.Oun.da respêctivli'· 
armo, e os offiol.a .. 011f.~,,.......lat;•-' 
habilitados not~íeréloiol · · · e..,Hietlê diipttnsado*'' 
dos exames praticOSJfx~ ... ~ ""'om~·:llo;~~t.l.:. 
citt) até o posto decapiUld.'<'t,..; ... : •e~;:< ft,., :.:·•: ... :: ''' 

Art. 161. Os praticantes terllo direito á mes~af'fifqoo· · 
se fixar para os alumnos; e dut·ante o tempo. da pratica 
ficaráõ sujeitos a todas as obrigações destes ultimos. : · · 

Art. 16:!. O commandaute_.jl9derá. permittir quo auran-' 
chern com os alumnos os empreg;~dos da escola, uma vez que 
contribuão com quantias .nunca me~oros do.que as mar-
cadas para os alumoos .praça~ de .pret. · · · · ' 

Art. 163. Os empregadq_~_qu~ forem paisanos trajaráõ em 
todos os actos do sl'rviço. •CQlar o uniforme , ospcçial quo · 
lhes fô1• determinado. · • .. ·· · .. ·~ .. , .: ; · · . 

Al't. 164. Os omeiaes a pràças' de pret da guarril~lio; •da 
côrte continuaráõ a fazer na. escola militar os exames ptll•· 
ticos exigidos pelo regulamento da loi de promeç6ell dO' 
exercito: competindo ao co~.ho,,de i.ast•~lbtmullrr· 
programmas para ~os lJUe d~.ser; ·feltol tanto na córCe, · 
como fóra delta~ ' · · · . . . , ~ · ' '· ' 

Al't. 165. Terão quartel, e:serAo obrigados a residir ·DO'. 
recinto da escola, ou em edifiêios que lhe forem·immedia
tamente annexos, os seguinU!s ·empregados: 

t.• O 2.• commandante~ · -
2. • O agente. ·' 
3. 0 o quartel-mesh·e. ' .• 
4. • Os com mandantes e os ~iaes das ~ompanhias de 

alumnos. . 
5. • Os guardas e senentes. que o commandanto designar' 

... Art. 166. Será .fornecida por conta da escola a mobilia 
indispensavel para uso dos empregados, cuja residencia· no 
estabelecimento é obrigatoria pelo artigo antecedente. 

Al't. 167. E' absolutamente proiHbida a residencta de fa
milias dentro do estabelecl1D6JJ~. •ne$.'fi6admittíráõ criados 
ou escravos para o serviço párticular. 

A1·t. 168. O govcmo fixará annualmonto o .numero ma
:xirno dos alumuos,. que, á vjsta dás circumstancias.- do ser• 
viço publico, podcráõ ser matriculado~. 
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CAPITULO VIl. 

Art. 169. Os nlumnos que-._~\t~rem approvações plenas 
em todas as doutrinas dê'dóus· átinos,. e obtiverem nos e:~;er
cieios.pratioos ·not.a qtte· oor~ndló tllrQbem á approvaçã~ 
plena·, serllo, segundo' a ordetn dO: ~ISciment,o e attenden
do-se á disposiçllo do ·art: .t~t, ~d~pkdlad~ alferes-alomnos. 

Art. f76. Poderáõ ser conllrmàd6$ no· poslo de• alferes 
para infantaria ou cavallaria os alferes-alumnos que, con
cluído o curso destas armas, tiverem, com. boas informaçGes,· 
um anno de effectivo exercício nos respectivos oorpos ; e no 
posto de 2.0 tenente para artilbiria todos os alferes-alum-: 
nos quo se destinarem ás armas scientificas, logo que con
cluírem os tres annos da ~col~ IJ;lllltar, e satisfizerem aos 
requisitos da lei de promoções 11o: exercito~ . · 

Art. 171. O numero de alferes--alumnos será limitado por 
acto do governo, que o poderá al~ar, quando as circums· 
tancias e conveoiencias do !Je!"ViÇO !lSSiiD O exigirem.· , 

Art.· 172. Tudo. quanto api~âA,elige para a nQmeaçl() o 
conHrmação dos alferes-a·lurnnos n~ prejudica os direitos que 
elles possllo ter a serem promovidos como praças de pret, se 
nesta quatidadade reunirem todasuoutrasoondiçõesque a lei 
do promoções exige para os inferiores e cadetes em geral. 

Art. 173. Os alfere,!l-alumnqJ, d.epQis de con6rmados, 
contaráõ' antiguidades de offieial-'Aiesde a· dátl· da nomeação 
daquelle rosto. . 

TITIJLO .. "1'. 

DA ESCOLA CENTRAL. 

CAPITULO I. 

ORGANISAÇÂO DO. 'ENSINO. 

Art. 274. A escola central é destinada principalmente ao 
ensino das mathematicas, sciencias physicas e naturaes e 
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a completar a inslrucçlio theorica e pratica dos alumnos 
que, depois de concluírem os tres annos do curso da escola 
militar, obtiverem permissllo para . frequentar os _estudos 
complementares dos cursos do estado-maior e engenheiros. 

Art. 175. As doutrinas que fazem objecto do ensino da 
escola central serão distribuídas da maneira seguinte:. 

1.•. anno. 

Cadei.,._ •. -Algeb
1
ra .• el•~ta~. e <'•petiot~ . Geo~~~~ 

TricoDOIJU'&ria .rec\i ia,.ea. ~fJ:f.,.._ijce~ . · 
A ui~ -Desenho -Uoeat.., .· loPti"-pltiéo :. : neçiJes . ~ ~po,. 

grapbia. . - , . · · 

2.0 anno. 

t.• cadeira.- Geometria analytica: .. Tbeoria gerai das,prn~ 
jecções. Elementos do calculo diiTerencial e integral. A parte 
da mecanica que só precise daquelles elementos. 

2. • cadeira- Pbysica esperimeotal, precedendo as noçOes 
indispensaveis de meeanica. . 

Aula. -Resoluçio grapbica doa. Pfphlemas de geom~ria 
dt'scriptiva e de suas applicaçdeS.á Ultt;Oria das so~llf"' 1 :, 

3.0 anno. 

1. • cadeira - Contiouaçio do calcoiQ . dill'erenciàl e i~te·.:. 
gral, e da .mecanica. . ··: ,,! , • · · . 

2.• cadeira.- Cbimica inorgani·ca e analyse respee~iva •. 
Aula.- Desenho do macbinas. · · · · 

4.• anno .• 

f.• Cadeira.- Astronomia. T~poi;àphia e geodesia. . 
2. • cadeira.- Botanica e zGOiogia, precedendo as n~.ões 

indispensaveis de cbimiéa organica. · · · 
Aula. -Desenho geographico. 

5.0 anno. 

f. • cadeira. - Mecanica applicada ás construcções; prin· 
cipios de arebitectura civil, especialmente quanto á disposi
ção e distribuiciio dos ediHcios; propriedades e resistencias 
dos matet·iaes de construcção ; noções theoricas e praticas 
sobre o rigimen dos rios e o movimento das aguas nos ca
naes e encanamentos; navegação interior, natural e arti6-
cial; estradas, pontes, vias ferreas e telegraphos. 
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· 2.·· cndeira.- Mineralogiá e geologia. 
Aula;.._ Desenho de archiletura r 'ordenaçi'io é dt"cot·aça.o 

dos edificios civis o militares ; eXellli(:lb·le • projt!Ctos. . '' · 

~-· cadoh•a. -~~udo comple~tarda bydrodynamioaa~
phcado, e dos cammhos de· ferro."-'Descr:lpçlio e estabelect
m~oto dos motores e machinas hydraulicas; melhoramento 
dõs.'How,' relatirim&ftte á na1égà'ÇIO' o 1isAiánôndações·; deta
lhes de construcçlio dos 'tíMaet.· na~s~·Ctléanarnl!itlo e 
MilYaÇúes 'dé' aguas; abertttra' de 'pó~(ts •·artesianos ;'.obras 
concermmtes á segurança e conservação dos pol'tos; dtS
obstrucçilo das barras e ancoradoums. 

·2. • cadeit-a. - Er,onomia 'politica; estatística e pl'incipios de 
direito administrativo. . . 

. lulll • ..::..:.. Desenho de const'rucções e-- do machinas hidrnu-
IJeas~ · · · · · 

.Art. 176:'·Todos os alurnnos app'i'al'adós terão durante 11& 
feria§ exercícios pralicos; e os do 4.0 anno serão obrigttdos. 
no. decurso do anuo lectivo, á pra·tiM'"do'observattitio IBftó
n~i'OO:'-em' dia! déterminadós.····Os·· ex~r~rcjos ptátit"'S ·das 
turtn41Atos ahtmnos·dos ·tres- prí'M'ttit'ow·arinóS sérÍio de agtr
mensura,,: topographla, nivelattlento e operações trigonome
lricas. Os do 4.. 0 anno, fiii'3ó éxetcicios de triangulação e de 
geodesia fóra da cidade, sob a direcção do propt·io lente, de 
qulilquer dos empt·egados do magisterio, por designaçilo do 
director da. escola, ou ainda mesmo de pessoas para esse fhn 
nomeadas· pelo governo. A lérn dos deilenhos relativos a estes 
ultimos lrabalhos, os alurnnos redigit·áõ memorias descripti
vas, nas quaes deveráõ mcncionm· nilo só os accidentes do 
terrenC) em que houverem tido lugar os exercícios, como a 
ordem e detalhes dos trabalhos effectuados. Os alumnos do 
~.o e 6.• aiuro visitaráÕ durante áS ferias, sob a ditetção dos 
respectivos lentes ou repetidores, as construcçõcs e obras 
mais notaveis de toda a especie, existentes ou em vlá dê'elê
cução, na côrte e luas vizinhanças: cstudaráõ praticamente 
nos arseoaes, grandes fabricas, oficinas publicas ou particu
lares, os systernas dos dilferentes maehlnismos, seus moto
res, e a combinac.;iJo e resultado de seus movimentos. Termi
nadO$ estes exercícios, os alumnos a'presentnráõ plántas 'em 
esboço, e memorias descriptivas e criticàs, de algumas das 
eonstrucções, machinas e outros objectos que houverem sido 
observados. Quando o tempo das ferias não tiver sido som
ciente para o ensino pratico dos alumnos no ultimo anno do 
-curSo que estudarem, o governo, sob proposta da congrega
çlio da escola, poder;i ordenar que continuem os mesmos 

l.FJS llF. l81i~. PAIIH 1!. ~0. 



- 151J.-

exersicios até tres mczes, flcandô ent5o encarregàdos da di· 
recção de taes cxercicios os lentes ou officiaes instroctorcs 
que o governo designar. r ' .. ' 

O mesmo governo providenciara de modo que os ê:xe'tcieioif 
praticos annuaes tenhão o maior'·desenvolvimento·p6ssivel; 
e produzão os melhores resultados a bem da instrucçllo dos 
alumnos, sem distincção de militares e paisanos. · 

Art. 177. Os alumnos paisano$, que concluirem o estudo 
do todas as doutrinas dos quatro primeiros anoos e quct, 
estando habilitados em desenho e em todos os e1ercic:ios 
praticos, o forem tombem na 'pratlêa do bbsenatorio e efR 
operações gcodesicas; serilo considerados engenheiros geo-
graphos. . 

Art. 178. Os alumnos militares que forem approvlfdos 
nas doutrinas, e habilitados em desenho' e na ptatica do 
4. o anno da escola central, serfio considetados -com o curio 
completo do estado-maior de t.a ctàsse·, e'pod.,ráft tirar a 
respectiva carta: aquelles, porém, que forem ujtía vez repto
;yados na 1. • cadeira do mesmo t.. • anno; nlo pt)dcráO tomar 
a matricular-se. · · · · o • : 

Art. 179. Os alumnos paisanosi que eompletarem os seis 
annos do curso da escola central e fórem· bàbilitidos ein todos· 
os exercícios praticos, serão considerados eog~hefr~ 'Civi!J~ 

Art. 180. Os alumnos militares que forem ápproudos 
no 5.0 anno da escola central, e habilitados nos exerclcíos 
praticos correspondentes e no desenho, serlo considerados 
com o curso completo de engenharia militar, e poderá6: tirar 
a carta respectiTa. Os que porérit forem reprovados nas 
doutrinas de alguma das cadeiras do mesmo 5. 0 anno, nllo 
poderáõ repeti-lo e nlio serão considerados engenheiros mi
litares. ; · · · ' · 

Art. 1St. Obteráõ o gráo de bacharel em scieneias ma
thematicas e physicas os alumnos que tiverem approntfies 
plenas nas doutrinas de todas as cadeiras· dos ttes primeitos 
annos das escolas militar ou central, no 4. • anno e na '-2. •· 
cadeira do 5. o desta ultima eseola; e que, estandC) habili
tados nas aulas de desenho daquelles quttro a1mos, se mos
trarem approvados em todos us preparatorios exigidos para 
a matricula nos cursos juridicos. 
. Art. 182. Terão direito a sustentar tbese, para receberem 
o gráo de doutor, os baehareis em sciencias mathematieas 
e physicas, que, satisfazendo a todas as ~igencilll dO pt.,.; 
gramma relativo aos titulos scienUfteos, forem· badlareis 
em bellas letras ou se mostrarem habilitados noi 'ebnhecl-
mentos exigidos para esse fim. · · · · ' 

Art. 183. O di1·ector do obsenatorio rllmetterá ae direetor 
da escola central. até o ultimo dia de Outubro. uma relaçlo 
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por elle assignada dos alumnos do 4. • anno, classificados. 
segundo a frequencia que .bouvm·em tido e a aptidiio que 
tiverem mosfl·ado durante o anno lectivo na pratica res
pectiva, da qual farão exame, cujo processo será regulado 
pela ('.Oogregação dil mesma escola. ,_ 

• ' ... ~ ·' '"'1: ~ ; ., 

. CAPIT.íJLO 11. 

DEPBNDENCIAS DA . ESCOLA • 

. Art. 184. No estab,elecimento da escola central haverá : 
1. • Uma bibliolheca . 

. }t,.• Um gabinete do physica. 
3~· Um laboratorio chimico . 
. 4. • Um gabinete de mineralogia e geologia. 
5.• Uma sala do. modelos das construcções mais impor-· 

tantes .e de machinas. 
Art. t85. O imperial observatorio astronomico conti-· 

nuará, como dependeucia da escola central, a auxiliar o en~ 
sino pratieo dos alumnos da mesma escola, o a desempenhar. 
O$. domais serviços qoe llie. 811) ia~bi.dos pelo sea rogu
J,,mento especial. 

CAPITULO UI. 

PESSOAL DA ADMINISTIAÇÃO DA ESCOLA E St.:AS OBI.IGAÇÕE •• 

. Art; t8G. Para o regimen adminiitrativo e disciplinar da: 
escola, haverá o seguinte pessoal : ·. . : . . . : 

t.• Um di.rector, oficial general, que tenha perteBCido 
a.alguma das armasscientificas, e não faça parte do pos104t 
do. magisterio da escola. . 

2.• Dous ajudantes, um dos quaes será official superior de• 
qualquer das armas scientificas. 
, 3.,' .Um secretario, que terá o grão de bacharel em-.-

th~Jmatica~. 
,4. • Um escripturario. 
,5.•. Um amanuense. 
6. • Um bibliothecario. 

· t7. \'. ,Tre~~ preparadoros-ponsorvadorcs . 
. ;8. • Um porteiro. 
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9.• Sei~t guardas. 
1.0. • Os serventes que forem nece~tsarios. 
Art. 187. O director é o chefe da escola eenlraJ, a quern 

é subordinado todo o pessoal que para qúalquer Om nella sé 
achar. Nos seus impedimentos de longa duraçlio será sub8Li
tuido por quem o governo nomear, e nos outros pelo lento 
c-..athedratico mais antigo em etrectivo exercício. Por inter
medio do director terá lugar.toda a corresponden.cia etJtre o 
governo e a escola. . . . . , ... 

Art. 188. Os ajudantes executaráõ as ordens-tê directór, 
~endo o mais graduado especialme~te 'sea cargo· a, fl~í'<l~~ 
sação ~ policia do estabele.cimento, e servindo; o--~l\d9 
junto a pessoa do mesmo d1rector. , . ' ., 

Art. 189. O bibliothecario será responsavel ~ liJi1>~. 
rnappas c mais objectos, tanto da bibliotheca ccuno',..: S4la 
de modelos, cuidará na boa conset.vaçAo, arr-al\io:-e· ~ig 
dos referidos livros e objectos.~ observarii .as<. OI'd'tfls quu 
der o dircctor para o emprestimo dos livros,. e terá.,cm 
dia os respectivos catalogos por. ma~rias·e autQrcs, D'~ro 
os guardas, e sob sua responsabilidade, prepo.rá o .que Qola 
abrir a bibliotheca e coadjuva-lo. . .. ,,, .. . , . . ... ,. , 

Art. 190. O secretario, auxiliado. pelo escripturario • 
amanuense, fará toda a escriptui'açAo da escola, que não es
teja privativamente a cargo de outro empregado. Será res
Jlonsavel pelo archivo, para o arranjo e boa ordem do qual 
poderá occupar um dos guardas. Fará, de ordem ou em 
nome do director, os avisos ne~arios aos lentes para as 
reuniões em congregação; . 6 bem assim para exames oa . 
qualquer outro serviço não consignado no programma da 
distribuição do tempo. Assistirá ás sessões, c tomará; todos 
os apontamentos nrcessarios para·.re:digir .AS:&e~S. ~ GQ!f
gregação, a qual porém, sempr~qllf). se tratar. ;d~ .obj.ecto 
concernente áquelle empregado., poderá nomear.um secreta
rio espocial, escolhido d'entre os seuS·DJembrQs. ô .• e.cretario 
assim nomeado servirá sómente durante o refuri,clp_,Jmppdi
mento. Nos outros impedimw~s;o~.fal~ _será. ~s\1llstil\lido 
pelo escripturario. , . . . . .,,·, .~ ,., . , ,. , , . 

Art. 191. Os preparadores,, immediatam\'ntc··Qb()J'4,inà~ 
dos aos respectivos lentes e repetidoa·es, devem ,conservar 
em toda a ordem e asseio os gabinetes e laboraf.ori95\,.,.s,pu 
eargo, coadjuvai' as experiencias, e_ m_ectuar as. ~· .ll .. l~~es 
que lhes forem indicadas, fazer. PQf escript!) ill~~ dos 
diversos objectos necessarios para .esses. trab•. hos. ~pdo 
taes pedidos robricados pelo lente, e na falta d~~ pelo 
repetidor; e assistir ás aulas, findas as quaes,. . .sa. (\9rqorii~áõ 
nos gabinetes ou laboralorios o tempo que. e.J.iiil" 6l. trab,Uío 
determinado pelo lente ourepetidoi'. . . · · 
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Sob a guarda do preparador do gablnile de physica lic:ará.J 
todos os instrumentos e preparos para ensino dessa materia 
o os objectos destinados aos exercícios pratlcos que se elfee-
tnàrém fóra fia escola. · · 
, Art~ t92. O porteiro, coadjuvado peios guat"das~ será on

cãl'regado·de abrir e fechar as pol'tas~da ·escola, probibiodo 
o ingresso ás pessoas estranhas que tolo tenhlo per.nissilo 
dó d1tector para entrar no ~abeletimento ; ·de receber a 
correspondencia, bem como os requerimentos e papeis da$ 
partes, 'para dar-lhes a conveniente direcc;ão ; de conservar 
eJil 'flStado de asseio todo o estabelecimento e seus moveis; 
é tt;s&»nderá por todos os objectos, cuja guarda nao fõr oe
llgnadamente aiTecta a outro qualquer empre~ado. 
,· ·'EniSéus impedimentos será subatituido pelo guarda que o 
dh'ec\or desi~tnar. 
· '·:&-rt. 193. O:t guardas coadjuvaráõ ·o porteiro no desem
penho de suas obrigações : farão além disso todo o ser viço 
que lhes f6r determinado por ordem do director, e obede
cel'llõ ás ordens dos lentes, r:epeLWores, prolessorcs e ad
juntos, no que fôr concernente aos trabalhos das aulas, ga
binetes e laboratorios. 

CAPITULO Jl'. · 

PESSOAL DO .MAGISTERIO. 

Art. 194. Para a regencia das diversas cadeil·as c -aulas da 
E'seola cetJtral haverá : 

t. • Onze lentes cathedraticos. 
·~ 2.•.'Ctneo repetidores. 

3. • Dous professores de desenho. 
; 4.• Dons adjimtos. 
·A todos estes empregados são extensivas os obrigaç~ .re

lativas aos das mesmas classes na escola militar. -
' :Art~ ·195. Os lentes das primeiras cadeiras do 2.• e 3.• 

a briO· alternaráõ no exercício dessas aadeira~ pot fórma que 
.o que reger a do2.• emumannorejaado3.0 oosegulllte; 
~ viee-Tersa. · 
· Art. 196. Os repetidores serão classificados em duas sec
wes; \res pertenceráõ á secção de sciencias rnatbematicas, 
'e dous á de sciencias physicas e naturaes. D'entre os da sec
Ção de mathamaticas, um dirigirá os-exercícios da primeira 
tadeira do t.o anno, c cada um dos outros os de duas das 
eadciras primarias dos annos snpcriores2 excepto o 4.• Os 
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da secç!lo de seiencias physieas e naturaes serão distribui
dos do modo que um tenha a seu cargo a direcção dos exer•· 
cicios das aulas de physica e chimica, e o outro a dos de 
botanica e mineralogia. 

Art. 197. Oi professores serão distribuídos pela coogre-· 
gaçilo da escola para as dift'ercntes aulas, segundo convier, 
em relação ao numero de alumnos e á especialidad.e dos tra
balhos; podendo esta distribuição ser alterada; a juizo da 
mesma congregação. 

A distribuição dos repetiflores e .dos adjuntos de desenho 
será feita pelo Djreetor nG principio de eada 4nno; sendo. 
conveniente que se rov"zem, a .ftm de ficarem mais prati
cos e ve1·sados em todos os ramO& do ensino~ .Os n,pQtioo.res . 
da secção de mathematicas não serão obrigados. a .. !18f·Y:ir na. 
de sciencias physicas e naturaes, e vice~versa; podendui 
comtudo fazíHo, quando assimconvier, eaissu~f)festar-um.-

CAPITULO V. 

TEMPO LECTIVO, MATRICULAS B FllEQUENCtA •. 

lllCÇÃO 1.• 

Tempo ltclit:o. 

Art. 198. A abertura das aulas será feita sem solemnidade 
no primeiro dia util do mez de Março ; e o seu encerra
mento, que poderá não ser no mesmo dia para todas, terá 
lugar na segunda quinzena do mez de Outubro. 

Art. 199. As lições de primeiras e segundas cadeiras dora
ráõ 11{2 hora pelo menos: as.aulas de desenho, assim como 
as recordações e exercícios, deveráll durar duas horas. Se
rão de 15 a 20 minutos os intervallos de uns a outros tra
balhos, todos os quaes terão lugar das oito horas da manhã. 
ás tres da tarde, .,., , ·r 

Art. 200. As lições tanto das primeiras como da'S ;Segundas 
cadeiras, serão diarias; o para cada uma haverá um dia:na . 
semana destinado a recordaOões oraes c exercícios por es,.. 
cripto, ou á pratica nos gabinetes e laboratorios. Os repe· .. 
tidores dirigiráõ estes trabalhos segundo instrueçõe& ·dadas 
pelos respectivos Lentes, os quaes poderáõ aRistii' aos mesmos 
trabalhos, quando entenderem conveniente. 



Art. ~J. Uma ou duas vezes por mez, durante o anno 
lcctivo, os lentes do sciencias physicas e naturaes poderáõ 
dirigir-se com os seus alumnos ao musêu naciooal, oftlci
nas metallurgicas, publicas ou particulares, h6rtos botani· 
cos,, etc. 

sccçÃ\) ir; 

Jfatri~ulas. 

i Art. 202. A ndmissão á matticulà nos annos soperlores, 
e IJ inscripçiio dos candidatos ào 1.0 ·&nno··principiclráõ no· 
f. .... dia util do Fevcreim, e os ~xames preparalol'ios· ai'ltes 
do dia 15 do mesmo mez. Se, po1· falta de tempO'~para t~t;. 
minarem taes exames, nlio estiverem concluídas as matri
culas antes da abertura das aulas, servirá proYisoriamente 
na do 1. o anno a rela~llo dos indivíduos que se acharem 
inscriptos. 

Art. 201. Para a matricula do 1. o anno exige-se, além 
da qualidade de cidadão brasileiro, e idade do 14. annoa 
pelo menos, os seguintes preparatorios: grammallca por
tugueza ; grammatica e traducçio do francez; geographia 
e arithmetica. 

Serão dispensados dos exames preparatorios C excepto do 
de mathemalicas ) para a matricula no 1. o anno, os indi
víduos que ap1·esentarem certidão de approvaçl'io do con
selho de instrucção publica, ou a carta de bacharel pelo 
eollcgio de Pedro 11. · ' 

Os estrangeiros só poderáõ ser admittidos á matricula 
do t,o anno e á frequencia das aulas dos annos seguintes, 
com permissão do governo, o preenchidas as condições do· 
artigo antecedente. 

Art. 204.. Para a matricula nos nonos superiores exige-so 
approvação nas doutrinas das diversas aulas do anno ante
rior, e habilitação no dP.St-nho e ellcrcicios praticos res
pectivos. 

·Podem ser admitlidos á matricula do 2."' anno os iildivido~ 
não pertencentes ao exercito, que tiverem o t.o onno da 
escola militar, ou da academia de marinha, fazendo porém 
exame prévio das ma terias que lhes faltarem. · 
. Podem S'Cf admittidos á matricula de qualquer das tres ul
timas aulas de sciencias physicas <e oa&ane~ os que se mos
tratem approvados em pbysica e nas ma terias do t. o anhO. 

·Art. 205. Os milital'es que, depois de concluir~m o curso 
dr. artilharia, obtiverem permisslio para freqnenlal' os rs-



.... 160-

tudos complementares para o corpo de engenheiros ou 'de 
estado-maior de t.a classe; matricular-se-hão, estes no 4.•: 
anno, e aquclles no 4.• e depois no 5.• · 

Para a matricula do 6. • anno, exige-se mais dos atum
nos que pr·etenderem o curso do engenharia civil, quo se 
mostrem approvados na versão cor·rente, oral e escripta, da 
Hngua ingleza, de que farão etame na escola ; exceptuados 
9S que apresentarem certidão de approvaçiio do conselho 
de instrucção publictt, ou carla de bacharel pelo collegio 
\te Pedro 11. . 

Art. 206. No aéto da matricula em qualc1uer dos annos 
do cur·so da escola pogaráõ ns paisanos a bit.a 'de 20HOO 
.; os militares, sendo <'ffida-es, a de tO:f)OOO •. , A importancia 
destas taxas, bem como a de 500 réis por pagina· de eer._ 
ti dão passada ~ela secretaria da escola, será · applicada ao 
augruento da bibliotheca e dos p;abiuetes de screnciaa phr ... 
sicas ; p:1ra o que haverá além disto uma consignação annual 
marcada préviamente 

Art. 207. O individuo approvado em qualquer escola 
regular, nacional ou estmngeira, que pretender matricu
lar-se em algum dos annos superiores, ou ser examinado nas 
doutl'inas de qualquer· das 'aulas, deverá requerer, jun~ 
tand•l carta ou cerlidlio competentemente authenticadas, l 
congt·egação que poderá deferir·-lhe sob a condição de mos
trar·-se elle habilitado nos pr·eparatorios, e de ra~r tantos 
exames, quantas forem as aulas dos annos antecedentes. 

Estes t•xames constaráõ .de duas provas, uma escripta, e 
outra oral, em dias dilTerentes, pela fórma designada no 
programma que o governo approvar, depois de ouvida a 
congrl'gac;ão. 

SECÇÃO ID. 

' Frequencia. 

At·t. 208. Logo que um alumno completar trinta faltas 
em qualquer das aulas, perderá o anuo, e disso se fará 
parlicipaçlio ao ministl'O da guerra, se o :tlumoo fór: mi
litar~ aquelle porém que em alguma das aulas tiver mais 
de quinze· c menos d~ trinta· faltas; poderá fazer, exame, 
ainda. que as não justifique, por deliberaçilo da coogregaçto, 
tomada á vista do numero de faltas queelle tiver.,naaootras 
aulas, e · das notas que. a seu respeito apresentarem. 01 res
pectivos lentos. 
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. . Ml. 209. O dircctor determinará o modo pratico (que 
poderá alterar como julgar conveniente) de verificar as 
faltas dos alumnos. 

CAPITULO YI. 

l>A CONGREGAÇÃO. 

-· Àrt. 210. Os lentes, e repetidores que estiverem regendo 
Cjldeira, presididos pelo director. da· e.séola, constituem' à 
congregação. Os repetidores, porém, provisoriamente çom 
assento na congregação, não tomará~ p~rte nas del_illéraÇp~s~ 
quando se tratar do provimento ou substitíti~ãó dbs I'Ugíir~~ 
de ·lentes e_ professores. _ · _ _ : -

Art. 211. O director ·convocará a congregação ·sempre 
quo fôr preciso. 

Além das outras attribuições que designadamente são 
conferidas por este regulamento á. congregação, compete-lhe 
mais desempenhar funcçOes analogas ás dos conselhos da 
escola militar, no que fôr _applicavel. 

Art. 212. O director dir~girá, 9,S. tr~b&.!~os da' co'!gregaç~~; 
e I?oderá. suspender o .. cffelto das .~ehbera_ções delta, _- quü,~o 
ass1m o Julgue convemente, partic1pand,o ao -governo. _ · 

DISPOSIÇÕES COMMUNS ÁS ESCOLAS CENTRAL E 1tllLlTAR. 

CAPITULO I. 

' • I 

li:XAMES _ESPECIAES, 

' ,l . 
• - Art. 213. Os exames dos candidatos á l)latricula. do .1.• 
dlllno nas materias exigidas como preparatorios, serão feitós 
'éiU ambas as escolas perante uma com missão composta de 
tantos lentes, repetidores e professores. sob a presidencia 

l.lliS DE 1863. PARl'F. 11. '1. 
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do que tôl' . mais antigo, quantas forem as· inale rias. ditTe-. 
rentes dos .. exames~ dividindo os membros da cóminis!i&,Q 
o trabalho entre si, de sorte que o resultado d!i,.e'l~~ 
em cada prcparatorio seja authenticado por dous "d'entré 
elles, com as notas de Oa 10, representativas da idoneidadé 
relativa dos candidatos. Concluídos os exames, a commisssllo, 
tendo presentes as listas parciaes çom as ditas notas~ forma
rá uma lista gemi dos candidatos por ordem de merecimento, 
tomando-se como expressllo da idoneidàde de cada um, 
nesta operação, o termo médio arithmetico dos numeros 
que a represenlão nas listas parciaes, e sendo excluídos da 
lista geral os que tiverem a classificação de zero em qual
quer dos preparatorios. Serão repu~os aptos paa:a a . apa
tricula na escola central todos. os cand~. da\. Q5 que, ro·~~.IA 
assim apurados, e na escola militar,to4Jos~aqueltes q~e, ~ 
lista geral corresponderom ás indi,cações mais ·auas, 4t4:~ 
preenchido o numero fixa~o pelo j!õvern~. rcita a, 4edu~~C). 
dos candidatos que já se apresentlti'em approyados de tbn~ 
formidade com o art. 37. No easQ de occorrer duvi~a s9brt 
dous ~u ma.is. candidatos igualtJ:~e~.q,.alificados, ~r~_p.r,~-~ 
ferenCJa, a JUIZO. do eom~anda~te •• ~~ ~SCC?la_,. a quem q v.:r~-: 
sidenle da commtssão de .exa~~.~PféSI,ln~ara todos os. tr!lb;a~ 
lhos: 1.·. os filbos dos omci~es: elree~ivos' do .. e~()rÇitol.tt 
armada; 2.•, os dos reformados; 3.•, ·os das praças de,J!r.~(~ 

Os candidatos serã.o admi.ttidos ,aos e.xames prepllfatorJos, 
apresentando ao prestdente ;da res~etiv~ ,comll,l,is~o.~ P.P. ~.'19; 
zo competente, o necessano d~$PilCb?, .• ~.~a. ,e~!!~· •. ~JP., .. dt? 
directoa· ou _con_nna~dante. ,d_a ~ell~la·,. acQPl~a~h'~d()~ .·~~ 
documentos JUstificativos da 1dad~ ê das demais. ·c\rpuQ'Js-
tanci.as exigidas para a matricula . . . · .' .. 

Art. 2U. Haverá no decurso do ao no lectivo1 p,or. 'dlia• 
vezes e nas épocas que a congregaçlio e o conselho. de tns
lrucção marcarem, exames parciac,s de cad,a cadeh:a, .. peran~o 
commissões de tres membro!, das q:o·aes farão parteós len~~ 
e repetidores respectivos. . . . · ·· · .. 
, As provas serão esc~~ptas, e os ·pontos para ellas tirad'~ 
a sorte na mesma occasJao, nlio ~ {)9dendo .recorrer a livros 
ou apontamentos. As notas qU~. ~s ~lurin~os. obtivérem 
nestes exames serão apresentadas á' commisslio examinítdQtp~ 
nos exames finaes, a fim de esclarecerem o seu juizo. ·, 

Art. 215. Para os alumnos do t.• arino de ambas' ·q, 
escol~s, o primeiro exame parcial, s~rá fei~. logo depoi~: d~ 
termmado o. estudo da algebra; é os que nesse exame fotf.'Ól 
intaabilitados, nllo poderáõ éontldt~ar lia freq11ené:ia d.S.~
Ias do mesmo anno. '' ·' 1 ;;. 

. : Art. 216; A congrrgaç11o, ou o conselho de inMrucç!JP;:, 
poderá conceder por uma vez sóménte, e depois de com-, 
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pl~to () CUrSO da escola, nOVO ~ll\tnC ao discípulo que, ha
Y'ê.ndo' sido approvado simplesmente em um dos exames, 
th:er ~btido approvaçilo . plena em to_dos os outros, com o 
arliQ._S~pelo menos. 

E1A!UES FINARi E CLASSIFICAÇÃO • 

. . '~rt~ ~1'7. Enccrmdas as aulas, t~rá I11gar immediata
til~t~ a .4!1hilitaçllo definitiva. doi: alu!~Jnos para os exames 
HôaÇ '· é:.· ublicar-sc.-ha a relaçã9 -dos ~~!\los alu.mnos na pr~ 
denL · 'ue devem comparece( par~ Urarpónto~· . 
· · Al't. . . . , ·' Réunida a congregação; ou o conselho de ins,-'-
ti'új:Ção; ~ . .,.designado pelo directot ou commandarite 
da' 'escola, · ·· )ente, oú repetidor que suas vezes fizer, 
apresentará o · amma dos pontos pa1·a os exames da res-
pectiva' cadeiro ; c a mesma congregação, ou conselho, ~r
ganísará ó programma definitjvo para os exames, segundo o 

'· que se .. acba. prescripto e fôr def;ermina4o pcl_? governo na 
c~nfQrmidade deste regulament.o .. · ,~. · . . . . .. . . . ; . . . . 

,A.,rt. 2,19. O dircctor, ou çomm~~cf~nt~, ~ nw~ma occa:
s!Ao em que se organisar o programina dos pontos, nomeará 
.as. commisStles examinadoras, e determinará a ordem ·que Se 
dC:v.er~ seguir nos exames das diversas aulas ou cadeiras. 

A com missão examinadora das dou~dnas de cada aula se 
comporá de tres membros, aléin do presidente; sendo um 
delles, 'sempre que rór possivel, o respectivo lente, ou o repe
tidor que suas vozes fizer. A com missão sc1~á presidida na 
esçola militar pelo commandante, e na central pelo lento 
mais antigo d'cntre os examinadores,. quando o director nllo 
qu,ejra. presidir; c neste caso· runccionaráõ sómente tres 
membros 
.. Para completar as mêsmas com missões, o director ou com

mand!lnte poderá nomear os professores que julgai' mais 
idoneo.S . 
. . A cómmissâo poderá funccionar só com dous membros, 
âlé~J do presidente, quando um delles fôr o lente da cadeira, 
o.u. o repetidor que suas vezes ftzer. . . 

Art. 220. Todos os alumnos de cada aula deveráõ fazer 
à ,préívà escripta em um mcsrno dia e sobre pontoJtirádo 
· o~ssa , ocoasião: as quMtõcs serão as mesmas para todos, 
d'_!~ tempo concedido para. rosolvê·las não excederá de tres 
ból'às. ~áo poderáõ rcctwrcr a tinos ou nota~. 
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Art. 221. A pt•ova oral para a mesma turma de· exames 
terá lugat· pl)lo menos 4.8 horas depois da prova escripta, e 
será regulada pelo programma' · que o governo approtar 
depois de ouvida a congregaçllo o.u conselho de instrueção; 
Sempre que mr possível, a commissno examinadora será a 
mesma para as provas dos examinàndos de uma mestna aula.· 

Art. 222. No fim dos exames oraes de cada dia 11. •tom· 
missão examinadora organisará uma listo, que será rubri
cada por todos os seus membros, na qual se rnCI)cionllrÁ' o 
juizo sobre o resultado dos exames desse dia, empt·egando-se 
para isso uma serie de numeros representativos do ~ráo de' 
merecimento dos examinandos. ·· ·' 

Art. 223. O alumno que· sob qualquer pretexto negaT•se
a responder a algum dos examinadores, terá a nota-zero~ 

Art. 22'•· O alumno que, tendo tirado ponto, .nao·•Cóm .. 
parecer aos exames, considerar-se-ha reprovado;·' salvo 
impedimento justificado perante o director ou•·comman'
daute, quo poderá conceder-lhe permissão~ para tirat· novo 
ponto. · · 

Art. 225. Terminados os exames concernentes a cada 
materia, a eommissão respectiva, tendo anteriormente exa
minado as provas escriptas, em uma ou mais sessões, atlen~ 
dido ás notas tomadas sobre as provas oraes, e ouvid~ o 
lente ou repetidor que tiver regido a cadeira, sobre ·as 
notas t'elalivas aos exames parciacs e conta do anno, pro
cederá a uma primeira votac,:ão por escrutínio seurel:ô; pant 
decidir se o alumno deve, ou nlio, ser appro'f'a'd&l No ca&t> 
affirmativo, procederá igualmente' por escrutinio sec·reto á 2'.• 
'Votação, para decidir da qualidade da approvação; sendo 
esta plena, se houver unanimidade de votos, e simples·nes 
mais casos. · • · 

Se o âlumno obtiver ll totalidade de espheras brancas nas 
duas primeiras votações, ~roceder-se-ha á 3:• ~ e se einda 
nesta ohlivcr todas as espheras brancas, terá a nota de appro
vndo com distineção na respectiva aula ou cadei_ra. ·:·: • 

Art. 22G. Em acto successivo a commissão fará a classi
ncação por ordem de merecimento dos alumnos que tiverem 
obtido igual approvação, combinando as respectivas notas:dos 
ex:unes Ol'<:es, eseriptos e parciaes com a conta do anno;,de 
modo que o merecimento relativo seja representado por gníos 
de 1 a 5 para os approvados simplesmente, e de 6 a 9:.:para 
os approvados plenamente. Os approvados com distiricçilo 
terão o grão 10. ' !;·; 

Art. 227. A commissllo julgadora dos trabalhos· de•dc
senho será composta dos professores ·e adjuntos em exer<JieiOI 
Esta com missão classificará os alumnos á vista dos trabalhos 
nnthenticos de cada um, e da argniçã'o que lhe fizer, E> jat~r 
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necessaria. A classificação sm·á tambem feita por nu meros 
de O a 10. 
· Art. 228.· Do resultado dos exames do todos os alumnos 

da mesrria aula, lavrar-se-ha. termo em .livro especial, 
assignado pela com missão. examinadora O· pelo secretario da 
csorua. Deste termo fará o mesmo .secretario um extrooto 
authentico que sea·á immed:ialamenw publicado. 
·,Art. 229. Concluído na escola; militar o julgamento do 
todos os exames theoricos, :reunir-sc-ha o conselho de ins1 
trucçllo, a fim de organisar o programma dos exames pra
ticos. A commissão para estes exames se comporá de todos 
os instructores sob a presidencia do, commandante, ou. dn 
quem. fOr por eU o designado. d'ontro os instructores de 4 • • 
classe e oiHciaes empregados na escola •. Os examinandos serão 
arguidos por tempo que nã() exceda li meia hora em, coda 
doutrina pratica, correspondente ás suas armas, pelo. ins
tructo•· respccli v o e por outro membro da comm issão. Qoo mio 
o numero de examinandos exceder de seis, a arguição po
derá ser feita em commum. O resultado do exame em cada 
materia pratica será authenticado pelos examinadori'S ar
guentes e pelo presidente com as notas do O a 10, reprr.
sentativas da idoneidade relativa dos examinandos, segundo 
a arma á que pertencerem. Terminados os exames, a cow 
missão, tendo presentes as listas par.piaes com as ditas notaS', 
formará listas geraes dos alumnos da .nesma arma, por ordem 
de merecimento; tomando-se como expressão de idoneidade 
de cada um delles, nesta apuração, o termo , médio aritbme
tico dos numet·os que a represeotão nas listas pa1·ciaes, e 
sendo excluídos da lista geral, como inhabilitados, os quo 
tiverem a classificação de-zero- em qualquer dos exames 
parciaes. Serão habilitados com dislincçlio nos exerc.icios 
praticos de ~ua arma os alumnos que obtiverem a classill0i1Çiio 
do. gt·áo 10 em todos os exames parciaes; com approvaç<io 
plena os que obtiverem a classificação de 6 a 9, e com 
approvação simples os classificados de 1 a 5. . 

Art. 230. A classificação relativa aos e~ercicios praticos 
dos alnmnos da escola central será tambem regulada por 
grãos de O a 10, segundo a assiduidade que houverem tido, 
e· o api'Oveitamento que mostrarem nos ta·abalhos graphicos 
e memorias descriptivas que forem incumbidos do apre
sentar; dando-se a nota O aos que não houverem tido sufi
ciente frequencia, ou não tiverem apresentado a t~mpo 
trabalho 01lgum attendivel. 
~nrAs • commissões para habiiÍtação dos alumnos •nos, exer
oitios praticos da escola central · serão compostas do tres 
mémbros desig]lados pelo director; fazendo sem pro parte da 
rommissão o lcnlo ou repetidot' que dirigir a turma r.·spcctiva. 
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Art. 231. Os alumnos, que, por motivo justificado perante 
o director ou commandante, deix11rem de fazer ·exanie em 
tempo proprio, poderáõ ser admittidos a tirar ponto ·na 
época dos exames preparatorios. . 

Art. 232. Os alumnos que, depois de concluírem na es"' 
cola militar os estudos proprios de sua arma, ficarem inha• 
bilitados nos exames praticos respecthos, poderáõ contir 
nuar, com permissão do governo sob proposta do:'con~lho' 
de instrucção, a praticar pór mais seis metes, 8 o~ :de; n\e-· 
diante novo exame, poderem· ser Mnsiderados ~otno ten~o 
completado o respectivo·curso~ · · ' · 

Art. 233. Os alumnos qo8 lbrem duas vezes·inhilbilitid'ó~ 
nos exercícios da escola militar, só no fini de ·tr~ mezes, 
contados da ultima inhàbilitação, poderáõ ser admittidos· ao 
exame pratico dr suas armas ou corpos, de que trata o re
gulamento da lei de promoções do exercito; e 5e forem ainda 
inhabilitados, não poderáõ ser admittidos a novo exame na 
escola senão depois de um anno. 

Art. 234.. Considerar-se-ha como inhabijitl\do para o 
exame pratico, o alumno que por faltas nas aulas· theoricas 
houver perdido o anno, assim como o que tiver sido em 
qualquer dellas reprovado. 

Art; 235. Não poderáõ ser propostos para a arma de 
artilharia, os alumnos que nós exames do todas as doutrinas 
dos dous primeiros annos da escola militar obti~erein ml!is 
de duas approvações simples, e os que tiverem eita'mc5ma 
approvação nos exercieios praticos. · , · 

Só poderão ser propostotpara estudar o curso do estado
maior os alumnos que obtiverem approvações· plenas em 
lodas as doutrinas dos tres annos da escola militar. · 

Só poderáõ ser propostos para estudar engenharia militar 
os que, além de approvaçOos plenas em todas as doutrirras 
dos tres annos da escola mUital', se distinguirem em desenho 
c nos trabalhos pralicos proprios da engenharia. 

' 
CAPITULO Ill. 

NOllEAÇÃO DO PESSO.U DA ADUINISTR,\ÇÃO E DO ENSINÓ • 

. Art. 236. A nomeação do dlrector da escola ~ntral e a· 
do com mandante da escola militar; as do 2.0 comrnaodanté', 
1. • ajudante, instructores de t.• classe, socretarios e biblio
l.ltccarios d•} ambas as c~culas, serão fdtas por decreLo ;·c as·· 
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dos mais empregados por aviso do ministerio da guer1·a, 
uxceptuando os preparadores-conservadores e os guardas, 
que serão nomeados pelo chefe da respectiva escola. 

Para a nomeação dos preparadores·conservadores prece· 
derá proposta do respectivo leQte d'entre os pretendentes 
que preencherem as condições ~xigidas peht congregação ou 
conselho de instrucção. Os guardllS·~riQ,da livre nomeaçi~ 
dq.chcte dat~ cscQias re!jpectiva,,.gqe t.ambem. pederé;dernitt; 
t~los,, QtJando convier, l\0 $ef.VJço. . 1 

, .. ~ rt. 231. As nomeações dos lentes; repetidores, profes ... 
sores e adjuntos das differentes &ulas; e bem assim a d() 
dinwtor do observatorio astronomicoa serao feitas todas por 
decr~o, sendo 1\S dos ,primeiros mediante concureo; a do 
ultiwo- porém sómente por csoolha do governo. 

CAPITULO IV. 

CONCURSOS PARA OS LJJGARES DO IIAGISTERIO. 

Art. 238. Para o preenchimento das vagas d& lentes ou 
Pl'Ofessores, em qualquer qa,!l ,d~.ii fllOOias. baverá ooncurso 
entre os repetidora$ .ou adjqntos:de·~as; podendo,(am-;. 
bem .concorrerem quMsquer indh:lduos . que. pré\'iarttmté· 
tenhão satisfeito ás condições da inscripção para o coneurso 
ás raglUf de. repetidor ou adjunto, e que além disso tenhão sido 
habili~dos, pela congregação ou conselhp de instrucção, em 
todas as provas que se exigirem nesse, coocurso. ' 

.Art •. 239. Só poderáõ inscrever-se para o concurso ós 
vagllS do repetidor, os individ~os que apresentarem: 

V Documento com que provem a qualidade de cidadão 
brasileiro. 

2. • Certidão de approvações plenas nas aulas de mathe
maticas puras, e em todas as doutrinas da secção á que 
pertencerem as vagas: para a secção porém de sciencias acces
sorias da escola central, bastará approvação plena em mathe· 
maticas elementares e nas doutrinas dessa secção. 

3." Folha corrida: e sendo militar, a sua fé de officio c 
licença do governo.. . 

Art. 2~0. Só poderá inscrever-se para o concurso ás vagas 
de adjunto o individuo que tenha approvação no curso de 
engenharia civil, além da qualidade de cidadão brasileiro, 
e da a pr,esentação de folha corrida. . 

.Art. 2U. A inscripção para o concurso ás vagas de lente, 
P&:Qfesaor, repetidor e adjunto, será aberta na secretaria da 
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respectiva escola em o prazo de oito dK!s, contados .ida 
recepção da ordem do governo; ·fazendo-se publicar · por 
cditaes c pela imprensa, quaes as vagas que têm do serr.pro
vidas, o prazo mat·cado para' a inscripção ·dos· cantlidates, 
que não será menor de quatrb mezes,; e os.,arfijgos ragtda-
mentares relativos ás habilitações.··· .:· , ,.;,.,;~ .. ::: ·;o··. 

Art. 242. No primeiro dia util que se seguir áq~lerem 
que terminar o .prazo da inaortpção, -reHni~kà~.fl(fJgrc
gação ou conselho de instr~, para;julg&l\i~~.'J .qis
são dos candidatos ao oonéurso,.•e·.organisar·à . ._.}a~id)~S 
que forem julgados habilitados, a qual-será publicada. ..·. 

Art~ 2~3. Havendo candidatos que,,;em l'irlud~. di~. dis
posto neste regulamento e nos .programmas· d& eonc\lfB~,te
nhão de habilitar-se por meio de provas ou exames~pfé.vios 
Jlerantc a escola, para serem admittidos a concurso, a .. oon
gregação, ou conselho de ·instrucção, designará o dia em 
que essas provas devão ter lugar~ e nomeará· a com missão 
ou com missões para examinar os candidatos. O .exame cons
tará de duas provas, uma oral, que será vaga, c versa oi sobm 
generalidades, e outra escripta, feita na escola..,sobre ponto 
tirado á sorte na mesma occasiiio. , .. 

A approvação em todos os exames habilita. o, can(\id~to 
para o concurso. .,.. . :-•"·· . 

Art. 244. O candidato.reprovado em qtialqt~er d()S;».~os 
do habilitação não poderá ser admittido.ao mesmo.coi,\curso, 
ainda que apresente. depois··gualquer titul~. ou .!l.~~o, 
que o pudesse ter diSpo~~ acto •. :. cu ·t·i·~l'.lfi; ;,:, 

Art. 245. O candidato _que; sem causajultltUiead~, ~jJ,ar 
, tle comparecer a um acto de habilitação, ou que faltiu; ~qual
qum· prova do concurso, será consideradG como tendo.·re~un
ciado a elle. Não poderá a 19m d~to, é bem assim, aq\{elle que 
fôr j oi gado inhabilitado,p'ara UJD concurSOt .ser :~diJl~U#do 
para a mesma ou outra vaga, ~nliQ depois de um &l}Jl~~ O 
que porém fôr inhabilitado duas vezes, não poderá màis con-
correr. . · . ,. . 

Art. 21.6. As provas do concurso para ô pr~encbimento 
das vagas de lente, terão l!Jgar dentro do prazo de tres 
mezes depois de encet-rada,a . .inscripção dos C!lnd,idatos~ c 
consistiráõ em : . · . . ·.· 

1. • Defesa do theses perante a congregação ou cons~~ho 
de instrucção. " .. ·.· . . ·'"' ·. ·. ·. ., 1 

2.• ))issertação escriptll 1;s~b.re.ponto SOl~ na mêsma 
occasião, não podendo recorr~ a· l~ros OU nO!às, .e dUtf!ndo 
esta prova tres horas pelo' menos;' e tambeni prova pràlica 
nas doutrinas que a admittirem. 

3. • Prelecção m·al, durante o tempo mareado. para as H
çõos da cadeira á que concorre o candidato, sobre um ponto 
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de doutrina importante relativa a essa catlcit·a, liratlo á sorlc 
(:Orn 2ft. horas do antecedencia. 
· Art. 2'•7. As provas de concurso para repetidor serão ns 

mt-.smas exigidas para o d~ lentes, menos a apresentação e 
·defesa de these, que .será substituida por interrogação sobre 
generalidades das doutrinas da serção á que se propuzer o 
·candidàto. · - '·- · .. , - · .··-
. · -Art.· 248. As· provas ~QIÇODCUI'iOpara •professor c adjunto 

• serão deurmim1das· pela: ~ngregação ou conselho de i nsku c
·çAo; tendo em vista, no que fôr applicavel, o disposto para 
os concursos ás vagas de lente e repetillor. · · · ·. 

Art. 2~9. Concluidos os ·actos do concurso, a oongregaçã,, 
ou conselho de instrueção procederá ·á•\'otação por escrutiniu 
secreto sobre o merecimento de cada candidato, ficando ex
cluídos os que não obtiverem os dous terços·dos votos··prc
sentes; e desta votação se lavrará termo sem declaração da 
qualidade da approvação. ' : • 

·Procederá depois a mesma congregação ou conselho, Igual
mente por escrutinio secreto, á qualificação, por ordem de 
merecimento, dos candidatos que houverem sido arhnitlidos 
pela primeira votação. Se houver empate entre dous ou. 
mais concugentes sobre o lugar em quo devão ser eollo
cados na relação, decidirá a sorte, fazendo-se · de.cluração 
desta circumstanciã na oomp~nte aeta. · · · . · · . · 

·:Em seguida organísárá o conselho de instiuc~onniidon· 
· grcgáçlo, pura ser reuiettida ao Governo, a relaçllo tios 
candidatos propostos, segundo a ordem em que tiverem 

:· sid9 ciàssificados. . . 
·Art~.: 250. Os candidatos exclul~os, na fórma do artigo 

ântececJente, nlo poderáõ de novo concorrer dentro do prnzo 
·de· dous annos ; e se forem segunda vez rt-jeitados, ficarúõ 

' impossibilitados de to~nar a concorrer. Os repetidores o 
4ldjuntos nestas circumstnncias serllo exonerados. 

Art. 251. Se o proposto, em ·quem recahic a escolha·do 
governo para o lugar de tente, não tiver .o gráo de. doutor, 
rooebê-lo·ha na escola central, logo depois da posse. ·. 
· Art. 252. Na falta de candidatos para o primeiro cón
curso, a congregação. ou conselho de instrucção, findo: o 
.prazo para eJlfJ marcado, deverá espaça-lo por outro tanto 
tempo. Se durante este novo prazo ninguem se inscreyer, 
ou se forem inhabilítados os candidatos inscriptos, o go-

. verrto poderá fazer a nomeaçlio, depois do ouvido o con
~Ibo de instrucção ou congregaçã~. 

n:1s llt: 18G3. PAI\TF. 11. ~!2, 
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CAI'ITULO V . 

. .. . 
P~AS E RECOMPE~SAS~ 

Art. 253. As perias corréeclonaes impo~ta$ aos 'alúmil'ot. 
serão, conforme. a l{ra,vi~~clç ~a) ~fAltas; os ~~t~: .· · ~·: ·· 

1.0 Reprcbensão parbcülar.' · . · . . . ; 
2.• Repreherisão motivada etti otdêín'da escol~. · .. · 
3.• Prisão por um 'a qliirizé dias·lro quártél aa resiocn~., 

cia do alumno, em alguma fortáleza, nos corpos . da. guár.:.. 
nição, ou mesmo na prisão C.ommum, qll-e para os aluriH'loá 
tla escola militar será o es~do-milior do. estabel~eitncnto. · 

4. 0 Exclusão temporaria át~ do"s. anoos.· ~· . .·.· · 
5. o Exclusão perpetua. . · ; :. · · ~ , 
Art. 25~. As penas de reprehensão, e -de prislló que~ não. 

exceder de oito dias, podm;áõ ser impóslliS' pçlo · ilircctót · 
da escola central, ou eomtliiindanto da militat : íié otitt·as : 
porém só o poderá() ser PéJa . tringrt>gação. ou· ~onsetho . de· 
disciplina, ficando dependente d~ éonflrmaçlló!Jjdo govótno 
a que importar exClusão. , . . · ·· · 

Art. 255. A prisão no recinto da escola não dispensa 
os alumnos presos dos trabalhos eseolast,icos. < < • • : • 

Al't. 256. No processo para,. a imposição da pen~ dê~.eí.:., 
clusão será ouvido verbalmente ou por escripto o ··alumno. 
arguido. Não se admittirá advogadq ou defensor, ·e só nó 
caso do impedimento absoluto, se lhe nomeará curíldór. 

Art. 257. Os lentes o professores podem impõr aos aloril•, 
nos, por quaesquer faltas comméttidas durante. a lição ou 
exerci cios nas Slilas c gablne(i)s de · estudo , ás ~guit:ates · 
penas: · · 'i 

t.o Jleprebensão parUculár. . 
2. • Reprchensão na pr~ença dos outros ahunn~. 
3. o Retimda da aula, ou da sala o gàbinéte de é8ttido, · 

cóm marca de ponto. . . . ·· · 
So. a falta cotnmettida pélo ~lumno exigil' m'&klr 'ca~tígo, 

o lente ou professor dará lla'rtc ao director -ou comman•. 
dante, que procederá ,nà fôrma dos regúlamollws em \Íigot: . 

Na ausencià. dos lentes e prof~ssores, oomp{:tc;n ,aos r,C-
petidores e adjuntoS as attrf:bulÇ(ies ~s\e artigo!·. · 

Art. 258. O 2. o commanda:nte da eseOlo. · !idlitár, e ·& 
t.o ajudante na central, podem reprehender em particular' 
aos alumnos, e mesmo determinar a prisão em seu nome, 
por tempo que não exceda d~ 2~ horas, no caso de faltá&. 
leves cQntra a disciplina. 
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Arl. 259. O alumno que faltar a qualquer trabalho, a 
quo soja obrigado, incorrerá, além do ponto, nas penas 
disciplinares do presente regulamento, conforme o motiva 
da falta. · 

Art. 260. Sem permW.o prévla, ~., poderá ahunno 
algum introduzir na escola periodicos, livros, brochuras 
ou desenhos. Além das pena$ 4,isciplinares 4o presente 
rogul!rpento. e[ll q11'. ~nçqr:t~tm, ;QS ~clQfel -esta di$· 
posiçao, set'-lbes-bio çpreheo4id~ o~ diWs objectos~: . 

Art. 261. Os almnaos q1ae deRJ/9 ,d<t pr$&~ de se~s me~ 
depois de haverem deil&do de (t.eqllé~r as !'&COlas, com· 
metterem alguma infracçlo contra. a disciplin!l das fllCSmas 
escolas, .serão passiveis das ~a~. CO~f!lim;ulas nos re.'i
pectivos regulame~t\Gs; para ctüa efecti.vidQde se recorrerá,. 
por interniedio do ~overoo,: ·4• ;QtotifJaJies oompete~.. . . 

Art. 262. O director dll esc~la centfal, ~ o OO~I!IJJll\daôte 
da militar são revestidos . da jurisd~ção neoossaria. paJa 
impór, correeciQpal ou administl:ativa.mente, as penas «Jo 
reprehensã9 simples 011 em :«dem da escola, o de sus
penslo ou' prisão de i a 30 4ips, aos empregados ácerc• 
dos quaes não haja di.sposiçiio especial a esse respeitq ,~o . 
presente regulamento. Quando a suspcnslio ou prisAó ex-. 
ceder de lã dias, darão parte ào gover.no.. . . .. . · 

Art. 263 .. Toda • daJD~çJo ,1fe fJ!Jal,gaer par~e, ÀOS 
ediftcios das escolas, ou dos iQstr~q~~p&os,:ro~~ipl\s~ ~o,~iJ! o. 
em geral dos objectos da fazenda pubU~, sorá repar~~a 
á eusta de quem a tiver causado, o qual poderá além russo 
sotJrel' aJgum~s das penas do artigo antecedente, conformo 
n gravidade das circumstancias. 

Art. 264. Todos os em prega~Jos !lerão responsavels pelas 
faltas que commetterem no desempenho de suas attribuições, . 
bem como pelas que deixarem que seus suboruinados com· 
mettão em prejuízo do serviço e da fazenda publica. 

Art. 265. Os lentes e professores .quo se des!isarem dos 
seus deveres, serão advertidos p:.r~icQlarmeqte pelo .direcwr 
ou commandante da escola ; se commetterem sesuml~;la1~, 
o me&mo director ou Cl.)mmandante a levará .ao _ç_onheçi_oo:- .. 
monto da congregação ou conselho de ipstrucçã9, e: p~la 
tcrl'f;}ira vez o governo. po~terá impôr a. pqna de. ~·qs
pensão com privação ~e v.enclmentós, o~vi!J.a a secçllo ~c 
guerra e marinha do conselho d,c estado.. . • 

.Art. 266. O gover!}o poderá dcmlttir çs repetl~~r~· _c. 
adjuntos, dentro do prazo de 1.5 annos, a contQr ~as ros
pectíva.s nomeações, quando mal· servirem • 

. A.rL. 267. Os lentes c professores actuaes, bem como os 
n!pótid·orcs que pelos regulamcntós anteriores tem ~ireilo 
a vitalicielladc dos empregos, o COllSCCVi.\fÚÕ. Os lentes 
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rflie d'ora em diante forem nomeados, CfUando oommek 
f.1~rcm faltas graves conlra a disciplina militar, pelas quaes' 
11cjão condemnados a mais de um anno de prisão, ou .li
verem irregularidade de conducla dbfinida, segundo o§ 2 ... 
tio art. 9 da Lei n.o &48 de 18 de Agosto de (852, li&ão 
sujeitos ás disposições do mesmo paragrapho.., : 

Os professores c repetidores actuaes-que niotiverem ad-·. 
quirido direito á vitaliciedade, a os professores e ..repeU
tlores, que forem depois da.: data .deste rcgulítmeuto no
meados, poderáõ ser 4emiUidos, quaooo mal serv~rem. '-'. 
não houverem preenchidO· ~'prazo do art. 200.· Pa~ que
a demissão possa ter lugar,- e prec:iso que.o professor ou 
repetidor seja advertido· de suas faltas pelo.· menos duas 
lfezes, c consultado o conselho de disciplina)' que o po:
tlerá ouvir de viva voz &li JiOF. escriplo. · . 

Art. 26S. Os lentes, repetidores, professor~ e .-djuntos, 
que por espaço de tres metes eonsecutivos. debutem de
•~ompareccr sem causa justificada, incorreráõ na_ pena ,de 
liUspensão por outro tanto tempo, imposta por deliberação 
rlo governo : c se depois· disso a aasencia coot~uar por, 
uulros tres mezes, 'O mesmo go'erno considerará ·'lagos oS· 
Jugaros por abandono. . . . , 

Art. 269. Os lentes, repetidores, professores. e adjuntos~~ 
que antes de adquirirem a vitaliciedade Dão tiverem, d,cf}tco. 
•·m cinco annos, tres pelo menos de exercício elfectivo Jllt 
nseola, pet·dcráõ o lugar; salvo o caso do ser'fiço .• mil~taç-r 
obrigatorio, o de commiS$00 espeçial relat.ha ao Qllli,oo dai
··scolas, c o de exercício como:membro de> eorpo legisla-· 
livo ou ministro de estado·. 

Art. 270. Ficará sem ciTeitv a nomeação do lente, rc
-pcli(lor, Professor c adjunto que, den.tro de dous . mczés 
riPpois de nomeado, não ~ornar posse do lugar, salvo mo
I i v o justificado. 

Art. 271. O comparecimento par:t o serviço das aulm; dez 
minulos depois da hora marcada será contado como falta. 

Art.. 272. As faltas commettidas em um .. mcz só podcráõ
r.cr juslilic:adas perante o dircctor ou commandanle da es· 
··oln, r.om recurso para o governo, aJ.é o dia 3 do mez 
:;cguinlP; c a folha que se remctler para a competente rcp,.r~ 
liç;lo fiscal llÓ mencionarú as faltas que importarem qualquer 
•lr~dtlC(~fio de vencimentos. 

Ar!.' 2'i3. O tempo de frcquencia dos alumnos militares,' 
nun npprovaçiies em todas ns aulas c cadeiras do cada anno, 
';er-llws-ha conlndo po1· · inteiro como tempo de serviço 
• ílüdivn t•at a todos ns Pffcitos, menu:; pa1<1 ns gralificaç,úe~. 
•·:'fH~•·úH's ele rxereieio c para a baixa ou demissão uo 
"'ni~:•• · r :'-I'I<Í inh'irament~J p~>nlido, S'' a fiW}UPucia tl~ 



qualqt1er das aulas e cadeiras nllo for seguida de appro· 
l'àÇiiO. 

Art. 27~. O governo poderá estabelecer premios , que 
Reriio distribuídos-no Hm de cada anno lectivo por um certo 
numero de alumnos que mais se distinguirem nbs'diversas' 
aulas dos respectivos cursos; devendo regular ·o processo 
da distribuiçlio e a maneira de Sé~ottlnl'eridos io~·t""emlbs. 

Art~ 275. D'entre os alllmnótrqàélcbncluirem:quilquer· 
dos cursos das armas ·ScientiHcas, com ~approvaçileS plenas 
llm todos os exames e bólll classtfttaçõês, Oi governo escolherá 
arinualmente, 'Precedendo proposta da congregação o con
selho de instrucçiio; um a dous por cada escola, para' em 
viagens de instrucçiio fóra do lmperlo, estudarem pratica
mente qualquer ramo .dos c~nbeci!Dentos militares e scien
liHcos. O governo dará iR9tr:u~s 1101 mesmos alumoost ·6 
exigirá· provas de sua applicaçlh) e aprovéitamentó.- · ' 

Art. 2'76. Os lentes, repetidores, professores e adjuntos, 
purccberáõ, incluindo soldo; se forem militares, os ~nci· 
mentos marcados na tabella anneta a este regulamento. O 
director do observatório terá vencimento Igual ao dos lentes• 
Os mesmos lentes, professores e repetidores teráõ todas as 
honras e vantagens de que gozão, ou- vierem a gozar os· 
Jonte5, substitutos c oppositores· das faculdades de ·direito: e 
mt-'dicina. · · ·· · "' .···:· .... ~,. ''.;. : :··.· -•~ , .. , 

Art. 2'77. Os outros emp~ados· terlo os ,venciméatos 
designados na mesma t~bella junta. Os·que nao foN$furiifi:.. 
lares tcriio direito á aposentadoria , na conformidadCJ •do 
decreto n.o 736 de 20 de Novembro de 1850. 

Art. 278. O impedimento por mais de doze me7es em 
um bicnnio, por motivo de 10olestia, constitue o empregado . 
que não fôr militar no caso de ser aposentado. · ' ! , 

Art. 279. Os lentes, repetidores, professores c adjuntos 
só perccbcráõ os seus vencimentos, quando em exercício ; 
exccptu1io-sc porém os casos de impedimento por scniço pu
blico gratuito c obt·igado por lei, de serviço junto ás pessoas 
da Família Imperial, de commissões scientiiJcas ; e dU'as 
faltas por rnez, a juizo do dircctor ou comrnandante. Terão 
porém os Ol'dcnados quando faltarem por motivo juslil1cado 
de inoleslia. . . 

Art. 280. As licenças com ordenado por inteiro; fóra do • 
tempo das férias, só mente serão concedidas por motiv0 'do 
molestia, até seis mezcs: todas as outras unicamente o pode· 
níõ ser até trcs mczes dentro do prazo de um anno o com, meio 
ordenado. Se a moi estia se pmlongar, o governo poderá am
pliar a' mesma licença por mais seis mezes. 

Art. 2Mf. Aos lentes, professores c rcpPtidores, que di ri .. 
girem exercidos pralicos, puliení o governo mandar abontll'1 
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como ajuda de custo, a gratificação mensal de tSQ~OOO réis., 
quando esses exercícios se fizerem em local distante da escola 
mais de tres leguas . . . . . . 

A mesma gratificação, e em caso iden,_.w, torão ,es cllefes 
das escolas c o segundo commandaow ~militar 1t;primey;~ 
ajudante na central, cÇ~mo inspectores. dl?s t-4iferiQ~;~s. e~r
cicios. Os ajudantes, que sarvirem jun~ ª p~~ • .®s.m~-.
mos chefes, poderáõ igualmen~ ter 4ura~~ ,~se ~m.P9 á. 
gratificação de 7~000 réis meDSaea. · · . ,. , .. 

Al't. 282. Os. repetidor~. 4t. -.tUU~Jtc:w, ,dep~s. de ~rem .ad
quirido direito á jubilaçlo. nó ft~ de quinze annos ~ exe~;, .. 
cicio etrectivo~ serão para esse Dm ~n~êrados em ,condiçGes 
analogas aos lentes e professores, nos termo~ da· ulLiwa par~ 
do art. 276. , . . , 

Art. 283. Nos casos de moleslia justiDcada, não s~ des
contaráô aos lentes e proressores, para a sua Ju.~jlaç~o,. ~t~ 
vinte faltas dentro do cada anno, oti sessenta em t"es. annos. 
Tambcm não se descontará9, para o mesmo Om, as, .faltas 
que procederem de suspensão juclicia~ quando a linal p, lento 
ou professor seja declarado inn.ocente ; bem como as que 
forem commettidas por moUvó de serviço publico em outrQs 
empregos ou commissões, com tanto qu.~ denf!o de, vin\0 o 
cinco não comprehendão um espaço maior d.e ciooo.-a~nQS, . 

Art. 284. Para a jubilação, que na fórma do ar~. 276 
terá lugar, como para os lente&d!lS faculdades~e mediCiAa e 
de direito, contar-sc-ba todo o. tempo durante. o qual qual~ 
quer lente, repetidor, professor ou adjuo~ tô.(~lllpregado 
pelo ministerio da guerra em seniço proprio das es<~Jas, em 
campanha, ou quando estiverem em exercício de membros 
co corpo legislativo c do cargo de ministro do estado. No 
ultimo o no segundo caso, aos quo forem militares se contará 
lambem por inteiro o tempo, para rçforma. 

Art. 285. 0,; lentes, repetidores, professores c adjuntos 
<juc fot·cm mililarcs, nno contarl.tõ para a reforma o tempo 
«]Uc servirem nas escolas central c militar, excepto se renun
ciarem <í jubilação. l'ara os accessos c mais vantagens mili
lnres se levará em conta esse tempo. 

Art. 286. O governo arbitrará premio aos indivíduos quo 
organisarcm compendios apropriados para o ensino das dou
trinas que constituírem os dilferenles cursos, de conformidade 
com o que se achar regulado pelos programmas de.c:nsiqp, 

l'ara a adopção desses comp.endios, c para que sejão ellcs 
llremiados, é nccessario o exame c approvação uc uma com-
tu i~siio r•ome;ula pelo governo. . . , . 

A rl. 287. Os lentes c professores quo completarem vln((.l 
l'inco annos tle magislerio, só pmlerilü nelle continuar co'm 
prrmisscro do goyerno, c ncslu casu pl'rrtl.tl'I'ÍlÕ o augtnculo 
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do uma quinta parto do ordenado respectivo; e se romple·
latem trinta annos de magisLcrio cft'eclivo, terão dircilo á 
jubilação com mais um terço do ordenado. 

Art. 288. Os lentes quo. tiverem bem servido por vinte 
cinco ã[lilos, ·c continuarem no exercício do _suas runcções a 
aprazimento do governo, terão o tjtu~o de conselho, o qual 
será tàmbem conce~idó a() OO.!J!!f}~n~nte_ da escola h)ilitar,, 
ou director da oontfal, gú~~~ :séf~li' por espaço de cinco 
annos. ' ' 

Art.· 289. A tmtiguJâa«Jé dos lentes, repetidores, profe~o
res e adjuntos éorita-sc da data da P!>Sse. Para os que a tive,. 
rem do mestno dia, recorrer-sc-ha á data do decreto. Na 
igualdade de datas da posso e do decreto, observar-se-ha o 
seguinte: 

1." Sendo entro dous militares, prefere a graduação, e na 
igualdade desta, a antiguidade da patente ou da pra~.a.. . 

2, n Sendo entre um militar e um paisano' profere () 
primeiro. 

3." Quando forem iguacs todas as circumstancias acima 
mencionadas, preferirá o quo tiver maior idade, o em idades 
iguaes, a sorte. · · .· 

Art. 290. Cessa do (Ira em diahte a concessão de gradna· 
çõés honorificas aos lentes, repctidol"eS, professores e adjun
tOS, que nãó forem militat<l.~J. . . .. . . . . 

Art. 291. Os alfm·es~ali.tmnos, cmquanto frequenlar.cm 
qualquer das duas escolas, central c militar, terão direito aos 
liu'!imos vencimentos, quo competem aos 2. •• lcncnlcs e alfe· 
.,;s, ~do porém a ctapo a das praças do pret. 

TITULO VIl. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 292. Os Jivros e mappài; rarós, e os manuscriptos. 
pertencentes a qualquer dás escolas, central ou milHar, 
nunca scrllo emprestados; c só podcráõ ser consultados na 
bibliotheca e sala destinada para a leitura. 

Art. 293. O governo poderá ·contractar, por tempo limi~ 
tado, nacionaes ou estrangeiros habeis para a regcncia do 
qualquer cadeira, direcção do observatorlo astronomico, ou 
plii'a quàlquer ramo do ensino das duas escola~, central o 
militar. 
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Art. 29i. Os lugares de secretario e bibliothecario das 
escolas central e militar, podcráõ ser occupados por qualquer 
dos empregados do maglsterio; . e neste caso pcrceberáõ os 
vencimentos respectivos. .· 

Art. 295. O governo poderá rioméar para as. duas escolas 
central e militar, sendo pat•a esta ultima sempre. rnilitiu~es, e 
para cada urna, em numero. não exce'd'en_te ~o :cfos J;epetido· 
res; individqos habilitadÇ)$ (!á.Ta co~dj~vat· 11( funcç~es .do 
ensino quo competem .aos mesmos repetidores e aos profes· 
so~;es; tendo esses .coa~ju'vantes· sóme~~e direito á per~pçâo 
dos respectivos vencimentos, quando substituírem os em
}}regados etTectivos, salvo porém os vencimentos geraes do 
exercito para os que forem militares. O conselho de instruc· 
ção e a congregação regularáõ as obrigações dos coadjuvao. 
tcs e o modo de serem aproveitados os seus serviços, quet· 
para as ditas substituições, qu&r para os casos ordinarios, 
tendo sempre em vista .a circumstancia de ficarem elles eon
vcnientemcnte preparados para o magisterio. 

Art. 296. No internato nenhuma distincção haverá quanto 
ao tratamento dos respccUvos alumnos, qualquer quo St>ja a 
graduação ou posto de cada um.· . 

Art. 297. Nos casos omissos sobre qualquer assumpto 
relativo a alguma das escolas do que trata este regulamento, 
se recorrerá á disposição correspondente ou analoga adop· 
tada para outra qualquer das mesmas escolas, não havendo 
nisso incompatibilidade. 

Art. 298. O governo, á vista do que a experiencia acon
selhar, poderá fazer no presente _regulamento as alterações 
convenientes a bem do ensino, excepto no que toca a dil'eitos 
e vantagens dos lentes, repetidores, professores e adjuntos, 
uma vez que de taes alterações não resulte augmento de 
despcza. 

Art. 299. Ficão derogadas 'as disposiç~es dos regulamen
tos anteriores das escolas militares, não comprcheudidas ou 
reproduzidas no presente. 

TITIJLO VIII. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIM· 

Art. 300. Na execução desta reforma o governo distri
buirá os actuaes lentes das escolas central e militar, e bem 
assim us repetidores, professores e adjuntos, que dcvüo ser 



J1Qnservad~ pelns dUJ'Ilf'-flW$ qtfleirlls e anlas das mesmas 
~W.Jtll, OOPliJ juJ&ar Ptllie eop"J\iootB ao 81\lilno. e sen1 de-
poq~ncü J!(W ~pmtiifi>S tUn~; · podendo 
preencher, IM ~e.uJYO • w . .- 'u11esquer índl-
J.Ulgqa . · as :vagQ oc-
eq~.-or~ ~Q\m . 

.. Afl, 81>1. Od. 

,J'iQ~ p~~··~~~~~~~~;~ ~ .» ... ~ Abril jpbiJ.ál;'lój 
as. Vantagens. e, . . . ri!J!:U~lJJtl~·J;,Q 00 
i,, o dl.ftfllJ'CO 4W , f CM . . 60UijQUttráõ 
à perceber o meiQ iOldQ d~ r~tifJS tte.taotcs, .c a oon't.ar 
para a reforma metade do tempo de exçrcicio do magistcrio. 
Aquelles d'entre os mesmos lentes que forâo nomeados an-· 
teriormente ao precitado r~gulamento, poder-se-hlio jubilar 
com o ordenado que d'antes percebião, logo que complctém 
vinte annos ele exercício; ou com ordenado proporcionar ao 
tempo que tiverem de seli!Viço, se antes se impossibilitárêhl 
de continuar no magisterio. . 

Art. 302. Os lentes, professores e mais empregados, tanto 
do magisterio como da administração das escolas, que tinhno 
V!3Dcimentos superiores aos da tábella junta, contiliua,ráÕ a 
p~rcebê-Ios. . . · . . . . . . 
' ~r~. 303. Os empregad9S 40 magis~e,r~~,dascscola$ central 
·~ n,nhtar, que pelos regulamentos· a'*r1Ures tinbi9''d.irê~o 
á fazer parte do conselho de instruéÇio . ou. congi~çtü! o 
conservaráõ. · 

. . Ar~ .. 304. Dentro de dons annos, depois da publicação 
desta reforma, o augmento de doutrinas nella contidas para 
os diiTerentes cursos não. prejudicará os alumnos militares nos 
direitos adquiridos pelos regulamentos anteriores para o 
acccsso nos respectivos corpos e armas . 
. Art. 305. As condições exigidas 1l'ora em diante para a 
concessão de grãos scientificos pela escóla central são obri
gatorias sómente para os que se matricularem no t.o anno das 
duas escolas posteriormente á execução desta reforma; áqdel
les, porém, cuja fl•equencia e approvação .no dito f. o anno mr 
anterior e tiverem concluido ou vie1·em a concluir o curso 
actual de sciencias pbysicas e niatbetnaticas, a congregação 
poderá conferir os referidos gráos, verificando acharem-se os 
pretendentes inteiramente nas condições prcscriptas para 
esse fim pelos estatutos ou regulamentos que vigoravão nas 
épocas das suas primeiras matdculas, não lendo havido dis
posição em contrario. 

Art. 306. O governo, tendo em vista a nova distribuição 
.. de doutrinas e divisão dos cursos, e ouvindo, se preciso fôr, 

.· ~ conselho de instrucção c a congregação das escolas, fará 
LEIS DE 1863. PAIITF. 11. 23. 
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regular o ensinó de modo que os alomrios das esoola!f t~rorl' 
madas prosigão no estudo dos divenos · annos -elassiftcados 
convenientemente, segundo as ma terias em que já forio ap
provados e as que lhes falta apreuder. · . . , 

Art. 307. O Governo ex~iFáno- eorrente $nno as ordens 
e instrucções precisas para )a exQIIltiO- grad$1 e sgçc .. iva 
do presente regulamento, s~ prêjuiz~ ~t'l'a'bâlbos 
1ectivos já encetados neste ·~t :~·ae.~fie para a .aber· 
tura das eseolas no anno~· · '"inclouro possa o mesmo 
regulamento ter p1eôã"gii .,-··~ --"· .· : "~··~-.- · ·· .... 

Palacio do Rio de Janei.o, em 28 de Abiil 'de-·tSGS . ....:. 
Polydoro da Fonseca Qt'int.nilltw:ltwdilo. · 
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Tabella dos venelmentos dos eBlpregados 
das Eseolas Ceatral e MWtar. 

~~REGOS. 

Complandante oo 
Director • • • • • • • • • • • • • • • • Vence gratiftcaç4o actlva de en .. 

2.• Commandante 
da Escola l\lili
tar e 1.• Aju
dante da Escola 

genheit'o como chefe e mais 
a gratificaçno especial de 
1:2003000 annuaes. 

Central .. .. .. • • .. .. • .. .. • • • .. .. • Vence gratiflcaçllo activa de en· 
genheiro e mais a gratificaçllo 
especial de 7208000 aunuaes. 

Ajudante., •••••• 

Official de Ordens . 

Secretario ••••••• 

Escripturarlo •••. 

Amanuense ••••• 
Bibliotbecario ••. 
Commaudaote de 

Companhia de 
alumnos ....... 

Subalterno da 
Companhia de 
alumnos .•••••• 

Quartel-l\lestre •• 

Agente .......... 
.Cirurgillo , •••••• 

Capellão ........ 
Porteiro ••••••••• 
Guarda ......... 
Servente, ••• , .•. 

·········· .......... 
Vencim. de Repe-

tidor ••.• , •.. , .• 

7208000 600SOOO 

6008000 2408000 
600SOOO 360SOOO 

·········· 

.......... ········ 

. . . . . . . . . . ........ 
·········· . .. .. ... .......... 
.......... ........ 

840/1000 360/1000 
360/1000 uosooo .......... ........ 

Vence gratificaçllo activa de en
genheiro. 

Vence gratificacllo de residen
cia. de engenheiro. 

Sendo official militar vence gra
tificaçllo activa de engenheiro. 

Sendo official militar vence gra
tificacão do estado-maior de 
l.a ctásso, 

Idem idem. 

Vence o mesmo que os Com
mandantes das companhias 
do batalbllo de engenheiros. 

Vence o mesmo que os subal
ternos do hatalbllo de enge
nheiros, 

Vence gratillcaclle de residencia 
de engenheiro'. 

Idem idem • 
Terá o vencimento que lhe com

petir como empregado nos 
corpos. 

Idem1dem • 

PerceberA uma diaria uao exce-
dente a !RflfJO, 
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VENCiMENTO AN· 
NUAL. 

EMPREGOS. ~ 

tente ••.•..•••.• 

1\~petído r •• : ; ••. 

Profc>sor .•.....• 
Adjunto ....... .. 
Mestre ..••...... 
J nstructor dé 1.• 

classe ........• 

1nstmctor de 2.• 
classe ........ . 

Prrpara<Jor ..... . 

O I Grat de 
rdenado. exercklio 

O mesmõ que com-
pete ou ":Jj' er tóili· 

. · petlr ao& : 6il~s 
:·uasnl!tJ 1 iJ~ 
· Dí.reito eMe~icina. 

o lliesmó q'ue com-
pele ou vier a 
competir aos sub
stitutos das su
praditas Facuhla
dcs. 

1:2008000 8108000 
960&000 640Bl>OO 
12onooo no~ooo 

GOOflüOO ·IOOSOOO 

OBSERVAÇÕES. 

Vence graliflllaçllo acliva de cn· 
. genheiro. . . .. 

Vence g~atilk'a~Íio 'd~ ~lad~
maior de 1.• Classe. ·. :· 

l'ala~io <lo Rio de Janeiro em 28 de Abril de 1868 • ..;.. PoJydoro dei 
l'unsem Quir~!anilha Jord«o. 
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DECRETO N; 3.0Sí-de 28 do Abril; de 1863. 

Dá nora organisaçilo â Scere~aria do C~llselbo SllPI'ealo Militar. 

Usando dn autorisaçtto ;~oneudlda .,elc;a t ":·c19 da Lei 
n • o t. t7lf de '9 de Setembro de 1.," : appro
var o lteg,ulamllnto dandÓ ~qY,iJ.,P.rl~t A ~~tJP.. !lo 
Conselho Supretno Milita~ ~ ~- •J~a asslgnado 
por Polydoro dll ~onseea QuintftnJth;(_~~llj)•do Meu Con
selho, Ministro c Secretario «Je 'Êstac!o dos Nt>goclos da 
Guerra, que assim o tenha entendido c~ faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiró em vinte· oito cfo Abril de mil 
oitocentos sessenta e tres, qu:tdl'a'gcsi~o stgt~ndo da ln-
depondcncia o do lmpcrio. . · : 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o IMperador. 

Polydoró da Fonseca Quinianilha 1 ordão. 

Regufa~t~e11to a que sc4f.crerc o Decreto de8ta data. dando 
uo,·a or,jranlsação A 'Secretaria do Conselho Supreoao 
Dlll&ar •. ·: ,· · · ; 

CAPITULO I. 

Dos empregados rta SecrfJlaria e ''"'' aUribuições. 

Art. 1. • A Secretaria do Conselho Supramo Militar se 
comporá dos seguintes Empregados: 

O Secretario do Guerra ; 
Quatro omciaes; 
Um Porteiro; 
Dous Continuas. 
Art. 2.• O Secretario de Guerra é o Chefe da Secretaria, e 

todos os Empregados desta lho sâo subordinados. 
An. 3. • Alétn do~ dcleres, que ao mesmó Secretario 

incumbem os Regulamentos do Conselho Supremo Militar e 
do Justiça, eompeto·lhc : 

S t. o Distribuir, inspeocionar c dirigir ~s tr.,balhos da 
Secretaria e Arcbivo, mantendo a ordem e 1'\'!gularidade no 
serviço, pelo emprego dos meios, que nestQ regulamento lbo 
são facultados i 
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§ 2. o Consel'Var debaixo do sua guarda o inventario da 
mobilia do Trib:mal e da Secretaria, e ter sob sua inspecção 
os dinheiros que se receberem para as dcspezas da Repar
tição, conservando-os convenientemente escripturados ; 

§ 3. 0 Inspeccionar e encerrar o ponto dos Empregados; 
~ 4. o Assignar os annuecios officiaes, e as certidões que 

o· Tribunal mandar pas~r, e autbenlicar as cópias que forem 
necessarias de documentos que existirem na Secretaria ; 

§ 5. o }.Jrestar ao Tribunal e ·a qualquer' de séns Mem
bros os esclarecimentos que exigirem para elucidação de 
questões pendentes; 

S 6. • Dar as necessarias iostrucções para a regularidade 
do expediente da Secretaria e do systema de arranjo do 
archivo. 

Art. 4. • O secretario será substituído, no caso de vaga, 
ou impedimentos, pelos Officiacs da mesma Secretaria, se
gundo a ordem designada pelo Gõverno, comp.-ehendendo 
lodos os dilos Olllciaes, sem altenção ás suas antiguidades 
relativas; cmquanto não fôr pelo mesmo Governo eiTecli
varnentc preenchida a vaga, ou cessarem os impedimentos. 

Art. 5." Os Olllciaes são obrigados: 
§ 1. o A comparecer na Secretar• ás 9 horas da manhã 

dos dias utcis ; 
§ 2. o A permanecer na Secretaria até que srjão dados 

por lindos os trabalhos do dia ; 
§ 3. 0 A desempenhar com promptidão e asseio o serviço 

que lhes fôr distribuído. · 
Art. 6. 0 Um dos Officiaes será incumbido do Archivo por 

designação do Secretario. 
Art. 7.0 Ao Porteiro incumbe: 
§ 1.• Abrir e fechar a llepartição nos dias e horas mar

cadas neste 1\egulamento, e extraordinariamente quando fôr 
determinado pelo Secretario ; 

§ 2.• Scllar as Patentes dos Officiaes na fórma das Leis 
em vigor; 

§ 3. o Fechar os oficios que houverem de ser expedidos da 
Soc1·etaria, e dar-lhes o conveniente destino; 

§ 4. o Fiscalisar o serviço dos Contínuos ; 
~ 5.• Cuida•· na conservação dos moveis e mais objectos 

ua Repartição, c velar pelo asseio da casa. 
Art. 8.• Os Continuos são immediatamente subordinados 

ao Porteiro, e tem por deveres : 
§ t.o Coadjuva-lo em todos os trabalhos a seu cargo; 
§ 2.• Acudir ao toque da campainha, para a transmissão 

de recados e conducção de papeis o livros ; 
§ 3.• Cumprh· igualmente as ordens que receberem di-

rcctamcnto do Socrclario de Guerra. · 
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Art. 9.• O Porteiro será substituído, em seus impedimen
tos, pelo Continuo, que o Secretario de Guerra designar. 

CAPITULO lt. 

Das nomeações, demiisões e aposentadorias. 

- Al't. 10. A nomeação dos Officiaes será feita por Decreto, 
e a dos outros Empregados de categoria inferior por Por
btria do Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Guerra. ' 
:·Art. 11. As vagas que d'ora em diante occorrerem serão 

preenchidas: as de Officiaes e Porteiro por Officiaes do Exer
cito reformados, ou honorarios, ou por individups que go
zarem por qualquer motivo de graduação militar vitalícia, 
com tanto que não sejão mais graduados ou mais antigos do 
que o Secretario ; e as de Contínuos por praças de prct 
reformadas, ou pessoas. que tenhão servido no Exercito o 
tempo marcadG na Lei, uma vez que reunão as habilita
ções· necessarias para o desempP.nho das funcções a que 
forem destinados. Só na falta de indivíduos em taes cir
cumstancias poderá ser nomeado quem não tenha servido 
no Exercito. 

Art. 12. Os Empregados da Secretaria poderáõ ser demit
tidos, senão cGntarem mais do dez annos de serviço na 
mesma Repartição : 

1. • Por qualquer crime grave que commetterem ; 
' 2. • Por traição, revelação de segredo, abuso de confiança, 

insubordinação grave, ou repetida, irregularidade de con• 
ducta e .frequentes faltas ao serviço não justificadas. 

Ar&. 13. Nenhum Empregado da Secretaria será aposen
tado se não tiver pelo menos dez annos de serviço na Re
partição. 

Art. H.. Será motivo de aposentadoria achar-se o Empre
gado incapaz de desempenhar- seus deveres por avançáda 
idade ou molestia. 

Art. 15. O Empregado que fôr aposentado, contando 30 
• ou mais annos de serviço, perceberá ordenado por ioteil·o; 
e se contar de 10 até 30, o ordenado proporcional ao tempo 
'fUe contar. 

Art. 16. Para aposentadoria do Empregado levar-se-ha em 
conta o tempo de serviço prestado em outros empregos de 
nomeação do Governo Geral, c estipendiados pelo Thcsouro. 
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Art. 17. Poderá lambem o Governo Icv11r em conta para 
aposentadoria o tempo em que os Empregados tiverem exnr
cido cargos retribuídos nas 1\cpartiçõcs l,rovinciars, com 
tanto que esse tempo não exceda um terço do que clles 
tiverem servido nas Itopartições Geraes, devendo o I<:mpro
gado provar a clfectividade do seus serviços nas ditas Re
partições Provinciaes, e quo não forão reml)nerados por apo· 
sontadoria ou outro beneficio. 

Art. 18. Não será levado em conta p:ira áposci\Ladoria : 
1.0 O tempo do suspensão do emprego. 
2.• O que exceder a 60 dias em cada anno por faltas 

conscquentes de molostia. 
3. o O correspondente a faltas não justificadas. 
4. o O do licença, do conrormidado com o disposto no 

Cap. 4. 0 

Art. 19. Os Empregados só ser :lo aposentados no ultimo 
lugar em que servirem, se contarem tres annos do exer
cício nelle. Emquanto os não completarem, só podcráõ 
ser aposentados com o órdcnado do tugar que tinhão an
teriormente occupado, o nos termos do art. 15. 

Art. 20. Os actuaes Em~regados não poderáõ ser apo
sentados com o ordenado estabelecido por este Regulamento, 
senão depois do tres anoos de etercicio do emprego, con~ 
tndos da presente dat~. 

CAPITULO JU. 

DQs vencimenJos. 

Art. 21. Os vcncimootos dos Empregados da Secretaria 
constaráõ de ordenado c gratif~C&çi'io, marcados na tabella 
anneu ao presente Regulame11to. Além desses vencimen· 
tos nenhuma outra despeza se fará a titulo de retribuição 
de senriços ordin.arios da Repartição. 

Art. 22. Ao Empregaoo que eompletar trinta a1111tts de 
serviço, liquidados de conformidade com .as disposiQ(}es deste 
Regulamento, e não estiwer in habilitado de continuar a 
servir, poderá o0 ·Governo -conceder um augmwto de dez 
por cento de seus vencimentos, procedendo do ae8IBO modo 
de cinco em cinco annos; Só mente porém a metade desse 
a~mento será eomplltada para aposentadoria. 
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f:.\ I'ITUl.O 1\'. 

Das licenra1. 

Art: 23. As licrnças dos Empregad,os rla Sdcn~laria.scriítl 
reguladas pelo Cap. 2.• Tit. 4.• do Uecrctu n.• 736 de 
20 de I~ovcmbro de 1850 .• 

CAPITULO Y. 

Deu penm. 

Art. 24. O Secrét.ario de guerra poderá suspende~· dn 
exercício do emprego os empregados da Secretaria que por 
qualquer negligencia, ou sem moti\·o justiflcavcl deixan•rn 
de desempenhar os trabalhos de que furem incumbidos, ou 
fallar~m a quaesquer outros deveres de ordem , du res
peito, de boa harmonia, c de civilidade. 

Art. 25. A suspensão nunca será por mais do oito dias, 
nem .por mais do trcs vezes dentro de um anno a contar 
da primeira. 

Fóra deste caso, c no de necessidade de pena mais gran·. 
levará o occorrido ao conhecimento do Tribunal, para csttl 
resolver como julgar mais conveniente. 

Art. 26. A suspensão do exercício do emprego impor 
tará perda de vencimento c da ant.iguidade do Empregado 
suspenso durante o tempo que assim se achat·. 

Art. 27. O Secretario de Guerra poderá lambem arl
tuoestar, c advertir os Empregados da Secretaria por faltas 
de cumprim~;nto de seus deveres, podendo ser a admoes
taçlio ou advertencia em particular, ou na presença dos 
f>Utros Empregados. 

Art. 28. O Empregado que faltar á Secretaria, sem causa 
jmlilicada, perderá todo o vencimento do dia ; c se a falta 
f6r justificada, sómonte a gratificação. 
· O que comparecer depois de encerrado o ponto, dentr() 

do intervallu de um quarto de hora, perderá· metade da 
~l'atificação, e se comparecer depois, perderá todos os ven-
cin•entos. • 

O que se retirar antes de se encerrarem os trabalhos, s~m 
permissão do Secretario, pcrder;Í tod(• o vencimento do dia, 
além de pena mais scvéra que o Conselho Supremo .!\tililar 
houver de lhe irnp1~r, conforme as cirrumstancias do ('t\so. 

I.EJS J)E Pf::l. 1'.\JlTF 1!. ~L 
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f..-\PITlll.O Yl. 

Da ordem, tempo e processo do serviço. 

Art. 29. A's oito horas c meia da manhã de lodos o;; 
dias que não fomm de guarda c fcriatlos, o Porteiro ê os 
Contínuos se achará.õ na Repartição para abrirem as portas, 
I} prepararem a casa para os trabalhos, os quacs comc-
çaráõ ás nove horas. . . 

Art. 30. Se qualquer urgencia do serviço publico ex1gn· 
trabalho nos dias de guarda c feri::tdos, esse trabalho co
meçará á hora que o Secretario uc Guerra designai', e 
compareceráõ a elle o5 empregados que o Secretario mandar 
avisar. 

Art. 31. Os trabalhos da Secretaria dar-se-hão por findos 
quando o Secretario de gucna despedir os empregados, o 
que nunca será antes das duas horas da tarde. 

Art. 32. Em casos extraordinarios, poderáõ ser chamados 
ií Secretaria, depois das hoi'Us ordinarias do trabalho, ou 
á casa do Secretario de guerra, os emrJregados que forem 
necessarios; e o5 que faltarem incorreráõ nas disposições do 
art. 24. • 

.\rt. 33. Haverá na sala dos trabalhos, co\locado ena lu
gar conveniente, um livro de ponlo para comprovar o com
parecimento dos empregados. no qual, á cxcepção do Se
cretario de guerra, assignaráõ todos sem dislincção do 
categorias, logo que chegarem; devendo ser o ponto en
cermdo ás nove horas c meia. 

Art. 3'•· O Secretario de guena poderá julgar justifi
cadas até tre~ rallas em cada mez; c as que excedercu; csso 
numero só serão justificadas por atlcslados de moleslia a 
juizo do mesmo Secretario. 

Art. 35. No fim de cada mez o Secretario de guerra 
extrabirá do respeclivo livro uma copia do ponto que de
verá ser rcmellida ao ·Ministro da Guerra ; e enviará ao The
souro um attestado de rrcquencia dos empregados, para 
}Jodercm ser pagos de seus ve111cimentos. 

Art. 36. Haverá na reparlição em lugar accessivêl aos 
prclcndcntrs uma caixa para recepção dos requerimcntm c 
mais papeis que se qnizcr por este meio dirigir ao Conselho 
Supremo Militar de Justiça. Esta caixa ~erá aberta todos 
os dias em presença do Secrt'lario de guena, ou de seu 
substituto, que trní 1'!11 St'U poJer a rrsprdiya cha\·c. 
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C.\ l'rJ t:u; VIl. 

Disposições transitarias. 

Al't. 37. 0:; empregados actuaes da Sect·etaria, que não 
rorem contemplados na presente organisação, serão apo
sentados de confornlidad~ com as disposições do Decreto 
ri. • 977 de 11 de Setembro de 18õ8. 

Art. 38. Os empregados, cujos lugares devem ser ex
tinctos de conformidade com o disposto no art. 19 da Lei 
n. • 1.171 de 9 de Setembro de 1862, poderúõ continuar & 

1urvir na Secretaria do Conselho Supremo Militar ató que o 
Governo lhes de conveniente destino. · 

Art. 39. A' proporção 'que forem vagando os empregos 
de que trata o art. 19 da Lei supracitada, serão os ven
cimentos correspondentes a esses lugares distribuídos equita
tivamente pelos restantes Empregados da Secretaria, até que 
todos cheguem a perceber aos vencimentos marcados na ta
beiJa ann~'xa. 
· Art. 40. O Secretario de guerra organisará, com a pos
•lvel brevidade, as instrucçõcs nccessarias para o regimen 
dos trabalhos internos da Secretaria, de modo a facilitar 
e regular o andamento do serviço. Essas instrucções serão 
apresentadas ao Ministi'O, com parecer do Tribunal , a fim 
do mesmo l\linistro resolver definitivamente a respeito de 
sua adopção .. 

,., Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de Abril de 1863.
Pulydoro da Fon1eca Quintanilha Jordiio. 

"l'abella dol'l vencimentos annol\eli dos empregados da Se· 
-. ere&aria du Consellao Supremo Militar, a que se refere o 

regulamento desta d:,ta, c que deverá ser executado de 
~· , euaforlllidade com o ar&. 3D do lllCstno lleglllwncntó. 

Empregos. Ordtnados. 

Secretario de guerra ......................•.• 
. Officia,I. . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 1 : 4 00~000 
Portci•·o. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 800:fj)000 
'Continuo. . .. . . . .. . . .. . • . . . . . . . . . GOO::IlOOO 
~o official que servir de archivista. • . ....... . 

Gratilic. 

800~000 
700~000 
400\'i!OOO 
300~000 
240~000 

' Pal:1cio do l\io do Janeiro em 23 de Ahril de 1863.
, l'ofytloro da Fonseca (!ui ntttui lha J o rdcio. 
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DECRETO N. 3.085-de 28 de Abril de 1863. 

Promulga a ronvcnçilo celebrada em 4 de Fevereiro do corrente ntmo 
rntrc o nrasll e o Reino da ltalia, para regular os direitos, pt·h·ile
gios é immuni!latles reciprocas dos Consulcs, Vicc-Consules, D.ele
gados Consulares e Chancell11res, belii .. cofilo as funcções e obrtga
çücs a que ficllo respeclil'arnentc sujeitos nos dons paizcs. 

Havendo-se conclnido e assignado nest& Côrte, no dia 
4. de Fevereiso ultimo, uma convenção entre o Brasil e o 
Reino da Italia, para regular os .direitos, privilegias e im· 
munidades reciprocas dos Consoles, Vice-Consoles, Dele
gados Consulares e Chancelleres, bem ~;orno as funcçõcs o 
obrigações a que ficão respectivamente sujeitos nos dous 
paizes, e tendo sido este acto ratilirado e trocadas as rati
ticaçõcs na mesma Corte aos 2'• dias do corrente mcz : 
Hei pOI' bem mandar que a dita convenção seja observada 
c cumprida inteiramente como nella se contém. 

O 1\Jarquez de Abranl·~s, Senador_ do lmperio, Conse
lheiro de Estado, Ministro e Secretario de EsLado dos Ne
gocios F..strangeiros, o tenha assim entendido e faça execu
tar com os despachos ncccssarios. Palacio do Rio de Ja
neiro aos vinte oito dias do mez de Abril do mil oitocen
tos sessenta e tres, quadragesimo segundo da lodependencia 
e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque:z de .{brantes. 

Nús D. Pcd!'O 11, Imperador Constitucional c Defenso1· 
l'(·t·rwtno do Brasil, rte., Fazemos saber a todos os quo a 
prcsentl'!' carla do confirmação, approvação c ratificação vi
n~m, que aos 4 dias do mez de Fevereiro do corrente anno 
stl concluio e assignou-se nesta Corte do 1\io de Janeiro, 
l'ntre Nós o Sua .Mageslade o 1\ci da ltalia, pelos rcspccti
'os Plenipotenciarios, que se achavão munidos dos compe
lcnlc3 plenos poderes, uma convenção Consular do theor 
~t'guinte: -

Sua Mngestade o Imperador do Drasil e Sua 1\lagcstade o 
Rd da ltalia, animados do reciproco desejo de estreitar 
euda ,·cz nwis os laços do amizade felizmente existentes 
t·ntre os dous Estados; dando amplo desenvolvimento ás 
rdaçúes commerciaes entre os SQUS povos, c persuadidos 
1ln que um dos meios mais convenientes de obter este fim 
.:. lh.ar com clareza os rcciprocos direitos, privilegios e im· 
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munidadcs dos agentes Consulares, bem como determinnr 
i.IS funcçõcs o obrigaç.ões a que ficaráõ respectivamente 
adslrictos nos dous paizrs, resolvêrão celebrar uma convcn
ç~o Consular, c para este fim nomcárão seus Plcnipotcncia
nos, a saber : 
. Sua Magcstade o Imperador do Brasil S. Ex. o Sr. Ser

giO Teixeira de 1\lacedo, do Seu Conselho, Grã-Cruz da 
Urdem da Rosa, e da de Chrislo de Portugal, Commen
dadot· da lteal Ordem de S. Mauricio e S. Lazaro, da Im
perial Angelica Constantiniana de S. Jorge, c da Ordem 
Pontificia de S. Gregorio Magno, Enviado Extraordinario 
e Ministro Plenipotenciario, Deputado á Assembléa Geral 
Legislativa, etc., etc , etc. . 

E Sua l\Iagestade o Rei da ltalia o St'. Conde Alexan
dre Fé d'Ostiani, seu Encarregado de Ncgocios junto ao Go
verno Imperial do Brasil ; 
. 03 quaes tendo-se reciprocamente communicado os scug 
plenos poderes, que achárão em boa o devida fórma, con
~icrão e concordárão nos artigos seguintes: 

Art. 1. o t.o Cada uma dds altas partes contractantes terá 
a faculdade de nomear Consoles gerae>, Consulos e Vice-Con
sules, ou Ddcgados Consulares para os portos, cidades e 
lugares do territorio da outra, reservando-se respectivamente 
o direito de cxc~ptuar como medida geral as localidades 
que julgar conveniente. 

2. o Os agentes de que se trata não poderáõ assumir o 
exercício de suas funcçõcs sem ter previamente apresen
tado suas cartas patentes c obtido o exequatur, que lhes 
será concedido gratuitamente na fórma estabelecida nos 
respectivos paizcs. 

3. o Uma vez apresentado o exequatur, as autoridadl's 
administrativas e judiciarias do lugar de sua rcsidencia os 
reconhoceráõ no exercício das suas funcçõl's consulares c 
os farão gozar immcdiatamento das prcrogativas. privile
gias c honras inhercntes ao seu cargo no respectivo dis
lricto consular. 

4. o Fica entendido que a cada uma das altas partes con
tractantes cabe o direito de annullar o exequatur dos re
feridos agentes, dando os molivos q•Jo a isso a induzirão. 

Art. 2. o 1. o Os Consnlcs geraes, Consules, Vice-Consoles 
o Delegados Consulares gozaráõ nos dons paizes dos privi
legias proprios de seu cargo, taes como isenção de aloja
mnnto militar·, de contribuições militares, das dirertas, 
tanto possoaes como do bens moveis, e sumptuarias, im
postos pelo estado, pelas autoridades provinciaos, ou pelas 
municipacs, salvo se tacs agentes forem cidadl'los do paiz 
onde residirem 1 ou s'~ ndle possuírem hcns immoveis, 
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ou exercerem commercio, ou qualquer industria, porque 
nesses casos ficaráõ sujeitos aos mesmos encargos c taxas 
que os nacionaes. 

2. o Todos os agentes acima menciónados gozaráõ, além 
disso, salva a indicada excepção, da immunidade pessoal, 
excepto pelos factos que a legislação actual do Ueino da 
ltalia pune com as penas de morte, trabalhos forçados, 
e reclusão, c que as leis penaes do imperio do llrasil pu
nem actualmente com as penas de morte, de galés, e de 
prisão com trabalho, e sendo negociantes só lhes poderá 
ser applicada a pena de prisão por factos de commercio~ 
c não por causas cíveis. 

3. o Poderáõ collocar sob•·e a porta exterior da casa· de 
sua residencia o escudo das armas de sua nação com a se
guinte inscripção: 

Consulado, Yice-Consulado, ou Delegação Constclar d1 .••• 

e nos dias de solemnidadcs publicas, nacionaes ou religiosa.;; 
e outras do costume, poderáõ arvorar a bandeira de sua 
nação sobre a casa consular. 

Poderáõ igualmente içar a dita· bandeira nos escalares 
que os transportarem nas aguas territoriaes no desempenho 
de suas fu ncções. 

4.. o Fica entendido que estes signaes exteriores scrviráõ 
sómente pnra indicar a habitação ou a presença da autori
dade Consular, e não poderáõ ser interpretados como signal 
de direito de asylo. 

Os Consules ge•·aes, Consules, Vice-Consules, Delegados 
Consulal'es e Chancelleres, não sendo subditos do paiz em 
que residirem, e não exercendo neUe commercio ou in
dustria, não poderáõ ser obrigados a compilrecer como 
testemunhas perante os tribunaes. Quando as autoridades 
do mesmo paiz necessitarem obter delles alguma declaração 
ou informação, deveráõ requisita.la por escripto, ou trans
portar-se ao seu domicilio para recebê-la de viva voz. 
'Jacs declarações e informaçõm assim solicitadas- deveráõ 
ser feitas pelos Consules geraos, Consules, Vice-Consules; 
Delegados Consulares e Chancelleres dentro do prazo deter
minado pela autoridade ou no dia c hora por clla desig
nados. 

G. o No caso de impedimento, ausencia ou morte dos Con
sulcs, Vicc-Consules, ou Delegados Consulares os seus Secré
tarios, Chancelleres, alumnos ou adjuntos Consulares, como 
taes préviamcntc reconhecidos p~las autoridades locaes, c 
qne não excederem o numero autorisafiO pelo seu respectivo 
U JVerno, s.::rão de plcno <lireib aJmillidos á gestão dos 
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Consulados, Vice -Consulados ou Delega~;ões Consnlm·es sem 
obstaculo algum da parte das ditas autoridades, as quacs 
ao contrario deveráõ prestar-lhes a sua assistcncia c pro·· 
tecção, c lhes asseguraráõ dut·aote ·essa gestão o gozo de 
todos os-direitos, priviJP-gios e irnmunidades cstip~lados na 
presente convenção em favor dos Consules e Vice-Consl)les. 

Art. 3. • 1. • Os archivos Consulares sm·ão ilniolavois o 
as autoridades locacs não poderáõ sob nenhum pretexto 
devassar ou sequeslJ·ar os papeis que dcllcs fizerem parte, 
e que sem pro deveráõ estar completamente separados dos 
livros e outl'Os papeis relativos ao commercio ou á in~ustria 
exercida pelos Consoles, Vice-Consules, e Delegados Con
sulares rcspccli\'os. 

2.• Em caso de morte de um Agente Consular sem subs
tituto designado para encarregar-se do archivo, a autori
dade do lugar procederá immediatamente á apposição dos 
sellos no mesmo at·chivo na prcscrv~a, se fôr possível, de 
um Agente Consular do outra nação notoriamente amiga 
daquella a que pertencia o finado, Agento Consular, o do 
duas pessoas subditas do paiz do Consulado, e na falta des
tas, de duas outras pessoas nolavois do lugar, as quaes 
Gruzaráõ os seus sellos com os. da sobredita autoridade. 
Destes actos lavrar-se-ha termo, em dlfplicata, um dos quaes 
será enviado ao Consul a que fOr subordinada a Agencia Con
sular . 
.. 3. • Fica declarado que a autoridade local, o Agente Con
sular da nação amiga, e as outras pessoas chamadas no 
caso do paragrapho precedente a pôr o sello no archivo, 
deveráõ absolutamente abster-se de ·examinar, ler, ou do 
qualquer modo tomar conhecimento dos papeis, documrn
los, e do qualquer outra cousa que faça parte do archivo 
Cansula1·. 

4. • Quando os archivos houvere:n de ser entregues ao 
Agente designado para substituir o finado, o levantamento 
dos sellos lcrificar-se-ha em presença da autoridlíde local o 
das outra:' pessoas quo tiverem assistido á sua apposição, so 
se acharem presentes no lugar. 

Art. 4.• Ü$ Consules geraes, Consul~s, Vice-Consoles, 
Delegados Consulat·es, e aquelles que fizerem as suas vezo:; 
em ambos os paizes, podeníõ dirigir-se ás autoridades do 
seu districto, e, em caso de necessidade, na falta de um 
Agente Diplomatico de sua nação, recorrct· ao Governo Su
premo do Estado em que exercerem as suus funcções pal'a 
J'eclamar contra qualquer infracção dos tratados ou conven
&ões existentes entre os dous paizcs, quo tiver sido c.-. 
ptellida pelas autoridades ou funccionarios do dito Estãilo, 
ou conl,ra qualqnl\'t' nbnso l\e qnr) s~ qLwixarPm os Sf'l1S na-
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1~ionars c terão o dit'cilo de proteger oficialmente os inlt~·' 
rcsses destes perante as auloritlados locues, e de empregar· 
os meios ncccssarios pam obter prompta justiça. · 

Art. 5.• t.• Os Consules geraes c Consules,.poderáõ ·no
mear Vice-Consulcs, Delegados o Agentes Consulares nos 
diversos portos, cidades e lugat:cs dos seus respectivos dis-· 
tl'ictos Consulares, onde o bem do serviço que lhes está 
confiado o exigir, salvo bem entendido a appt·ovação c o 
exequatur do Governo do paiz. . · · · . 

2. o Estes agentes poderliã ser igualmente escolhidos d'en·· 
trc os cidadãos dos dous, paizes 1 como d'cntre os t>stran• 
g•~iros, c serão munidos de uma patente passada pelo Consul 
que os tiver nomeado, c debaixo do cujas ordens deverem 
servir. liozaráõ, além disso, dos mesmos privilegios. e im
munidades estipuladas pela presente contenção, salvas as 
cxccpçõcs contidas no art. 2.0 

· • 

Art. 6.0 1. 0 Os Consoles gcracs, Consulcs, Vicc-Consulés, 
Delegados Consulares, e. Cbancelleres rcspettivos torno di
rei to de receber na sua- chaneellaria, no domicilio das partes, 
c a bordo dos navios de seu•paiz as declarações e outros ac- · 
tos quo ns capitães, homens da equipagem, passageiros, · 
negociantes, ou subditos de saa naçllo quizercm fazer, in
clusivamente os testamentos ou disposições de ultima von- : 
ta de, e quaesquer outros netos de tabellião, · ainda mesln&' · 
quando tenhão por lim conferir bypotheca, em todC}s os 
casos em que isso não sP-ja contrario á legislaÇão· do páiz 
onde os bens cslejão situados; · 

2.° Fica pm·ém entendido que estes actos devcráõ; além 
disso, ser registrados segundo as disposições da lei local 
na repartiç.ão ou cartorio competente c subrnéttidos ao pa-· 
gamento dos direitos devidos ao Estado. · 

3. o Os Consoles geracs, Consu\es, Vice-Consu\es· o ·Dele• 
gados Consulares respectivos terão, além disso; direito de 
lavrar em suas chancellarias todos os netos COJlVencionaes 
1~nlre um ou mais dos seus concidadãos c outras pessoas 
do paiz de sua rcsideneia , assim como qualquer acto con .. 
vencional quo interesse exclusivamente a cidadãos· do Jl3Íl 
do sua residencia, com tanto que taes actds so 'reflrão a 
hens situados ou a negocios que tenhão de ser tratados n'Ó 
terrilorio da nação á quo pertencer o Consul ou·o Agente, 
IJCrante o qunl forem passados. . . · · --

4.• As copias ou li':tslados dos ditós netos devidamente 
legalisados pelos Consulcs; Vice-Consuh~s c Delegados' Consú~ 
larc3, c munidos do sello omcial dos Consulados, Vice-Cón
sulados ou ])elegações Consulares, terão fé em juizo e fóta 
ddlo, quer nos Estados do Sua Magestadc o Rei da ltalia, 
cl'H't nos do Sua l\lagostade o Imperador do Drasil, e. terão a 
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tnMma força e validade como se fossem passados pet.h\lc5 
notarios ou outros officiaes publicas de om ou outro paiz• 
uma vez que estes actos sejliO lavrados conforme as leis do 
Estado a que pertencerem os Consulados, Vice-Consulados ou 
Delegações Consulares, e tenhio sido submettfdo8 ao sello, 
registro, insinuação e a quaesquer outtas formalidades qod 
regerem a materia no paiz em que o acto tiver do ser CWIII• 
prido. . 

5.• Úll Consoles geraes; Consllles, Viee-Çonsoles e Dele_, 
gadoS' ConsiJla:res respectivos poderà<J 1egalisar e tradu:llir 
quaesquer documentos, actos e firmas· emanadas das autor._., 
dades ou flinccionarios do seu paiz ; e estas lcgalisaç:Jes e 
tradueções terão no paiz de st.ta residencia a mesma força e 
validade como se fossem feitas pelos funceionarios ou atttori
tla4es locaés, com tanto que sejio sujeitas ao seno e ás 
eotras formalidades prescriptas em virtude das leis do pm 
onde forem apresentadas, . 

6. • Poderáõ, além disso, dar passaportes, aos respectivos 
c:oncidadãos em quanto não fôr isso contrario á legislação em. 
tigor, e ficando estes stJjeitos ao visto e taxas a qúo o são os 
bacionaes. 

Art. 7.• f.• No caso de morte de um subdito de umll dali 
altas partes contraotantes no te~itorio da outra, as autori
dades locaes competentes de.erácJ i1Dftt8diatamente notii. 
cia-la ao Consul gera h Consul, Vice-Consul, ou Delegado Cort"' 
solar. do districto, e l!stes por sua parte deveráiJ fazer iguai 
comn\unica~ão ás autoridades locaes, se Forem os primeiros 
a llet, conhecimento do obito. 

2;.• Quando porém o fallecidó-nâo ti~ei' deixado herdeiros 
ou eteouoores testamentarios. ou quando os herdeiros oú 
executores testamentarios forem desconhecidos , estivtrem 
ausentes, oú legalmente incapa:tes• os Consoles geraes, Con
soles, Vic~·Consu~es,. ou nelegados Consulares respectivos 
deverâõ proceder ás seguintes operações. 

i~•. Pôr os sellos. ex-ofllcio, ou á re<&ulsição das partes 
int.enssadas,. em todos os moveis, atreitos e papeis do fal-o 
~. prevenindo a autoridade loeal éolllpetente, a qual 
~rá assistir a estas: opera1)ões· e cruzar ossettS seUos oolli· 
tqiJ,eUes, depois do «ane nilo poderáiJ- estes senos ser w-.. 
do$, i8Dl& de commum· accordo. · . 
·. S.• Proceder em presença d:a autoridade local éOínp6 .. 

:'-nte-. se ella julgar dever comparecer, ao inventario dd 
todos os bens e etreitos que o fallecido possuia • 
;· Pelo! que diz respeito ao processe, tanto da apposi~o d~ 
~ que deverá sempre ter tugar o mais hreve possivel, 
eo.G do inventario, os Consoles goraes, Consult"s, Vice-Con.:. 
8Ul;ei ou Delegados Consulares, prevenirãO por escriplo Jl 

lEIS IIE 1863. PARTE H. ,,,. 
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ilutoridadc local do dia e hora em que tiverem de dar prln· 
cipio a cada um desses dous actos, e a dita autoridade ac
cusará promptamentc recebimenta daquella communicaçllo. 
Se a autoridade local não se prestar ao convite, os Consoles, 
Vice-Consoles, ou Delegados Consulares, procederáõ sem de
mora c sem mais formalidades ás sobreditas operações e vice-
Yersa. · · 

3. a Proceder, segundo os usos do paiz, á venda de todos os 
bens moveis da herança que pUder"m sotTl'er deterioraçllo 
ou forem de uma consenaçllo evidentemente muito dispen
diosa; administrar e liquidar pessoalmentef ou nomear, sob 
sua responsabilidade1 um agente para administrar e liqui
dar a herança, sem que a autoridade local tenha que intervir 
nestes actos1 salvo se um ou mais cidadãos, ou corporação 
do paiz ou de uma terceira nação, sendo essa corporação 
constituída e reconhecida, segundo as leis do paiz onde se 
abrir a successão, tiverem de fazer valer direitos á res
peito da mesma herança, porquanto neste cago, se sobre
vierem dificuldades, serão ellas resolvidas pelos tribnnaés 
locaes, intervindo então o consul, como representante da 
succcssão, e a liquidação não poderá ser feita _senão depois 
de proferida a sentença ou conciliadas as partes. 

3.• Os ditos Consoles geraes, Consoles, Vice-Consoles ou 
nclrgados Consulares, deveráõ mandar annunciar o falleci
menlo do subdito de sua nação no jornal official, ou, na falta 
deste, em qualquer outro mais em uso para semelhantes avi
sos, c não poderáõ fazer a remessa da herança ou do seu 
producto aos herdeiros legítimos ausentes, ou a .seus man
clatarios lambem ausentes, senão depois de pagas todas as 
dividas que o fallecido tivesse contrahido no paiz, e todos 
os direitos do Estado, taxas, contribuições e emolumentos 
legues, ou depois de decorrido um anno desde a data. da 
publicação da morte, sem que se lenha apreseotadl) recla
tnnção alguma contra a he1·ança. 

4.• Fica, além disso, entendido que o direito de admi· 
nistrar e liquidar a herança dos subditos Italianos no Brasil 
pertencerá aos Consules1 Vice-Consoles ou Delegados Con
sulares da ltalia, ainda quando os herdeiros srjAo menores 
filhos de Italianos c nascidos no Brasil; e vice-versa aos 
Consoles, e Vice-Consoles do Brasil nos Estados italianos com
petirá o direito de administrar e liquidar as heranças dos 
Brasileiros fallecidos na ltalia, ninda qua'ndo os herdeiros 
sejão menores, filhos de Brasileiros nascidos na Italia. · 

5.• Fica outrosim entendido que a todo o tempo que os 
herdeiros, legalmente reconhecidos, ou os executores testa
mentarios, se apresentarem no lugar em pessoa ou repre
~!'nlauos por prucurauorcs legal e devidamente constituídos., 
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deYCráu logo os Consoles, Yice-Consulcs ou Delegados Con~ 
suJares dar-lhes conta do tudo e entregar-lhes a adminis~ 
traçilo da herança. 

Ar.t. 8. o t. o Tudo quanto diz respeito á policia dos por
tos, carregamento e descarga dos navios, á segurança das 
mercadorias, bens e elTeitos, será determinado c.onfôrme as 
leis, estatutos e regulamentos do paiz. · 

2.0 Todavia, serão os respectivos Consoles e Agentes Con
sulares exclusivamente encarregados da ordem interior a 
bordo dos navios mercantes de sua nação, c só elles tomaráõ 

·conhecimento das desavenças que sobrevierem entre o capi- · 
tão, os officiaes, os marinheiros e outros indivíduos matri
culados por qualquer titulo no rol da equipagem, seja qual 
fôr o motivo da desavença, especialmente no que fôr relativo 
a soldadas e exeoução dos contractos .mutüamente cele
brados. 

3. o As autoridades locaes só podcráõ intervir no cnso de 
serem as desordens que dahi resultarem de natureza tal que 
perturbem a tranquillidade c ordem publica em terra ou no 
porto; e no caso de em taes desavenças se achar implicada 
alguma pessoa do paiz ou estranha á equipagem. 

4.• Em todos os demais casos as ditas (lutoridades se limita
rdõ a dar auxilio eficaz aos Agentes Consulares, quando forem 
por elles requisitados para mandar prender c conduzir á 
cadêa os indivíduos da equipagem, contra os quaes por 
qualquer motivo clles julgarem conveniente assim pro
.~eder. 

Art .. 9. • Pelo que diz respeito á collocação dos navios, 
ao seu carregamento e descarga nos portos, bacias e anco
radouros dos dous Estados; ao uso dos armazens publicos, 
balanças, g11indastes e outros semelhantes mecanismos ; 
e em geral, á todas as formalidades e disposições relativas 
a admissão, ancoragem e partida dos navios, será conce
dido aos dous paizes o tratamento da nação mais favorecida. 

Art. 10. t.• Os Consoles geraes, Consoles, Vice-Consoles 
e Delegados Consulares respectivos poderáõ mandar prende•· 
e remetter, ou para bordo ou para seu paiz, os marinhei
ros e todas as outras pessoas que fizerem parte da equipa
gem dos navios de guerra ou mercantes c que tiverem de
sertado dos ditos navios. 
, 2.• Para este fim deveráõ dil"igir-se por escripto ás auto
,ridades locaes coltlpetentes e prova•·, pela exhibição dos 
registros do navio ou do rol da equipagem, c, se o navio 
~á tiver partido, pela cópia authentica de taes documentos, 
,que as pessoas reclamadas fazião realmente parto da cqui· 
pagem. Em vista desta requisição, assim justificada, não. 
.lbes poderá ser negada a ~~utrog.1 de tacs judividuos. 
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3.• Ser-lhcs-ha, além disso, prestado todo o auxilio e 
assistencia para a busca e prisão dos ditos desertores, . os 
quaes serão mantidos nas cadêas do paiz a pedido e a cusla 
dos Consoles, até que estes agen\es achem oeeasillo de fa· 
zê-los partir. 

4. • Esta detenção não poderà durar maia 4e tre.s mezes, 
decorridos os quaes, mediante prévio niso de 'res dias ao 
Coosul, será o encarcerado posto em liberdade e Qlo poderá 
ser preso pelo mesmo motifo, · - ·: ·' : · :· 

5.• Comtudo, S!t o desertór tiYer eoauneUioo qualqqeJ" de
Uct9 em terra, a sua extràdicoAo poderá ser ditretida pelas 
autoridades locaes, até que o tribunal baja proferido sen· 
tença e esta tenha tido plena execução. · - · -

6.• As altas partes contractantes convém em que o& mari
nheiros e outros indivíduos da equipagem, sendo subditos 
do paiz onde ocoorrbr a deserção, sejll.o exoeptuados das es-
tipulações do presente artigo-. · · · 

Art. 11. Todas as veaes que não houver estipuS..ções con
trarias entre os donos, armadores, carregadores e' segura
dores dos navios de um dos do1ts paizes que se dirigirem 
aos respectivos portos do outro, voluntariamente ou por 
força maior, as avarias serão reguladas pelos Consoles ge
racs, Consules, Vice-Consoles ou Delegados Consulares de sua 
nação. Quando, porém, subditos do paiz em que residirem 
os ditos Agentes, ou de uma terceira naçllo, se acharem in
teressados, e reclamarem contra a liquidação Consular, terãQ 
direito a serem seus interesses reiulados pela autoridade 
local competente, · . 

Art. 12, 1.• No oaso de dar à costa ou naufragar no lillo
ral da outra algum navio pertencente ao Governo ou aos 
subditos de uma das altas partes contractantas, as autorida
des locaes deveráõ immediatamente prevenir -~o occorrido 
ao Consul geral, Consul, Vice.Consul ou Delegado Consular 
do districto, ou, na sua. falta, ao Consul geral, Consul, 
Vice-Consul ou Delegado Consular mais proximo do lugar 
do sinistro. 

2. • Todas as operações relativas ao salvainsmto da carga e 
outros objectos dos navios Italianos naufragados nas aguas 
territoriaes do lmperio do Brasil, serão diril{idas pelos Coo .. 
soles geraes, Vice-Consoles, ou Delegados Consulares da 
ltalia ; e reciprocamente os Consoles geraes, Consules, o 
Vice-Consoles do Brasil dirigiráõ as operações relativas ao 
salvamento da carga e outros objectos dos navios de sua na
ção, naufragados nas aguas territoriaes do Reino da Jtalia. 

3. o A intervenção das autoridades locaes só terá lugal' 
nos dous paizes, para facilitar aos Agentes Consulares os soe
carros nccessarios, manter a ordem, garantir os interesses 
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dos salvadores estranhos á equipagem, c nscalisar a execu
çao das disposições que se de'Yem observar para a entrada e 
sabida das mercadorias salvadas. 

4. • Na ausencia e até á chegada dos Consoles genes, Con· 
sules, Vioe-Consules, ou Delegados Consulares, as .autorida
des locaes deveráõ tomar as medidas necessarias para a pro
tecção dos individuas e oonsenaç.Ao dos· objectos sahados. 
. 5. • No caso dct duvida aól.re a nacionalidade t101 a..vios, 
as disposições mencionadas ao presente artigo serlo da ex
clusiva oompeteum das al.ttoridades locaea. 
• 6.• As altas pert.es oontractantes convMil além diiiBOt em 

·que as mercadorias o 0ffeitos salvados nllo serllõ sujeitos a 
nenhum direito de alfandega, salvo se forem admUtldoa a 
eonsumo interno. . 
, Art. 13. Os Consoles geraes, Consoles, Vice-Consoles e 
Delegados Consulares respectivos, e bem assim os Chancelle
res, adjuntos e alumnos Consulares gozaráõ nos dous paizes 
de todos os privilegios, isenções e immunidades concedidas 
ou que venhão a sê-lo aos Alfentes de igual categoria da 
nação a mais favorecida, salvas as excepções contidas no 
artigo segundo. 

Art. U. Todos os navios que, em virtude das leiil em 
vigor nos respectivos paires forem considerados brasileiros 
ou italianos serão quanto aos eO'eitos da presente conven
ção tratados como taes. 

Art. 15. A presente convenção vigorará por espaço de 10 
· annos, a contar do dia da troca das ratificações; mas so 
um anno antes de expirar esse prazo nenhuma das altas 
partes contractantes tiver notificado oficialmente á outra a 
intenção de fazer cessar seus eiTeitos, a convençllo conti· 
nuará em vigor para ambas as partes até um anno depois 
de feita aquella declaração, qualquer quo seja a época em 

·que ella tenha lugar. 
A presente convenção será approvada e ratificada pelas 

:altas partes contractantes, e as ratificações serão trocadas 
na Côrte de Sua 1\'lasgestade o Imperador do Brasil dentro 
do. prazo de cinco mczes, ou antes se fqr possível. 

Em fé do que os respectivos Plenipotenciarlos a.signá· 
.rlio a pre~cnte convenção em duplicata e lhe puzerão o sello 
de. suas a •·mas. _ 

Feita no Rio de Janeiro aos quatro dias do mez de Feve
.. reiro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de mil oitocentos sessenta o tres. 

(L. S.) 

(L. S,) 

Sergio Teixeira de Macedo. 

Pé d' Ost ian i. 
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E sendo-nos presente a mesma convenção, cujo thcOr 
fica acima inserido, e bem visto, considerado e examinado 
por Nós tudo quanto nella se contém, a Approvamos, RatiOca· 
mos c Confirmamos, assim no todo como em cada um dos 
seus artigos e estipulações, e pela presente a damos por 
firme e valiosa para produzir o seu devido elTeito; promet
tendo em fé e palavra lmp·~rial cumpri-la 1oviolavelmente 
c fazê-la cumprir e observar por qualquer modo que seja.·· 

Em testemunho e firmeza do que Fizemos passar a pre..;. 
sente carta por Nós assignada, sellada com o Sello grande 
das armas do Imperio, e referendada pelo Nosso Ministro 
c Secreta1·io de Estado abaixo assignado. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte quatro do mez 
de Abril do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oitocentos sessenta c trcs. 

(L. S.) PEDBO IMPERADOR. (Com guarda.) 

Marquez de Abrantes. 

····-
DECRETO N. 3.086 -de 28 de Abril de 1863. 

Dcsannexa o termo de }agoary. do de Pouso Alegre , na Província de 
Minas Geraes;-e crêa· nelle um lugar de Juiz Municipal, que acumulará 
as funcçõcs de Juiz de Orpbilos. 

Hei por bem decretar o .seguinte: , 
Artigo Unico. Fica desannex'ldo o Termo de Jaguary do 

de Pouso Alegre, na Pro,·incia de 1\Iinas Gcracs, e crendo 
nelle o lugar de Juiz Municipal que accumulará as func
çõcs de Juiz de Orphiios; revogadas as disposições em 
contra rio. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú, do :Meu Conselho, 
1\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 1\io de 
Janeiro em vinte oito de Abril do mil oitocentos sessenta e 
trcs, quadragesimo segundo da lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1fLgestadc o Imperador. 

Jo(io Lins Vieira Cansansãa de Sinimbtí . 

..... 
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DECRETO N. 3.087 --do 1.• de 1\faio de 1863. 

&lodilka o art. t.• do Regulamento que acompanhou o Derreto n. 0 2,0,() 
de 9 de Dezemb~o de 18f>7. 

Attendendo ao que representou a Jllustrissima Camara 
Municipal desta Cidade : llei por bem que, eliminadas .do 
art.t.• do Regulamento que acompanhou o Decreto n.• 2.06.6 
de 9 de Dezembro dE! 1857 as seguintes palavras -uma vez 
quo se otTereçi!o â venda a libra de carne (lor dez réis me
nos quo o preço do dia-seja o mesmo artigo concebido nos 
seguintes termos : _ 

Art. t.• E' assegurada a prcferencia para o córto d~ 
gado no matadouro publico: 1.• aos criadores; 2.a aos boia~ 
deiros, Ísto c, aos possuidores de gado, qtie, tendo-O com
prado directamente aos criadores, o. conduzão ao córte por 
sua conta ; 3. a aos possuidores ~e gado por qualquer titulo 
que seja. · 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho do Ministros, Ministro e 8(}0 
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Uio de Janeiro em o 
primeiro de Maio do mil oitocentos sessenta e tres, quadra
g~simo segundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Marque:z de Olinda. 

&CI80w 

DECRETO N. :t 088 - do 1. • de :afaio de 18~3 • 

Proroga por mais oito mezes o prazo con-..do pelo Decreto n.• !.900 
de 9 de Setembre d~86~. -

Não tendo chegado ao cónhecimenfo de todos os estabele
cimentos, irmandades e corporações,. constantes da relação 
que acompanhou o Dem·eto n.• 2.87~ de 3Í de Dezembro 
de 1861, o disposto no art, 3.• do me11mo Decreto, Hei por 
bem prorogar por mais oito mezes o prazo alli concedido, e 
já espaçado pelo Decreto n. • 2. 969 de 9 de Setembro de 
1862, o qual prazo findará em o 1.• de Janeiro de 186[f., para 
'JUe possão os mrsmos es\abelecimentos, irmandades e cor~ 
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porações dirigir á Secretaria· de Estado dos Negocios dtt 
Fazenda seus requerimentos devidamente instruidos, á vista 
dos quaes fique o Governo habilitado a resolver sobre a con
firmação, restridção ou mtlsmo annullação das loteri_lls qué 
lhes forão concedidas. 

O Marqúet de Abrantes; Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
Estrangeilos e interino dos da Fatenda e Presidente do Tri
bunal do 'fhe•ouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de 
Maio de mil oitoceMtos sessenta· e tres, quadragesimo segundo 
da Independencia e do lmperio. 

Colill a Rubrica do Súa Mageslade o Imperador. 

Jlarquez de Abrant11. 

-·aeee•-

nECltETO N, !.l.089--de 4 de MaiO< d.e :i863. 

Cuncede aos vapores de Ivahy & Braga, que navegllo para Sautos, at 
vantagens de Paquetes, 

Hei por bem approvar as êondições, com que aos vapores 
de hahy & Braga, que navegão entre o porto desta ca
pital e o da cidade de Santos, na Província de S. Paulo, 
são concedidas as vantagens de Paquetes, e que com eslé 
baixão assignadas por Pedro de Alcantara Bellegarde, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
elos da Agricultura; Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido. e faça execútar. Pa1acio do Rio de Janeiro 
em quatro de Maio de mil oitocentos sessenta e tres, qua• 
dtagesimo segundo da Iodependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro àe .dlcantara Bellegarde. 

tondlçõcmà que se. refelle o Deereto D.t a.ose de 4 de Bal
a ~88'3', 

t .•. 

OI! nogoeiantes Ivahy & Braga nesta CÓrle ob'rigilo-se· 1t 
tMnter uma linha de vapores entro o porto ~sta eapital e 
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a cidade de Santos, dando seis viagens redondas em cada 
J!lez, sendo os dias e horas. de sabida fixados em uma ta
beiJa approvada pelo Governo. 

2.• 

Os empresarios terão em eiTectivo serviço dous ou mais 
vapores, dos quaes um nunca será inferiot· a 250 toneladas, 
c os mais a quinhentas, aquelle com capacidade para 2• 
e estes para 60 passageiros de ré pelo menos. 

3.• 

As viagens serão feitas com marcha nunca inferior ao médio 
de nove milhas, menos em caso de força maior. 

4.• 

Os preços das passagens c (retos não poderáõ exceder aos 
actuaes, salvo com prévia approvação do Governo. 

$.• 

O Governo poderá enviar gratuitamente por estes va
pores até seis toneladas do cat·ga em cada rnez deste porto 
para o de Santos, c outras tantas de Santos até esta Côrte, 
por urna só vez, ou distribuidamente, como mais lhe convier, 
nunca porém podendo passar carga do um mez para o seguinte. 

6.• 

Semelhantemente poderá dispôr gratu"l.rnente, quer desta 
Côrte para Santos, quer de Santos para a Côrte; d'e seis 
passagens á ré, e seis á prôa de urna só vez, ou distribui· 
da mente corno acima. 

7.• 

Os vapores empregados nesta navegação gozaráõ de todos 
os privilegios c franquias concedidos aos Paquetes, espe
cialmente aos da Companhia Brasileira, sendo-lhes presta· 
das nas Estações fiscaes todas as facilidades para que suas 
viagens nunca sejüo retardadas. · 

,8 .• 

Por cada seis horas de demora nas sabidas os vapore1 
sofl't•eráõ urna multa de cincoenta mil réis. 

J.RIS DE 1863. PARTE 11. 26, 
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Os vapores que forem empregados nesta naYeg&Çhi serao 
previamente approvados pelo Governo• .,, QAo poderó<isabir 
do porto desta capital, passa~os os primeiros cinco dias 
de eada mez, sem que~ tenblo sido ex...._.os .. e docla· . 
rados babüit&dos. pela respectiva ComiiÚIIlllO do .6nenal. 

'r4-'f . . , to.• ·.· 
. ·'f~ 

Se acontecer .que pÓr: ad8uma · ci~cumstancla os empre
sa rios não possão dispôr de..malt de um vapor, avisando ao 
Governo não serão obrigados a mais de tres viagens re
dondas em cada · mcz,. goaendo o mesmo G&vemo em todo 
o caso por inteiro d~ raveres esUpuladot...,.am. 5.• e6.•, 
que tambcm nllo poderá excederr ainda .quaodo~seJa maior 
o numero de npores ou viagens. 

u.• 
Este contracto durará: por .ciaco· .-no.:. 

· " · f< . ·.• . ,. . I 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de MaiO de 1863. 

IJebo dt ÃlcanttWa '/hlleg~;. · 

Pro roga por tres annos o contracto celebrado. eom. a CoJr!paD .. Espirlto 
Santo para a o~~ o por vapor elltní esta Cllrte e o porto Ire S. Ma· 
tbeus, e escalas na Proviocia.do Espirito Santo. 

Hei por bem prorogar ,por mais tres annos, com todas as 
suas clausulas e condições, o contracto celebrado com a 
Companhia· Espírito Santo, para nangaçiG 'pot.Yipor entre 
os portos desta Côrte e de S. Matheus, na. Provineia do Es
pírito Santo, com escala ~~~ de · J~pemerim e Victoria, 
designando o Governo a lua, em que deve ser a sabida desta 
'Córte, de modo que nem á Companhia seja obrigada a mais 
de uma viagem, e nem deixe de haver uma em cada mez. 
: Pe~ro de Alcan\ara Bcllegarde, do Meu Conseloo, Ministro 
e Sl•cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com-
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mercio e Obras Publicas, nssim o tenha entendido e faça éxe
CI!lar. Palacio do IUo de Janeiro em quatro de }laio de mil 
oitoetmtonéssehta e frett\1Uadtageailno seguu~o da lride-
~-n~efteia e~do_·lmpcrio · · · · 

·' Com· '• llllbrioa- df · 'Sd,.....cle~ 'hllpel"aaor •. ·f 
"~ ' - . ~- .... ,.__ ~ •' _,~ ·- ~ _: .,-.. 

DECRETO N. 3.091 ...:. de 7 de Maio: 'de t&Ga, 

Approva as alterações reitaâ DOI eonV.dos celebrados com a Companhia 
Brasileira, concedendo o adiÍa\albinto de lres mezes de subventllo. 

Em consequencia dt. resdluçio dR Assembléa Genl Le
gislativa de 22 de AgostO de 't862 Hei por bem approvar 
as alteraçõeS feitaS nós "Cdtt'l.«os·. ~lflbrados 'cem .a.t Ceftp.. 
panhia Brasileira de Paq~- ~''dé•-Janelrcrdo t8M, 9 
de Dezembro de· 1857; t7UJé',.el1111Rt*o de ·•Dre'.O.Or6to 
de 26 de Maio do t860, com ils cóndições, que -cotll: este 
baixAo, assignadas por Pedro de AlCântara Bellegarde, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Com~lo '8 Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido c faça Cfxticútar •. 

Palacio do Rio de Janeiro em sete de maio do mil oUo 
centos sessenta e tres, qua4fagesimo st•gundo da ll)depen-
dencia c do Importo. . ' · · · ' 

Com a Uubrica de Sua ~g~tade o_ J~portdot: 

Pedro de Alcanlara Bellegard.e. 

Condll;ies a qae se r~ere o,-Deerelo desta dat~~:a•·c 
'···:l 

FicAo em \'igor O'i conttactns cel,.brados em 3 de Janeiro 
,de 1855, 9 de n,•zcmbro ~.1857, '17 de Dezembro do 1859, 
o Decreto de 26 Maio de 1860.;- com as s~guintcs allcruções . 

. :. ,f. • O Governo Imperial ndiantará á Companhia Brasileira 
de Paquetes a vapor a quantia de duzentos cincocnta e 
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dous contos de réis, equivalente a tres mezes de subvenção, 
que annualmentc ella recebe do Estado_, em cinco letras de 
igual valor; aceitas pelo Tlaesouro Nacional, e a "Vencer-se 
em cinco mezes consecutivos. O reembolso desta somma 
ao Thesouro será realizado na razão de dez contos de réis 
mensaes deduzidos da respectiva subvem;Jo, começando esta 
deducçlio a ter lugar oito mezes depois de vencida a ultima 
das referid~s letras. . . 

2. • Das doze viagens· que os vapores da Companhia actual
mente fazem na linha do Sul até o porto de Montevidéo, 
ficão supprimidas quatro na parte sómente relativa a nne
gação entre o porto do Rio Grande do Sul e o daquella 
Cidade, deduzindo-se por conseguinte da respectiva subvenção 
a quantia de quatro contos de réi!l por viagem. 

As oito viagens restantes serão feitas com intervallos de 
mez e meio, de modo a ligar-se este serviço ao da com
panhia de navegação do Alto-Paraguay. 

3.• A Companhia levará annualmente á fundo de r8herva 
~ •f. do seu rendimento liquido, como dispõe a primeira 
parte da condição 13.• do contracto de 17 de Dezembro 
de 1859. Dos lucros restantes poderá dividir cntt·e seus 
accionislas até 12 •f. ao anno, devendo qualquer excesso, 
que haja, ser lambem accumulado ao fundo de rcsrrva. 

Trezentos contos de rêis do fundo de reseno serão con
servadossempre disponíveis em algum estabelecimento banca
rio de reconhecido credito, não podendo em caso algum ser-lhes 
dada outra applicação, que nlo seja para occorrer a sinistros 
extraordinarios, como abalroamentos, naufragios e incendios. 
·Este capital começará a ser formado desde já com todas as 
quotas, que tem de ser applicadas ao fundo de reserva: ó 
quando por força da disposição de&le artigo venha a set· 
desfalcado, ser-lhes-hão logo applicarlos todos os lucros li
quidos da Companhia, sem que a estes se possa dar outro 
destino, emquanto o refet·ido fundo não estiver de novo 
preenchido. 

Logo que o fundo de reserva igualar a '/8 do capital 
social, de que trata a condição 13.• já citada, serão este c 
os c~n ractos anteriores revistos pelo Governo com o fim 
de r zir-se a subvrnção, que a Companhia recebe do 
Esta 

4-. O Governo, ouvida a Companhia, organisará uma 
tabella designando a quantidade e qualidade dos objcctos, 
que a f.ompanhia poderá annualmentc importar livres de 
di rei tos, na fórma da condit;ão 21 . • do contracto appro
vado pelo Decrete;~ n.• 2.513 d~ 17 de Dezembro de 1859 • 
. 5. • Cada colono terá direito ao transporte gratuito de 

vmte palmos cubicos de bagagem , licando assim elevada 
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ao dobro a concessão, que a este t'cspcito raz a 12." obser
vaçllo da tabPIIa dos pt·eços das passagens appronda pela 
Portaria do Ministcrio dos Negocios do lmperio de 8 de 
Abril do 1858. . 

6. • O presente contracto tl os anteriores terão vigor até 
o ultimo de Dezembro de 1872, salvo a ultima bypothesc 
do art. 3.• · 

7. • Ficão porém ~ependen~es da approvação ·do Poder 
Legislativo os art'. 3.• c 6. • do presente contracto. 

Palacio do 1\io de Janeiro em 7 de 1\L\io de 1863. 

Pedro de Alcantara Bellegardc. 

DECRETO N. 3.092-de 12 de l\laio de 1863. 

Disso h· e a Camara dos D<>pntados e C<Jnvoca desde já outra. 

Usando das attribuiçõcs que me conrere a Constituição no 
art. 101. § 5.•, e tendo ouvido o Meu Conselho de Estado: 
Hei por bt·m dissolver 11 Carnara dos Deputados c convocar 
desde já outra, que se reunirá no dia 1. • de Janeiro do 
anno proximo futuro. 

O Mat·quez de Olinda, Conselheiro de Estado, SPnador 
do lmperio, Presidl'ntc do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secrefari"o de Estado dos Negocios do I rn peri(l, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palaeio do Hio de Janeii'O, 
em J2 de Maio de 1863, quadragesimo segundo da lndepet1-
dcncia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magest :do o lmpcrad.or. 

Mm·quez de Olinda. 

Tomando em consideraçno o que me cxpmcrão os ~Jeus 
Ministros e Secrclarios de Estado nfJ n~latorio desta data; o 
tendo ouvido o meu Conselho de .Estado: H11i por bPrn, 
usando das altribnições, quo a Constitni~~fiq me conret·e no 
artigo ctmto e um puragrapho quinto, dissolvt•t· a Camara dos 
l)eputados, c eon vocat· d1~sde j<Í outra, quo se )"('llllini no dia 
pnmeiro de Novembro do correulc anuo. 

C<1ndido Josú de Araujo Vianna, do :\!eit Conselho, 1\Ji
ni~tt·o e ~cerctario de Estado dos ~eg-ocios do lmpt•rio, assim 
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o tenha entendido, e faça executar com os d~spachos necos
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de. Maio do 
mil oitocentos quarenta e·dous, vigesimo primeiro da ln
dependencia o do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magostade o Imperador. 

Candido J u1i de Araujo Vianna. 

Usando dasatlribuiçõcs quo _me confere a Constituição no 
artigo cento e um para~rapho quinto; c tendo ouvido o 1\Jcu 
Conselho de Estado: Hei pos· bem dissolver a Camara dos 
Deputados, e convocar desde já outra, que se reunirá no dia 
p1·imeiro de Janeiro do anno futuro. 

José Carlos Pereira de Almeida Torres, do ~leu Conselho 
de Estado, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido, e faça executar com os des
pàchos neccssarlos. Palacio do Rio do Janeiro em viole o 
quatro de 1\faio de mil oitocentos quarenta e quatro, vigesimo 
terceiro da lndcpondencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestado o Imperador. 

Jos6 Carlos Pereira de Almeida Torres. 

Usando da attribuição que me confoi'C o artigo cento e um 
paragrapho quinto da Constituição do lmperio : Hei por bem 
addiar a Asscmbléa Geral Legislativa para o dia vinte e tres 
de Abril de mil oitocentos quarenta e nove. 

~
Visconde de Mont' Alegro, Conselheil·o de Estado, Ministro 

e cretario de Estado dos N~gocios do lmperio, assim o. 
te a entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em cinco de Outubro de mil oitocentos quarenta o oito, 
vigesimo setimo da lndependencia e do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua M~gcstadc o Jmperad'Jr, 

Visconde de blont• Alegre. 

Usando das attribuiçõcs que me confes·c a Constituição no 
artigo cento e um pat·agrapho quinto; e tendo ouvido o Meu 
Conselho de Estado: Hei por bem dissolver 1l Camara dos . . 
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Deputados, c convocar desde já outra, que se reunirá no dia 
primeiro de Janeiro do anno futuro. 

O Visconde de Mont'Aiegrc, do l\lau Conselho de Estado, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lrnperio, 
assim o tenha entendido, c faça ell!Cutar com os despachos 
nccessm·ios. Palacio do Rio de Janeiro, em dezenoi'e do 
Fevereiro de mil oitocentos_ qua•·enta c nove, vigcsimo oi· 
tavo da lndependcncia e do linperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Yi•conde de Mont'Aiegre • 

..... 

· DECRETO N. 3.093- de 12 de Maio de 1863. 

Convoca para o dia 1.0 de Janeiro do anno proximo fnturo a nova 
Assembléa Geral Legislativa. 

Tendo, por Decreto desta data, dissolvido a Camara dos De· 
puta dos e convocado out1·a para o dia 1. • de Janeiro do anno 
proximo futuro: Hei por bem convocar para aquelle mesmo 
dia a nova Asscmbléa Geral Legislativa, designando, na fórrna 
do art. 4..• da Ld n. 387 de t~~e A_gosto de 1846, o dia 9 do 
Agosto deste anno para se pr~eeder em todo o lmperio á 
cll'ição dos Eleitores que teem de eleger os novos Deputados. 

O Marquez de Oinda, Conselheiro de Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ntlgooios do Imperio, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Pala cio ·do Rio de Janeiro, em doze de Maio de mil oi· 
tocentos sessenta e tres, quadragesimo segundo da Jndepen
dcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador; 

Marques de Olinda. 

,.. .... 
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DECRETO N. 3.094- de 18 de Maio de 1863: 

Approva as alteraçõl's feit~s pela ÇQ!DP.Ilnhill))!.c:uhy .e'm d·iv~rsos~rtigos, 
de seus estatutos. · · 

Attendendo ao que me requereu a Connianla\a· Jacuhy, 
estabelecida · na Cidade de J'orto Alegre,.' Clipital .da Pro
víncia de S. Pedro do ltio Ga·ande do Sill~ e de confor
midade com .a 1\linha iliii)Jediata resolução do 24 de De
zembro do anno passado, tomada sobre o parecer da secção 
dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado 
em consulta de 6 dt~ Novembro do mesmo armo, Hei pm· 
hem approvar as allernçõcs, que com este baíxão, feitas pela 
referida Companhia nos arls. 3, 6, 8, 10, 11, 54, 58·, 59 
e 60 dos estatutos, que forão approvados por Decreto n. • 
2. 6:!9 de 29 de Agosto de 1860. 

}ledro de Alcantara Bellegarde, do Meu Conselho, 1\fi
nistl'O e Secretaritl de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dHzoito de 
Maio de mil oitocentos sessenta e tres, quadragesimo se
gundo da lndependcncia e do lmperio. 

Cona a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

P~dro de Alcantara Bellegarde; 

Artigos elos estatutos da Companhia Jacnhy, a que se re
fere o Deereto n. 3.094 de t.S de lllale de 1863. 

Art. 3.• O fundo capital da Companhia é de 500:000~000, 
1livididos em mil acções de 500~0C.:... tl estas subdivididas em 
:.; apolices de 100:t;OOO cada uma. Este fundo capital poderá 
ser augmentado segundo as necessidades da cmprcza, por 
dcliberaçãu da assembléa geral dos accionistu.s, e mediante 

· a approvação do governo geral. 
§ t.• O.; accionistas licão responsaveis pelo valor das ac

ções que lhes forem distribuídas, e que não poderáõ ser ne
gociadas sem que esteja realizado um quarto do seu valor. 
~ 2.• Os possuidores de apolíccs, que não completarem 

o numero de cinco, não poderáõ tomar parte nas discus
sões da assembléa geral, nem votar ou ser votados. 
~ 3. • O;; subscriptores das acções, que se emittirem pam 

novas opm·ações, vcrificaráõ em um só pagamento, no prazo 
man~ado pr,la direcloria, o valor realizado nas primeiras. 
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~ r.. • O prazo para a emissão de novas acçõos nunca ser;\ 
maior de 6 mezcs. 

§ 5. • Qualquer nova operaçilo começará tambem dcnl.-o 
do prazo dos seis mezes marcados para a emissão de novas 
acções. _ 
~ 6. • O mini mo neoossorio do capital para as oper~ões 

da Companhia será de duzentos contos de réis •. 
§ r:r.• Julgar-sc-ha caduca a autorisação para a eleva-çllo oo 

c.apital, se no prazo dos seis mczes mat·cados para a emissão 
das novas acçõcs e movimento das operações da Companhia; 
t.•, se não elfectuar-se a emissão das acções; 2.•, se os 
subscriptorcs não realizarem o pagamento; 3.•, se as ope
rações não começat·em dentro do prazo marcado no § 5.• 
do presente artigo. 

Art. G.• As regras do art. 4..• não podem ser applicadas 
aos casos de accrescimo do capital para novas opemçi!ícs. 

Art. 8.• A Companhia adquirirá desde já, por compra u 
medi-ante avaliação feita pela commissão para esse fim no
meada, os vapores c mais objectos que pcrtcncião a anterior 
en~preza Jacuhy, ficaRdo desde esse momento substituída á 
aquella cmpreza em todos QS seus onus e encarg<>~, di
reitos e privilegios, e o quo designadamente constar dos 
seus contrados com o governo. da Província, approvados 
pela asscmbléa pt·ovincial em datas de 3 do 1\'laio de 1858 
e 8 de Fevereiro de 1859. · 

Entende-se quo a cmpreza anterior fez cessão plena e 
transfercncia absoluta á actual Companhia, sem que lho 
reste direito a compensação alguma no presente ou no futuro. 

Os düeitos o o nus transferidos pela em preza anterior á Com
panhia Jacuhy ficão dependendo sómente da approvação da 
Assembléa Legislativa o Presidencia da Província, e dos pac
liculares, com que so tenhão feito convenções, que não es
tiverem em opposição com a legislação geral. 

Art. 10. A Companhia Jacuhy durará pelo tempo do sete 
annos, contados da data da sua insta Ilação, mas -esso prazo 
poderá ser prorogado, se assim o dctet·minar a assémbléa 
geral ·dos accionistas, pOI' deliberação tomada seis mezcs 
antes de findo aqt.wllo pcriodo de tempo, e prévio consenso 
do governo geral. 

Art. 1 I. A Companhia será dissolvida, entrando em ac
(:Ordo com o governo da 1' rovincia para a rescisão dos seus 
contractos: 1. •, quando os prejuízos excederem ao valor 
do fundo de reserva e 20 "/.do capital ctrectivo; 2. •, quando 
sua administração ultrapassó\r o circulo das operações tra
çadas ptllos presentes estatutos; 3. o, em todos os mais casos, 
ern quo a legislação vigente impõe esta pena. No caso dt, 
dissolução, a assembléa geral dos accioniitas uornf.'ará uma 

J EJ• DE 181)3, !'ARTE 11. ~7, 
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cumrnis-;ãt> tlo seu seio, composta de quatro membros, paríl, 
llllida ;í dirrctoria, liquidar a Companhia. 

Art. 5'h Os accionistas ausentes ou impedidos poderilo 
srr representados em assembléa geral por procuradores 
lambem accionistas c cada um destes, além de seus votos, 
IIU!Ica l!lrá mais do dez, qualquer quo seja o numero das 
arçõcs dos seus committcntes. Quando o mesmo accionista 
aecilar mais de uma procuração englobar-se-hão os \'Olos 
tlc todos os seus committentes, seguindo-se na votação a 
Mrlem do art. 53. 

Na eleição para directorcs é p;·ohibido votar por pro
curação. 

Art. 58. Dos lucros de cada semestre se deduziráõ 20 •;. 
para funrlo de reserva, c do resto so fará dividendo nos 
mczes de Janeiro e Julho. Os lucros que so não tiverem li
tJUidado no semestre não farão parte do seu dividendo. 

Art. 59. O fundo de reserva é exclusivamente destinado 
para fazer face ás perdas do capital social, ou para subs
titui-lo. 

Art. 60. O fundo de reserva será depositado em um 
hanco da Cidade de Porto Alegre, vencendo juros JlOI' conta 
do mesmo. 

DECRETO N. 3.095- de 18 tlc .Maio de 1863. 

Altera a organisaçilo da Guarda Nacional da Comarca da Doa-Vista, da 
Provincia de Pernambuco, ê' ~crêà um Commando Su11erior nos muni· 
cipios de Cabrobó e Exú, da mesma Provincia. 

Altendcndo á proposta do Presidente da Provincia de 
Pernambuco, Hei por bem decretar o seguinte~ 

Art. t.o Ficão desligados do Commando Superior da 
Guarda Nacional da Comarca da .Boa-Vista, da Pmvineia 
de Pernambuco, os Municípios de Cabrobó c Exú da mcs· 
ma Provincia, 

Art. 2.° Fica creado no dislricto de Exú um batalhão 
de Inrantaria de seis companhias, com a designação de 
dncoesta c dous do serviço activo, e uma companhia avulsa 
da l'CSCI'VU. 

Art. 3." A força da Guarda Nacional, qualificada nos 
municipios acima referidos, formará um Commaudo Su
p~rior. 
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João Lins Vieira Cansansi'lo de Sinimbú, do 1\Ieu Con~ 
sdho, l\linistro o Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em dezoito de Maio do mil oitocentos 
sessensa c trcs, quadragesimo segundo da Jndcpendencia o 
do lmperio. 

Com a Rubrica de -Sua Magestade o Imperador. 

lollo Lin1 Vieira Cansansão de Sinimln(. 

DECUETO N. 3.096 - de 20 de Maio de 1863. 

Concede â SociP,dade- i\fadrt.lpora- outorisn~ao para poder exercer 
suàs fum:çocs, c opprova os respectivos estatutos. 

Alt('ndendo ao que representou a Sociedade - Mndré
pora -, estabelecida nesta Côtte, e de conformidade com 
a Minha imrnediata resolução de 29 do mez passado, to~ 
mada sobre parecer da secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho de Estado, exarado em consulta de 26 de 
Março ultimo: Hei por bem conceder á dita sociedade au
torisação para exercer suas funcções, o approvar os respec
tivos estatutos: ficando as alterações, que nelles se fizerem, 
sujeitas a app1·ovação do Governo Imperial, e substituindo-se 
a disposição do § 1. • do art. 26, que marca as atlribuições 
do 3.• Secretario, pela seguinte:- incumbir·se de toda a 
correspondencill que por parte do outras associações Mos ror 
dirigida, e cujos fins sejão da competencia desta sociedade-; 
do quo se lhe passará a competente carta para servir-lho do 
titulo. 

O Marquez do Olinda, Conselheiro do Estado, Senador do 
lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro o 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Uio de Janeiro em 
-vinte de Maio de mil oitaccntos sessenta o tres, quadragcsimo 
segundo da lndcpendencia o do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Impcmtlor. 
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Es&a&u&- tia Soelctlatlc llladrêpv•a. . 

A educação ó para o espjrito o qne os al~cnt9s são para 
o corpo. 

A inslrucção é o ornamento do rico e a riqueza do pobre. 
A induslria de uma nação póde supprir a pequenez do seu 

terrilorio. ' 
O l~lriotismo não costuma des~~H~iar nà. prcse11ça do obstá:-. 

rulos, e por toda a parto onde ella existe opéra prodígios. 

( Cons. R. BASTos, Max. c ReO.) 

CAI'ITULO t. 

Da Sociedade c seus fina. 

Art. t.• A Sociedade Mndrépora 6 uma associação pura
mente philanlropica, composta de Portuguezes para auxilia•· 
lodas as instituiçiJcs C emprezas que tenderem 8 dcsenyoJver 
o progresso e a dvilisaçao em Portugal, pr.ocura.ndo qear 
por si o rna:~imo gosto e amor pelas letras c peJas artes em 
geral. 

Art. 2-. 0 Os meios quo empregará a so&icdade para seus 
Jins, serão os seguintes : 
~ t.• Distribuir gratuitamente pelo povo jornnes de lille

ralura, de sciencias e artes liberaes c mccankas. 
~ 2.• Auxmar a impl'Cssão de livros de rooonhccido merc

t:inwuto. 
~ :J.• Gratiflear com prcmios aqoelltJs nos30s artistas quo 

mais se distinguirem nas exposições, quer nacionaes, quer 
estrangeiras: 

§ 4. 0 Tornar- conhecidos condignamente os nossos homens 
illuslrcs, principalmente os disti~clos nas letras, po1· meio 
de retratos, de bustos, etc., doados a-estabelecimentos pu~ 
hlicos, empregando neste mister artistas nacionacs. 
~ 5:.• Fazer dooalivos ás instituições c~istcntcs, onde os 

arlistas recebem uma educação apropriada, como a associa':âO 
lwlustrial Portuense e lnstilnlo Agrícola. 

~· G.• Contribui•· para qualquor empre;r.a que se proponlla 
á ercação de monumentos aos nossos lterocs, ou tumar l'~:ii\ 
lnirialha, íiUtmllo :;cus. mdos o pcnuiltüo. 
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no B•·asil os nossos arlofactos. 

§ 8.• Advogat· a causa da nossa nacionalidade, mantenth• 
quanto fôr possível, em todos os sentidos, a honra o dignidade 
do nome portuguez, pi'Ocedendo neste cfteito com justeza u 
ctrcllmspecção, e n'um senLido pratico e real. 
• § 9.• Estabelecer nesta eidade um g~tbincte de leitura, 

udusivamente de estatística portugUO'La, no qual se possão 
reunir os socios para tratarem de questões relativas .aos fins 
cJa,·sociedade, ou para se en\t'lltcrem t:om assumptos de re· 
creio litterario. 

§ 10. Tomar ao seu serviço um ou mais homens habeis, 
tonforme o permiUircm as forças da sociedade, para que se 
incumhão exclusivamente de estudos mais vastos o mais 
completos ác1)rca dos fins da sociedade, hem como da com
posição de obras de reconhecida utilidade para os artistas. 

CAPITI:LO U. 

lJa receita e sua app/icação. 

l'm\rt. a.• A receita da sociedade eonstat·á dos donativos dos 
1105ios, c do lucro que por Yentura se obtenha particular
cmente nas obras que a sociedade mandar imprimir ou auxiliar 
a extracção. 
~nArt. 4.• O socio arbitrará o quantum do seu donativo 
annual, que será superior a dez mil réis, c não poderá 
diminui-lo sem prévia participação. 

Art. 5. • A cobrança se eiTectuará no decorrer do anno, 
devendo terminar no fim de Dezembro, com tanto que os 
directores occorrilo ás necessidades urgentes da sociedade. 
· · Art. 6.• O trabalho da cobrança fica a cm·go dos directores. 
·que a eiTectuaráõ do modo que lhes parecer mais con
veniente, ficando responsaveis para com os sociQ~~, e da mesma 
f6rma praticará o director ger3l com os mais dircctores . 

. Art. 7. 0 Qualquer pessoa subscripla que ató dons mezes 
depois não retire a sua assignatura, entende-se que a tem 
ratificado, c a sociedade contará com esse donativo para 
seus eiTeitos. 

§ Unico. O mesmo se entender;\ a respeito das pessoas 
que se inscreverem como dircctores. 
• Art. 8.• A applicação da receita scrú feita pelo direclm: 
geral podendo deliberar por si a respeito de algumas re·· 
qucnas desrczas indispcnsuycis. 
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Art. 9." A receita de cada anno poderá ser toda despen
dida, salvo se por voto de todos os directores fôl' deliberado 
rcserva•·-sc alguma pequena parte da mesma~ unicamente 
para o fim de juntar-se fundos para a impressão de al
f!Urua obra importante, ou ereq.ão de moou111e0to • 

. \r!. 1.0. ~o raiO que a reooila não c:begue para a dt'S
peza que ror votada (art. 35) por causa de fallt'Cimeoto, 
ou r.:>lirad;l de ahmns socios ou directores; o director gc
r.ll p.."'tferã f<tzl'r às modilica('t.lt'S quo ju~ar ronr~nieolt'S, 
lwm t~oriw hunmdo sobras poderá empreg•-las no sentido 
tia prnpnsta quo na votação tenha Dcado ima1ediata em 
votos a npprovadtr, c assim por diante. 

CAl'lTULO lll. 

Do1 Socio1 • 

. Art. fi. A sociedade constará de soclos direclorcs, so
cios C'lntribuintes, e socios correspondentes. 

Art. 12. E' socio dlreclor toda a pessoa que por si con
tribuir com a quantia de duzentos mil réis, ou por ter 
agenciado socios que com os seus donativos prefação essa 
somma, a qual se tornará eiTectiva para com a sociedade. 

Art. 13. E' socio contribuinte toda a pessoa que con
tribuir com a quantia annual de dez mil réis para cima.· 

Art. H. Ir socio correspondente toda a pessoa que,. 
tendo prestado serviços de outro genero á sociedade , l\; 
direcção resolva mandar-lhe o diploma de socio, como 
um signal de reconhecimento o gratidão. 

Mt· 15. E' permittido aos socios assistirem a todas ns 
reuniões da sociedade, e manifestarem qualquer idéa util 
aos Iins da mesma ; não se afastando jámais do quo se 
prescreve no art. 2.0 

Art. 16. J~' permittido mais aos socios, logo que a so-: 
cicdadc tenha meios neccssarios, assalariar um guarda para 
n seu gabinete, o ingresso de dia até ás 8 ho1·as da noite, 
bem como serem acompanhados do um convidado, quando 
~ desejem. 

A1·t. 17. E' expressamente prohibido aos socios emquanto 
não houver guarda no gabinete, levar para ler em casa. 
11 que pertencer ao gabinete. 

Art. 18. E' tambem facultativo a todos os socios, scm
IH·c f}Hc o d~~sPjem, o exame do estado da sociedade; pant 
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o que achar-se-ha sempre no gabinete o livro da receita 
e 'despeza • 

.Art. 19. Far"'se-ha um regulamento especial para o ga
binete, o qual cumpre aos direetores, c, na sua falta, ao 
guarda fazê-lo cum}Jrir. 

CAPIT'DLO IV. 

Direrçllo, nu1 detJere• e atlribuições. 

Art. 20. A direcçlio compõe-se de lodos os socios que tive~ 
rem contribui do com a quantia de duzentos mil réis (art. 12 ), 
salvo se trcs quartas partes dos dircctorcs votarem contra 
a sua admissllo. 

§ Unico A direcção nlio tem, pois, numero determinado 
de membros. 

Art. 21. Os socios directores elegeráõ d'enlre si um di~ 
rcetor geral, e um substituto, ou vice-director geral, o 
quatro secretarios. · 

Art. 22. Nesta clei~o votão unieamente os directores e 
os soeios que se achem subseriptos com uma annualidadc 
de · cincoenta mil réis para cima, equivalendo o facto da 
lOtação a ratificaçlio de que trata os arts. 7. e e 8. • 

Art. 23. Ao dircctor geral compete: 
§ 1.• Ser o thesoureiro da sociedade, velando para quo 

seus ncgoeios se effectaem , com toda a . regularidade, 
e receber dos directores a sua quota como taes, ou o que 
por ventura agenciarem acima dclla. 

§ 2.• Presidir ás rennlõos geraes, convoca-las e encer
Ta-las, e quaesquer outras que tenhAo por fim os nego
cios administrativos da sociedade. 

§ 3. • Escripturar o livrô da despeza e receita da socie-
dade, e prestar contas no fim do anno. , 

§ 4.• Tratar da correspoodencia com os socios corres.;. 
pondeotes. 

§ 5. 0 Itubricar e examinar todos os documentos da 
sociedaoo. · 

Art. 2~. Ao 1. • secretario compete : 
§ t.o Escripturar o livro- Tombo- da sociedade, no 

qual serão Jnscriptos todos os soei os, mencionando-se o. 
donativo com que se tiverem subscripto. 

§ 2.0 Preparar um relatorio eircumstanciado dos traba~ 
lhos da sociedade, e dos socios em parlicular, relativamente 
ao que por influencia da sociedade se fizer em beneficio 
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de outras emprPzas, para cujo elfcito o~ lrl's srcretarios 
restantes lhe farão entrega de seus respectivos rclalorlos. 
~ 3. o !•residir ás sessões mensaes {art. 37 ), (~ ás mais 

que houverem sobre os variados assumptos do nosso oom• 
promisso. . 

§ 4. o Fazer annuncios, os que fort•m necessarios, c quaes· 
quer publicações de interesse aos fins da sociedade. 

Art. 21>. Ao 2. o secretario compete: · 
§ 1. o Receber, archivar o responder ás cartas que a socie

dade receber das redacções dos jornaes do nosso paiz, e a~to· 
res de obras que solicitarem o auxilio da sociedade, ou a 
Sociedade lh'a tiver olferecido, podendo em caso de duvida 
reunir a dircctoria para que esta delibere sobre os pontos 
duvidosos. · 

§ 2.0 Te1· a seu cargo o livro de propostas da socicdadf>., 
fazer a leitura dclla!l nas reuniões mensaes, lavrando. nQ 
mesmo livro um resumo das discussões quo houver ares-:
pcito das mesmas, e a decisão que se lhe der. 

Art 26. Ao 3. o secretario compete : .. 
§ t.o lncumbh·-se de toda a correspondencia que por 

parte do outms associações nos ft'h· dirigida, c cujos ÜJl$ 
st•jão da competencia desta sociedade. . · · ,; 

§ 2.o Tc1·á tambem a faculdade de reunir a directQrià 
para alguma solução nos seus trabalhos. ' 

Art. 27. Ao r..• secretario compete: · . , ., 
§ t . o V c lar pela boa ordem do gabinete, c colleccionaJ: 

os jornacs, mappas, livros, etc., que se forem adquirindo~ 
do que preparará um catalogo annotado com as . renexões 
que julgar proveitosas para serem tomadas em consi~ 
deração. , . ,I 

§ 2. o Colleccionar quaesquer memorias quo ácerca .dos 
fins da sociedade forem apresentadas pelos &ociós,. ~ ·çs.;. 
c~ever ~ma. memoria ~eral sobre ellas, ou. a . parte b.S.~IÇ~ 
nca, scwntallca e prabca dos actos da soCiedade. . :,. , ·. 

4. rt. 28. Aos mais socios directores compete: . . . . , 1 
§ 1.• Assistir ás reuniões de que tratão os arts •. mt:~. 

seguintes, ou mandar sua opinião por cscripto. . . •1 
• § 2. o Cuidarem da cobrança dos socios que .lho Iom · 
relativos. ~ · · 

§ 3. • Convocar e presidir âs reuniões que a maiodà de~t~ · 
lhe reclamarem, podendo o fazer no gabinete ou parliçQ'i' 
larmente. . 

§ 4.0 Substituir, no impedimento de qualquer dos .~Pi 
collegas qae exercerem os cargos acima, o lugar que vagar .. 

Art. 29. Toda a correspondencia, c mais trabalhos a C(lrgo 
dos secr<'larios, Qão poderá ser expedida nem terá vigor., 
s<~m a rubrica do dircclol' geral ou do seu adjunl?· 
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Das reuniües e eleição • 

.. ~rt. 30. Em 1\farço ou Abril de todos os annos será con
YOcàda uma assembléa geral, na qunl·se tratará unicamcnto: 

.• Da prestação do cqntas pelo director geraL 
· .,• D~ l~itura do .rcla~orfo. dos. trabalhos da sociedada 

'f. • secretario. 
3.• De considerações ácerca do í·elatorio que entendão 

Mter. tazer os outros secretarias. 
~·.:.Art. 31. O cargo de director geral, adjunto e secretario, 

/llurarA um anno de uma asscmbléa a outra. 
· · · 32. Esta eleição será annunciada com oito dias dtl 

encia, e se procéderá com qualquer numel'O de di-
. res 8 socios que votem, que se achem presentes. 
-.~~~· .33 Sómcnto os dircctores, e os socios quo so tenhão 
.-~ipto com um donativo annual de mais do cincoonta 

'

réis, é que tem direito a votar._ 
; ~;·: 34. Eleita a nova directoria haverá outra reunião 
. , ou quantas forem necessai·ias, para a apresentação 
M,,p~postas, as quaes serão por esc1·ipto, e assignadas 
P.üf seus autores. 
:~~rt. 35. Discutidas e postas á votos ('ssas propostas~ 
wA,~Jecutada a que alcançar maior numero de votos ; 

,-l!((iã;iJd~~se_ todavia nota de todas, o do numero do votos que 
.. ·, alcançado para seguir-se o que determina o art. 9.0 

.. 36, As propostas serão feitas em conformidade do 
ie ;prescreve no art. 2. •, c na índole da sociedade; 

, «l~lo não serão aceitas. 
_ rt.Ji7. Uma ou duas vezes por rr.ez, conforme se julgar 
',~~ rio, rcunir-se-ha a directoria, e os socios que qui
: • ", compbrecer, nas quaes sa tràtará : 
;ç f.• Dá leitura da correspondencia, do andamento quo 
(tllireDl, os negocios á cargo dos sec1·etarios, e do estadó 
;NQmico da sociedade, cuja reunião será presidida pelo 
~~··· .retarlo (art. 2 4). 
\.-,.,_, . · · ..• •·. Da leitura de mcmorias ácerca dos fins. da sociedade 
e ~~esque1· reflexõe-s que os directores julgarem oppor

. J4Zer a respeito da direcção dos trabalhos que se acha
. trn mno. 
-' ~;, 38. Nos dias restantes poderá o 3.0 secreta'rio ccn

. r·:as reuniões da direcloria, especificando o seu fim, e os 
'. _ tores fazerem suas reuniões particulares. · 
:ktt. 3!). Cada director tem mais um vdo até o numPro 

nco, por cada cincoenta mil réis que apr~sentar além 
.quantio prefixa. 

~:ias DE J8li3. P.\RTf. lf. ~8. 



Art. 40. Concluidos os trabalhos da eleição, e da Yola~Ao 
das propostas, que <Je-v'Ql tçrwlnar-sQ por-todo o mez de Maio, 
se fará publico pelo modo mais conveniente o que a socie
dade tiver deliberado, e se propõe a fazer. 

DISPOSIÇÕES GEB.o\ES. 

Art. 41. Serfto tambom considerados soé~f~rr~po,Íuhp-: 
tcs e de merita aquella,, pessoas, mesmo .estrang~\r~ts, qpP, 
J>or seus escriptos, e auxílios a favor dos va.riados fins da socie
dade, a directão entenda serem dignos desta m~nifest~r-lho 
recenhecimento por esse meio. ; 

Art. 42. Os fins do gabinete, ou as suas funcçOes, não tem 
um fim limitado, no que diz respeito a torna-lo um ce~tro de 
reunião e honesto passatempo para todos os associados. 

Art. 43. O director que por dez annos consecutivos per
tencer á sociedade, quando rsta leve a etreito o seu plano 
sobre a extensão do gabinete, poderá ter o seu retrato no 
mesmo, o obterá o diploma de bencmerito do Sociedade. 

Art. t.4. Sómenle a direcção em as!!C'~bl~a especial, ou 
por proposta, em que concordem dous terços dos directo
res, é competente para deliberar sobre o que trata nos artigos 
destas disposições gcracs. 

Art. 45. Quando por qualquer melivo se venha a dissol
ver a sociedade, o que ella possuir será vendido, o o produclo 
da venda entregue a um qualquer estabelecimento pio. 

Art. 46. Os socios, UO)a vez inscriptos, que( como diree
tores, quer como contribuintes, entendem-se sempre como 
solidarios pelo donativo que acompanhar a sua insc~ipção e 
permanentes na socied~de, s,endo obrigados a p11rticjpa~ por 
escripto ao dia·ector gea·al ·.a··sua retirada, qu.ando o desejem, 
e o. mais que trata o art. 4. • · · · . · · · 

Art. n. Todas as publicações serão feitas em nome da 
sociedade. · · · 

····--
DECRETO N. 3.097--:- de 27 de Maio de 1863~ 

J\brc.ao 1\li~istro e Secretario de ~stado dos Negocios da Justiça um rr~
. !li!C! __ s~pplemeotar da' quantia de 68:7419933, para oerorrer ás dei
. pezas no· corr.ente exercido de 1&6!1 a 1863 com a verba- Casa de Cor

rerçao e reparos de cadéas. 

Tendo ouvido o l\lcu Conselho de l\linistros, Hei p•r bem 
na conlimnid:Hln do § 2. • do art. 4. • da Lri n. 589 de 9 de 
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Setembro de 1850, Aulorisar pela Uepartição dos Ncgocios da 
Justiça o credito supplementar de 68:74.1~935, para occoner 
ás déspezas no corrente exercício de 1862 a 1863 da verba-'
Casa de Correcçlio e reparos de cadêas-, na fórma da demons
tração junta, devendo esta medida em tempo competente 
ser levada ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

Joio Lins Vieira CansanSAo de Sinimbú, do Meu COnselho. 
Ministro e Secretario de EStadó dos Ni!rooios da Justiça, lissim 
o tenha entendido e faça é~ecliUir. Palacio do Rio dé Janeiro 
efu vinte sete dé Mâio de mil oitócentbs seSsenta e tf'CI;,. qua
drtlgesimo ségilhdó da Indepcttdencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Maiestade o lmtletador. 

Jollo Lin• 1'ieirà Can1an1ão de Siniml>ú. 

DECRETO N. 3.098-de 27 de Maio de1863. 

Desliga do Commando Superior da CiDarda Nacional da Comarca da 
Boa-Vista, da l'rmincia de Pernambuco, os Municípios de Cabrol.l~ 
1 Etú, e crêa nelles um novo Commando Superior. 

Attendendo a proposta .do P1·esidente da ProVincia de 
· Pernambuco, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.• Ficão desligados do Commando Superior da 
Guarda Nacional da Comarca da Boa-Vista da Provincia 
de Pernambuco os Municípios de Cabrobó e Exú, da 
mesma Província, e revogado nesta parte o Decreto n. • 
i .637 de 19 de Maio. de 1855. . 

Art. 2.• Fica crcado no districto do Exú um Bátlilhiiô 
de Infantaria de 6 companhias com a numeração de 5:& 
do serviço activo, e uma coiJ)panhia avulsa da reserva. 

Art. 3.0 Os corpos pertencentes ao's Municípios ácima 
mencionados formaráõ um Commando Sup('rior. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú, do Meu Coniclho, 
Ministro e Secretario de :Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio dê 
Janeim em vinte sete de Maio de mil oitocentos sesienta o 
trcs, quadragesimo segundo da Independéncia e do lmperio~ 

Com a 1\ubrica de Sua ~!agestade o Imperador. 

João Lint fieira Cattft.ÍitBcio dé S'iliimliti. 

' ....... 
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UECRETO N. 3.0!)!)- de 27 de l\laio de tS63. 

Desannexa dos Termos de Apinhy o Itapevn da Faxina o d_o_Çaj!_llo __ Bo
n i to de Paranapanema, e o reune aos de ltapetiuinga e tatulir, lodos 
na Pro,·iucin de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o snguintc : 
Art. 1." Fica dcsanncxado dos termos de Apiahy e llapova 

da Faxina, c reunido aos de ltapctininga e.Tutuby o doCa
Jlào Bonito de Paranapanema, todos da Província dtl S. Paulo. 

Art. 2 .• Fica derogado o Decreto n.•1.969 de 20 de Agostq 
de 1857. 

João Lins Vicil'a Cansmsiio de_ Sinimbú, do :Meu Conse
lho, 1\linistro c Secretario de Estado dos· Ncgocios da Jusliça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro aos vinte sete do 1\laio de mil oitocentos sessenta 
c Ires, quadragcsimo segundo da lndcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Jo{lo Lins Vieira Cat~sansào de SinimM. 

-···-
DECRETO N. 3.100-de 27 l\laio de 1863. 

AI! era a organisaçlio do Batalhllo de Infantaria n ,o, 23 da Guarda Na· 
cional da Provincia do Marauhllo. ----

Attendendo á proposta do Presidente da Província do 
Maranhão, Ilci por hem Decretar o seguinte : 

Art. t.• Fica .reduzido a 4 companhias o Batalhão de 
Infantaria n.• 23 da Gm'll'da Nacional da Província do Afa
ranhão, desligando-se para esse fim os Guarda!~ qualifica
dos na Freguezia de S. Luiz Gonzaga do Alto .1\feariltl 
da mesma Província. 

Art. 2.• Fica cr1~ado na Freguezia de S. Luiz Gonzaga 
do Alto Mearim um llatalhão de Infantaria de 4 compa
nhias, com a designação de 38 do serviço activo, c uma 
companhia avulsa lfo serviço da reserva. 

João Lins· Viciéa Cansansão de Sinimbú, do !\leu Con
·srlho, ~linislro c Secretario de Estado dos Ncgocios da 
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Justiça, assim o lenha entendido c fnça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte sete de 1\laio de mil oitocen
tos sessenta e tres, quadragesimo segundo da lndepcnden· 
cia e do lmpcrio. ' 

Com a Rubrica de ,Sua Magestade o I mperader. 

Jolto Lin• Vieil'a Cansansllo de Sinim~. 

DECUETO. N. 3.101. -de 27 de Maio do 1863. 

Di,·ide em dons o corpo de Cm•allnria n.• 16 da Guardn Nacioual da Pro
viocia de S. Pedro do Rio Grllnde do Sul: 

Attendendo á proposta do Presidente da Província de S. 
Pedro do lHo Grande do Sul, Hei por bem Decretar o 
seguinte : 

A1·t. 1.• O C01·po de Cavallaria n.• f6, organisado com 
seis companhias IHJS Freguczias da Vaccaria e Lagóa Ver
melha da Província de S. Pedro do Hio Grande do Sul, 
fica reduzido a qU<ltro Companhias, comprehcndcndo a pri
meira daquellas l"rcguczias. 

Art. 2.• Fica crcado no districto da Frcguezia da Lagôa 
Vermelha, um Corpo de Cavallaria de quatro companhias 
com a numeração de 45, o qual terá a sua parada no lugar 
que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, na 
fórma da Lei. 

Jo11o Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do TtJeu Conselho, 
Ministro e Scc1·etario de Estado dos Negocios dli Justica, 
assim o tenha entendido c faça executa1·. Pala cio do JHo 
de Janeiro em vinte sete de 1\laio de mil oitocentos sessenta 
o trcs, quadragcsimo segundo da lndcpendencia e do Jm
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú 

--
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DECRETO N. 3.10:!-do 28 de Maio df.l t863. 

Autorisa a Companhia - L'Oodoq & Brasillan Blnt - para estabelecer 
uma Caixa Filial ou Agencia iiã Capital da -pfõVfnc:ia de Pernambuco. 

Attendendo an que Mn rcqu~rérJio os Gerente$ d;r Compa
nhia anonyma estabeiP-cida nesta C.ôrte sob o titulo de-Lon
don & Rrasilian Rank -, e do conformidade ,com a l\llnha 
Jmmediata e Imperial ltesolução de 6 do corrente, tomada. 
sobre pt~recer da Secção dos Negoeios da Fazenda do Co.nselho 
de Estado, exarada em Consulta de 9 de .\bril proximo pas
sado; Hei por bem Autorilllr a mesma Companhia para esta
belecer uma Caixa Filial ou Agencia na Capital da Provinda 
de Pernambuco, que deverá ficar sujeita aos encargos e rt>gras 
dadas para a Caixa .Matriz no Decreto n. o 2. 979 de 2 de 
Outubi'O de 1862. · 

O Marquez de Abrantcs, Conselhoiro de Estado, Senador 
do Impl'rio, Ministro c Sce~·ctario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e interino dos da Fazenda, e Presidt>nle in
terino do Tribunal do Thesouro Nacional, assim tl'nha 
entendido e o faça executar. Pdlncio do ltio de Janeiro, 
em vinte oito de Maio de mil oito(~mitos sessenta e tres, 
quadrag~simo segundo da lndepcntlencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mag!'stade o Imperador. 

JJiarque:: de Abrante1. 

>lltlllo 

DECRETO.N. 3.103-de 28 de 1\fnio de 1863. 

Confil·ma a l'one"ssiio de duu loterias em benrficio das obras das Ma
trizes de Villn-Nova, Pacatubã 8 Porto da Folha-, na Província de 
Sergipe. · · 

Mtendendo ao que Me representárl'io <Ui Vigarios das Ma
trizes de Vtlla-Nova, Pacatuba e Porto da Folha, na Pro
víncia de Sergipe, sobre as tres loteriu cu9cedidas pelo 
Decreto n.• 917 de 26 de Agosto de 1857, em beneficio 
das obras das referidas Matrizes, e Conformando-me oom 
as informações resultantes do exame a que !!C procedeu, 
na félrma da Lei n.• 1.099 de 18 de SetP.mbro de t860 
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e Decre~ n.• 2.8'14 de 31 de Dezembro de t8Gt: Hei 
por bem Confirmar a concesslo das duas loterias que restlio 
das tres concedidas pelo menoionado Decreto n. • 917 de 
26 de Agosto de 1857. 

O Alarquez de Abrautes, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Seere~rio de Hstado dos NeBQCios 
Estrangeiros e interino dot da Fazendà; ·assi"' o teqba en
lendido e faça executar.-- Palacio dó ltio de Jaoeiro, em 
liote oito do Maio 'de mU oilr~Mntos- seuenta e tres, qua
dragesinao segando ida lndepeadencia o do lmperio.-

... ~ . 
- -Com n 1\ubrica dG Sua Magestade o Imperador~ 

Marqrtu de Abrante1. 

DECRETO N. 3. 10'1-- de 29 de Maio do 1863. 

Pro\·ideocla sobre a abertura de mnlas do Correio por ordem dos Pre
sideot~s de I'roliucia, quando se acbareiilãiiseutcs da Capital da 
Provinda. 

Ilei por bem Decretar o seguinte : 
Art. t.• Todas as vezes qoo o Presidente de uma Pro

víncia se achar fóra da Capital della, em lugar onde passe 
mala de Correio, na qual lhe possa ir dirigida correspon
dencia official, poderá ordenar que seja ella aberta pelo 
empregado superior do Correio do lugar, Juiz 1\funicipal, 
Delegado ou Subdelegado de Policia, para ser oxtrahida a 
r-eferida correspondencia oficial, havendo-a. 

Art. i. • A ordem será sempre escripta, e executada com 
toda a publicidade possível. Da ex11cuçã.o se lavrará auto, 
qoe !iCr-á assignado ao menos por duas testemunhas.' pre
senciaes de todo o facto, podendo mais o Presidente pres
crever qúaesquer outras solemnidades quo entender conve
nientgs, para que não seja violada a correspondeneia elistt-nte 
na mala, e nem tirada alguma outra, qué nlio seja a de
Signada no a 1-t. 1. o. 

·-Art. 3.• As Autoridadt~s de:~ignadas no art. t.e serlio oha
madas na ordem em que se achão ; as ultimas s6meute na 
'falta d!is primeh'as. 

A•·t.· 4. 0 A Autoridade que proceder à ab~rturll, offieiará 
logo (t rsla~ilo do Corrt•io a qur a mala liir dirigida, dando-
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lhe conhecimento de todo o occorrido; e pelo primfliro 
comtio subsequente lhe enviará copia do auto a que so 
houver procedido, mandando guardar o original no res
pectivo cartorio. Lançarà tambem uma nota declarativa .na 
portaria do estafct.1 para salva e guarda deste. 

Art. 5.• Se a estação a que a mala era dirigida f&ragencia, 
o Agente dará de tudo conhecimento ao Admir.istrador do 
Correio da Província; e este em· todo o ooscr, no • praEO mais 
breve, ao Director 'tia ·4.• Direetoria dà·~éretaria' dtt Ali·. 
nisterio da Agricultura; Commeréio e· Obras' Pírblicos. · 

Pedro de Alcantara Dellegarde, do l\Icu Conselho, Mi
nistro e Secretario dó Esttrdd dos Negocias 'da AgricuHum, 
c.:ommcrcio c Obras Publicas; assim o l<'nha entendido o 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte novo 
de 1\Iaio de mil oitocentos sessenta e tt·es, quadragcsimo 
segundo da ludependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mugcstade p Imperador. 

Pelro de A/cantara Bcllegarde. 

DECRETO N. 3.103 -de 29 de l\laio de 1863. 

Eleva á categoria de Secçllo de batalh11o a companhia avulsa de In
rantaria da Q_uard.a.N !!cional do serviç~ activo, orgaui~ad~ na Frl'guezia 

· de Nossa Senhora da Sõledade de Ca•rary, oa P•·onnc•a do Pará. 

Aijendendo á proposta do Presidente da Província do 
Pará; Hei por bem Uecretar o srguinto: 

Artigo Unico. Fica elevada á categoria de Secção de 
batalhão de tres companhias, com a designação de segunda, 
a companhia avulsa de Infantaria da Guarda National do 
serviço activo, organisada na Frt•guezia do Nossa Senhora 
da Soledade de Cairary na Província do Pará, e, revogado 
o Decreto n.• 2.084- de 27 de Jaoeiro dtl 1-858, na parto 
em que creou aquella eompanbia. · . :: :-: :; . 

João Lins Vieira Cnnsansão de Sinimbú,. ,do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado ·dos· Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.· Palacio 
do Rio de Jan&ia·o em vinte novo do Maio do mil oito
centos scssontn c trcs, quadragesimo segundo da ·lndepen
dencia o do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

J oõ.o Lins ri rira Crmsansiio de Sinimf ú. 
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DECRETO N. !J.t06---d~ 29 d~ Maio dt• 1863. 

Eleva á categoria de Batalhão, a Sceçao de. Batalhilo de lnfnnLnia n.•! 
da Gnat·da Naeioqnl do serviço aetivo , orgauisada nas 1-'regnezias de 
S. Miguel de Deja, e S. Francisco Xavier de Barcarena, naPro.vincia 
do Pará. 

, Attendendo á piowsta J1o President~ da P~ovind~· do 
Pará; Hei por bem DQcretar. o s~guinte: . 

Artigo Unico. Fica elevada á categoria de Batalhão de 
quatro companhias, com a tmmeração de 35 do servi~o 
activo, a Secção de BatalhãG de Inrantaria n.• 2, organisada 
nas Freguezias de S . .Miguel de B~Ja.: e S. Francisco Xavier 
de Barcarena, M Província do Pará, e revogado o, Decreto 
n. • 2 .084. de 27 de Janeiro de 1858 na parte em que ereou 
aquella Secção. 

João Lins rieira Cansansão de Sinimbú, do !\leu Conselho, 
l\Iinistro e 8Pr.relario de Estado dos Nf'gocios da Justiça, 
itssim o tenha entendido e laç•t executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte nove de Maio de mil oitocentos sessenta e 
l1'1\~, qnadragesimo st!gundo da Independencia e do lmpl'rio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Liru Yitira Cansansão de Sinimhú. 

-~~··-

DECRETO N. 3.107- de 10 de Junho de 1863. 

Crêa nn Curle a f:sr:oll!. Preparatorin annexn a Escola Militar. 

Hei por bem crear na Ct)rtc, ficando annexa á Escola 
Militar, a Escola Pmparatoria de que tratão o~ arts; 1.•, 
n.Q 2 do titulo 1.• c 16.• do titulo 3.• do regulamento das 
Escolas Militares do Imperio, approvado prlo Uccrelo n." 
:1.083 de 28 de Abril do corrente anno. , 

Antonio Manoel de Mello, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Guerra, assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio do Jtio de Janeiro em 
dez do Junho de mil oitocentos sessenta e tres, qu11dra
gt>simo segundo da Independencia e do lmperio. 

r.om a Rubrica de Sua Magestadc o lmpcrallor. 

Antonio Manoel de Mello. 

!.EIS llE lfltl~. I'ARTE 11. 29, 
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HRCRETO N. 3.10R-'-dn 13 dn Jnnho d11 1863. 

Altera a organlsaçllo do Corpo de Cnvallaria n.• !>, e das Secçnes de 
Dntalbllo da reserva n.•• ! e i! O, da Guat·da Nacional da Pro\'ÍDI'ill tle 
S. PMro do Rio Grande do Sul. ____ , ----; 

AUendendo á proposta do President.P. da Província do 
J\io Grande do Sul, H<>i por bem Decretar o Reguintc: 

Art. 1. • Fica creado mais utn Esquadrão no t~orpo de 
Cavallaria n.• 5, c uma Companhia na Secção dt llatalhão 
da t'cserva n.• 2 da Guárda Nacional dn Provincia de S. 
Pt>dro do Rio Gt·ande do' Sul. 

Art. 2. • Fica elevada, a categoria de Batalhão, de quatro 
companhias, com a designação de 12, a Sc(·ção de Batalhiio 
n. • 20 do serviço da reserva. , 

Art. 3. • Fica revogado nesta pat·te o Dect·cto n. 0 2.689 
de 14 de Novembro de 1860. 

João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú, do 1\feu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos NPgocios da Justiça, 
assim o tEu h a entendido e raça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em treze de Junho de mil oitocentos sessenta e 
tres, quadragesimo segundo da Indepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 
• 
João Linf!. Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 3.109-de 13 de Junho dll 1863. 

Extingue a companhia avulsa de Infantaria do serviço activo. organi
sada no Município de Passo fundo da Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, e crên um Esquadr&o avulso no mesmo Município. 

Altendendo á proposta do Presidente da Província do Rio 
Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art- 1. o Fica exlincta a· companhia avulsa de Infantaria 
do serviço activo, organisada no 3. o districto da Paroehia de 
Passo Fundo, da Provincia do Uio Grande do Sul. 

Art. 2. o Fica crendo no districto da Parochia acima rn!'n
cionada um Esquadriio avulso de Cavallat·ia, I'OIIl a desiglla
çtlo de oitavo. 
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;\ rt. 3." Fka revogtldo nesta pat·le o Decreto n." ~. 689 
·de 14 dfl Novembro de 1860. 

João Lins Vil'ira Cansansão de Sinimbú, do !\leu Conse
lho, Ministro o Secretario de Estado dos Negocios da Jus· 
liça assim o lenha ent•mdido e faça cs.eculát". Palacio do 1\io 
de Janeiro em treze do Junho do mil oitocentos scssénta c 
trcs, quadragcsimo sl'gondo da Indepeodeneia e do lmpe~io. 

Com a Rubrica de Sua l\lagest.ade o Imperador. 

João Uns V1eira Cansansào de Sinimbú. 

DECRETO :S. 3. 110-de 13 de Junho de 1863. 

Desannexa do Termo de Flores o de Villu Bella, na Proviuéia de Per
nambuco, e crêa neste um lugar iiCJiiiz Müoicipal que accumulará as 
fnocções de Juiz de OqJhaos~ 

Hei por bem Hecretar o seguinte : 
Artigo Unico. Fica drsannexadu do Termo de Flores o 

dtl Villa BeiJa, na Província de Pernambuco, e creudo neste 
o lugar de Juiz l\1unicipal que accumulará as funcções de 
Juiz de Orphllos, revogadas as disposições em contrario. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do !\leu Con
selho, .Ministro c Secretario de E~tado dos Ncgocios ·da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
llio de Jal!eiro em tre;m de Junho de mil oitoc·ontos 
sessenta e trcs, r1uadragesimo segundo da Independencia 
c do lmperío. 

Com a Hubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Lins Yidra Cansansào de SinimM•. 
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H.ECUETO N. 3.111- de t;J de Junho de 1863. 

l\larca o ordenado do Promotor Publico da Comarca da Capella, na 
rrovhicía de Sergipe. 

Hei por bem marcar o ordenado annual de oitocentos 
mil réis ao Promotor Publico da Comarca da Ca(lclla, na 
Provinda de Sergipe. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do l\lcu Conse
lho, Ministro c Secretario do Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o lenha entendido e faça executar. l,alacio do Hio 
de Janeiro aos treze de Junho de mil oitocentos sessenta e 
trcs, t(Uadragesimo segundo da lndepcndcncia e do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansan~àu de Sinimlní. 

---
DECRETO N. 3.112-do 17 de Junho de 1863. 

Cr~a uma cadeira de instrucção primaria do primeiro gráo para o 
sexo masculino, a l(tiãl será estabelecida no centro dos baiiTos de 
.Mata(lorcos~ .Morro do Santos 1\odrigues, e rua de S. Christovão, 
comprchendidos na freguezia do Engenho Velho desta Córte. 

Attcndcndo llll que represcntárão alguns moradores dos 
bairros dt~ 1\Jalaporcos, .Morro rio Santos Hodrigucs, c rua 
de S. Christovão, comprelwndidns na f•·eguezia do Enge
nho Velho desta Côrtc; o Conformando-me com a -infor
mação do lns~:wctor geral da instrucção primaria o secundaria 
dt•ste município, dadn sobre parecer do Conselho direcl< .. r: 
Hei por bem near uma cadeira de instrucção. primaria do 
primeiro ~ráo para o sexo lllasculiuo, a qual será esta
belecida no centro dos rt'feridos bairros. 

O l\Ian1unz de OI inda, Senador do lmpt!riu,. Conselheiro 
de .Estado, Pn•sidenlc do Conselho do 1\linistros, Ministro 
e Secretario tlt~ .E!<tado rios Nl'gocius do lmperio, assim o 
tenha entendido c faça executar. Valacio do Uio de .la
neiro em dczascle do Junho de 11.il oiloct'nlos sesseuta e 
trPs, quadragt·simu Sl'gundo da lndt~pendcncia H do Imperio. 

Com a lluhrica de Sua Mag•~stadc o Imperador • 

.1larr1uez de O/inda. 
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Senhor·. - Tendo aecitado Sua Magestadc Brilannica o 
accordo constante das Notas trocadas nesta Côrte entre o Go
verno Imperial c a Legação de Sua dita Map;estade em 5 de 
Janeiro proximo passado, e fixado em f 3.200 a somma (JUB 
devia ser paga pelo naufragio da barca inglcza Pt·incc o( 
Wal,.s, torna-se necessario abrir um crNlito extraordinario 
de 28:!J44~ft.4ft. rs., importam·ia das referidas! 3.200 ao cam
bio de 27 d., por· niio ter sido esta despeza prevista na Lei do 
Orçamrnto em vigPr. 

Em consequencia, c de conformidade com o que dispõe n 
Lei n. • 589 de !) de Setembro de 1850, tenho a honra de 
apresentar a Vossa Magestade Imperial o llf•creto junto pelo 
qual é aberto ao 1\linisterio dos Negocio> Estrangeiros um 
credito •~xtl'aordinar·io da quantia do 28: ~V·~'•'J~ rs. para 
ncconer áquella despeza.- Sou, Senhor, de Vossa Ma~cs
ladc lmpel'ial - Rcvenmte subdito c criado- Marque:: de 
.tbranles. 

HEL:LtETO N. 3. t13 ·-de J8 de Junho de 1863. 

Cvuccdc lW l\liuisterio dos Negocios Estraug~irus um cretlitu exlraor
dinario de '.'8:44484H rs., importancia de .l" :l 200 no cúííilíiõ de 27il., 
qüe forào Jlllgns ao Governo Britanuico pelo ua1•fragiu da hurca inglezu 
l'rillce o( Wales 

Não lendo sid•J prevista na Lei do Orçamento do presente 
anno financeiro a despeza occashmada pela indemnisação dt) 
libt·as esterlinas tres mil c duzentas , pagas ao lOuvemo Bri
tunnicu pelo naufragio da barca brilannica Princ·e o{ Wal,s, 
e sendo nect•ssario c urgente supprir a esta deliciencia; Hei 
por bem, tendo ouvido o Conselho de Ministros, c em con· 
li:mnidade da Lei numero quinhentos oitenta u no,·e de 
nove de SPlt•mbro de mil oitocentos e cincot~nta, Determi
nar que se abra pelo referido Minislerio um credito cxtraurdi
uario da quanlin de vinte oito contos qnalroceulos •1uart>uta 
e 11Uatru mil quatrocentos lJUaren\a c quatro rí~is, irnportancia 
das r·eleridas libras esterlinas lres mil e duwnlas, ao cambio 
de vinte sele dinheiros, devendo st•r ineluido na proposta 
•1110 opporlurwmenle houver de ser presente ao Corpo Legis
lativo vam a devida approvação. 

O l\larqucz de ,\brantns, do 1\Jeu Conselho, Senador do 
lmperio, ~linblro e Secretario de Eslado dos NPgodos Es
tran~eiros, u tenha assim enleudidu c rara t'Xt~cutar, c~xpe
tlindo os tlespachm; nercssarios. Palacin do 1\io de Janeiro 
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em dezoito de .Junho de mil oitocentos snssenta e tres, qua
dl'agesimo segundo d 1 lndcpcndcncia c do lmporio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

ftlarqucz de Abrantcs. 

BECIIETO N. 3.ft/~-de27doJnnhodet863. 

1\cgula os rnncursos para os empregos rlo Thesom·o, Thcsournrias, Alfan
dt•l(as c !l.ccehctlorilts, n \'istn do disposto uo nrt. 18 da Lei n.• 1.177 dn 
!l 1lc Setcmhro de 1862. 

Convindo hal'lnonisal' a dout1·ina do art. 18 da Lei de 9 
de Setembro de 1862 n.• t .177, que abolio o terceiro con
eurso exigido pelo Decreto de 14 de Março de 1860 n.• 2.549 
para a prornoçiio dos lugares de 3. • Pntraucia das UcparliçõPs 
de Fawnrla, com a dos al'ts. 5 e 6 ~o mesmo Dec1·cto, e 7 !J 
do de 1!) de Setembro do dito anno, n.•2.647, ainda não re
vogada, Hei por bem ])ecrPtar o seguinte: 

Art. 1.' As materias exigidas pelos arts. 5.• do Decreto 
de 14 de Marco de 1860 n • 2.549, e 74 do de 19 de Se
tembro do mesmo anno 11. 0 2.6'~7 para a admissão e promo
ção dos empregos do Thesoun, Th•·sourarias de Fazenda, 
Alfandt>gas e Hecebedorias, serão divididas por dous concur:. 
sos pela srguiule fórma: 

§ I. • VPrsará o primeiro concurso sobre as seguintes ma
terias: leitura, analyse gramrnalical c orlhographia; arith
metica c suas applicações ao commercio, com especi{llidade 
á rcducç.no de moedas, pesos tJ medidas, calculo de desconto, 
jm·o:; simples c compostos, thc01·ia de cambios e suas 1tppli
ca\:t.1es. 
~ 2.• Fanio objr.do do exame no segundo as ~eguintes: 

theoria da cscripturaçilo mercantil por partidas simples 11 

dobrada,;, e suas applieaç<iPs ao cornrrwrcio 11 aJJ Thesouro; 
traducçilo col'l'eela das línguas inglrza P franceza, ou pelo 
menos di! ultima; priucipios gPI'aes de g"l'Ographia c hislor iil 
do Brasil, algehra alú CIJt!açües do 2. • grão, e pratica do ser
viço da Heparli\iio, em IJUe o empn•gado estiver serviudo. 

Nt~sl•J spg-undo coneurso para l'lliJJn•gos das A lfandegas o 
exallll' versará La111bem sobre cstatislica cUIIIIIIl'rdal. 
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Art. 2." Os aduai'S 4."' ~~~cripturarios do ThPsouro e os 
empregados da classe <~ormspondente das Thesourarias e 
outras Rcpartiçün~ de Fazenda podem sm· pro111ovidos aos 
lugat·es itntnl'diatamente superiores, sem depcndencia de 
novo concurso (art. 18 da Lei dn fi de Setembro dt~ 1RG2n. • 
1.177 ). 

Art. :l." 0; ~mpregados das Repartições 1lt1 Fazenda, cuja 
promoção a lugan~s de 2 a ·~ntrancia depende ninda de 
enncurso, SPI'i'in examinados no segundo l~m todas as mnterias 
de que não tinlt:io •lado prova, ~endn a ap{ll'ovação nu t'e· 
provação rc-g11lada pt•los preceitos da Legislação vigent.1~. 

O 1\larqw·z de Ahrantcs, Conselheiro de Estado, SPnad.~r 
do lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Negorios Es
tmngeiros e interino dos da Fazenda, e Presidente interino do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim Lenha entendido e o 
fara nxccular. Palacio do lHo de Janeiro, vinte sete dP .Junho 
dê mil oitocentos s~ssenta c tres, qnadt•agesimo segundo da 
J ndependencia e do lm(lerio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagestade o Imperadot·. 

JJ/arque: de Abrante.ç. 

-···-
JlECflETO 'L 3. 115- d1l 27 !le Junho de 1863. 

Autorisa a im·orpo1·a~iio tia companhia Pf.'lotcnse de Curtume. 

Alltm!lcn!lo ao quo 1\le requereu João de Souza Magalhães 
e !le conrormi!lade com a Minhalmrncdiata Resolução dn t9 
do corrente m•·z, tomada sobre o (>arcccr da Secção dos Nego
cios do Irnperio do Conselho do Estado, exarado em con
sulta de 27 de Abril ultimo, Hei por bem concedet··lhc a no
cessaria aulorisac:ão pam incot·porar urna sociedade anonyma 
com o fim de cnrtit• couro na cidade de Pelotas, da Província 
de S. Pedro do Hio Grande do Sul, sob as seguintes bases: 
a sociedade se denominará - Compnnhia Pelolcnse de Cor
turno-; será organi~ada dentro do prazo de quatm mezt•s, 
contado desta data : !e terá o capital de duzentos cnnt.ns 
de rt'•is, divididos em mil acçõcs de duwnlos mil n!is cada 
uma. 

Jlcdro !le Alcantal'il Belleg;ude, do Meu C•)nsclho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos NPgocios da Agt·icullura, 
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Commm·cio e Obras Publicas, as!;imo lenha entendido c f1wa 
nxt~cula•·· Palacio do lHo de Janeiro, em vinte selt~de Junho 
de mil oilocnntos sessenta e t1·es, quad1·agcsimo segundo 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro de Alcantara Bellegarde. 

-
Senhor.- Ttmho a honra de apresentar a Vossa MagcstadH 

Imperial a demonst•·ação da Mspeza na verba- Lt•gações e 
Consulados-, constante da tabdla n.• 1, da qual rt•sulta 
qui", por ell'l~ito dos Decretos o.• :J.079 de 25 de Abril, c 30 dfl 
Maio do correnlu anno, a reforma feitn no Corpo Diploma
tieo traz uma diminuiçiio de 82:000~000 na dcspeza annual 
por conta da referida Vt1rba. 

As ajudas de custo devidas em virtude dos citados llecretos, 
e calculadas de accordo com o Regulamento em vigOI', se
gundo a relação 110e igualmente otfereço a Vossa Magcsl11de 
Imperial sob n.• 2 clevão-se a 78:625:t;OOO; e, dcduziido desta 
quantia o saldo da respectiva verba actualmente dsponivel, 
em 9:712:tP258, resulla um deficit dfl68:9l2:tP742. 

Posto que a verba- Legações e Consulados -do conentc 
exercício apresente um saldo de 69:983~795, como se vê da 
labella n.• 3, todavia não sendo lJOssivel ainda neste anno, 
transportar o saldo de urna verba para outra em que haja 
delicit, torna-se necessaria a nbertura de um credito supple
rnentar; sendo ao mesmo tempo certo quo esta abermra não 
excede de modo algum a despeza total, fixada pela lei que 
rege no exercicio corrente, para o scni_ço do Ministerio dos 
Ne~ocios Eslrangeiros. 

TeRho, pois, a honra de submcttnr á approvação de Vossa 
:'.lagestado Imperial um credito supplcmentar de 69:000~000 
para supprir ao delicit da verba -Ajudas de custo. 

Sou, Senhor, dn Vossa Magestade Imperial, rovercn te sub
dito e criudo. -Marques de Abrantes. 

DECRETO N. 3.116-de 27 dtl Junho de 1863. 

;\ntorisa o credito snp(ll_~~e_J.Illlr de 69:0008000 para supprir ao defirit 
tia \"CI'ba - Ajudas de custo - do Ministcrio tios N~gocios Estran
gt'iros do cxercicio de 1862-1863. 

Sendo insuficiente o credito aberto no art.. 4. •, § 7. • tia 
Lei n.• 1.114 de 27 de Setembro de 1860, para oct·orrf'r :i 
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dt>sprz3 de ajud11s de custo devidas em virtude dos Decretos 
n.• 3.079 de 25 de Abril, e de 30 de l\Jilio do corrente anno; 
Hei por bem, na conformidade do§ 2 • do art. !~." da Lri 
n. • 589 de !) de Setembro de 1850, c Tendo oovi!lo o 1\lcn 
Conselho de .Ministros, A utorism· o credito supplcmenlar dB 
sessenta e nove contos de réis na verba- Ajudas de custo -
do COI'fcntc exercício, devendo esta medida SN' levada <'Dl 
tempo competente ao conhecimento do Poder Legislativo. 

O ~farquez de Abrantcs, Conselheiro de Estado, Spnador 
do Imperio, l\Iinistro e Secretario de J~stado dos Ncgoeios 
Estrangeiros, assim o tenha entendido e faç.1 executur. Pa
lacio do Rio de Janeit·o, em \'intc S<'lc de Junho de mil 
oitocentos sessenta e tres, quadrog<'simo S<'guntlo da lndt•
pcndt'ncia e do lmperio. 

Com a nnbrica de Sua Uag<'stade o Irnprrador. 

lJinrqur:; dr .Hmnlr.~. 

DECRETO N. 3.117- do 1." de Julho dt• 18G3. 

Concede aulorisatao á Companhia Emprl'zaria <lo TIH•Qlm rla Cirlad~ 
de Cuyabá para continuar a exercer suiiS funrtOt>s, e-npJirova os r<'s
pectims estatutos, com algumas altcraçOes. 

Attendendo ao quo representou a Dircctoria da Compn
nhia Emprezaria do Theatro da Cidade de Cuvabá o de 
conformidade com a 1\Iinba Immcdiat.a RcsoluçàÕ do' 22 de 
:Julho do anno passado, tomada sobre parecer da_ Secção 
dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado óxarado 
em Consulta de 6 de Junho do mesmo anno: Hei. por 
bem conceder á dita Companhia autorisaçao para eonti...: 
nnar a oxgrcer as suas funcções, e approvar os seus esta
tutos com as seguintes alterações: 1. • declare-se n<t art. 
4.• que ~tenhuma reforma ou innovação dos mesmos es
tatutos se fará sem prévia autorisação do Governo; 2. •, 
supprima-sc o art. 7 .•; 3.•, no art. 8. • § 3. • ern vez das 
palavras- por todos os meios ao seu alc<~nce,- diga-se
por todos os meios legítimos. 

O Marqucz do Oliuda, Senador do Impf'rio, l.onsolheiro 
de E~tado, Presidente do Conselho dr~ 1\Iini~tros, Ministro 

l.ltl~ DE H6~. PARTF. 11. 30, 
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e Secretario de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, assim o 
tenha entendido e faça exccutat·. Palacio do Rio de Ja
neiro em o primeiro de Julho de mit oitocentos sessenta 
e tres, quadragrsimo srgundo da Indepcndencia e do lm
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o lmpcrador. 

Marque:: d-e OlindtJ. 

:No,·o<;; E~tatnto~ tla CompanbiR r:mprezarie do 
'l'heatro de Cuyabá. 

TITULO I. 

Art. 1.• A r.ompanhia Emprezaria do Theatro da Cidade 
de Cuyabá durará até o fim do anno do 187:1. 

Art. 2.• Seu capital é de cincoenla contos de réis, di
,·idido em duzentas e cincoenta acções de 200~00 cad<l 
uma; podendo ser elevado, se assim .-esolver a maioria 
dos socios. 

Art. 3.• Os Iins da Companhia são: edificar um Thea
tro nesta Cidade, o fazer dat· ncllc representações c .outros 
espcctaculos proprios, por sua ou alheia contá, aluga-lo a 
qualqtH'r mnprcza ou pessoa particular, qne á isto se pro
poRha, e maiores vantagens e garantias oiTercça. 

TITULO 11. 

·nOS ACCIO:SlST.\~. 

At't. !~. • Totlo o accionista tem direito de intervir nos 
Mgocios da Companhia, já na eleição de sua Direcloria, o 
de quem tiver de examinar as contas della, já na appro
vação das alterações que se ·fizerem nestes estatutos, ·c já 
nas deliberações das muniõcs geraes. 

Art. 5.• Todo o accionista tem direito fio exercer os cnr~ 
gos da Comp;tnhia, uma vez qn') se sujrilc ás condições 
exigidils para cxercicio dellc5. 
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TITULO 111. 

Art. G. • A Companhia é administrada por nma Direclo
ria de trcs mPmbros, servindo um de Presidente, outro de 
Secretario, c outro de Thcsourciro, cleilos annualmcnlc em 
assembléa geral. 

Art. 7. o Haverá um Fiscal por parte da Fazenda Pu-· 
blica, da nomeação do Presidente da Província, e com di
reito do cxarninar os livros da Companhia , cmquanlo 
dut·ar a garantia dos juros, ou exislcncia de outto qualquer 
favm· feito pelos cofres publicas. 

Art. 8." A' Dü·ectoría pcrlencc toda a dirccção c expe
diente dos ncgocios da Companhia sem resurva alguma , 
sendo de sna irnmcdiata competcncia: 

§ 1. o Cumprir e fazer cumprir as c.lisposit;ücs drstrs rs
tatulos, ficando sujeita a ser acrionada pelas pcrdns c 
damnos que causar na fórrna das leis. 

§ 2.• Admillir c demlttir os empregados, \'igiar seu com-
portamento c marcar suas obrigações. . 

§ 3.• Promover c defender os interl'sses da Companhia 
por todos os meios á seu alcance. ' 

§ 4.• Deliberar as ehamadas de fundos c o sru qoantum. 
. Art. 9. 0 O Dit·ector é o representante da Companhia em 
totlos os seus negocias, c corno tal autorismlo rom todos 
os poderes pnra demandar e ser demandado, e até os de 
procurador em causa propria. 

Art. 10. Suscitando-se qualquer divPrgencill entre o Ui
rcctor c a maioria dos membros da Dirccloria, será de
cidida a questão pela Companhia em nsscmbléa geral, o 
udoptado o quo }Jor esta fôr resoh·ido. 

Art. 1t. A llírcctoria, logo que o Thcatro dê um divi
d~mlo maior de nove por cento, lt•rá em retribuição dos 
seus trabalhos c responsahitidnde uma commissão de tlt•J. 
por cento, dividida com igualdade pelos Sl'US membros. 

Art. U. Esta commissão será tirada dos lucros lines da 
Companhia, dl'(IOÍS de descontar-se a quota destinada rara 
a amorliz;~t;11o da divida. 
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'JTITLO nr. 

lHS 1\El.!~IÕES IIER,\ES • 

.\rt. l:l. :\o mez de Janeiro de cada anno, lerá lugar 
un1a n·união geral ordinaria dos accionistas, para ouvirem 
o rdatorio dus negocios da Companhia, acompanhildo do 
balaru;o do anno lindo. 

Art. f 4. Na mesma reuniiio, terá. lugar a escolha , por 
cscrulinio, da pessoa ou corntuissão que deverá examinar 
as c~ontas, a qual npresenlará o seu pm·ecer na seguinte 
srlssão, que será então marcada para quinze dias depois, o 
mais tardar. · 

Art. t5. l~m qualtJuer das reuniões geraes, ~erá pcrmit
tido aos uccionistas fuzer as propostas que julgarem con
Yenieutcs. 

Art. 16. Tambcm poderão ser convocadas reuniões geraes 
c•xtruordinarias pela Directoria, quando julgar uecessarias, 
ou por acciouislas que r·epresentem metade do capital, 
quando a Dircctoria o não fa~a, dez dias depois de lhe ser 
}JOI' ellcs exigida po1· cscripto. 

Art. 17. Para que as reuniões geraas possão deliberar, 
será neccssar·io que uellas se ache representada nrais de me
tade do capital da Companhia, mas,. nas extrao_rdinarias, 
uenhuma deliberação sea·á válida, sem o comparecimento 
de accionistas que representem tres quartos do capital. 

Art. J8. Cada uma acc;ão dá direito á um voto, mas nc
Jlhum accionista terá, ~rja qual fôr o numero ·das suas 
acções, di•·eito á mais de cinco votos. 

Art. 19. O Director será o Presidente das reuniões geraes, 
e, em sua falta, serão pt·esididas pelo Vice-Director 1 na 
lll'stc pelo Sccrelario, e na deste pelo Thesoureiro • 

. \ rt. 20. O Secretario,· quundo impedido, será substituído 
por «!UCIII o Presidente da reunião designar. 

TITt:LO V. 

JHS El.t:IÇÕES. 

Art. 21. :\a reun1,10 geral orrlinaria de cada armo, de
pois ck jul0cldJs as <.:oulus, serão eleitos os trcs membros 
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da Directoria por cscrulinio secreto, á pluralidade absoluta 
de votos, sendo pennittida a rceleic;a.o, nomeando-se na 
mesma occasião tambem um Vice-Director. 

Art. 22. E' prohibida a eleição para membro da Direc
toria de pessoa que não seja accionista; assim tambem a 
transferencia das respectivas acções durante o emprego. 

TITULO VI. 

DOS DIVIDENDOS. 

Art. 23. Dos lucros da Companhia, depois de deduzidos 
cinco por cento do capital para a amortização, se fará di
videndo no firn de cada semestre civil. 

TITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GBB.\ES. 

Art. !'.. Ai acções da Companhia podem ser possuídas 
por qualquer individuo nacional ou estrangeh·o, sem ne
~;~huma outra responsabilidade além de sua importanciu, 
e podem set· transferidas por endosso na respectiva apolice. 

Art. 25. A subscripção dos Estatutos, importa .a sua ar
provação pot· pat·te dos acci<.nistas, e os sujeita a todas as 
disposições nelles contidas, que lhes são relativas. 

Art. 26. 1•'-indo o prazo ma·t•eado á ·duração da Compa
nhh, senão fôr resolvida a soa continuação, prooadet'-s""ha 
á liquidação, vendendo-se da melhor fónna o Tbeatt·o o 
todos os bens da Companhia, ·e dividindo-se o seu produclo 
com igualdade pelas suas acçõcs. 

Art. 27. Uma junta do tres membros eleita pelos ac
rionislas seni encarregada da liquidação o lhe será então 
arbitrada uma com missão pelo seu lra balho. 

Art. 28. Todas as questões entt·e a J>ircctoria c pessoas 
estranhas, scri'io resolvidas amigavelmente, e só no ultimo 
caso se deverá recorrer aos meios judiciurios. Aquellas po
rcíHt que se suscitarmn com qualquer uccionista, sertto de
cididas ddinitiv.:uucnlc em reunião gnal da Co!llpanltia. 
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Art. 29. No caso de fallece,· algum dos 111embr06 da Di· 
rectoria, ou de impedimento prolongado por mais de ses
senta dias, proceder-se-ba a eleição de quem o substitua. 

Art. 3(}. Nenhum ac~oni.ita terá voto nas rel:lfliõ.es geraes 
da Companhia antes quo do endosso da sua apolice ou apo
lices tenhão decorrido trinta dias pelo menos. 

Art. 31. Os accionistas terão sempre de pl'eferencia á 
qualquer particular, ou pessoa estranha . á Companhia, o 
direito de que lhe seja veDdi4o,, dJda 8' \guàldàde de con
dições, qualquer objecto desta, ltsSfm mais quanto aos alu· 
gueis de camarotes, etc. 

Art. 32. Haverá á cargo do Secretario tres livros para 
a cscripturação dos negoel~tfa.Compaohia, á saber- um 
para o registro das actas das sessões das •·cuniões geraes, e 
das da Directoria, outro para as contas geraes e particulares, 
e outro finalmente para registro da correspondenlria. Para 
a escripturação destes .livro» e mais S8niços, PQderá a Di
rcctoria ajustar um cscriplurario que auxilie O> Secmtario~ 
e abitrar-lhe uma gratificação proporcionada ao trabalho. 

Art. 33. Haverá para cada accionista no liHo de contas 
geraes, uma especial, em que se•·á debitado na importnn
cia das suas acções e nos jurós que fôr recebendo, e se 
irá creditando nas entradas dos fundos que fizer e juros que 
fôr vencendo. . 

Art. 3r,.. O Socio que, tendo feito urna ou mais entradas 
de fundos, recusar-se as mais, se notificará para realiza-las 
em um prazo que se lhe marcará, findo o qual perderá, á 
beneficio da Sociedade, as entradas- que .buuver a:nt~rwr
mcnte feito. 

Art. 35. Haverá um Procurador da Companhia nomeado 
pela Directoria, e conservado emquanto bem servir. 

Art. 36. A prefe1·encia ga-rantida peJo art. 31 será re
gulada pela quantidade das ocçc.les, dando o maior numero 
vantagem ao menor·. 

Art. 37. Fi cão revogadas todas as disposições dos ltsta
tntos de 1858 por tCI·em sido nestes compretwndidas. -
João Baptista áe Oliv1ira, Director.-Joaquim Guad:ei-Ley, 
Secrctario.-/oão Guslberlo de Mallos, Tbesourcuo. 
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DECRETO N. 3.US -do .3 do Jlllho de 1868. 

Cr~a um Commando Superior ae Gnanlas NacionaJs nos 1\lnnidpios 
de Barreiros e Agua Preta, íla l'rodncia de Pernambuce. 

Attl'ndendo á proposta do Presic1~mtc da Província· do 
Pernambuco, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Ar't. t ." Fid5\l ~Ji~s de» lComrnanttl't Superior da 
Guarda Nacional da Comarca do Rio Fot·moso, da Provín
cia de Pernambuco, os Municípios de Barreiros e Agua Preta 
da mesma Província. 

Art. 2. • fica creado AOS lll.uUcipios ncima referidos um 
novo Commando Superior formado dos Batalhões de lnlim
tat•ia n. •• tJ5 c 46 do serviço activó, c da Secção de 11ata
lhiío da Heserva n.0 2. 

Art. IV Hca dcrogadl't .nesta ~parre o Deorete n.• 1.570 
de 3 de l\Iarco de 1855. 

João J.ins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, 1\Iinistro e .Secretario de .Estado dos Ncgocios da 
Justiça, assim o tenha -eatoodido -e faça eKecutar. Pala
cio do Rio de Janeiro em tres de Julho de mil oitocentos 
sessenta e tr-es, ·quadrageiimo ~<kl da Jndependcnoia o 
.do I m perio. 

Com .a llubr.Wa de Sua .M'~stade o Impersdor • 

.loiio i.itu :V~a CanB~Jnsiio iU .Sirn'mhú. 

J}Er.fiF.TO N. S.'flt9 -de S.·~ .Jttlfro·oo 1'863. 

Cn'a no Ternm de 'Ponte 'Non, tta Tlrovincia de 'Minai "Geraeli~ · bm Ta· 
gar de J~~z 1\lunicipalque accuQlulará as·C011tçOesüe Juiz de OJ]Ihtos. 

llci por hem Decretar o .se.guinle : 
Artigo Unico. Bav.erã .uo 1'crmo de 'Poritc Nova, na Pro

vincia de Mioas Garaes, crcado .pela .Le:i Provincial numero 
oitocentos vinte e sete de on1le de Junho de mil oitocentos 
cincoenta e sete, um lugar ae Juiz Municipal que accu
mulará as Juncções de Juiz de Orphãos, revogadas as dis
posições em contrario. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da J ustiçtJ, 
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assim o tenha entendido e faça executar; Palacio do Rio 
de Janeiro em tres de Julho de mil oitocentos sessenta 

. e tres, quadragesimo segundo da lnd~pe_!ldencia. e do bn-
perio. · · ,. 

1"' .• -j.'J' - i-, 

Com a 'Rubrica de. sWl·~~.o.Jm»R~·H:'f 
. .·, r••\Jfo.""<~ .••. ~-·· -.,- . • 

Jo®. Lin~ J'i.t;ira .• ~ •. 0.·~."' .... ilt'l;_;::o 
- ~-~\M~ -·~ .·_:o, ·'111iJ.lí·) 

·Concede â Sociedade denominada-Cong~aÇaó . .daa.~ota 
Thereza de· Jesüs - estabelecida ríestallrte para eloreer as suis 
rlmcÇóei; é ·approva os respeelivos-Eetata&NJ ·• '"· · ~- ··., 

.... -: 

Attendendo ao quo representou a' Socicdaae denominà.1f'à 
Congregação das Irmãs de Santa Thereza de Jesus estab~~ · 
lecida nesta Côrte, e de conformjdade_· ~m a Min)la Imme
diata Resolução de 26 de JunhO' p~itno 'fin®, tomada' 
sobre parecer da ~cção dQs _N~go,çios' 'do \Vi~ ~o·_ Cón~ 
selho· de Estado, exarado em eé'DSUllilf;.-.,~de Maio-: Hei 
por bem· conceder á dita sociedade al:t~~çilo para ~~erc~r.: 
as suas funcçOes, e approvar os ~os estatutos; c!):m; 
as seguintes condições : 1. •, que o··ils'() _das vestimeriras;" e· 
insígnias, de que tratilo os arts. 38' ~':81. .dos' mfismos'·cs-'' 
tatu tos fica -restrieto aó local e'n't (tu~1ljf .ftMem as ~e, .. 
da sociedade; 2.•, que qunesquer_ alterações gue~ fb:l!rent 
Aos estatutos nllo terilo execuçlo· sem prétia tip~rovíiÇiio do 
Governo .Imperial,. devendo· passá~::,sé li'~l!OIDpe~te e~~tà:: 
para sern-lhe de titulo. · ·· ~:·~<!,, .,. __ ... ,,. ·:~ ··-.· . 

O 1\larquez de Olinda, Conselheiro cfe E'$tàM,iScnadotdo 
J mperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios dO' lmperió, assiin o l.e'nhà~ 
entendido e faça executar. Palncio do R.io de Janeiró ctri 
oito de Julho de mil oitocentos sessenta éi tres ; . q,uadtâ..: 
gcsimo segundo da lndependeneia e do ln'lperio. · · t. 

~.'\} ·' 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.· 

Marqucz de Olinda. 
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Eaiàtat.otli .. lla Veaeravel C.agreaaçt\0 .Ja•; I..U lle Sàata 
_'l'laet-eza •:oJ.'.II••·:~ · 

Art. t .• A .. V Vee~neravcl. Cong~~4Çã.· .9; ~·à·· ·: ';J '11 ~.'. ·~W.. Santa 
Thefléit:wt~'~'fà-ml'l'dâ ~"Q;~e -,t'eiidetJeia 
Pcr~*~~}~~flmaassooiação cadd : ·. '". · ~~~~;'~ . '· ~ . dtNJeneHcen~ia. da 
Córte.' ~-·iN«aqlfoL~ta~ido á. esta lnstttutçllo 
por ~:e-. ~spontanea de S. Ex. 1\everendissima 
o Sr~BiSp() ct»~p~llllo-.Mór, conl&án~de ~ua resolução· 
de 24 de Dezembr-o de .1~ ·. : · c . 

Art. 2. o S!o func,\adoras desta. Instituição toda$ as: Se
nhoras que nella se inserev&-ã() no correr do f. o anno de. 
sua installaçllo,. , " . > . 
· Art •. ~A "Congregaçã.o eompõ~~•.ha ·~,trQS ;~IAJ$13S de 
associaila~qile são· as duas já eiisten&e:~·(éfe '.c&ngi'\!gadas 
activas .e dt:~ ()9ngregadasauxiliarcs) e tpaisa de congregados 
á4ijõntos. ··:·. · - ... ;·:·_· .. ;·: . ~.~ ; . . .~~ .. · 
-Art~·._; •. ~ara facilidade. aos trabalhos ,de&ta,. Jqstituiçio 

ella se dmdtrá em tantas 5ecções quantas forem as fre
gu,ez.ills, ,diA, Qapi~J,. selldo permLU.i4~4 ·,C)Uill~ue~ ;c~mtf.egqdo 
se.r. ,Ylt J}a,.:M.· gç_ãq.que ,m~Jilor .lbe .;M~~~·~···• , . ,.,.,,,1,. , 

.,Art. 5)1;4.. ins_t.alla~ . daS.~~: ter!/: ... ~ · -~~ 
em. caila· tlJillb~ ®Dtàr 25· congr4·~~';,~ u : ,,; : 

~~~:~:A~~~oz~ ~::o s~!n=~~~:ç&.~atm:~ 
CQ~!·•··.J~1iA~·~Qqb pelo,,!~~m~e~, e,.p~dtl); 5~ de 
a1~?,qllid. , ·.~di.' .... ~,..~~~0!;?:' ~ ~.f...An~ade ,qu~ 
"'es.. . ~~;c""'oouoa ~nwa,rrteaor "~·~"""' qqo;cr-. 

á'estij)ti ·• .. · "nos. e&&atuto5 primitivos.. ,- ,: : ., , . . : ·~ : 
. :Ar4··.· ..... • :A-.JQia 'p~tra a remi~sãQ; das (tlln~idades,será de . 

~~~&~,'ri·f&tuz~eci~· congregadi:'b~~.~~rtd;do ,ás, 
s~tl)loraa; qtJ.tl C®COrrerem com ~m~·4f!ia;~i~,~r~1 os dotes aas moças pobre!l de ex em~ ~o~)'i'~~t;z·· gu~ 
tr~tiio os ~tatutQs ,da Caixa Munieipil(~rJlePelJ~•~ , ' · 

Art. 9.~. A Congreg:açllo coofer):rá .tq)~f. titulo,,de.be
aemerita as Senhoras,· que para ~m~~ cdQ~ e~b·ar.e,rn. 
com a. q11a~tia, «le -GOO~OOO ; e tanto. estas, .. como as bem"-
feitotas serão consideraàas remidas: · . .' · .. · · . . ; . , 

Art. 10. Serão consideradas congregadas· au~iljl.lres ~ as 
senhoras que por molestia, idade, ou residcncia fóra da 
Corte, nã~ .. podendo prestat· st>us serviçoS>.pessoacs, qui
zerem inscrever-se conconcndo com unia joia ad libitmn 
e a annuidade estipulada. 11cla mesma fórma scriío rcre
bidas nesta Classe as mcnorr•s df' 18 annos, ns quacs quando 

LEIS Dll lSG~. P.\RTI' IJ, 31, 
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maiores r·oderão p:~s3ar para a das activas som outra .for; 
malidade mais do que uma communiçação á superiora re,s
peativa. A remissão nesta classe será de õO~OOQ. , , • "i 

Art. 1 t. Será recebido como .congregado adjunt9 ~Po o 
cavalheiro digno deste notne, que se.propu:r;er, a coadj:U~~tr 
a instituição concorrendo com üma joia de 20~000 ralo 
menos, o a annuidade estipulada. Terá di,:cit~UJO ti~ pP 
bem feitor, ou de beoemerito, aquelle que. .pQl'.SI!lM\ooaJj.Tp . 
se achar comprchendido nas disposições· .dos,.arts.Jl. o ;e ,9. •. 

Art. 12. Estes títulos os conferirá igualmente ~ng.r.o~ 
gaçl'i.o como expressão de seu reco~ae .. !liw' ento á •ciu~lás 
pessoas cujos favores ou ser.viços feltOf.;ftnstituiçiQ lofem 
julgados muito relevantes por votação da Coogreg~çio~su-

. perior. . . . . ,.. '~·)•·· . .' 
Art. 13. Os membros de que s.~ c. oro. p~~-~

missões munieipacs ·ropt'C$Qntanu,,, .• ,~~i,Ja . -,:pe 
BeneficQncia serão coosidorados....,.~.qr~~- ... ~0J:aq
.UQ.rar.io~~, c isentos de qualq~er., ~~t~ia,o ~r!J~~,. 
. Art. 14.. A Congregação sera dmgwa. por, uma ~ 
geral eom.posta de .uma superjora, ;w~ .. ,-., 4ç up~. a. • .. •( .. ~ 
geral, e. de uma thcsoureira g.éraJ.,:~.~ elei~s .. .J>J,im~
mentc por maioria absoluta de VQlQs,da·' Co~rcgavão:.su
perior no dia t5 do Outubro, OlL.DOl .. cotrar ;~a .~~ViJiRpa 
que so lho seguir. . .• . ·,. ,_..,:; , .... ;,. · ,t_:,,. 

. Art. ~5. Tambcm biennalmen'te.e.â.cadaJecç~;P.~ 
dtrcctona composta de uma supw,~a.~ ~·et9(~a.!êi~o 
uma. ~esourcira. Hstas director~a --~ )J!lt.o.cbí.aes, 
dil'ferençando-se cada uma . das . ou .. ·.pelo nom~~~'\ 
ircguezia. . . .· i, · ~ : · ~· ~•: t-~':<"~ 

Art. 16. A duectona geral, ass1m .. como .cada :~·'JJiliJ,~JiiJII 
pa rochiaes, poderão escolher trcs :a4,JP~. paea ~fttrtlhes 
a tarefa de seu.expediente c eicript~*~.seuJ ih~1;,.. 

Art. 17. Só poderão eximir-se de..'servtr os l'.lll'i'i\Índa 
.Congt·e~açilo as irmaãs benemeritai -~ b()rófeitor.ü, .. 'àuim 
eomo as que já por duas eleiçGM~.IJ~~ Sl'fPc:\Ot; -~Ul 
.porém o ~su de ~usto moth•o, ~~}•t.~sidera~;'PélA 
Cengregaçao super1<!_r trataJ)do-~~~~~BfP.l.~ :!W'~ia 
.geral, ou pelas secçoes qua~d~~iJ~~·~ trau.01 ,~,>h:i 

Art. 1~. Só as irmãas acLtVas, ~fao· o tlireito ,de,~r 
e ser elmias. ··, . · ·· .•. ,>.,,' . , .. ·, ,1),1, .... 1 

. Art. 19. As superioras serão nos,.e ... ilnpewmentos., Jubs
tit.uidas pelas respectivas. s?cretariast,: . .e:v~s.. -pela' 1~
~euas, quo tambem servuaõ de supe~·o ImpedifiB!nto 
das duas primeiras. As tbesoureiras'St'!lr~-4iúb~ltqidas..pelas 
.quo llles fortJm immediatas em voto~ 0,\1 por :aql.lt'IJ,as.desig
·nadas pelas superioras (l sccrctar~s,~ Jiua.n~o.· .. n.ilo hajio 
supplcntes. · ' · · 
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Al't. 20. Dado o caso de impedimento de toda uma di· 
l'ectottit, será ~lia substituída pelas immediatas em votos, 
ou pela directoria que por ultimo tiver servido não exis-
tindo aqueuas, · · · · ' · · · 
A~ stL~ Acontecendo que· s-e 'dê o· çaso e.~traordinario 

da Uf\'la ((~rectoa·ia abandonar seu posto, proéedef-'se-ha á 
nova escolha p·or votaçlio, $6 o fácto· v~riltar-sc dentro do 
.,rimeit.o anno da eleição; •mas quandd-:clado depoi• delle 
a sob~oiçilb .te fllrá como no de impe'dlmenlo. 

'Art. !2;··Por trcs módos dift'ercntes funccionará a Con-
gréga~iendo :s · · 
·i _1 ~····Em . r~ngrtgíLÇão geral. · · · .. ~. Em' CongrE'gaÇão &Upcrior. 

3. • ·Em Cdngregaçã& parotb-ial·. · 
A Cong AÇi& geral, que é :a r~unj4o de toda a' asso-

çiaçAo Jl'! . ' ida' pol_ a sope_ rio r& 1era_.1_ t' $6_.. . ._ . : IJ.Çltá-.Om~o . 
·~h· · " ;.cada aunoe' iio. tliiliB'dO':: ~~ : ~:.ao
·Jdm;;üli . ·_ fflftarlo de ;suà-- · · -~m."ns 
de~()ó~)to-~ 18i)l, 'e. oovif;:g. ielatorl~:-®S tráballíos que 
1'11~: ~ sef<:apresentado pel.__ ·directOria.•geral. Fóra deste 
~'ít~·r~nirá quando oonvoeada· ·eltriH>tdinariame.nte 
peJ•'Jn~tmj'~direttoria gér!ll ou: porYsua ftl'periéra. · ·· 

;· ; X.' vf!on)fre#a:çlio súperior " : ~t;edn~ ;ife todát a~' ~i
·r~ liél).~alprestdeoela da ~iol"'.,'SG.A~(.· çr>pstttmr
.se:-ha. PO.:.eOlJ~ocação, desta. ~r•,'•~et'.~tf::~ec~r.~. ger~l 
·-o· para •t$ll~r sob're ·os negomóír,'t:'~~·íiifinna ··41u~·ctona 
óu· a !-•~rióra •geral entwdereAl·. deVer ·sil~tar-16t:i ;: ~ · 
· A, C~djfég&·çlo parochial e a hlllnitô de taib uma di
rbctoii;~.,.,seóf;lo com. as suas· ·eongregadás pora curar dos 
melo~~~~. d~ dispo~içaes dG art., .5!5 dos presentes 
'cstatuhl!t· •1-· :·,.; · .. · • ' ''· • _ .• 

· .: Aft/ ~S. TOdos os negocios serlío· resolvidos por ·mawria 
absol~ta· de ~wtos, e entender-se-h a cónstituidll qualquer 
·CongrepçAo, parpébial Jogo que sé actre111 reunidas cinco 
congregadas~ 'que se acharém presen~S:' n(él~;';~ora . depois 

"dà- · mareadit· ·para a sesslo por: aímuttCio piibtiefllf..';~"' ,.,; J; · 

'' · ~rt: .'-~~:-A'·. auperiora · ~r:aT, _as~im;· eo!ft&"'~ · ~põriOras 
·poroelhues,'·terto além do voto'· de pésida;qi·. 'fot6~'d&- qua
Jid~de.,, aqpel~ para os. casos ~ ·,i6n,patê':quf''te dí!ref!l: nas 
'sess~&s 'dá -CongregaÇão geral bu ~supertott,; e-· estü -uos das 
~espcctivas sessões. · , i ·., ~ 

_.,i~Art;. 25: · Siio deveres da Congretaçllo em geral ·e do cada 
-~mn cOI'Jgregad.4 .em pai'licular: · · . · · ' ·· .- ·· • 
0 ': 1;'" O~'fér .• las para a dotaçilo da~ .!JH?Ças·':Pobre:; de 
l!>eltemplur· tnorn1idnde. · . ., · · ' ·· . 
-~;<'2.• ~Jêrittnr dortàtivos, taes c'omo :: bórdados, desenhos, 
"flfrf!s; ou ottttôs, qut~r.Sc'(IH'r objedos do~ considerados prr.nda~. 
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nu que rcr~resentão valor pa•·a com clles organisar .. se um 
l•lilão, que annualmente deverá ter lugar á favor dos ·pobrs 
do município. . :: 

3. • A apresentação da bolsa de bencficenei•: na-..oonfor
midade do que dispõe o§ 3.0 do art. ·•·· dos estatutbtula 
C~ixa Municipal, em cujo acto serão .aeoínpaobada& por.àous 
congregados adjuntos honorarios. ,., . ··:i" ',,, ;;_,._ .f 

t~.o Promover annualmente a realtzaçlo·:•..amt·~fidó 
por meio de um baile ou de uma. acedeJDfía;.d&:..._ua 
que figurem a~r senhoras que mais prim'vem )\ó ~ho 
desta a.· te. · · · · :-crr.; · •· · ;, .. .,..,., ··~ ""'' 

Att. 26. Cada uma congregada leni'~lfrigacia•a.realiz8r.;a 
inscripção de uma nova irmã, ou:·~ eoogregad., ft:.. 
cando o inscripto sujeito ao mesmo onus. • · '• · ~- ··· 

Art. 27. As quantias alcaneadas por intermedio da f'..on .. 
gregação, as esmolas e legadÔs que lbe:•forem:. feitos;'&SSim 
como as joias, annoidades c donativoS'• de •Séus,.;assoma.Jos, 
entraráõ para a Caixa Munic:ipal de BenefiooiH:ia, seádo 
tudo recolhido ao baneo depositaria dest•, ·para serem ap
}llicados aos fins á que se desUna a mesma eaixa·; d~~mdo 
porém as quantias que .hou1'ereiD"Iicfo-. spressamente c1ibtldas 
JJaru as dotações ser lançadas cm;.eoota especial para que 
se lhes não dê outra applicaçiio. · 

Al't. 2S. A Congregação na concessão de suas esmc>la*, 
que serão sempre feitas de aceordo com -o Provedor •Mú
:t~icipal, não poderá dispôr de quantia algnma, que exceda 
ao juro daquellas que depositar na Caixa Muaieipat deo.Be-
'l'leficeru:ia. ' ·, .. """'i'~"·T.'-~~:-"' •·. ,.,~.,"·; 

· Art. 29. Qualquer irmll. congregá da terá o di~ 'Cie 
·propôr á directoria geral a pessoa que ella julgar.oaso 
de •ncr~cer os beneficios da CongregaÇão, .. devend&"a!"jlrfl
J>Ostas sobre tal assumpto ·conter além·4o norntr da: beliefi· 
cianda, a declaração de seu estado e-· moradia kCUJDpriodo 
da parte da mesma benefic-iada a exhibiçllo de documentos 
•Jue provem sua pobreza e honestidade.· 

Art. 30. A dimctoria geral reoebend() taes pr&postas, as 
enviará, sem declaraçiio dos nomes dos proponentes, á!t su· 
}1erioras das parochias a que pertencerem &,!1 b"Reftciandas, 
para que por méio das respectivas congregadas se oblcnbiie 
as informações precisas de idoneidade. . · -;-. 

Art. 31. Baseada nos pareceres das respectivas scc«::Os a 
d;rec-toria geral resolverá pro ou contra· a ooncessão..' .- ,, 

A•·t. 32. Todas as pensões ou esmoias·eonferidas pela· Con-
gregoção serão pngas pelo Thcsonreiro da e6ixa Municipal. 

Art. 33. /1 Congn•gação garante seus beneDcios .: ,, ... 
· 1.o A toda e qualquer pessoa honesta, que' não tendo 
oulra origem de rend-a além d\\ que lhe prQvenlla do propr~0 
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trabalho, se ache para elle inhabilitado pot· moleslia, en
··termidade ou velhice. 

2.• As familias pobres do militares, empregados, artistas 
e trabalhadores, que com a perda do fespeetivo chefe tcnhào 
&oiTfldoi a cessação de sua manuWoçlot:aom se bav~rem des

··Jlsado da "Senda da· hOneStidade. , · ·: . , ... : .:. • 
a.· A9 famílias daquelletj qu6'11181RJ0:9m,e,tadodesaude, 

provadamellle nao PJ)dêr.em llOm·.a:~rabalbo 'prestar-lhes 
· ot recuuos;itlctiS}M!bSaveis"·á vida; . ·: ~ .. :, . • · · 

·: A·J't~·'S.'-' Para>:eomptemento ·dos. fins á· que se dirige a 
Congregação de Santa Thereza de lesos, que como fica ex
·prosilo, é foodada' pa~a auxiliar a Caixa Municipal de Beni
ficencia em .sua caridosa missão, a directoria geral se en
tenderá directamente com -o .. Provedor Municipal e o ouvirá 
ern tocros;os,•nffgocios relativos··á despeus. A elle serão 
remettidGS cs títulos de deposito que se .. fizerem no; Banco, 
a fim dei que os ·mande recolher ,ao ·oofpe depois de haver 
ifProvedorilf procédido aos necessarios assentameotos no Jivro 
de conta cort•ente que a Caixa de Denefieencia tem com ·o 
mesmo Banco. · . 
· Art. 35. A Congregação aceita e reconhece como lei do 

sua organisação 011 presentes estatutos, assim como reconhe
ce igualmente como seu consult0r,-:ao .-seu·~niltituidor o . Dr • 

. D6mhrg~-de heredo Coutinho dé;~ttad~í~Junda,dor 
dá'Cain Muiiicipal de BcneDeenCia.dr,~ .· ;,.,... :, ... ·, 

,. · Art. 36. Autorisadas pela resolll(:Ao-ifo>Bllm; ·-é fRevm. 
Dispo Diocesano de 24 do Dezembro do 1861; as lrmãas da 
Veneravel Congregação de Santa Thereza usaráõ em todos 

·os ~e seu ministerio e nas reuniões solemnes da mesma 
eon ... i.JtU<uma mUt\4 -de t>lludó !pr4lo.' Mm a tJenera 
da StmUi de· sua t·nvocação fixa sobre o ·tado esquerdo do 
peito; tendo por baJJ[o ern letras bordadas; com fiu de prata 

, sobre· a mesma murça o seguinte distioo : - Daus caritas 
til. . ' , ... ' ··il;,, 

A venera s~t·á de prnta de fó•·ma 0YaJ; tenda duas P<'ll• 
sadas no sentido vertical e uma e .. meia·.-no transversal. 

Usaráo mois de um crucifixo do mesmo. metei, cuja• cruz 
tenha urna pollegada de extensão o qual será suspenso por 
-um oordão tecido de retro:t. preto e-:.üo.de prata, quo pen
derá do pescoço indo até no meio•da murça-. ' 

~ Art.· 37. Os cargos da Congregação serão indicados e dif-
ferençados do modo seguinte : · 

····, 1. • As lrmãas adjuntas das directorias .parocbiaes tl'arão 
. um crucifilo cuja cruz terá pollegada. e· meia ·de ·extensão 
tendo uma penna de prata soldada a éUaem direcÇllo oblíqua. 

uh·'2.• As superioras paroehiacs, o mesmo erucilixo das ad
"Jiintas, sendo porém a pcnna de ouro .. 
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:J.o As adjuntas da directoria geral, o mesmo crucifixo· 
com duas pennas cru1adas, ·sendo uma de ouro ·e outra 
do pmta. · 

4. o A superiora geral trará um crucifixo de ouro de duas 
pcllegadas de extensão entre duas pennas 'de prata. · 

5. 0 O crucifixo todo de ouro, com as penna!l do mesmo 
metal, e a murça debruada de arminho, serão as il'lsignlas 
destinadas á linperial Protecto•·a e Presidente Perpétua da 
Congregal(ão ; se com e lias se qoi1.er ornar em' algtlúl'lieto. 
sol~mne da lnslituiçllo á que se digne; de assi!ltil'. ' ·'' · 

Art. 38. Os cong•·cgados, tanto honorarios como adjun-· 
tos, em todos os actos á que forem cbamadl,)s para exercer 
a caridade, ou representar àlnstilitiçllo, usaráõ de uma placa 
de prata com um emblema representando a esmola. Esta 
placa, que terá a mesma dimensao da das congrcgad~. será 
suspensa em uma fita preta achamalotada, do.P.ollegada do 
Jargum, que penderá do pescoço indo até o melo do peito; 
em cuja fita se lerá a divi.om- Deu• caritas e11 -em letras 
bordadas com fio de prata. 

DISPOSIÇQi:S GE"MEi. 

Art. 3!:1. As Innãas de Santa Thereza de Jesus e>•seus ad
juntos de ambas as classes farão um donativo •oo .. ~OOO, 
pelo menos, polo diplo,ma, que lhes · enviar a ·cllrectoria 
geral. · . · . ' · . ' . . . · · , -~ , 

As quantias provindas desta origem serão applieadlls á5 
despezas da Congregação, taes como annuncios de jornaes, 
outa·os mysteres da impren98;· sessões ooniversorias, expe-:-
dientc, etc. ·. . · .. · 

Art. 40. Em riomc da Congregação celcbrar-se-ha uma 
Jllissa de sutTt·agio por alma de cada um congregado ou 
congregada, que fôr DeQs servido chamar a si. 

O cumprimento desta disposição ficará á cargo da secção 
a que pertencer o finado ; providenciando a mesma para 
que este acto tenha luga1' no trigesjmo dia do respectivo 
passamento. E pam que nenhuma falta se dê no desempe
nho deste devei", são rogadas as famílias dos Irmãos quo 
fallecerem, a communicar tal racto á dircctotia geral, ou á 
respectiva superiora parochial. 

Além desta missa c de mais qualm que serfío ditas em 
cada mcz por tenção de todo~ os Irmãos vivos e ·finados, 
fará a Congrcgnção celebJ'ar uma outra· em cafla arnitversa
rio de pass;unenlo de seus bem feitores e bcncme'ril~s; · 
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, .Art. 41.. Toda a mudança do domicilio deverá ser com
municada á superiora respectiva, não só para sciencia d11 
.jC9çáo,. cemo lambem para que esta a communique á direc
toria geral, a fim . de prQCeder,.se. á .._.couvenientu nota no 
Ji~ro. da matricula. . . 

. • ).\io.d~ Janeiro, 9 .de Abril de ·1863.-Barone.r.a .de Ga

. f,tfPJI> Superiora geral. -- Rita PinúJ · Marlim Bern(J:{de~ 
~ret11ria geral. - Urha'NI. Candida Felisbina dos Reil Per-
6igão, Thesoureira, geral. 

DECRETO. N. 3.121-'é:lc'9 dc;1ulllo de 1803. . ' 

AÚ.torisn a inrorpora~llo e 11pprova os Estatutos de mha sociedade 
< ' · anonyma sob dcuomiMtllo de-ll.!_n!o. deCampos. · · 

Attcndendo ao que Me representou a commissão nomeada 
·por diversos cidadãos dos Municípios de Campos, S. J.'i
·delis, .Uacahó e S. João da Barra, e tendo ouvido a Secção 
de Fazenda do Conselho do Estado: Hei por bem Con
•ceder autorisa~llo para fundarem na Cidade de S. Salvadot• 
de Campos uma sociedade anonyma com o titulo de- Banco 
de- Campos,--- a qual se regulará pelos Estatutos que eom 
·este·. baixão. : _ · · · 
·r O• 1\Iarquez de Abfl&ntcs, do Conselho de Estado, Ministro 
.c Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros e interino 
dos- dn Fazenda, assim o tenba · entendido ·e faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em nove de Julho de mil oito
centos sessenta e tres, quadragl!simo segundo da lndepen-

._dcncia c do lmperio. 

f.om a Rubricà dç Sua. 1\fagestade o JmpeJ:ador. 

lt-larque:: de Ahrantú. 

F.sfatutos elo Banl'o cll' Calupos. 

TITl'LO I. 

. . 
. Art. 1.0 A associnção anonyma.que se. institue na cidade do 
S. Salvador de Campos, sob a denominação de Banco de Cam
pos, tem por fim fazet" as opera~;õcs proprias dos bancos do 
emprestimo, d~po~ito c dcscont0. 
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Art. 2. • O fundo cnpilal do haniw sm•;í de mil contos de · 
réis, divididos em cinco mil ncções de duzentos mil réis . • 
cada uma. Esto fundo poderá porém ser elevado ao duplo 
pm· deliberação da assembléa geral dos accionistas c auto
risação do Governo. 

Art. 3. o As acçõcs subscriptas serão realizadas em pres
tações nunca menores de dez por cento do seu valor ·nominal, 
devendo a primeira ter lugar logo depois de eleita a dire
ctoria do banco, c as outras nos prazos designados pela · di• 
rcctoria, por annuncios feitos com anticfpação de trinta dias 
ao menos. 

Art. 4. o Os accionistas que não efJ'ectuarem seus paga
mentos com a devida pontualidade, deixarâõ do ser como 
taPs considerarlos, c perderáõ em beneficio do banco as pres
tações anteriormente realizadas. Exceptuão-se os casos em 
que occorrerem circumstancias extraordinarias devidamente 
justificadas perante a directoria. 

Art. 5. • O banco durará por dez annos podendo as suas 
acçõcs ser p(lssuidas por nacionaes e e~trangeiros. 

Art. 6. • A transferencia das acções só póde ter lugar por 
acto lançado no registro do banco com assigoatura. do pro
prictario ou procurador com poderes especiaes, ·mas nunca 
antes de realizada a quarta parte do capital nominàl do 
banco. 

Art. 7. o O dividendo annual do banco consistirá nos seus 
lucros líquidos, deduzidos 6 •[o que ~onstiluiráõ o fundo de 
reserva, na fórma do art. 17 ao Dec•to de 9 de De:ternbro 
de 1860. Esta deducçiio deixará de ter lugar desde que a 
reserva exceder á decima parto do fundo realizado do banco. 
O .Primeiro dividendo será pago no mez de Julho de 1863, e 
os outros por semestres nos mezes de Janeiro e Julho de 
cada anno. Não terá, porém, lugar a distribuição de divi
dendos emquanlo o capital social, desfalcado em virtudê 
de perdas, não rõr restabelecido. 

TITULO 11. 

Das operarõrs do banco. 

Art. 8.• O banco poderá: 1.0
, desconta•· letras de cam

bio, da terra, e outros titulos eommerciaes, á ordem e com 
prazo determinado, garantidos por duas assignaturas de 
pessoas notoriamente abonadas, sendo uma ao menos resi
tlt·ntP. no mnnieipio de C:ilmpos. Os descontos nlio sP,rlio ff'itos 
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3 prazo maior de sei i mezes; 2.•, tomar dinheiro a premio 
por' meio de contas correntes, ou passando letras, não po· 
deodo em ncuhum caso ser o prazo menor de trinta dias; 
3.•, fazer cmprestimo sobre penhor de ouro, prata, dia
mantes c apolices da divida publica, de titulo;; particulares 
l)Ue representem legitimas transacções commel'ciaes, de ac-
1,1õ~s de outros bancos que tcnhão cotação real e na pro:
porção da importancia realizada. O banco não póde em
prestar sobre penhot· de suas proprias acções ; 4-. •, fa:iet• 
I~Yimenlo de fundo de umas para outras praças do lmperio; 
5.•, encarregar-se por commissão da compra de metaes pre· 
ciosos, de apoliccs da divida publica c de quacsquer outros 
tit~Jos de valot·, da cobrança de dividendos, letras c outros 
tilulos a prazos fixos; 6. •, receber em guarda c depo&ito ouro, 
prata, diamantes, joias e tilulos de valor. 

Art. 9. • Os objcctos entregues ao banco em deposito serão 
examinados pela directoria, c terão o valor que de accordo 
com a mesma lhes der o depositador. No acto da entrada o 
banco perceberá pela guarda e deposito 1/2 •f. do valor, re
petindo-se esta commissão cada vez que exceder a um anno 
o tempo do deposito. 

Art. 10. O modo pratico de levar a effeito as operações 
do- banco c todas as cautelas não mencionadas nestes esta
tutos, mas necessarias pam acerto das operações e sua cco
DPfl•ia, sPrão determinadas no regimento interno. _ 

TITULO lU. 

Da administração do banco. 

Art. 11. O banco será administrado por uma directoria 
de tt·es membros, eleita na fôrma do art. 37. 

Art. 12. São attt·ibuições da directoria: t.•, organisar o 
regimento interno do banco, que estabelecerá o modo pratico 
de se effectuarem as operações, e. em que se marcaráõ os de
veres que competem a cada empregado e provisoriamente os 
ordenados que dcveráõ perceber e as fianças que devem pres· 
tar; 2. o, nomear e demittir os empregados do banco, quo 
poderão ser nacionaes ou estrangeiros; 3. o, pmmover por 
todos os modos a prosperidade do banco e fazer executar os 
seus estatutos e o regimento interno; 4.0

, requerer ao Go
verno a approvação de quaesquer alterações que se tiverem 
de fazer nestes estatutos na fôrma do art. 48, registrando-as 
em devido tempo nos regislros do commercio. 

l.lliS DE 1863. I'AJ:TE 11. 32. 
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Art. 13. Os mcrr;bros da dlrootorfa serão obrigados a con
servar em deposito no ~nco 40 aeções de que SE'jão pro~ 
prietarios, das quacs não poderão displir omquanto forctr'i 
membros da mesma. • · · 

Art. 14. nos membros da directoria se conservaráõ elfc
clivamcntc em serviço o presidente e um director. 

Art. 15. A dircctorin ~reunirá uma vez por semana par~:~ 
ddibcrar sobre as op~ações do ,banco, e.·extraoi'dinuriál 
mente sempre que os direCtoresde semana ocdEdfem. ,, 

Art. 16. A directorla dua·ará por tres annos. Compete-lhe 
nomear annualmente d'entre seus membros, um presidente 
o um secretario ; devendo este .escrever tit·cumstanciada
mcntc Q que fôr deliborado pela directoria em um livro 
de a elas, que serão assignadas pelos membros presentes. 

Al't. 17. J~m todas as deliberações decidir-se-Mo os ne
gocios á plumridade de voto. O membro vencido poderá 
declarar o seu voto na acta. 

Art. 18. As ordens, re&Oloções importantes e eorrespon
dencias serão assignadas pelo presidente e Secretario, e re-
gistradas em li•.ro pn>pri_o. . . 

Art. 19. Quando se achtlr impedido'uln membro da di
rectoria, será chamado um soppleote para oooupâr o seu lugar 
durante o impedimento, seguindo-se a ordem da votação dos 
mesmos supplentes; e no caso de empate a sorte decidirá. 

Art. 20. Como compensação de seus trabalhos e respon
sabilidade, terão os directores um honorario que será marcado 
definitivamente pela assembléa geral dos accionistas, devendo 
o presidente ter mais um qo,otl> qoe qualquer dos directores. 

Art. 21. Os membros da directoria e os empregados do 
banco serão individualm~ntc responsaveis pelQs abusos que 
commetlerem. · · · · 

Art. 22. Além da direétõria haver~o tl'és supplentes elei
tos pela rnrsma fórma que os membros della, os quaes 
subslituirái'i os directores nos seus impedimentos; e os em
pregados necessarios para os trabalhos do banoo, cujo nu
rucro dcvPI'Ü ser determini:uio pef~ wembléa geral dos ac
eiouist."IS "'' sll8 primeira reunião, e bem assim os seus vcn
cimen tos c fianças. 

TITULO IY. 

Dos noei onida 1. 

Art. 23. Serão considerados accionistas do banco toda a 
pessoa, cnr(lora~lio ou enlidad8 que possuir acçôes do banco, 
lJ\11'1' como prinwiros proprietarios, qm•r como Cf'ssionnrios. 
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Arl. :!_.. Ü.i accionistas só respontlcm pelo ~t~lor dn suas 
açções que podem ser doadas. vendida~. hypollrc(~;Hlas ou 
legadas ou por qualquer rórma tnmsrcridas em confurmi
dado dos estatutos. 
_, .• rt.. 25. Os accionistas de_ci!lOO' ou mai:;; ac~lles podem 
.otar ou serom votados para os cargos de e•eição do b~nco, 
~ccptua-se o cargo de director pa1·a o qual podem !Jer yo
~ mas não entrv em exercício. quem pelo nk"iios . não 
possoi~ quarenLa . acções. Dll r6rma do art. 13. · . ·· 

TriULO Y, 

Da assembléa gtral dos act:ionist(tS • 

• . Art. 26. A assembléa geral <)os Mdonistas. é a reurii11o 
d~:stcs, con~otada e constit.uida, em cl)nformidade com os 
estatutos. . . 
. ~Art. 27. A convocação da assembléa geral ~erá lugar- J'M' 
cpnvite da dircctoria e em edital firmado pt'lO Presidente e 
~etario, c publicado nt& _folhas. do pa.iz por dC'I dias ao 
·~· .... :,.· .. · .. ·. .. . . 
:. Art. 28. A assembléa geralsejulpm constituída, eStaifdó 
~Ua repreStmLado um· terfj.O do capital cffecUvo do llanoo, 
(,'9rrespondento aos aeeionistas que tem voto . 

.. Art. 29. Quando a assemb\éa geral não puder deliberar 
JWr ,falta do numero. se fará no•a con1ocação com as forma
lidades do art. 27, dedarando-se os motivos da nova con
vocação. Nesta reunião os votos prfJScntes, qualquer que 
s~ja o seu n.umero, cons\Htte assembléa geral • 
. , Art. 30. A assembléa geral Sf~ reunirá ordinariamente 

\ia<"ls vezes em J'.llho de eaõa anno, sendo a primeira reunião 
a.Lé o dia 15, e a segunda logo que~ commissão de enme 
dJ) e.ontas tiver conc.luido o seu. tra\lothQ.. Na pritneir& l'e\lf" 
QiãQ apresentará a .. d~reclofia • uana nposi(ip circúrnS.tlm.::. 
ciada do estado do eat.abeleciincnto. e se procederá á eleição 
da cornmissão do exame do contns. Na segunda reunião 
apresentará a eommissão de contas om rel>alorio d() exame 
feito, sendo depois sujeitas á approva.çllo as wn\as rla direc
toria. 

Art. 31. A asscmbiéa geral se reunirá exlraordimaria
mcntc sempre que a direcloria julgar conveniente ccHtvo
f·a~la on quando, for esta reunião exigida por numero dn 
v~cionistas <J11\l rC)ll'\lSI:ut•'lll Ulll I[Uar\o ou lllllÍS do capilul 
~IT.:clivo du h111eo. 
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Art. 32. Nas reunWes extraordinarias nüo lerá lugar dis
cussão alguma alheia ao objecto da convocação. 

Art. 33. Os votos dos accionistas na assembléa geral serão 
contados da maneira seguinte: por cinco acçõcs. um voto, 
por seis ~té dez dous votos, por onze a quinze tres votos, 
e assim por diante contando-se sempre cinco acções po1· 
um voto. 

Art. 34. Os accionistas impedidos ou ausentes não pode
rão ser representados por outros accionistas na eleição dos. 
direclores. · · 
. Art. 35. As firmas sociaes que forem accionistas serão 
reP,resentadas por um dos scrcios na reunião da assembléa 
geral. 

Art. 36. Nenhum accionista terá direito do votar na as
scmbléa geral não estando as suas acções devidamente re
gistradas no livro do banco com anticipação pelo menos 
de quarenta dias antes da reuni1lo. 

Art. 37. Nas votações por escrutinio secreto proccdcr
se-ha a chamada pela lista dos accionistas de quem se rece
berá a cedula, contendo no verso o numero do votos corres
pondente ás acções possuídas, a qual depois de conferida pela 
mesa será la11çada na urna. 

Art. 38. A assembléa geral será presidida pela direcloria 
até ser eleita a mesa quo deve presidir a continuação de seus 
trilbalhos. A mP~a da assembléa geral será composta do um 
presidcntn c dons secretarias eleitos por escrutínio secreto. 

Art. 39. Organisada a mesa da assembléa ger·al c apm· 
sentado pela directoria o relatorio, proceder-se-ha em acto 
sucecssivo a eleição do uma commissl!o de tres membros para 
o exame do balanço e operações do anno antecedente 

Art. 40. Trcs dias d~pois de eleita a commissão de contas 
reunir-se-ha de novo a assembléa geral dos accionislas para 
ouvir a leitura do parecer da com missão de contas e deliberai' 
o que fOr· necessario. Approvado o parecer, entender-sc-ha 
por essa appi'Ovação exonel'ada a directoria de qualquer res
ponsabilidade relativamente aos aclos anteriores. Nesta re
união será a directoria obrigada a prestar todos os esclare
cimenfos que exigir qnalquer dos accionistas. 

Art. U. Os directorl's ou membros da gcrencia e sup
plenles do bnnco serão substituídos annualmcntc na trrça 
parte. A antiguidade, e no caso de igual antiguidade, a 
sorte regulará a subslituição. 

Art. 42. Os directores e supplentcs não poderlío ser 
reeleitos dentro do primeiro anno contado da d:~ta da subs
tituição. 
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TITULO VI. 

Disposiçõ11 geraes. 

·Art. T.3. As acções restantes que não forem emittidas até 
·• installação do banco, se-Io-hão pela directoria permanente 
quando julgar conveniente, attendendo aos interesses do ban
co e seus accionistas. 

Art. !~4. A dissol_ução do banco terá lugar: t.o, expirando 
o prazo de sua duração se não fôr renovado ou prorogado. 
ou de sua pro rogação ou renovação; 2. o, quando fOr absor
l'ido o sen fundo de reserva e mais dez por cento do seu 
capital clfectivo; 3.0

, por deliberação da assembléa geral dos 
accionistas, uma vez provada a impossibilidade do ser preera~ 
chido ou por insufficiencia do capital, ou por outra causa, 
o intento e fim social, observando-se sempre as disposiçõtlS 
da legislação em relaçao a ·terceiros. 

Art. 45. Quando por alguma .das causas indicadas no ar
tigo antecedente tiver de dissolver--se o banco, será ch~ila 
pela assembléa geral dos accionistas uma commissão de tres 
membros, a qual será .incumbida da liquidação do banco, 
sendo guardadas as bases ma.rcadas pela assembléa geral 
dos accionistas, c ficando salvos os direitos de terceiros em 
conformidade-da legislação mercantil do paiz. 

Art. lJ6. As chaves do cofre do banco dcvcráõ estar uma 
em poder do presidente da directoria e outra do thcsourciro. 

Art. 4.7. Julgar-se-ha constituído o banco depois de ap
f>I'Ovados os seus estatutos pelo Governo, c depois de pl·cen
chidas as outras foJ'malidades exigidas pela legislação do paiz. 
O banco porém não começará a funccionaJ~ sem que tenha-so 
pl'lo menos realizado dez por cento do seu capital nominal. 

Art. 48. A alteração ou reforma destes est~tutos não 
poderá ter lugar senão por dehbcração da assembléa geral 
dos accionistas e approvação do Governo .. 

Art. 49. Na primeira reunião da assoMbléa geral se mar
cará o honorario dos directores o empregados. A determi
nação do honorario terá lugar antes da eleição da directoria 
permanente. 

Art. 50. O fundo de rese1·va não poderá ter outro destino 
que não srja fazer face aos desfalques solfridos pelo banco. 

Art. 51. Estes estatutos serão considerados approvados 
pelos subscriptores do ac~;"ões, que concorrerem para a no
mea•;ãn da com 111 issiio provisoria, eomposta d c I n•s HIP.Ill

bro.;, 'lil') dn·o imp•~trar a JHtoris<~•;;ío do li•w·~rno l!npo~rial 
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para a incot·poração do banco o appi'Ovação dtl seus estatutos, 
c pot· aquelles que subscrevêrão aeções, embora não compa
recessem na reunião proparatoria, para a qual fez-se publico 
convite. 

Art. 52. Na reunião preparaloria quo deve ter lugar 
para approvação destes estatutos, se procederá á eleição do 
que trata o artigo antecedente. Na acta desta reunião so 
fará expressa menção do :que nella oeeorret, sendo assig
nada pelos suhscriptores de ae~iles qoe se aeharem presentes. 
c approvar~m os estatutos. 

Art. 53. A commiss!lo provisoria depois de obtida do 
Governo a approvaçio dos estatutos, e depois de pt·eencbidas 
as outras formalidades quo exige a lei para começarem a 
funccionar as institui~ões de credito. convocará, ve•·illcandu 
acharem-se subscriptas tres mil ae~es ou mais, os aceio
nistas para eleição da direeloria permanente. e para fazerem 
a primeira entrada de dez por cento correspondente ao nu
mero de acções que possuirem. 

Cidade de Campos ·818 5 da· Dezembro de ·186~.-Dr. · 
Caetano Thoma:& Pinhei(Q"'-r;Ma,.rtl• de Carupflr{u~- Joi.9 
de Almeida PereiNt·Fil~ ' · · · · · · · 

DECltETO N. 3 .122 - de 10. de Julh!> 'de U63·. 
• '·:~·,..:~ '_J ',' : ·. ;'!- • '. : ' . ~ 

Concede á Companhia Inglczai-,Baqúl BHb.ua Gôld Milling Compauy, 
Limited- a neccssaria autorisâçao para runccionar ao lmperio. · · 

Altendendo ao que Me. requereu a Companhia lnglcza 
-Santa Barbara Gold Miniog Company, I.JraHoo-:..~ dcvida,.
mentl) representada p(l-1' seus agentes no lmperio, .e de ccm
formidade com a Minba immediata resolução de 6 do Maio 
ultimo, tomada sobre o- parecer da secção dos Ncgoeios do 
lmpcrio do Conselho de Estado. exarado em. ConsuiLa d~ 
19 de ·Fevereiro do corrente anno, Hei por bem conceder-lhe 
a necessaria autorisação J)al'a lavrar a mina de ouro-Pari-, 
situada no districto de l'wacicaba, ft·eguezia de Santa lkw
bara e Provincia de Miuàs Geraes, sujeitando-se ás -Leis c 
ltegulamentos do Brasil nos ooLos- que pràticar no paiz. 

Pedro do Alcantara Bellegnrde, do 1\lou Conselho, Mi
ubtro e Secretario de Eslado dos ~rgocios da Agriculluru, 



- 25t)-

Commercio e Obras P\ebUr.as, Assim o tenha entendido e 
faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em dez de Julho 
de· mil oitocentos sess~nta e tres, .qliadragesimo srgundo da 
lndependoncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua lUgestadu o lmper'adõr . 
. l ~~ : •. • I • ·· •. 

DECRETO N. 3.123-de jO 4e.Julbodo 186$ . ., .. 

netlir• novamente em vigtr a primeira pute .fio artigo trinta e dous 
404o. fle&ulameuto numero qiJ,atroçeotos oitenta e doUi de quatone de 

Novembro de mil oltoeelltos quarérlta e seis~ 

Hei por bem, de conformidade com a Minha lmmediata 
e].D)perial ResoluCfto de Oito ele 'Abril ultimo, tomada sobre 
roli$ulta da Secção de Justic;t' do Conselho de Estado, De-

. ·cretar o seguinte : 
;<.·Art. 1. • Fica novamente em vigor a primeira parte do 
artigo trinta e dous do Regulamento numero quatrocentos 
oitenta e dous de quatorze de Novembro de mil oitocentos 
quarenta e seis. 

Art. 2.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
:,J~io Lins Vieira Cansansllo .de Sinimbú, do Meu Conse

lho, Ministro e Secretario de &tado dos Negocios da Jus
Liça, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro em dez de Julho de mil oitocentos sessen
tà e tres, quadragesjmo segundo da lndependeneia e do lm· 
pe~o. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lin1 Vieira Can1amão de Sinimbú. 
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DECRETO N. 3.12~.- de 16 de Julho de 1863. 

Confirmn :1 conccs~llo de duas loterias ém beneficio d:Impetla, AssoeiaÇiio 
Typogr;ijihlca Fluminense. ·- · ' 

Altendendo ao que "Me representou almperial Associação 
Typographica Fluminense sobre as tres loterias concedidas 
"'" seu beneficio pelo Decreto n·. 908 de·t2 de Agosto de 
1857, c Conformando-me com as informações resultantes do 
exame a que se procedeu, na fórma da Lei n. 1. 099 de 18 de 
Setembro de 1860 e Decreto n. 2.874 de 31 de Dezembro de 
1861: Hei por bem Confirmar a concessão das duas loterias 
que resUio das tres concedidas pelo t'eferido Del'rcto n. 908 
de 12 de Agosto de 1857, com as clausulas de que o bene
ficio das mesmas será empr,egado em .apolioes da divida pu
blica inalienaveis, e que, dissolvida a Associação, serão as 
mesmas apolices recolbida,s~ ;10 Tbesouro, e rarão parte da sua 
receita. · · ' 

O Marquez de Abrantes, Cónselbeiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro.~.iec~tario. de. Estado dos Nego.cio~ Es
tmngeiros e interino dô$"'48 'Fnzeôda 'e Presidente áo Tribunal 
do Thesouro ~acionai, ,assim o tenha entenél.ido:e fáça exe
cutar. Palació do Rio de Janeiro em dezaseis de Julho de 
mil oitocentos sessen~a c tí:es, quadragesim~ ~gumlo da In; 
dt>pendencia e cJo lnip'erío. . . . - · · ·' 

Com a 1\ubrica ~- ~pa Magestade oJmperádor ~ r., , . 

-·- .,. 

DECRETO N. 3.t2!S- de 16 de Julho de 1863. 

F:Ieva a duzentós 'mil réis o ordenado de cento e ~inte mil réis do. 
Carcereiro da Cadêa da Cidade da· Campanha, na Provinc:ia de Minas· 
Gcracs. _ 

llci por bem J)ecretar o seguinte: 
Artigo Uni co. Fica elevado a duzentos mil réis o orde

nado de cento o vinte mil réis do Carcer~>iro da Cadêa da 
Cidade da Campanhll, na Província de Minas Geraes. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
~clho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
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Justiça, assim .o tenha entendido e faça executar. P.alacio 
4o Rio de Janeiro, em dezaseis de Julho de mil oitocentos 
JeQen~ e tces, quadragesimoseg~ojio ~a lndependencia e 
dO lmperio. 

Com a Rubrica de S.ua Magestade o l~perador. 

Joao Lins .f'itira .Canlansilo de Sinirnbú. 

DECRETO N. 3.126 -de· 16 de Julho de 1863. 

:Altera i organisaçllo do 4:• Batalhll:o de Intantarla do serviço actil·o 
da G.~~llL~nal da Provincia do Pará. 

!I' • 

J Âttendendo á proposta do Presidente da Província do 
ParA; Hei por bem Decretar o~ segui~te: . . 
-;Att: 1. • Ficão de!!ligados .4q~.' ~.· -~t~bão de In~antaria, 

qtil). coótinuará com o mesmô i:Utmerct·de,tómpanhias, cbm 
qó'é ·roi organisado, os Gua:rdas qu'alifi~dos 'nas Fregu_e,ziás 
de Santa Anna de Bojurú e S. 'V'tci:mte de' lnhangapy, da 
Província do Pàrá e revogado nesta parte o Decreto 
n. • 905 de 26 de Janeiro de 1852. 

Art. 2.• Fica creado nas Fnguezlas acima mencionadas 
um Batalhão de Infantaria de quatro companhias, com a 
designação de 36 do serviço activo, o qual terá a sua pa
rada no lugar que lhe r~r ~arca!lo pelo Presidente da Pro· 
vincia, na fórma da Lei. 

João Lins Vieira Cansanslfo de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Eitado dos Negocios da Justiça, 
·assim o tenha entendido e f~ça e~ecutar. Palaci!J do 'Rio 
de Janeiro em dezaseis C:lé · Julbo de mil oitocentos sessenta 
e tres, quadragesimo. segundo da l1,1dependencia e do lm-
perio. · · · · 

.. >{ :. ,· 

Com a Rubrica ~e Sua ·Magestade o Imperador. 

João Lins, Vieira. Ca,.sansao de Sinimbú. 

---
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Senhor. ~'0 Regulam~nt() · nrti'VI~:nri,n: 
pot· Aviso de 27 de Julho de 
ao Círúrgião-mór da :Armada 
os Omciaes, praças de pret e. mann,ft'lllrelln-.: Slitbl'ile!tttcli8·1M'Ia 
Quartel General da Marinha' 
impondo-lhe, no art. d. CVÉÍI"tHAMimuit!. ~iil'êllíhüitàl•lo. 

ciadamcnte~ comuo~·~'tt'tla;f~~.·~~J'ni-tij~~~q~;liia superior sobre o ri 
do •A•a~rA~A 

nlicn.nto N: ·· 3. í~~:í~T(:f~~t&lbô dé''t.~~;:!~~: 
·Det·ogll o §,15 do art. 7.0 llo R-la~ ~~.~~ .. ~~~b~36, de !5 

•de Feveretro de 1860, e manda ·tu~,~ 4~ ·aejao pre
sididas pelo Cirursíh::Jn~ da,~/:.,; ~ · . · •... 

: . ·: . ... ' ·~~·l-·-~. . .. . 

Hei por bem Decretar o sefJàfllfÃi: ···. ·. . 
As Juntas de Saude measaet.~... I.Qarlá.s~.·-Mrtl .• J.DI

peCI}Io dos offici.aet, praças. de j)Jet ... e\· .#Je ;,mar~.t· ·e 
empregados da Repartição da Marlnba,-wrioprti8ididbfelo 
Cirurgilio-m6r da Armada, queoon'tlnnará·a observa't''ó'iiis
poslo l'lo art. 13 do RegalarQento · provisorio, de 30 de Se-
tembro de 1857. · 

l'ica derogado o § 15 do art. 7.0 do Regulamento, que 
baixou com o Decreto n. 2.536, de 25 de Fevereiro c.le 1860, 
e mais disposições em contrario~ • '· '·' 
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-259-

Bellegatde, do Meu .... v •• ..., ... v, 

dos NegocJos da gri4::Uitünl,•1il1Ruà~wçao: 
que assim- ·o tenha encenellld(;l·<& exeeu111r 
Rio do Janeiro em dezoito de Julho de mil oitocentos S<~s-

i:~~r~,-~;~~a~~!eo. 
~ : ~ . ' ~ 

. ·~ 
e~gJ~ Íi9~et~]jp.~rial recebe em~ pagamento do empres
' U~no do '50:000~000 quo foi feito a(i"'Dr,~. Nicoláo ;itodri-
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gues dos Santos Frart~· ·Lei~,' em virtude do õont.racto 
de 17 de Dezembro de•1856, os tegointes.Yalores-:··" .... ·, 
. V O premio pela imputtaçlo de;28& ~4p1a6-»c". 

França Leite maMou . -vit' da EUTOl'R''" e·enWf«O\i:t<"&O· Go
verno na razão de 75~0() por individuo de- qualquer 
idade. . . . . . • . . . • • • • • • • • • . • • . • . .. • . • • • • • • • ~~ ~430~00 

2. o O valor da ferraria, bàrco dé ferro, ma; 
chinas, ferramentas, utt~sili~ e mais obj9~ 
e-xistentes no estabeleoiliJ~da Trapsi~ao~ :~~;-; :,: 
e dos quaea U111$~·-~ .._.etp:~ll'll~to ::. ~~.5'10~0 

3. • As cinco sesm~u-~qop_ QU\~:wa. · · 
pertencêrll.o ao Visconde de! S.·:~Iva.dor 'de. 
Campos, em que foi .. fundado .o estabeleci--
monto da Transilvania, ~-que. representão .a 
<irca superficial de 22.500:00Q braç4\s quadra• 
das ao preço de um .reaL cada :braça. • • • • • • •. 22: 500~000 

4. o As terras do estabelecimento da barra 
dó lUo Doce com •I• d .... ~· de frente e fun
dos ao rio Monsorá, eaJêdllndo-se sua área 
iuperficial em 9. 00.0. . · raças quadradas ao . 
pr~ço de um r~-'"" . .· -~·-· .~;Jt1~;t~t_' ,-; ~ ._,.~-~·9.~~000 

'?· • ~s bemfeitorias,;'JUq_, ·q;, ;Dr -~- ~q:ça· e' ..... ; . · 
le1te tmha realizadQ- ~qQ~as terras. e seu~ 
respeclivos estabclecimell~· todo no valor ton- · 
vcncionado de.. · 6:0oOJOOO 

;_ . .'' 
·81:~6Jooo -"""'"-.. -

: 'a.• 

O saldo de 3'1~ ~Nsulta a fuor do: Dr. Pranç~ 
I .. eite lhe será pago pel.~M'íra ·seguinte:.;_- · ' · . . 

t.o Em quatro leguas de terras de inferior q"ualidade 
sitas no districto de M'Onsará. contíguas á sesmaria do 
l1 iranga com a área superficial de 36.000.000 -bl:aças qua
dradas que o Dr: FrimÇa"1.ê1te ~omptli ·ao GMerno ao 
preço de meio real cada )~ra~ ... ~.: . • • • .. 18:000~000 

Em dinheiro que o'l)\il."'· Fmn~ "téite re; , , 
ccbcrá do Thesouro NHi:Õriât,_.,:: •· ~ •• : .\; ~; ~~ ·19:500J()OO 

37:500:t;(l0l) 

• 
Em virtude da transacção precedente passão para o Go-

verno todos c quacsquer direitos que o Dr. França 
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ubite• ·ther ~ntra os colonos- q.re mtr9duzio, soja por adian
tamento., emprestimos, { ou a outro titulo, cessando ipso 
·~- aj«ster e ~açleltqu&<~o· lheJmO; Dowtor tivesse 
-~'ftt'f1'~~~idAli" e6fim0s:.ê' ~etate, 

--~~-.lJn vii'tudé;'~rlVclii'··téYftida; ffunSa~P b {tot,ernó 
"'HWá'. desde já :o&'~ e-; '(lérlêl~ ~:rt:aiiíio .das. t~n:as,. tiem

feitórias, maetiin'li~; terramerttàs/óufeYlsUios e mais ,obj,ectos 
que .o Dr. Fr~oÇa · teit~ lU~ . transfere , no eiltado em 
que se acharem, f>en- como. o ~netSIBO Doutor fica na posse 
e d'ominio das. qP&ti"ó· ife,guj!{· d6 tem- que lhe silo· vendi .. 

Ofd~ no districto de H0D8ó~á; e a cuj_a:. medição e d~mar-
1élâçllo o Governo em . teJ,U~ mandata; proceder.. . 

'":·Aceitas pelo Dr. Nicoláo ,Rqdrigues dos Santos França 
Leite todas e cada uma· 'tfag· condições que Deão cxa
J'adas, considcrão-se por esta rórma . terminadas e solvidas 
quaesq~cr reclamações d9 P,l~O D~o~r ~qntra o ~stado, 
•p~ovementes da fupd~o .. dq ps~bçle!=HQen,~. C:Cl!Onia~ do 
R10 Doée; bem como o- GoVem<n:lonera o- Dr •. ::FránÇtl'Lelte 
~s encargos que clle tomóu a !li naquclla ru~dação. 
· Palacio do. Rio de .Ja~ro edl 16 d~ Julbo de 1S63. -. 
·~f!tlrq~de A.lcantata Bt:lltgartle •. ,~ 
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DECRETO N. 3.129-.de 23 de J'ulho de 1863 •. 

Con6rma a concessllo de duas l!!.._tet• em benelleio c~UoiJ,.; à.ifatriz 
de Nossa Senhora do Livramen 4o -QaD!I~lA&~~ da 
Parabyba. . .... ,. , . •. . , . . 

Attendendo ao que Me representou P~ro R~rlgoes das 
Neves, Da ,ualidad_ e de p.~. _ . ~'_em_. ,~ cMim_ tt.rlz 
d!' Nossa Senhora ,~ -IJ~~~·~~-.P~;;~ro:
'Vmcia da Parahy~,~-.11®, ·,.'di;ta~J0.~1CO,Déedidu pe~o 

~::'ó~r~~o Oil!·=~crt • : . ! ' I ~·· ':,, ~o~é ~n:.tle~~ 
i~rormações ~esultantes 4Jo exa~e "á que: :se procedeu, na 
forma da Le1 n.o 1.099 'de ,18 de: Setembro de 1860, e 
Decreto n. o 2.874. de 31 de Dezembro de 1861 : Hei por 
hem Confirma-las com a mesmà. cl~usuta expressa no re
ferido Decreto n. o 1.028 de B'de Agosto de 1859. 

O Marquez de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Ministro e ~rio de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e interino dos, da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro N~- assim o tenha entendido 
e faça executar. Pé1aôlo"'~~JaDelró .em ·vinte tres 
de Julho de mil o~~~- .. ~a tfJ';;,g~simo 
segundo da lndopenãenai'~ltó- llbperio. > · <~ :· · ., 

Com a Rubricl M-~r~ses~:P~~~-: ·. 

·.f> ~ ... ~~~i de .A b_!',ant~• • _ 

Alterando a tarifi! ~e <deve ·~-~po~1~e p-iefi'OS~ ba
gagens e mercadonas lfa Eátiicia~'41e D •. P.ctro·, U· .. na· part. 
sómenle que trata do1 rret&<llel{l:íle·ltâeaws . ..,.,..., R.Oieio 
e vice-versa. · · ' 

Hei por bem Orocnar que se ooservem as taruas c in
strucções que devem regular· o transporte de passageiros, 
bagagens e mercadorias da Estrada de ferro de D. Pedro 11, 
approvadas pelo Decreto n.• 3.0-iS de 3 de Fevereiro do 
corrente anno com a seguinte alteração: - Nos despaches 



-263-
4a esta~o de MactCOs -para a do Rodeio e vice-versa serllo 
eobrados os fretes pelo dobro do que está marcado na res-
~tabella• ;·.··~· ---;. :;. ' '.··'. . . .·' 
~Pédro de Alcantara· Bellegarde', · cJo; Meu Conselho., Mi· 
•istro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
CQmmercio e Obras. PuJ>lieas, assim o tenha entendido e 
~'executar. PAlació'~o'"'ll•ideJlàneiro em •vinte 'quatro 
llfi.tJütb6! tJé: ~: • •t~dtliBéíímo 
~ao flt:itff&~efáNSI\Cid'11tripelio.' · ,.: .,., · ,,,~~..• • 
·-=ll~;:·,/;.:~'~ü;(~~-1!,~~~:· ,;.-•il•.,; .! •• 

~- un,<i~tJl,.f..YqÍ»~~-~~~~~~a~~de ,r lmpêr~~Qr~·:: 
:p.flJi*tktA~a Belldgarie-: 

írtmCi\ETo N!' 3~~-~_r-ü":_~' .,j l_:·-n, __ nt6~o d'''i864t.· ~ .__ _i,~:~\~.nq~·~~;.· .-trct»r• i!-~~:-~ 
>.11J"I..,-,, f· · ' ,. •• \to'· . · -. •. - • • ·_:··,. . ·~ 
'AfitiO_ v• às eoodiçUes_~· a oo~o:«14r.:U. .. ubo ."-bre 4 mar 
. · ~leDiDmúaiiiDe • rut:ft_c&_._ _ idG'!~ctilf•llf'do Impe-
.t •~ac~or. em S.Chriltovlo. · ·: · ··' : · · · · 

: ~~ei -~r be~. ap;;ovi~b;.5~ .celebrado nesta data por 
Pedro de AI cantara Bellegarile; ao Meu Conselho, Ministro e 
B,ecreLario de Estado dos ~egocto8 aa Agricultura, Commercio 
1t0b~as Publicas, com ot·~aos Antonio Dias de.Souza 
Castro e José Pereira Tava~;:~ra a formaçlo de uma com
panhia que tem ,por object:o'a conscrucçlo de um caminho 
ao)»re o mar para commonfcar .a· nla da· 'úóilo, no Saco do 
Alrer•; ,eom -a do •mPet"afl!rt:ll!~.ii(:C-.~tova~~ con~ 
di~ a que se refere o IJflctéU) n. S. 074 de 23 de Abril do 
~re~te an11o, eqqe -~~-~~'P' ~w~s ~lo m~!'lo 
JIIaistto e Secrétario ãê' i: que· a~PSlm o unha entendido 
eifaça executar~ ·PalãéiO:·d01l10 de Janeiro, em Tinte·cinco 
ele Julho de mil oitocentos seaenta e tres, qtladragesimo 
~ndo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua }fagestade o Imperador .J 

Pedro de A/cantara Bellegarde_. 



Ciaosulas -preaerlpta · • •AilW.IO '8lu .tle !So..a l(lutito • 
José Pereira Tawarea., 1)11b'a a.ee ....... e ;de-· .e...a• 
nho sobre o mar, que eo-ualque a rua. ; ... • .(;eJ>Oa •• 
do lmper!lder, e111 S. Ch~to~íi· eO,'l' ,o .~ü,o ~o ._.f,eres 

· Junto 6 r11a da Uul1lo, em -•p....-eíí.-·ü ~c!Ntô -a. o 
3.074 de ~8 de A.ltril de t88á. · · ·· ·: · · 

V Os empre,zar.ios ÁOte·-~~;~lf•ll ÍÓé 
Pereira Tavares sl~~~-.. PPI:.Ji,•~~~..a~ 
nyma, o_u commandi~.,i'?);M~ pn.çprpo~~m.,. a Çoostruir 
um. cammbo .em aw~~~H'J.I41l~rôa em 
S. 'Cbristovão coma ~~-;ió'4,'H"er~.ifhi':J;ióba .'técta tra
çada na conformidade .ia planta approJ,ada pelo Governo. 

2, •. Os em preta rios .obtiglió~ a á'(1resentar as. plantas cir~ 
cumstanciadas dos terrenos-.adjacentes ao caminbQ que pre
tendem abrir; e bem a5$im os desenbos.em 4etalhede todas 
as pontes e mais obras'~ w<>Jectadas, 890Qipanbadas de uma 
memoria descripliva. , ' ,. · · .. · · :. . · . :· 

3. • As plantas e mais deseMios, e memorias~, serão entre
gues em duplicata á. Sec]_etaria de Estado do11 Negocios da Agri
cultura, Co~merci~:e~ .. ,P.~~jc~ e, d~póis ~.approvados 
pelo respectivo Maa.iitto,;:'~® as :pla .. e desépboiJ rubri
cados :pela director.,d,.~ ~l ~r.~~!dtl rM*'f~t~Ataria, 
devera um dos exemplares. ser ,entregue aos emprezar10s para 
regular ~ execução c;l9~\fla~t!P~; ~:o. o,.•~~""~' .~rc~.i~!l.cl9J.lll 

$ef.~~~~~mÍnhJ ··t~;f~'íã~~A'·1a~·~;t,=,'~.l~rá 
ca1çado ou macadamisado -~ f.IWI·:p~~-- ~mmodo 
traosito·.a ·~Oda es,Me. ie. 49.~~,; .fo'-~.J.adp ~'MA._r~rá 
amparado por um C$5;.~ ~~t~ .. CJO·W4f);c~1 1l :de--
vida segurança •. '"· \.··t ••.. :: .... ";.<,;Ü. •t·H-. n:::.. ~.:.·--.' 

5.• Os em,pr~'GJI •. ~~· ;• • 
desembarque, um ,pa,t~t' rPYIO.;il-~9-~ ~Q ,AI ... 
fer~s, , ficando p,robibla.o .. 4>,~~8.~eJÂp~JiCP,:~\~,. 
maa~ extensão do,~.~~~OJ·-:·;ti•, .,, :: :~>· ·•;>i"t~-"'~· ~~H:.,.,·". ; 
_ 6.• Os emprez~~~~\f!~~~a.'~~rJiv.~1!tes.pQ~~ 

c;Ie ferro.ou depe4fD:t~~1.f\IWQil~ilifs.,p~s, .$6\l,cip 
a prim<'im ep.tr..e.,a:~ •. <T· • !Jf>~H: j}lfe~ ... }/P.fes, a se.
guoda -ent~ea \lba,,~''·~ .·, .t§~~oa.~~"'_.:~~~rp. 
entre esta Uba .e a.prl»fl:~e ._.Cbrall,tQl!~.u' ·r:- :0 . ,, , 1 . 

. 7. • As pontes .te,râO;il! fl~ões. ~8.[~~~ .,1;18,.,pl•nita ~ c;l...
simhos, na fórma d.a t.OP~ifio 3.•, ejteJilO.Il . .altora Fneciessaria 
para prestar commoda navegáção por baixo dellas a barcos 
de pequeno bordo, que demaruleQl o capaJ do mangue da 
cidade nova. 

!V Os emprezarios obrigAo-se a aterrar o espaço compre
ben~ido entre o ea1ra.inho projectado e QS canaes tra~ndos na 
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planta. sondo um em continaaçlo do do mangue da cidade 
l~Ufdj e outro contorneando o liltoral de S. Christov.Ao para 
fârjtasão ás aguas do rio Maracanã, e outros que deaem
~ no mesmo liUoral. Pertencerá aos emprezarios o esp~o 
aterrado, de que trata esta condição. 

9.• Este espaço será aterrado até a necessaria altura, de 
~aQelta, que as ag\las)anvedas na 8Ua superflcie, possão es_
MP (.llta os canf.e& qu.,•o: CGmprekendl'fD; ou para o. eaón· 

-~:e!~~;e~~~~--Bll~ .pode~lo fazer o aterro com sub~ 
.it'inellls que aejoo nocivas á saude publica. · 
;:::()s.atArros que fizerem os cmprezarios na parto oontigua 
aos canaes já mencionados scrlio contidos por muralhas qu" 
&étlhlio as dimensões ntlcesSarias de ·modo que o aterro nlio 
Mst esboroar e deteriorar os ·mesmos cnnaes. · 
;<f·H. Os emprezarios se obrigllo, durante o tempo de· lel.t 
~tracsto, a nlio impedir de modo algum a navegaçlo: de 
canal que separa o liltoral das suas obras, e as sabidas fnaft-
~as na planta. · · · ' · 
~· ' t2; Os trabalhos comeoaráõ dentro de seis mezes, a contar 
•'data da approvação das plantas, na conformidade do que 
Ai$t)õe o decreto já citado, e deveráõ ficar conclui dos no es
Jãço de oito annos sob "PC'DI c;le 10:00~ de multa. Se por 
4Aiquer circumstaocia, independente da vontade: dos etn• 
i~Qzàrios, fôt mister prorogar os praws acima declarados , 
'covera:to o poderá fazer a requerimento dos mesmos «tin· 
~rios e PJr um novo D~reto. 
;"13. As obras serAo fticalisadas por um engenheiro oo-
llie,lldo pelo Govern~ o j_qUI.hleYetá ercàrnioar se todas- as 
Gfi·usulas impostas slo riforOIÍilmenté cumpridas. , 
-~;U. Das decbões do Eosenhejr~ fls.Pal do Governo haverá 
~· Jl(lr.t o Minist-ro e Secmtar.io de Estado dos Negocios 
4i~'AiriOYUure, Comme~io e Obras Publicas, o qaal, ouvindo 
•'i!Rlpre,;arlos, e, se julgar conveniente, a secção re&pe!}Uv~ 
fm.COnselho de .Estado, decidirá sem appellação. ' , 
· -~t5. Os .emprezados S6t'liO: ob.-igad6s a conservar ern J,om 
.do o caminho e as pontes, durante o tempo deste con· 
fttlc!to, e findo elle, a ra~er entrega do mesmo caminho o 
)MbteS ao Governo no es~do em que se acharem no acto di\l 
obra. ser julgada pelo mesmo Governo, de todo coócluiila, 
Q pena de se mand11r proceder em um e outro caso aos re-
pàros á custa da cmpreza. · 

f6. Em compensação das despezas feitas, gozaráõ os 
emprezarios do direito de cobrar, durante o tempo deste 
cootracto, as taxas de passagens, constantes da tabella an
nexa, em duas barreiras, que para esse fim poderão esta
belecer, por uma vez sómente, nos lttiilfCS 'I.UC julgarem 

WS DE 1863. PARTE 11. 3l. 
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mais convenientes logo que o caminho ou parte dclle off,~recer 
transito. Nenhuma das barreiras referidas poderá ser coiJo.:. 
cada na rua Já existente do Saco do Alferes, nem na do 
Imperador, cuja communicaçiio para o embarque deverá 
ficar livre ao publico. 

17. Fica garantida aos emprezarios a posse livre de qual
quer onus de todo o terreno que elles 'ierem a aterrar no 
e~aço comprehendido entre· o caminho e os canae8 aeima 
citados. Poderão igualmente os emprezarios, em teda a ex..: 
tensão do caminho que construirem do lado do mar, fàzer 
docas e os trapiches que entenderem conyenicntes, ficando 
salvo ao Governo o direito de fisealisaçlió e de marcar a taxa 
que devem perceber. · . 

18. O presente contracto durará por tempo do noventa 
:mnos, findos os quaes, os possuidores dos terrenos com~ 
prohendidos neste contracto, serão obrlgados·a pagar o fôro 
dos mesmos terrenos á lllma. Camara Municipal, ou a quem 
do direito pertencer. 

19. Ficllo isentos de pagar taxa do passagem pelo sobre
dito caminho: f.•, os parochos, ou quaesqucr sacerdotes em 
acto do seu mlnisterio, eaquélles que os acompanharem do 
opa; 2.•, a comitiva imperial; 3.•, as deputaçoes do ambas 
as camaras legislativas; 4.•, os officiaes generaes i:!m uni
forme; 5.•, os magistradosoofficiaes do justiça em actodo 
seu mi nisterio ; 6. •, a tropa em serviço ; 7. •, os correios o 
ordenanças das Secretarias de Estado, estando fardados; 8. •, 
os fiscacs c guardas 11m diligencia de seus omtios; 9. •, os 
pedestres e quaesquer outros ágentes policiaes em- serviço 
publico. Outrosim ficllo isentos da mesma taxa os generos 
que forem rcconhecidamonte de propriedade nacional. 

20. Fica permittida, na conformidade da lei de 9 de Se
tembro de 1826, c do art. 1'Tda·de 29 de AgQ~ln de 1828, 
a desapropriação dos terrenog e edificios que forem neces
sarios para a conslrucçllo do referido caminho, sendo os res
pectivos proprictarios competentemente indemnisados pelos 
t~mprczarios da quantia em que forem avaliados. ' 
• 2J . O Governo concederá aos einprezarioi os guardas ne· 
cessarios para manter a ordem no caminho, sendo porém 
pagos pelos mesmos cmprezarios, emquanto delles preci
sarem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Julho de 1863.- Pt· 
dro de .4/cantara Del/egarde. 
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......_Ua a queae refere o arb-t8 das olauaulas preaarlptas 
... r Decreto des&a data a Aatoalo Dias de Souza Caatro 
e olos45 Pereira Tavares .Para a eonstrueçAo de DJD eaJDI· 
alao sobre o mar, que eommualque a rua da Ualáõ eoa 
a •• Imperador. 

Qualq11er pessoa com carga ou sem ella. • • • . . . . . . 40 réis. 
Cavàlleiros .• ,'. . . . • • • • • . • • . • . . • • • . . • • . . . . . . . . 80 » 
ue«u, bois e cavallos... . . • • . . . • • . • • • . . . • . . . . 80 » 
A ifltnàes com carga • • . • . • • . • . .. .. • • • • . .. • . . • . 80 >> 
Cittoças, carros; carrinhos de um animal. . . . . • • 80 » 
Dltál; ditos, ditos do dous animacs .•••..•....... 160 >> 
Ca~ros de eixo movei de uma a duas juntas de boi& 

êàrrégados, (urn).. . . . • • • . . • . • . . • . . . • . . • • . .. 160 >> 
Dit<)s idem idem idem vasios (um) ...••....•.... 160 » 
Ditos idem de lres a quatro juntas carregados ou 

vasios, (um) ...•................•....... -; .• 200 » 
Carruaiens de duas a quatro rodas e dous n quatro 

animaes, (por animal). . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 80 » 
Po~os c carneiros (um)...... • .. . . . . . • . . • . . . .. 40 » 

' Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Julho de 1863. -' 
Pedro de A! cantara Dcllcua~df • 

.... ,. 
DECHh'TO N. 3.!32-dc 27 de Julho de 18G3. 

Appró,:~ as modificaçocs do r.®IDlct~e"'ncampaçno da Companhia 
' · i'ío Afticuey. . 

. · Hei pot· bem approvar as modificações do conlracto de 
~ncampação da Companhia do 1\fucury, cujas clausulas com 
este baixáo asllignadas por Pedro de Alcantara Bellegarde, 
do Meu Conselho, Ministro' c SecretaJ'io de Estado dos Ne
gocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio 
de Janeiro aos vinlc sete dias do mez de Julho de mil oito-

• centos sessenta c t•·es, quadragcsimo segundo da lnde
f'l'Udcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Pedro de ..ilcantara Bcllrgrt.rde. 
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Concllçctes para modiDt>~Ao · do eoatraeCo de eaeampação 
da Companhia du Bueurr, appraYadas pelo Deereto a.o 
:1.·132 de 2"7 de .Julho de t883. 

t.• 

A Companhia do 1\Jucury rrnuncia em favor do Governo 
a importancia de noventa e cinco contos novecentos cin
coenta c cinco mil oitocento!!. oitenta e oito réis (95:9~88) 
em que importão, segundo a apreciação do Commissario 
arbitro do mesmo Governo, ás dividas actlvas da Compa
nhia contra os colonos e outros devedores, sendo aquellas 
no valor de sessenta e um contos duzentos e trinta mil e 
oitenta e tres réis (61:230~083) e estas no de trinta.equatro 
contos setecentos vinte c cinco mil oitocentos o cinco réis 
(34:725~805). 

Na qualidade de ·cessionario .fica o GoTerno substltuido 
em todos os direitos da Companhia contra todos aquelles 
devedores, para o que a Companhia rará entrega dos tí
tulos, ou documentos que justifiquem taes dividas e b«'m 
assim das quantias que por conta dellas· tiver cobrado, de
pois da apuração feita pelos Cornmissarios da liquidação. 

3.• 

Como unica cornpensaçlio da renuncia que fica declarada, 
o Governo concedo á Companhia em terras publicas o valor 
de quarenta e sete contos n~vecentos setenta e sete. mil bo
vecenlos quarenta c quatro réis (4.7:97'7~9.,4.) , correspon
dente á metade da somrna total das dividas que ella lho 
transfere. Estas terra~ serão entregues á Companhia sob 
as mesmas condições das que pelos arts. 5. • e o~ • do con
tracto de cncampação deve ella receber nas margens dos 
rios Mucury e Todos os Santos. 

4.• 

Fica estipulado que o preço mini mo de quo.. falia o art. 5. • 
do contracto de encampaçlio, será o de meio real a braça 
quadrada para todas as terras que a f.ompanhia tem are
ceber por aquelll~ contracto c pela condição 3. • deste. 

E aceitas pelo Governo todas e <'ada urna das clausulas 
precedentes, considerão-se por tal fórrna solvidas quacsqucr 
divergcncias entre os C2rnmissarios Arbilros do Governo e 
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da Companhia sobre a liquidação della, e para sempre re
nunciados, por urna e outra parte, os direitos a toda in
dernnisaçllo ou reposiçllo além das que expressao os artigos 
precedentes. 

Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Julho de 1863.
Pedro de Alcantara Bellegarde. 

DECRETO N. 3.133-de 31 de Julho de 1863. 

Altera as disposições dos arts. 3! e 33 dos Estatutos da <=!lixa de Econo-
mias da Cidade da Bahia. ----- ------·-

Attendendo ao que Me representou a Direcção da Caixa de 
Economias da Cidade da Ballia autorisada pela assembléa ge
ral dos respectivos accionistas, e Tendo ouvido a Secçllo de 
Fazenda do Conselho de Estado: Hei por bem Mandar que vi
cot:em os .Estatutos da referida Caixa, approvados pelo Decreto 
n. 2.54.0 de 3 de Março de 1860, .com as àddições e modifi
cações feitas pelo mesmo Decreto na parte que nllo for'em 
oppostas ás seguintes alteràções : 

1. • No art. 32 onde diz- quinhentas- diga-se- duzen
tas-; o rnais como está. 
, -- 2.• No art. 33, que eleva a sete o numero dos membros 
que compoem a Direcçllo, é esse numero reduzido a cinco; 

.Jleando em tudo o mais subsistente o referido art. 33 • 
. Q Marquez de· Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 

-do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Es
:trangeiros, e interino dos da Fazend11 e Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um de Julho 
de mil oitocentos sessenta c tros, quadragesimo segundo 
da Jndependencia e do Imperio. 

- Com a Rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

Marque: de Abrante1. 
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DECRETO N. 3.134- de 31 de Julho de t8G3. 

Confirma a concessllo de tres lot~ias para as obras das Ma&rizes do 
Curvello, Montes Claros e outras, -na l'ro,·incia de Minas Gerae&. 

Attendendo ao qu·c Me represcntáriio o Proyedor e .1\le·. 
sarios da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz 
do .Curvello, o Parocho e demais Membros da commissllo 
das obras da Matrit de Montes Claros, a Camara Municipal 
de S. Romão, a Mesa Administrativa da Irmandade do San
tíssimo Sacramento da Matriz dp Grão Mogol, c além disso 
às informações dadas pela Presidencia da Província sobre as 
Matrizes de Contendas, Januaria e Barra do Rio das Velhas, 
todas na Província de Minas Geraes, sobre.as quatro loterias 
eoncedidas pelo Decre(o n. 1.030 de 22 de Agosto de 1859, 
em beneficio das obras e outros objectos de que necessitltrem 
as referidas Matrizes, e Conformando-me com as informa
ÇÕE-S resultantes do exame a que se procedeu, na fórma da Lei 
n. 1.099 de 18 de Setembro de 1860 eDect·eto n. 2.874 de 31 
de Dezembro de 186l: llei por bem Confirmar a concessão 
das tres loterias, que rcstllo da&·quatro concedidas pelo re
ferido Decreto o. 1. 030 de 22 de Agosto de 1859, com as 
mesmas clausulas da concessão. 

O l\larquez de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador· 
do lmperio, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Es~ 
trungeiros o interino dos da Fazenda c Presidente do Tribunal 
do Tbesouro 1'\acional, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Uio de Janeiro em trinta.e um de Julho de 
mil oitocentos sessenta e tres, quadt·agesimo segundo da In
dependencia e do Imperio. 

. . 
Com a Rubrica de iua Magcstadq Q, lmpcra(lor. 

Marque'. de Abra11le1. 

DECRETO N. 3.135- de 31 de Julho de 18G3. 

Confirma a conccssllo de 41oas 'loterias para ns obras do Hospital da 
Santa Cusa de .Miscricordia da 'Ciilãde de ~. Joao d'EI·Rei, ua l'ro
vincia de Minas Gcrues. 

Altendrndo no que 1\le representou a 1\lesa Adminislrali\'a 
do llospilal da Sauta Casa de .Miserícolúia d<~. Cidade de 



-271-

S. Jollo d'EI-Rel, na Provincia de :Minas Geraes, sobre as 
quatro loterias concedidas pelo Decreto n. o 99~ de 22 de 
Setembro de 1858 para o estabelecimento e manutenção 
de um recolhimento em que se eduquem as suas expostas, 
e Conformando-me com as informações resultantes do exame 
a que- se procedeu, na fórma da Lei n. • f .099 de 18 de Se
tembro de 1860 e Decreto n.o 2.874. de 31 de Dezembro de 
t861: Hei por bem Confirmar a concessão das duas loterias, 
que restll9 das quatro concedidas pulo Decreto n.• 994 de 22 
do Setembro de 1858, com as mesmas clausulas da concessão. 
· O 1\farquez de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies 
Estrangeiros e interino dos da Fazenda e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
~xeeutar. Palacio do Rio do Janeiro em trinta e um do 
Julho de mil oitocentos sessenta e tres, quadragesimo 118· 
guodo da Independencia e do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Marque:: de Abrante.. 

''.DECRETO N. 3.136- de 31 de Jylbo de f863.' 

Promulga a C.RI!Y~nrllo_ Con~!_!l_ar .celebrada em 9 de Fevereiro do cor
rente anuo entre o Bráiíl e o Remo de ~paaba, para regular os di
reitos, privilêglos e immúnidades reeipro as os Cousules, Viee·Con

. aulea e Cbancelleres, bem como ali' Cuoeçoes o obi'lgãÇõês a que OeD.o 
reapec:tivamente sujeitos I)OI dous paizes. 

Jlavendo-so concluido e assignodo nesta Cõrte, no dia 9 
de Fevereiro ultimo, uma Convenção entre o Brasil e o 
Reíno·da Hespanha, para regular os direitos, privilegias e 
immunidades reciproc&s dos Consoles, Vice-Consoles e Chan
celleres, bem como as funcções e obrigações a que Ocão res
pectivamente sujeitoa nos dous paizes, e tendo sido esse acto 
ratificado, e trocadas as ratificações na mesma Côrte aos 24. 
dias do corrente mez: Hei por bem mandar que a dita Con
ven~lio sPja observada e cumprida inteiramente como nella 
se contém. 

O 1\farquez de Abranles, Senador do Imperio, Conselheiro 
de Estado, 1\finlstro e Secrt>tario de Estado dos Negocios Es-
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trangeiros, o tenha assim entendido c faça ext!cutar, com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro,· aps trinta 
e um do mez de Julho de mil oitocentos sessenta e tres; qua• 
dragesimo segundo da lndependencia é do lmperio, . 

Com a Rubrica de Sua Magest.adp o lnlperador, 

Marque~. de A6raritiJ. 

Nós, D. Pedro 11, Imperado~ Constitucional e ·D.,fensor 
Perpetuo do Brasil, etc. Fazemos saber a todos os que a pre· 
sente Carta de confirmação, appronção e ratificação virem, 
que aos nove dias do mez de Fevereiro do corrente anno, se 
concluio e assignou-se nesta Córte do Rio de Janeiro, entre 
Nós e Sua .Magestado a Rainha de Hespaoha, pelos respectivos 
Plenipotenciarios, .que ~e achavlio munidos dos _competentes 
plenos poderes, uma Convenção Consular dô tbeor seguinte : 

Co.nvenção consular .entre o Bra•il e a Be1panha. 

Sua 1\fagestadc o Imperador do Brasil e Sua Magestade a 
Rainha das Hespanhas, animados do reciproco desejo de es
tl'citar cada vez mais os laços de amizade, que t.ao felizmente 
snbsist~m entre as duas nações, dando ás relações commer· 
ciaes todo o des•,nvolvimento possível, e a mais ampl~ pro· -
tecçãô aos interesses de seus respectivos subdit<>s, recónhe
cõrão que, para- conseguir este fim, um dos meios mais em-

. cazes seria cel~brar uma Conveoçllo especial com o objecto 
de fixar, de uma maneira clara e definitiva, os dirct!iios, pri
vilegio$ e immunidades dos funeeionarios consulares, e de· 
terminar as obrigações a que Ocaráõ sujeitos nos do11s paizes. 

E para esse fim nomeárão seus Pleoipotenciarios, a saber: 
· Sua .Magéstado· o Imperador du Brasil o Sr •. MarquP' de 
Abra.ntes, Senador do lmperio, Conselheiro de.&tado, Vea. 
dor de Sua .Magestado a Imperatriz; Grii-Cruz da Ordem lm.o 
perial do Cruzeiro, Grande Dignitario da Ordem d11 Rosa, 
Grã-Cruz da Ueal Ordem Constantiniana das Duas SiciUas, 
Ministro e Secretario de l~tado dos Nego.cios Estrangeiros. 

E Sua Magestade a Bainha das Uespanbas o Sr. Dom Juan 
Illanco del Valle, Cavalleiro Grã-Cruz da Real. Ordem de 
Isabel a Catholica, Commendador da lleale Distincla Ordem 
de Carlos UI, Cavalleiro da Ordem Imperial da lt'giúo de 
Uonra de França, Deputado ás Côrtes e Seu Ministro 1\esi .. 
dente no mo de Janeiro. 
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,~ Oi quaes, tlepois tlc sa lerem comrriunicado os seus pleno~ 
,PO!Ieres~ que forão achados em boa e devida fórma, conviérllo 
p"''ifligos seguintes: · ·· .~-
.· · ~rt. L• Cada uma das altn-']}àrtes éontraetànles terá a 
ntcnldade de nomear Coti$1ifél' getaes, Consoles e -Vice-Con
sal~, para os por~os~ .. ~idfdes ~ou lugares do territorio ·da 
ciutra, · reservando:-Je1)1'Mfe1~_.,.~ptttar qlialqoér.loeaU
dade on_de nllo julgue,:~~leate o estabelecimento de taes 
fonecfonarios. '· · ' '"·'lf • 
~-·· Art. 2.• os· Consules goracs, Con:;ules e Yice-Consulcs. 
~~~s pelo Brasil e pela. Hespanha, ~ão poderão cntrat· 
JIO él:iorCiclo de suas-f'uncç~es sam que previamente subméttlio 
.M)fbspeétivas nomeaçtfes á approvação do Governo territorial • 
..... ~Jitijnhão o competente Exequ~tur; que lhes será expedido 
<,·t.flltUltamente, e pela fótma estábt>lecida em cada paiz.. · 
~!-'r-As a~toridades actministrativas c judichil'las do distrlcto em 
~~ tiverem de re.sidir estes f'an1:éiona_rio8, á vista do Etre
~tur, os reconhecnráõ tmm&ti'atamente no exercício dê 
.P 8ilils àttribuic;ões, e os fârlio goiar&s prçrogntivas o privUc-

atos lnherentes no seu cargo. · 
. eadn uma das altas partes contrnctantes se reserva o 

direito de annullar o Exequalur de qualquer dos ditos func-
eiooarios, quando assim o julgar conveniente, manifestando 

motivos que a isso a indu~irilo. 
3.• Os Consoles goraes, Consulcs e Tice~Consu.Jel tes

''"fti!!M'iwo,!f· gozaráõ, em ambos os paizes, ·dos privilegios pro
seu emprego, tacs ·como, isenção do alcüamentoll roi
de todas as contribuições directas, tanto pessoaes 

li!lrias e sumptuari&s1 -sa-lvo se forem cidadãos do 
quo:residão, ou ·possttinmt 'bens hnmoveis ou excr
commercio, potquo nestes casos- Hcaráõ sujeitos ans 

encugos é taxas que os nacionaes. 
disto, e8tes· :runccionarios da immunldado 

-~,._m,, cx(:eplto pelos crimes que, srgundo as Leis do Brasil, 
Rança, e pelos delicto!l qualificados r.qmo 8rn

Codigo Penal de Hespanha, e; se forem oontniêl'· 
~"'lifil\'les;' poderAo ser presos em·consequéncill do suas o-pe..-çOcs 

o. . < 
.. · collocar sobro a. porta extcrim: da casa de sua 

~dcncia, o escudo das armas de-sua na("dO, com o se~uinto 
ff ·legenda -Consulado do Brasil oo Consulado da Hcspnnba:-; 
·: _e;' nos dias do solcri1nidades publicas, · nacionacs ou reli
~losas, padcrão arvorar a bandeira de sua nação sebrc ll 

easa consular. · · · .· 
'~;, Estes signaes exteriores só scrviráõ para indicar a hahi· 1tãçllo consular, não podendo j:ímais srr inlcrp;·f'lados comà 

,-dando dit•eito t!e asy lo, nmn como embaraço rara ns im·es-
I.EJs I!E 18:)1. PHTE Jl. 3~. 
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liga~i'lo~ c diligencias quo a justiça lerrHorial tiyor d.e pr;~~1~ 
dentro do cdifici•l. . . , · ·. , · 

.Art. 4. • Os Consoles geraes, Consule~ e Vicc-Con$tdes, 
que nllo rorem subditos do paiz opdc residão, ,niio~poperão 
sei' obrigados a comparecer como tcstcm.unhas perant~ p
trihumws do mesmo paiz. Quandó ~ aulorida~e locaLnece!::
sitar obtl'r de laes runccionàrios alguma declara,çlio.ouJ~(Q~"" 
maçl\o deverá rt•qu isita-la por csç~i pto, P,U. dirigir;-;sg ,~ ~P. 
domicilio para recebe-la pessoalmente. · . · , · . , 

Art. 5. • Em caso do impedimento, ause~cia ou morte.~os 
Cons~•les c Vice-Consoles, .os Cbancellere!l, ou pessoa~, pre:" 
-viamonte designadas pelo titular para subs~itui-JQ s"rão 
ndrnitlidos a exercer intcrinâmento as runc(ões ep~~\;Jrt'fl, 
com appro\'ac;ão da autoridade local competente; ~ ~ará~ 
flurante a sua gestão interina; do todos. os dire~tp,s,, privi~ 
Jegios o immunidades inhercotes ao. ca{g!) •. ,. , .. ,: : .· 

Art. 6. o Quando uma das altas partes COI"Itr~çlànte~ no
mrar para seu Consul ou Vice-Consul, em um porto _oq cidade. 
tia outra, a um subdito desta, continuará 9 dito fuóccjon.a• io 
n Rrr considerado como subdito dn nação; a que pcrtenc<!, 
e ficará por conseguinte sujeito ás. leis e ~l.'gulamé)\tos in
herentrs á sua nacionalidade, sem que entretanto, e.st, obri
ga~lio possa, por fórma alguma, coarctar o exercício de suas 
funrçõcs. . . 

Art. 7. o Os archiYos consulares scrlío inviolaveis, c as 
autoridades locaes não pol)erão, sob qualquer pr€;l«Xt~ •. de
,·ass:Jr, nem embargar os papds P,erlencentejl"nos mesmos, 
flUC devcráõ estar sempre 110P<~rados dos livros e papéis rela
tivos ao c.ommcrcio on indlislria que posslio exercér os res-
pedívos Consuks c Vic.c-Consnlcs. . . · . · 

~e rallrcrr algum runccionario co~snlar sem subsÍilulo 
designa1lo, a autoridade,. IO:«<~l proçéderá ,i~IQ~4jaJ~rue~~ ·á 
apposiç~1o dos sclfos nos atcbivos,. ~ev~.ndo, 4Ui~ij( a., r.sle 
acto, se f() r possível um funccionarío consular:. de. pu\m 
naç<lo, residente no distri.cto, e duas p~ssoas sul>dita$ do 
paiz cujos interessc11 ellc representava; e, na falta dcsl~~. 
outras duas das mais nolaveis do lugar, as quacs ,cruzaráú 
<lB sctts scllos com os da rercrida autoridade. Distes actos 
Javrar-se-ha termo em d11plicata, enlrrf.(ando-se pm dos 
f'xcmp1ares ao Consul, a quem estiver subordinada t\ agcl!,eia 
consular vaga. . 

Quando o novo runcclonario bou\"er de tomar P<>ssa dós 
archivos, o quebramento dos sellos vcrificar~se-ba em prc
iilln~a da autoridade local . 
. Art. 8.• Os Consoles grraes, Consoles o Vice-ConsÜJes, 
ou aquelles que suas vezes fizerem, podcrno, dirií;I"r-se 'ás 
autoridadr~ dr t~ru di!'trirto, r, em caso de ,n,rt>e~sid11dc na 



r.rlli d~ agonlé diplom:Alico do sua naçlo, recorrer ao go· 
_ nr_no do paiz, em que er.ercerem suas funcçOes, para re· 
ctamar contra qualquer infracção dos tratados ou t:onven~ 
~es ·.existentes entro os dous paitos, que pelas respectivas 
aotorldadcs ou funccionarios do dito estado tiver sido com• 
m'ef,tida, OU COfltra qualquer abuso de que se queixarem OS 

'eus nàCionaes, e tlit'llo a faculdade de proteger officialmento 
~Wdirêllos e interesses destes 11erante as autoridades loeaes • 

.A,rt. 9. • Os Consoles gcraes, Consoles e Vice-Consules terao 
<f atreito de receber em sua chancellaria, no domicilio das 
~f'tes ~ l bordo dos navios de sua nação, as declarações 
qutfos eapiliies, homens da equipagem, passageiros, nego
efaiites ou outros subditos de- sua nação quizerem fazer; 
podetllo igualmente, como nota'rios, aulorisar os testamentos 
óú disposições de ultima vontade de seus nacion'les, e quaes
qu_er outros selos propt;ios da jurisdícc;lio voluntarla, ainda 
ml!smo quando taes actos tenhlio por Om conferi!· bypotbeca . 
.. , Entretanto, quando estes aclos se referirem a bens tm
ino\'cis situados no paiz, um 11otario ou escrivlio public6 
competente do lugár, será chamado para assistir á sua ce
lebrilçno e assigna-los com o funccionario consular ou o 
a~tf Cbanccller, sob pena de nullidade. 
,_. 03 referidos funccionarios terão além disso o direito do 
lavrar em suas chancellarias quaesquer actos eonvcncionaes 
ethtre um ou mais dos seus concidadãos e outras pessoas 
cfd'pàit em quo residirem ; c bem assim aquelles que fnt-e
t~silrem exclusivamente aos subditos do paiz em que . .;e 
celebrém, com tanto que taes actos se rcftroli. á b"ns situados 
óli a negocios que tcnhllo de ser tratados no territorio da 
na~llo a que pertencer o Consul ou Vice-Consul, perante o 
quàl forem elles passados. . 
' o~ tmslados ou certidões dos ditos aelos, deyidamenle 
legalisados pelos ditos runccionarios e · sellados eom o sello 
o!flcial do seu consulado ou vic~-oonsolado, farlio fé em 
~uizo,e fóra delle, quer no Brasil, quer nos Estados de Bes
:vanha, e terno a mesma força c validade como se fossem 
passados perante notarios ou outros omciaes publicas de um 
ou de outi'O paiz, uma vez que estf'ls actos sejão lavrados na 
Çónformidade das l~is do Estado a que pertencerem os Con
soles ou Vice-Consules, e tenblio sido depois submettidos ao 
sello, regi&tro, ou quaesquer outras formnlidade3 que rege
r.cm a matcria no paiz em que o acto tiver de ser posto em 
execução. 

Art. 10. No caso de morte de um subdito de umn das 
altas partes contractantes no territorio da outra, as nuto

'rid3des locaes competentes deveráõ immediotamente noti
tia-la aos t.'ensulcs serae$1 Consoles ou Yice-Consules do 
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dislricto, o csl~s. por sua. :parte, deye.rá6 ,.faz~r· iguol-:(0~' 
municaçã~ ,~& autoridades loc~, .. .i6 !Pfl~jro ,there&lk~~ 
D\J~\mento do objto, . ~~•<~•.trí :·; ... ~'fÍJ;t: ;. ; H>..·>: u{Í(il:.· 

Qúendo. fal1ceer um subqito ~~-;.~m..WL41idóíJ 
xado herdeiros ou executores. · ·. · 'i!Q.Il~'Õ8 

bf:rdeiros ou.. ('x.ecutor.es !test -. .. • 11\'i ..... -.• t=.· ·..,. 
dos, lcgalmcn~incélflaiCS oo ~~-· ::_ " ·- · . _ ... · . . 
Co~suks ~ra!il,, Con&u~s.o~·. _ . · · · ... ~ 
&egldn~: •,;: , . ; ''·*i';·~·; "1~··:;. ~··.. . . ··5~th1 

h\l~:~l~~~~.d!~=· .... ·~~f··~~~: 
c:ido, prevenindo com antkli~ a~ .. ~iP.f!i') 
pe~t~, que poderá assisUr, a ;es~---- lé~~C..O~. 
niente. cruzar tambem os stms selles~ depfjilt~:48«~~' 
dcrão ser tirados senão de t:omrnu._., •• JdfJ!.~ /'~"~~-~t~.,;~J' 

2. • Forma•·, em presença da ... ~··'····~~ 
paiz, se esta jJIIgar devor· compa~~lit~P. ..... 
os bens e cffeitOil que o fallecido . .--;.t....S.V··..;,f~fl4\.•ift'r ~·1r.~ 

Para,,a·.apposiçio. dos seltos,qne ... ~~: 
l)romptamente possível,. assim .. ~~.~-.~~· 
inventario, os,ditos-.fupe~ari~·~··~~· 
a autoridade local, o dia eb()fa-. ~~~ 
cada uma· destas operações; pr-eTenfn~joJà'-"~ 
por escripto, e d€sla comnmnicação ~··taeeuatt~~ et.f~tclli'l'!~< 
menlo. · .. ~~r:Ff.~,,~~; ·-~.cy·r 

3.• Proccller, segundo os .usosàJ~Rlltir4i~á~.~lll~•l-~l~i~.,..J 
os bens moveis. ou. fructos da 
dc~rior~e-; lidministrar. o . .,..,, .... 
m~r,. sob sua resiponsatbilldllicJe.-,·}·11iQ, fu••C.ion,arie~P#l~P~'-:ll 
administração e liquidação 
dado loeal tenha que intervir DCllltas;.I'MI"I~~l~~lf;.·~ 

um ou mais subditos·do._, ou:~~~~~~;:~f verem de fazer valer direitos á 
)Jorque, neste caso, não tendo o . 
questão, será esta subrnettida aos td~pariiAJ~4 
guem segundo as leis do paiz em· q~~ · ~ ller.edi&àr~ 
estiverem situados, procedendo entae»:.<ttCo~l.,::quabda .• se: 
~oscilem questões litigiosas, como repi!IIIJIJntanle 4a beranf}&, 
tem que possa da-la por liquidada àté> q~e. ~:não hcaver·· 
<ccordo entre as partes, seja proferida .a sentença eorrespon ... } 
dente, á qual. deverá dar cumprinwmtor.se· della .Dilo~se 
interpozer recurso. . . · :·:' .·" .· · . . , .. ,.~-:· 

Os ditos Consoles geraes, Consoles e Vice·Consules, doverllõ· 
annunciar o fallecimento dos subdito& -de sua naçlio".-em 
um dos jornacs que se publique no seu õislricto consular, 
e não poderll.o fazer entrega da hcranto, ,. ou do.&eu'•pro
ducto, llQS legilimos herdeiros, OU ' I!CU.S ·l'fOCUradorcs, SU 
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1 mantidos nas cadêas do paiz, á pedido e á aôUa ~QS_ 
funooionarios acima rereridos, até que estes funceio8~i,1-~. 
achem occasiiio do raze ·los partir. . _ _ . . ~ 

Esta detençilo não poderá durar 'mâl; · de . tre's -~~tes. 
findos os quaes, mediante prévi() aviso 'de.,tres_dià$_aoÇoia~uf~ 
será o encarcerado p~slo em liberdade, e;~~ ~~~;~~ 
preso pelo mesmo motivo. • . . . . ,. · ".. .. ·; ', •' 

Comtudo, se o desertor t1vcr comm~ttiéfo deJl'qtotm~ t __ 
a sua ex~radiç!io 59. se verillcár:í -.,~~gu.':~~pal. ' 
~~~~e~~do _senté~çá~-- cf ~ta_' l~n~~--tt~ij·~~,-.:J, ~ 

_As altas partes contractimtés ~nt~U.-':;jln .il'un~';~· tffi(ti~ 
nheiros e os dem11is ln?ividuos da equipa~, ~tt~i~ ~0,]~~ 
em que a deserçilu t•y;r lugar, sej~o_e~~~a'4~~~~i~p~~ 
lações dopresentcartl,.o. . . ,, .·• ,.·, ., .. ,,,;,,.,: 

Art ~ 13. Todas as vezes que n.llo ÍÍ~)s1Jp1íl!l~:éq:t 
contrario entre os armadores, carregadôM, ~ll!gur~do~~~ ~~ 
avarias sério reguladas pelos Consoles ,gf!~êf,:C:-oqs\l];éVe "ffclS~ 
Consule~ de sua nação,. salvo se ~n~ifi4901; ,s.utiifl~:CJ~~'ft 
em quo residirem os d•tos fuocCJõnariOi,'líu'4e1una ~~eira 
potencia, se acharem inte'~adl!~· óé$~8 ~~~; ~rqu.fmth,~ 
ne~te cns~, a não h:l\e,r · oo_mprôiBi•:~~: ~~dO ·~nt~ 

!~:~~c ~~:a~t~~~~s;:t~~te~evctão etl•s Sé~-~~~~t~~~!~~#f 
Art. u .. Quando riaurragar óu- der fi •!ml-'~ó"'llttbnfà~ 

outra algum navio pert(mceute ao ·8óvctoô':ou· a-ok ~ftit'QI 
de uma das altas partes oontl'ae~nt_...:~;~u. :âqtotld~i 
loc~c's ·d~vcrán immediatanitmle ·prevé~l't-.110 ~~nmt'~P.b.~ 
Consul ou Vicc-Consul do districto; . e, ná su_ ª-.<tal_ ta~~~-_ 
Consul geral, Consul ou Vicc-Consul ·máta·~it_ttid'4,?• · · 
do sinistro. · ,:~ ,,., .. ,,, ' ,,. _..u . ''·-: 

Todas às opera~ões relativas âo saftinnêhto ~ ifaflOi b'ra· 
sileiros, naufragados ou dados á costa 'na~··í;lilist~rilórlàeS'II& 
reino de Hcspanha, serão dirigidas pelos Consoles ser~e~;:c&n~ 
suJes c Vice-Consoles do Brasil ; e~ téélpi'ocãíneiíte~ \9cbt 
as operações relativas ao salvamento 'dóS iinios _ be'spilb~~~
nauf~agados ou . ~a.dos á costa nas . 8ft~~ :territoriaes~Üo 
:Uras1l, serão dm~tldas pelos Consulél gétaes, Consbles e 
Vice-Consoles de Hespanlui.. ·· ·_ ' · · · · .. , _ <!;·.:·. ' 1 

A intervenção da autoridade local só teni ltigar~ n'ó'í '~óü'~ 
paizcs, para manter a ordem, garantir ôHôterésses êlos·~fi.a..: 
d~res~ s~ forem est~anhos á eq~ipage~ ~·- âà\rhr li·U.~frª~~~; 
e _assegurar a fisCllhsação dos 1m postos r~s~ctiYOI.': ~ : :" ·,.', 
• Na ausencia e até á chegada dos Codsole.s g~ll_es; C~s~l~ 

e Vicc~onsules, as autoridades locaes deveriet· toma'r'1ôéllis 
as' medida!! 'necessarias para a· protecÇilo dos lridlTtddô~ e 
conscrva~âo dos dfdt~ sa\yados do naurnsio. . < 
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J~o caso .do duvida soh•·e ~ nncionalit1a~. t1os nnies, aa 
~!SposiçOes mencionadas no prcse~&ç artigo, serao da ex-
efusiva competencia da autoridade lqcal. . . . 
,~s .a.ll~JB. partes çontractantes canvêm.,;alénj, distQ, em . que 

ai merca!loria$ e çft'citos salvado" nfto seJão ~je{tos a ne~ 
nh~m. «J.ireito de alfandega, saho s~. fo.rem. d,estia•ados ao 
coosuino·mtérno. · · ; · ... , . ·, .. 
'~"L -~ª~. ~ .. Ç,.onsu~ gerpes •. Çonsol~s e Více..:conslllcs rés

ll~F.t/~9~_-·:tPAA __ , , ~-''. --~~ ;dqu~ P.al_zes, d_e ~odos os .outros priyi~ . 
I~s.; .• ~,.((i!ptmdnida~es con~~adas aQs .t.uncci(marJOs 
da mesma· categóraa da naçao a ma1s favorecida. .-
. ,4\l.. !6 •. 

1
AJ disposições _da prc~ente co,r:~ve~çllo nlfo são. 

a,p,pl•~,vf)J~. :11~. dQ.minioA·_dc ~ltNFmar qu.e_ipoMUt\ Sua Ala,. 
gçsta.4~ ~~(l)Qii.c,lft. ~mqua~to n~te•~'iro~r-A.]egi~lação es
pecial qÜ€ restriog~ . as faculdades dos C9o.~. e.sltat~geiros ; 
~~~v.i,_.,;~' i-i~-.B-r.!lsltresidentcs n_ -~~:emas ~-"_· . . _obt~ráõ 
4;9 go,~wq,;.ge$~n~ol to.das as vantagens ae qQ!i' g«uQQ QU 
Põ~.ioMk~g~nd.~. a sua catesoria, os -fl_lncc.ionarios ela 
I);I,~Q , v~Javor~Cida ., · . . . . . . . 
,: .Art • .11~ ;A :.pr~sénte convençlo vigorar~ por espaço d!' 
dez anno~ .. a contar do dia da troca das l'àtificaçOes; mas. 
~.um 'áóno apl~ do expirar esse.pr,a~o nephuma .das altas 
p~r~s ~.ofia.~~~eá tiver n'otUlcadOo. "1}1~á~m_é!»l.~ ttou~ra.~ 
intençlo_· · de faté'r.tessar seus em __ eilalii_*.t'. · _ ~-1l._,~m __ ·_. ~~~~;_ e.r9 

p'-ra ~s ·'' ~r:tes, até u~ .a~jP;~h(1l' . ' . : {Gff(:a9Q~lla 
d ... ~~.~~~·~• 'lualqu~r q_ue seJa a. é~-·~--~ .~-..,.~~~n)M. 
gc•.r~ ... :,... ~· · . .. · ·:• . .. · . '" . 
;,,.,. p~~te :e~nvepção será approv.dà .e:rat,illcadá ']lelu 
4pas_;~s~.,~r~· con~ractaotes .• e.,as:,r~-~~---~-~ JefllQ tro
éfd~.,. tlQ,~A@f~p~ro~ ~~tro;ilo,p,J'&IO ,~~&el4: m~~~, o.u 
antes scHdr posstvel. . - .. "\' 
.. ; ~- fé.~o. que, os respectivo~ Plenipot~nciari,os aSsjgná(ló 
a.~$C(J.tf,~,C9q~n~o em dupliç!l~. ;l;lJbC}.P,!J~êf~~~(),se.llo do 

:~~;t~i~-~~::~~~~o :6osti~~- ~:~~;~'!J~~~~: 
~Jttl OI~~I\~Uessenta e trrs. . . : · ::. ,,_ . 
. Ih 5enoo·nos presente a mesma convqn~o .• tujq VJror fica 

acima lnserído, e bem visto,, oo~sid~J:'f40 e_ exa~ilíi!40 ,por 
N~ tud.o 9U~I\'Q..n~la se contem,. a .8Pilf<t!,àfr1PJ.:~IW!fl,~mos 
e cpQDrmamos, àss1m no todo como rm tádâ um (los ~eus 
ar,igóll e (lSti~t]lações, e pela presc!ltq ~ d~mos por .. firme o 
vallosà pat' .pr,o<luzir o seu devidq effeito ; pro~nell'".do em 
~'c. palavra. lmP«:ri.al cumpri-la iqvlóla\feiJn.er(t('', e: faze-la 
t~~prir e obscir~a.t por qualquer. modq qóe ~l'ja . 
., t;m. testemunho e ftrmeza do quo Rztlmos ,Passar n pre
sente Carta, ror ~ós nssignada, sc!Jada tom o srllo grande 
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das armas do Imporio, e referendada pelo nosso Mióistro 
e Secretario de Estado, abaixo assignado. 

Dada no Pala cio do Rio de Janeiro aos 8 diM do ín9*;de 
Julho do anno do nascimento.de'Nóilie'Senbor lesui•Qlittto 
de 1863. - :_·r·---· kf<V ,..,_ . .,.c -----~~:NftU:H•t:: 

(L. S.) 

,~···~~-

DECRETO N. 3.137:-de·itt~ilulll~Y~~/'.m:.~ 
. -- ·- --. ;::.i~P~~~"'""'' _'- :~ '\.2;;'t•~~cQ-It 

Altera a organisaçllo da Glllf!l4 NeéiOftal;·dl• (:~~--~--,.-~ 
c .Sorocaba da Provinciade s. ~ilõ e;-. Wl~• · 

.. rior !)OJ)lunieipio~ ,4aJ;:Il.ti~~,çiq.1:{«~;.~ir1!' . _ ta, 
da mesma Provmc1a. ·;. ~i .ú,.-t·~:.;i>~~';il•:\~-.-,,;..c<t> .• ~i.ttt{'. 

Attendcndo á pr~posta do -~r~~;,._fi:~:lp~~Z 
S. Paulo, Hei po1· bem Decretar o seguUJte; / -~ ·~--~ -~I· 

Art. t.~ Fica desmembrada dos ,Ç~mman -
das Comarcas de Campinas .c , r~~líl~ll, 
S. Paulo, a Guarda Nacional'qg!m~iQlcla 
da Co~stituição, Porto E.eli~. . -Pilfllil.ot:if" 
ma Prov;ncia, c revogados 
mil duzentos e dez c mil d __ ,, .... ,.-. 
cinco de Ju(J10 e vinte oito ~l:c?D1lbJ'JI) 
cincocnta e .tres. ,.,, _ -.. 

Art. 2. • Fica creadô 'nós .· 
um Commando Snperio1·, 
nhias avulsas já organhmdas . 

Joiio Lins Vieira Cansansiip . 
sclho, Ministro e Secretario 
Justiç.a, JlSSÍID o. tenha. ,COWQI~\t 
do Rto ac Janmro em 
centos sessenta o tres, quadra~:e&l1~~-~9~2.fl,.,~~4lete.p!~,Q!li 
cia o do lmpcrio. -

Com a Rubrica de Sua lfk~ia.uó .Q_.lmperador .. : 

· J oao Lins Vieira ta.,llansão· de Si~tinbf,..·~. 
'. 

'· 
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d<l>OCRETO N. 3, l3S-de 31 de Julho de t863. 
~ < i' t. , .. · 

>iítera:~ of!rinisa.~o da Guarda'National ;lJa'ti:omárea de Mógy-mcrim, 
o.~~F!e~ de S. Paulo •. e «Oi'.1Jií\l,iiJ•_,* Superior nos Mn

lllCI)l!OJ .de. S. Joio do RIO Clll'8) ~~ ~r' 4â ,~a 
p~'~-~~•,:'.-. ,_.: , , ·~- -~4 ·~~~q};· " ~ ..... '"·. -

-~\Fleit&;h'Jó'~á1 -P~~=~~~-·da·
1

;rov1n~Ía-:de 
S," Pau.~,.p~ ~.Wcretar. o seguinte : 

Art.-'t:Tl!ícá Uésri\eidbrada !lo Cornmaodo Superior da 
f.omatq&'tJAllôgy-merim;.da Provincii)._S. Paulo, a Guarda 
Naciooa{-d.os 1\lunicipios: de· s.. l()A():;do Rio' Claro, Brotas 
c 4rara~lara da mesma~Prõttti41à',, ,e.·reYogàdo nesta parte 
o Decreto n;o L499 ~e..a& M'~.:mbro do 185i. 

Art. 2.;,· Fica cr·eado -no~ llanieipi0s.:aci111a<mehcionados 
um .c..,mondo Supel'ior ~do 'Guarctu· Naêi.OOaê-S,Hformado 
dos Corpo~. e. Companhias llvJ.~l~, ~rg-anisadas nos mes-

':~.J:~Vl~ra ,c~~·~~:~~/~~·.M~u ;~: 
scltwiJ.;t'Minist'ro -o . Seirtetari~"\\M;t,.&(~düS-:.f'i-egocif)S da 
J usli~a.,- assim o tenha , énL.e~UJo. ~faQJ':ét~tar; · Palacio 
do ,RiO de Janeiro em .kinta~~,~,'~:Jul.bt:hde mil oilo
ten~:'~'e·t~~~J.-~·CIA;:~P,depen-
denc1a e do ~l'fo:. -~ · 

~ :Jt; · ;, ~'t}'.' I~ ' · , .. , 

J~Q_m ···a tmnrica<f!ll)(~;:r~·~~~ 1~0i~ridór. 

'~:.Joêio· ~-ins ·Yi~~-:CatW~n~d.-'at Sittimlní. 
~f.olf....... ---.· ··~ . ~_;.:.a-· ..... ~- ... ·~ 

· "·DBCl\Q'@.N. 3. liJII~ de·.t3' .• ·'A~·.de'·i$63 .. · 
!~:~,/-<:·~t~~t:,~~:~>,::(:: ~ ,. ' '. .~ ;~-~:·:~~:~:-:t.!~;~<~t-~t·~)~~~-·, .. ·. ~· ', ·. •( . ~ 

DeciWe' ~~ó reguliruentê éiO·~"aY!~:;-ij,'~tr .• e Dezembrp 
' '~ de 1861). ~1' 

Hei:jlor~bém, Usando da autorisaçllo concedida'~~ Reso
lução Legtslativa do 21 de Setembro de'1~61, a.rt. 1.0

, § 2.'0 o 
n. 2,-0rdellar que o Regulamentd qup báixou eom o Decreto 
n. 2. 713 de 26 de Dezembro de ·1860 Sf'ja observado com 
as seguintes dodaraçõos e ruodificaçõcs: 

.J.IUS l>f. 1~6:l. PARTE 11. 36, 
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CAPITUlO I. 

Do sei/o proporcional. 

Art. t.o As letras de. cambio e da terra poderlío ser scl
l<~das nos lugares em que fo1·em sacadas, aceiLa.•; negociadas 
pu pagas, uma vez que o st-jao dentro do pJ;ato ,marcado nos 
pa l'llgl'8t•hOS Sl'!Uintes: · : · ·' · · · 
~ 1. o As letras saeadu á: .diuo11 mezes de vista em lugar 

on'de houver Rccebedor do seno; ou msse lugar distante até 
tres leguas, pagaráõ o impasto dentro de triuta dias da data 
do accit<', c as oul•·as da data do saque, concedendo-se mai3 
trinta dias para cada nova distancio de tres lt·guas, salva a' 
disposiçfiodoart. 3. 0 

. . ., . ' , 

~ 2.0 As que forem sooados sobre paiz estrangeiro pagaráõ 
o sello no lugar do saque, ou em qualquer outra ·parte do 
Imperio, dentro dos rnesm<>s trinta dias, contados· da res-
pectiva data. ' ·· 

Art. 2. • Os escriptos- á·ol'dem poderlio salisftlzer o sello 
no lugar em que tiverem de ser pagos, e em qoalqner tempo, 
mas sempre antes de oh i verificar-se transferencia ou pa · 
gamento. 

Art. 3. o Os titulos de credito a prazo menor de trinta c 
um dias, serão soltados atM a yesperaoo IICU venchnento. 

Art.· 4. o Nenhuma obrigaç.ao. poderá ser sohida, mesmo 
antes do tempo em que f& .eliglyel,· sem que esteja devi.
damente scl1ada. 

Art. 5. o Os títulos pagaveis á vista consid.erão-se vencidos 
no dia em que forem pagos" ou protestados por falta. de paga
mento, sendo-lhes applitav~,.:qnando não houver quitação 
ou protesto, a regra do art. 9.• do Regulamento, que consi
dera v espera do vencimento a do dia em que forem ajuizados. 

Art. 6. o O sello das letras de cambio, sacadas ~ aceitas 
dentro do lmperio~ constará da via que fôr apreS(lntada ao 
aceite ou pagamento, lançando-se nella a somma das taxas 
correspondentes a todas as, vias do saque, se o sello fôr por 
meio de verba, e usando-se papel Stlllado, ou sello adhesivo, 

·de igual som ma, se mr empreg.ada qualquer desta& especics 
de sello. ·. · .... · 

Nas que forem passadas para fóra do Imperio cpnstará da 
ullima via o pagamento dô &.vllo na fórma acima pre~~eripta. 

1\rt. 7. o As letras de cambio ou da terra, sacadas pelo Go
verno c seus delegados, contra a Fazenda Geral ou Prol'incial, 
c a favor de qualquer particular ou estabelecimento, ou por 
cst_cs a favor da mesma Fazenda, quando os saques não forem 
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oncrecidos pela adminislração publica reputar-se-hão em 
beneficio do particulares e como taes sujeitas ao sello propor
cional, conforme o art. 2.• § 9.•, c art. 38 § 2.• do 1\f:•gula-
menlo. · 

Art. 8. • As cartas de credito e abono pagaráõ o seno cO'f
respondente á quantia nellas designada, ou de uma vez sobre 
as· ·pooprias cartas, ou. parcia-lmente SQbre os- actO& a tJuc 
~· lugar e contenbio obriga~.te ou constituão UtGlo a 
llmrdo: mutua-nte. 

Art. 9. • Os conlractos sociaes sem prazo de duração, o 
IMIRBIIes··em que se estipular quo a sociedade possa durar 
mal,.d& ·cinco ao nos sem dependeRCia de novo acto, pagaráõ 
oilfUo de um decimo por cento do seu fundo capital, con
forme a tabeHa da 3.• classo do Regu'Lamento 
;. Pela prorogação do prazo de duração cobrar-se-ha o sc!lo 
na mesma razão de um decimo por cento se fôr por mais 
ele cinco annos, e de um 1igesimo por cento se fôr por menos. 
c• 1.:Art. 10. O sello do capital das companhias e sociedades 
aD6nymas, e dltS respectivas cai:us.filiaes e agencias, será co
brado, em conformidade do artigo antecedente e das obs«:'r·· 
Y~·á tabeUa da 3.• classe do 1\egula~cnto, á medida q.oe o 
capital se fór incorporando, calcalando-se a taxa, não sobro 
o,valor da entrada· correspo&d~ofAt·:a cada acção ou accio
nista, Rias sim sobre u importaiKlia. total das mesmas en-
trida!·. · 

Cada accionista pagará á sociedade a..quota do selJo, quo 
corre&ponder ao numero de suas acçOes, fica.udo a respectiva 
administração ou gc1·encia responsavel pela imporlancia inte
gral do imposto, que entrará para os cofres publicos pela 
fórma prescripta na primeira parte deste artigo, c no prazo 
de:30 dias de que trata o art. 32 do Regulamento. 
; Art. 1 t. O sello do fretamento de navio á carga, eolh-eita 

ou- prancha, será pago antes do dospacbo de sahida, pelo 
cooiignatario ou capitão, á vista de uma nota po•· qualquet· 
dell~s assignada, quo declare o nome, nacionalidade e tone
lagem da embarcação, e.o importe total do frete, sendo·lhe 
r~t~tiluida depois de nella lançada a verba da taxn cobrada. 

As cartas partidas ou de fretamtnto serão selladas dentro 
de 30 dias da respectiva data-, se antos, na fórm:~ do art., 
568 do Codigo Commcrcial, .não forem levadas ao registro,. 
e deste ficará constnndo o pagamento do ,sello realizado em 
qualquer Estação arrecadadora desto imposto., 

O sello só é devido por um dos exemplares da carta du fre
tamento, procedendo-se a respeito dos outros nos termos do 
art. 19 deste Decreto. 

ArL 1:!. Os títulos da 3. • classf! ou 2.• sr.cção do He
gulamcnto, uvs quacs se convencionar a solução pur presta-
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çõcs do uma. quantia que se não possa determinar ou lixar, 
Jlagaráõ o sello- correspondente á importoucia de uma an
nuidade. 

Art. 13. Nos contractos de fornecimento ou compra do 
~cneros para as Repartições Publicas, não· havendo decla
ra~ão de quantia, por ficnt• dependente da cffcctiva entrega 
a determinação do valor dos mesmos g~ncros, será cobrado. 
o sello antes- da exp~diÇio das ordens para o -pagamento da 
ultima prestação, ou da importancia .totat,-que :Mr"-Objec~o 
dos mesmos cotltractos; quaUdo fôr pago dQ úm.a só vc.z.·, 

Art. 14. E' sujeita ao sello proporcional a loeação :de 
pt·edios ruslicos ou urbm'íoS'por prazo oorto ou ·indetermi
nado; sendo, porém, isenta deste-imposto a que Dio conlivcr 
estipulação de prazo, harmonisado por esta fórma·o art. 6.", 
§ 11, com o art. 8. o, § 1. o do ltcg1Jiamento. · 

Art. 15. O scllo dos contractos, de que ·truta· a primeira 
parte do artigo antecedente, será deduzido do preço de todo 
o tempo da locação, ou do da renda de ·um anno, se o 
prazo fôr indeterminado, accumulado á quantia estipulada 
sob o titulo de joia, entradà' ou quàlquer outro: · 

Nos casos de tt·aspàsSO' tomar-s~lia por ·bus'e do: calculo, 
para o pagamento do imposto, o tempo que faltar para a 
tPrminação do prazo, ou um anuo, se este fôr incerto. 

Art. 16. A disposição ·dfr art. 9,• do Regulnmento, pela 
qual se manda considerar vcspera do vencimento dos muros 
sem prazo estipulado a do dia em que forem ajuizados,- para 
o cffcito de ser cobrada, em conformidade -'dó art. 51, a 
importancia da revalidaçno em que houverem incorrido, é 
extensiva aos títulos da 3.• secção do capit-u}o 2.• o aos do 
capitulo 3. • do mesmo Uegulamcnto. 

Art. 17. Os tilulos.de nGmeaçlo, a que se refcre·ó art. 4:> 
do Hegulamento, pagtróef'o ·sello proporcional. da melhoria 
do vencimento, se a houver, nos cosos de aecesso, transfe
rencia, designação ou novo provimento para cqlnióuaç-00 no 
exercício do mesmo emprego. . . ,,, 

O scllo do accrescimo será devido, ainda que se não la
ucrn novos títulos nem apostillas, averbando-se · uaquellcs 
em virtude dos quaes já se acharem servindo os gínpregados. 

O novo titulo, que não importar concessão de maior ven
cimento, ficará sujeito ao scllo fixo do art; 59 § 4. •. 

Art. 18. Não sorão admittidos ao sello proporcional, sem 
lJUC cstcjão assignados por alguma das partes, os, saldos cin 
contas correntes mercantis, que são as de que trata o art. ti. a 

~ 14 do Hegulamento. 
Art. 19. No caso previsto pelo art. 10 do RegtJlamcnto, 

ele se passarem dous ou mais titulos do mesmo -cnnh·acto, 
r<.lbrar-se-lw o scllo ~ómcnte de um exemplar, mas far-sc- ha 
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t:otlstat' este pagamento nas duplicatas por meio de dccla
l"dçõés datadas o assignadas pelos Empt•egados competentes. 

Art. 20. Das letras passadas em virtude do contractQ su
jeito a sello proporcional, e na mesma data dclle, qn~ uão 
constituirllm por si só obriga«;lio nova; cobrar-sc·ba o sello 
do valor que representarem, c do titulo do conkacto o dil 
ditTerença dos dous valores, se 11 houver. · 
' 'Sendo o contracto feito por escripturá publica, .insorir.se

ltlf'nesta uma dentaraçllo do imposto pago nas letras, datada 
o a~signada pelos competentes Empregados ·da estação .arrc
t.tdadora. 

No éaso de cscripto particubr, far-se-ha igual declaração, 
lançada sobre o titulo pelos mesmos Empregados fiscaes. 

§ Unico. Exceptullo-se da disposição deste artigo os con
tractos de seguro, em que a taxa propot·cional é devida da 
apolice, conformo a ta beiJa da 4. • classe, ficando as le.tras 
do preruio isentas da mesma taxa. . · ·. · 

Art. 21. Dos contractos de permuta de bens de r,nlz por 
CJUtros da mesma natureza, é devido seno na razão do menor 
dos dons valores permutados, ou do um dclles, quando 
forem iguaes (lei n. 1.177 de 9 de Setembro de 1862, art. tO 
§ 31). ' 

Se a permuta fôr de ·moveis ilÚ semoventt's, a taxa será 
cobrada na razão do maior dos dont Y&lorcs. · 
· Art. 22. Ficão isentos do sello proporcional os títulos do 
valor menor de cem tnil réis, e~coptuados .os escriptus á 
t~rdem, as letras, .notas promissorias, qualquer papel ou 
'titulo ao portador, as cautelas ou vales de lransacc:ões de 
emprestimo de dinheiro sobre penhores o as transferencias 
de acções de companhias oú sociedades •. 
. ·. Art. 23. A isenção do art. 38 § 18 do RegulamcntQ só 

comprehcnde as quitações c recibos particulares de aluguel 
ou arrendamento de. predios urbanos ou rusticos; do fôro. 
pensão, locação de moveis,; semoventes e de serviços, os das 
contas de venda, ainda que estas se nlo achem incluldas 
na disposição do art.·G~· S 13 do Regulamento, wem geral 
quaesquer outros que não valhló como titulos de transacção, 
mas apenas como documeutos declarativo~ ou comprobatorios 
de alguma data, facto ou qualidade. · 

Art. 24.. A disposição do art. 38 § 22 do Ucgulamento, 
conéomente aos recibos c mandatos ao ..,rtador ou á pessoa 
determinada, passados para serem pagos na mesma praça, é 
extensiva aos recibos de dinheiros tomados em conta cor
rente, se nilo forem Ajuizados . 

. Art. 25. O art. 40 do Uegulamento é applicavel ás transfe
rcncias de apolices e acr.ões quo se fizerem em consequencia 
de conlractos de penhor, pelos quacs se tenha pago o devido 
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scllo, seja qual fór o estabelecimento ou individuo a quem 
se ração as transrerencias, bem como aos actos pelos quae~ 
estas se desfizerem, Jeyantada a caução po~: ciTei to da solu-
ção d!l divida. -' 

Art. 26. As quitações e outros titol~ de dinheiro prtl
vcnientes do contractos que tenhio pago selJo. proporcional> 
slio isentas deste imposto, que não deve ser n:peUoo om 
uma mesma transaeção. 

Exccptuilo-se aquclles titulos que compreheodilo paga_. 
mento de juro ou de qoanUa não eompotada no titulo prin
cipal, os quacs pagaráõ o sello do accrcscimo, salvas as dispo
sições do art. 30 deste Decreto e do art.- 1t3 do Regulamento. 

Art. 27. Não pagaráõ sello proponional as quitações 
judiciaes e extrajudiciaes passada!l aos arrematantes de bens 
de raiz, quo não importarem ao mesmo tempo ellonera«:iio de 
qualquer' outra responsabilidade diTersa: da que lhes pro-
H~m do acto de arrematação. · 

Art. 28. Quando se houver pago um sello inferior á laxa 
de,·ida, e o titulo fór de novo apresentado no prazo legal, 
cobrar-se·ha a diiJerença &ómente, declararnio-se esta cir
cumstanci3 na Yerba e no assento da :receita, por meio das 
letras- Dif. -; alterado por este módo o art. 56 do Regu
lamento, tanto para o sello proporcional como para o ftxo: 

Art. 2!). A disposição do art. 53 do Uegutamento, concor. 
ncnte á revalidação dos tilulos sem data, é exteosiva aos flue 
forem apresentados com a data emendada~, se~ r,eetifiea~ão. • 
feita no proprio titulo por quem os houver &9Signado, com 
excepçllo daquellcs cujo prazo para o selle nio começar a 
correr de sua dala. · 

Art. 30. O sello proporcional de um ltlulo comprebendo 
as disposições constitutiv:as do contractoe as.quc forem consc· 
qucncias necessarias destas~ Se-,- .porém.,· oO;-.titQI& c:ontiver 
varias estipulações independentes umas cklt. ·OQ&raa, de sorte 
que por si só conslltuão outros tantes eontrados de diversa 
natureza, será devido o sello de cada uma . dellas, ainda 
qmmdo se rcflrão !lOS me~mos contrahentes; Ocaado assim 
declaradas as disposições do art. t3 do RPgulallJento. 

C.\PITULO 11. 

lJG rell& fixo. 

Art. 31. O sello fixo a que são sujeitos os requerimentM, 
mcmorias c mcmoriacs, dirigidos a qualquer Autoridade 
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P&liea, conforme o nrt. 58 S 1. • do Regulamento, deve 
a pago antes de serem os ditos papeis apresentados para 
iar.rmnçao ou despacho. 
· 'Slo isentos deste imposto : 
•t;S·1·.• Os dos.officiaes e mais pra~s do eserclto e ar
mada, de corpos polieiaes e Guarda NadoQIII, que lijlacha
tem em serviço fóra do 1\Iunicipio da Çõrte e das Capitncs 
das Províncias, feitos em proprio nome, e não a favor de 

.&areeiro3 ou cessionarios. 
-.§·2.• Aquelles em que se pedir a restituição de documen
ta.itjuntos a requerimentos indeferidos. 

§:3.• Os de prrsos pobres, dirigidos a qualquer Autori
~. bem como os. documentos que os instruirem, com 
tanto que a circumstancia de pobreza seja recoohcdda por 
*-:laraçfto lançada e osslgnada nos proprio5 requerimentos, 
pela; Autoridade a quem forern ·prCiiOOLe$ pilra odeliPIIcha-los 
ou traosmitli·los. 
,,~ 4.• Os que forem dirigidos ás Esta~es fisc;les para o 
t*acremento e cobronça dos imposto$. . · 
-··-,§ 5.• Em gorBI todos os qJJu ft»'MJ 11prescntados ás Al
Wegas, }lesas do .Rendas e Pagadori11s parn actos a que 
at· pattes sojio obrigadas ero wirtude de Lei, QliQ tendo por 
6m isenção do .direitos, ou qqaJQuer ouf.ríl graça, mtw rc
olamaçlio ou contestação de qualquar Mlllre.Ja. 

'!l;r~rt. 32 •. Os requcrilllODlos do I oQettidOes, a~testadps ou 
ciDcumentos àe qualquer de•igna~o, 11erão sellll.dOi CQm a 
·~~n que competir a t!leS doeurowtos. quando Je juntarem a 
aates e petições, na fórma do art. ()9, § 3.• elo Rcgplamento. 

Art. 33. As licenças concedidas pelas CamarQs Munici
paes Ocão sujeitas ao sello de um mil réis, cobrando-se o 
de.Autenlos réis das que o forem pelas Capitanias de Purtos; 
ll!lkfada assim a disposição i)o art, . 78 do Regulamento. 
aJ.Ar,t. -.3~. A isenção estabelecida no art. 85 _do Rcgula

raeolQ não importa a da taxa. do art .. 59§ 3. •, para os pa
peis desifln~dos n'Os §§ 7.P e· ta -de) m~iJD~aJ"t. Sfj, quando 
forem juntos a autos e petições, a ftm de produzirem qu3l
quer eiTeito diverso daquelle para que forem passados. 

Art. 35. O ~~uo d~ts licenças de que t1·ata o art. 81 do 
Relulamenlo, expedidas a Empreg11dos J>ublicos será pago 
antes do-cumpra-se ..... do Chefe da Repartição Oll Jla Au~o
ridade a quem os mesmos EmpregadosJorem immodiata
mt!nte subordinados. Nos casos em qué !> pgrnciado possa 
HOUlf da licença sem aquella formalillade, o pagamento do 
~Jio deverá ter luga1· antes que se eomeoo a contar o tempo 
da mesiJ!a Ucença, ou produza ella qualquer outro eiTcito. 
,Art. 36. O sdlo lho de certidões escriptas nos inventa

..;. processados, em lugar onde não houv<'r Estação fiscal, 
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nu que a ellr.s se juntarem, poderá ser pago antei da conchl• 
são para sentença final. . 

Art. 37. O preceito do art. 58 do .. Rcgulamen,to, pelo 
qual o scllo fixo dos autos forenses deve ser pago, antes da 
conclusllo para sçntença final~ é extensivo,aos .. desp,4~hos. in~ 
tl'rlocutorios com força de sentenças definitivas. . , '· 

CAPITULO, 111. · 

Da tobrança. do se l/o" 

Art. 38. O Governo poderá reduzir a .d~o~asrosta.mpas .ou 
mesmo a uma só, conformá'. o· aconselhAI' .. a·: .. rioncla., os 
eunhos do sello adhcsivo, de que tratll· o .. art., 94 do Re· 
gulamcnto. · .. · . 

Um D~c•·eto especial re~ulará o modo de usar-so do sella 
adhesivo, determinará o desenho, dimeDSÕes'Ot mais caracte• 
risticos das ditas estampas· e~~; estampa, e; as .dasses ou es
pccics de titulos a que essa· fórma de ~lo.aorã.applicavel, 
bem como as alterações que forem convenientes no: actual 
~ystema do papel sellado. : 

Art. 39. A disposição do art. 97 S 2.• do Regulamento fica 
derogada na pa1·te relativa &O. sello dos p.-ocessos {)ue,corrom 
pelo Juizo de Paz, que são isen&9sdo ~mposloeuM~onfor~idado 
1lo art. 85, S 14, sah'9 .o disposto no~.art~·, l2 de1 mesmo 
R1•gulamcnlo. · 

Das multas, e do processo em lfJ,Íileria ~·NtiÚic. 

Art. 40. Os Escrivães o Officiaes jmblicos, que praticarem 
os actos enumerados no art. 116 do Uegulamen~o, e que não 
,·urnprircm o disposto na 2.• parte do art. 20 desle Decreto:, 
ficão sujeitos unica,riaente ás multas c penas do art. 113 do 
nwsmo Hrgulamento. -

Art. 41. As disposições. do. art. t 17 do Regulamento 
devem ser entendidas em l111rmonia com as dos arts.,f.•, 
2.•, :1.•, 4.•c 5.• do presente Decreto. __ . 

A multa de 10 •;., o a do dobro no caso de rcinoidencia, 
calculadas sob·rc o valor da letra, rHcripto ou. not'l, cnjo sello 
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ttmpt~s ól.l do retalidaçiio nãe houver sido pá~o nos prazos 
l~aes, ftclla reduzidas á metade, qualquer que seja o htfrllctor. 
'·';'"A pel\a H e perda ·do otncio comminada aos- Corr~tores 
..... teincidencia na :jnfra~o quê o mesmo art. 11'7 prevê. 
•· applicada sómenl~ noscasos,cm _qlie ·~ protar, má fé 
ou dolo. · · , 
· Art. 42. As maltas em que incômrem os hifractorea setlo 
impostàs: . . 
, t.• Pelas Recebedolias de Retidas internas, Alfandtgas, 
Mesas de . Rendas e Cellectorits, cada uma em relaçllo aol 
~peis qae riellas se possão sellar, a quaesquer infractores que 
aiO scljllo Autoridades judiciaes, ecclesiasticas, militares e 
civis, incluldos nestas os Vereadores e os Chefes das Repar
tiÇlles odministraliyas geraes o:J provinciacs, quando procedló 
em rall\t d\ls· seus c:àl"Sos. . · 
··. • , ••• Pélos Presidentes dos Provineias As respectivas Autorf .. 
4ecl~ fl Funceionaries~ comprehendidos lia excepçllo do nu .. 
meto antecedente. 
·~ll'õ· Pelos· :&lhlllltrOí_ de Estado ás Autoridades e Chefes dai 
aêpa t'tiçt'Jea da Córte. . . 
· · Art. 43.· Haverá .reeurso das deOi~es qne impuzerem as 
multas de que trata o a~lgo antecedente : 
l•\.·t.• Das Reparu(.&S ~sco68 di Cdl'tê e Pt~lfoeia do Rio dé 
'laneiro, para o TtibUmil «to TbâtOtlfO ; . daê de outras' Pro
,wlbeias pàra as Tbesour8'tias de Fàietlda, e destas para aquelle 
"9rlbanalt na fórmíi da · legisla-çlio fiscal em vigor. _ 
"t'i.• Dos Presideutes das Províncias e dos Ministros, para 
e·Qtin8elho de Estado. nà fórmn do Regulamento o.• 12fi. de·S 
de Fevereiro de t842. · 
· Art. 44. Para impOr as multas êm que incorrerem os 
Agentes da administraçlo publica, na Córma do art. 42, os 
Funcclonarios, que primeiros teoonhecerem a infracçilo, re
ft»eUet'õ á Estação Oscal, all á Autoridade competente, o 
documento da lofraeçlo, em erlginal ou por tópfa aathen
tica, acompanhado dós necessal'ios 'e'Sclaretimeritos. 

Art. 45. O Juiz, Chefe de Repartlçllo Pttblica, ou qual
quer Autoridade civil, ectlcsinstlél e militar, geral, provin
cial ou municipal, a quem·fól' pr~ente álguol processo admi
histrativo ou judicial, no qual erf&t!" papeis que não tenhão 
pago ~ sei-lo ou revalidaçlío nos pt'Ü~s Iegaes, e1igltáiJ , 
per· despacho no mesmo ptótesso, anlej de lhe dá r anda
OJento, que está falta seja supprida pelas partes interessadas. 
. Os processos de qne \rata o art. 88 do Regul~mento , tiJ 
aquelles que estiverem submettidos aos Tribunaes judiclarios, 
militaros c ecclesiaslicos, ás Tbesourarias de Fazenda geracs 
e provinclaes, ao Thcsouro e ás Secretarias de Estado, po
dorllo todavia ser ahi despachados antes de satisfeito o sello 

U:IS llF: 1863. rARTF. IJ, 37. 
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devido, ficando dependentes do pagamento do· imposto o.; 
effeitos dos ditos despachos. · . 
· Art. 46 .• <\s disposiçÕt's do 1,1rt. 123 .do Re!iulamento, na 
parte em que manda laVI'ar termo das jufract;ôes que che
sarem ao conhecimento das Estações fil!Caes, são applica\'cis 
sómentc aos papeis ·sujeitos á rcvalidaçãó; coj!l importancia 
~1ão fôr logo satisfeita .. ~l~s partes, e á'J.'IeUes q~tf derem 
Jugar á imposição de multa, ou á proilessQ criínfnát:· '' 

Em nenhum c~so ser~ retido pela Estaçlo ftscn~ o titulo 
quo lbo fôr apreSeJ\lad<};,'ou reP1etUdo offl~iah11Ctlt9~ .bastando 
para todos os c1TeiLOs. h:~acs. uma cópia autMntita delle, 
nssignada tambcm ·pela pa_rte, quei a isso .se 'Pt\!St/Jf; salvo 
sempre o disposto no§ 5.• do citado art.123 do.,l\cjtilamcntQ, 
sobre os papeis de grande volume. · . ': J· · -;;• , 

Art. 47. O emprego do meio exccoUvQ-é opplieavet a todos 
os casos de revalidação, ou de multa, Ondo·'();prazo mnrcado 
Jlara que a parte ou o infractor satisfaça o preceito legal. 

Esta disposição, poré1n, no que toca á revalidação, não 
terá effcito nos casos anteriores á publicação: do preseflte 
Decreto, excepto os comprehendidoi no § 1.!- .do art. 32 
c § unico do art. 119..1;1o m~gulamento. • ..... i . 

· Art. 48. Os i nfractores das leis e regu lamêntos do sello 
s:io solidariamente rcsponsaveis á Fazenda Nacional pela im
portuncia da revalidação dos titulos e das rcspecth'as multas. 
Terão, porém, direito regressivo uns contra os outros, na 
ordem em quo se tiverem tornado pas.~heis ela .m~ma res-
JlOnsaLilidado. . . . . . · ., · .~,....,-,,: . 
_ J<:xceptuão-so destas disposições os FunccióDnri<ls Publicos, 
quo responderáõ sómente pelas mult~s que lhes, do com-:
~ui nadiiS nas ditas lois Q reg.q.}alllÇntos, -qupmlo...D~&:ç.m em 
razão de seus cargos. . - . . .. · ··. · · · · 

Art. 4~. _As p~~oas,,qUt.',.,seiJ.tl~~Ç&,_f~~~ pl\l)el sei~ 
lado, sera<• pumdas com ·a p~J.-da do .{J8~11De-~m ~ pQder 
fôr achado, c com a multa de dez .a JlCRFmihréis, .proce~ 
dcndo-sc conlrd e lias na fól'lna da legislação em vigor. sobrQ 
.os deliclos policiaes. . : : , . - . · •. , , ' 

Art. 50. Ficão revogad~s todas as disposiçõeséljt êóntrario. 
O :Marquez de Abr~, Coo~ll,teb:o ele ~l'itd<l. Senador 

(lo lmpcrio, Ministro e Secretario de Esta4o dos Negocios 
Estran~P.iros o interiOQ. dos. da Fazenda,. e 'PrC$idente do 
~J'ri!?unal do Thesouro Nacional, assim o te~ha entendido e 
faça executar. Palacio dQ,llio de Janeiro em trezl,' de Agosto 
.de mil oitocentos sesse!\\a e tres, quadragesimo sçgundo 
,da lndopcndcncia c do hnperjo. 

Com a Rubrica d.e Sua Magestnde o Imperador. 

Marque% de Abrantes. 
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DECRETO N. 3.14.0:- do 17 de Agostq do lSGa: 

Çréa um Esquadrlio d,e Cavallari!' nol\lliniéipi~- cte. Q'ue!uz, da Pro\·in~Ía 
. . : : de ll1b18 · Geraes. · 

·· ' Atte.ndendo á proposta· do Presi!lente da Provihtia ~e Ali..; 
~-Geraes, Hei ~r bem_ D~ret,~ar. o seguinte: ·,' ,, , · . , . 

Artigo. Unloo. Flclureado no Municll)iô MQoêfuz ~~~~{,~ 
Yjqcia de Minas G~r»es u~ ~~uadrão de Cavallar•a; _êpm 
â,:aesignação. do 17, o qual terá a sua parada no lugnt: que 
1~13-~Ór illareailo pélo !Jtesiáenio'da'Provineln. · · 

Jólto ~ins Vie_ira Cansansão do Sinimbú, do :Meu f:on
l'llllo, .·Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Jus
tiça, assim o tenha. entendido o raça executa•·. Palacio do 
J\i,q do Janeiro em «tezase~o de Agosto de mil oitocentos scs
~~ta.o,tres, .quadrngesimo se_gundo da lndependencia c do 
.lf~j)cri~. · · . · ' 

Com a 1\ub.rica de Sua 1\fagcstado o Imperador . 

. Jsao l.in$ Yieira 'Cansamão de Sinimhtí. 

DECRETO N .' 3: f4:f ...:: tfe 26 de Agosto de ·t863. 
•:_·:"_·,;· ... ' 'C_~ ...... :. ~ :--~··. -.. ~--·"" . ,.- , ·- .• ~ ·'· , ' ~ 
tPPro"f_ . a os Estat!ll_q_s que a ~ochldade _H'tlS_p~la ~c -~eri.!)(l_ç_c'!citl odop
.~ibll'' em substltôlçno dos· qua' fóflô'âpjlii61"4dó& ~I) D'ecrdo o;o 2.561 

-~ de: '2f de Março de 11160 • . ' ' '· · · ' ' -~ · · " · .· ' ·i ., 
·~-,. ·~ • i ~~; "1~~·> -~ ~ •• ": ~ 

. Attc-qdepdo ao que repro~ntou a Sociedade Hespimholtt 
de Beneficencia, o de conformidade ·com a 1\linha lmme
diatá' ResotuÇão de· do~\{l:tc·'do oorrenbfmez, tamada sobre 
parecer da Secção dos Ne~ócios do lmperio do Conselho 
.de .EstadO, cxarndõ' em; Consuftà. de-· tt'lnta (fa Julho' pro
~i_mo findo: Hei por bem Approvar os Estatutos que a 
mesma Sociedade adoptou em substituição dos que forão 
approvados pelo Decreto n.• 2. 56~ de vinte e quatro do 
Março de mil oitocentos e sessent.1, COJ!I a declaração de 
,que as altcrac;.õcs que se fize1·em nestes novos E.>tatulos não 
poderão ler ciTI'ilo sc!l'l prévia approvuçiío do Governo lm-



pcrial, devendo passat:-se .a eompetente .Curta para &ervir 
de titulo á Sociedade. 
"'O ltlarquez d.e Olinda, Conselheiro. de Ji:~t.d~ _Sena@r 

do Impcrio, Presidênte do Ct:Welho. ~é :&fil)~&~t:os, Uinislro 
e Sccreta•·io de Estado dos Negocios -do lmperio, assim o 
~enha entendido e r~~:ça exec~ta~.. ~a~if)~ R~~~4J!~ro 
em vinte e seis de .\g~W d~ !TI~ ~'lqç~~W.:·' 
tres! q\ladragesi~o, ··~i*'!~~ ~ ~---~~~ 
lleTJO; ...• ,n,.r' .,..~·F''.::, ,··, ,. ;;;,:1 .,_, ·--~~;•••t!H'(l·'·· 

. CÇÍD à R, ~:.O.tn.;-<':ilíf.Q.•:'•.if 'Y<j"·,b'': 'T!.~~~ ~' ~ ~ii':1•·~w~.:~~~ ... ~ ~ 
· • : .• ·\~ ·_;·'_:·~·j.·1""'1} -·;··:;~,.!f:":·~:?-~ J!l~!J~!;/! · .. n1H · 

.. . ... f...;~·· . -~i1~i:r,~;,.·,ml,_;·• 
' :;·. ~· ._.,. ... ~--<1; * ~ ·~t~~~·_)"' ~·~ 

":t. ~\~ i. .: ~-·' .-_ "~i·· :t~ --·;-~.;.>: ~- ·-. ' 
• ( ~~-;;..~!-4-.; l~ !i~ -~~~~-\!.<~~f;o:·""~,. .. ;·. --:·~-~ 

DECREfO N. 3:t~~d~·f.a6 de Ágosto de-&863. 
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DE.~RETO N. 2.1r..a.- de 27 de Agooto. de 1863. 

Çeg~.• A.otoQi~. Dias de SollJa Cutr~ e.a José Pere!,t'a Tanres. ~ 
;,JIIi~4L para abrir ,uma rua ~Uom~UOJI~IQIIo eutre a d!l aterro cJll Cr
'. "it1e Nuv& e a da Fllira em S. c,Jan~tnh ~· u eoiiHii~ all,...tso-
~· f..:.!•(i~.: ' . ~ . ... . . . .· .;.~ .~ t ~-. '.. •.•. ::,', 

'· · :Attendnndo aó qrié tr.pre~entárão A~oic;.. Diljs ~.,_,. 
E11$tm~t-e- José· 'Pereira • ~· .:tJelrpgr. ~ l'.-~..;.JIIes · 
~ .-.·•~t.·e·~···~t'ii.qu. 
cocn.onique a oo Atretro da Gklafte Nova ootn a da FP.irw em 
S;·:~loriiQ; medienW•s cl'aUaJas, que ... com ost6 bahlo, 
~~por ·Pedrb!'~"ÃieafataratlteUegiu•de, do MP.u Con
HÜIO;- M.iaistro.e Secretario de Estado· dos Negodos da Miri
cúltont, Commfti"Cio é::Obfa.s fubU~as; que assim o tenha 
eatendid.oo, e faça exoe9lat;. Palaclo: d& Rio do JaMiro eca 
vinte sete de Agosto de mil oit01001U.os sesscn\a e- trr.s, qua
d.nJiesimo segundo da lodepe~~deneia e do lmpericJ. , . · 

• ' -'lo". 

Com a Rubrica~ do· Sua Uagestade o Imperador. 

Pedro de .Alcatara Beitegard•. 

~' f.• Os -emprezarios Antonio li-ias de Souza Castro o· J~ 
Pereâa Tavares por Ai, por companhia anonyrna, ou comman
tlit.aria, q,ue: Ol'§llhli;tre'"'•· so ob~() a abrtr e a ~ouslruir 
uma ma qúe comantniqoo 'a oo Alerto na Cidade No v li eom. 
a da Feira em S. Chri~tovão, e no prolongumen\o dm.t~J, éqn
~lhe\'.e~tl ftgtl.ratlo na plantlr ap~tadll ao Governo. • 
,,,~·Os empreilal!las•Wigllt'a•e:séntar dentro de seis 
11181éft a oootar dosla· · data,,:duas ·pllin•· com <'S respeeUvos. 
-"'elatBentos & nmis desenhoS' QJO.· detalhe de todas as ul>ras. 
proji!ICt*dap, e bem á~ UfDIO'Ii:eiPéria de9oriptiva. .·· · 

3.• As plantas e mais d.llsenhos, o .memorias scrllo. entrc
floeAt.leiD doplioatJW'1t& '~n ... 'Rstídb dos Nt>gocios da 
•srieultur~ eo.tm,r.ciotO:~r•~·llPblk:A$, e, depois de Di>* 
provadas pelo resJ)ec:tfof6111Jnlstro; rubricadas pelo DireetOt: 
d'a Dircetoria de Obras. Publicas.& Navegaçllo. Um exemplar 
será entregue aos emprezarios para execuçllo dos trabalhos, o 
outro ficará a.rchivado na Secretaria. 

4. • A rna lerá sessenta paltnos de lat'gura, e será calçada 
de maneira que dê commodo e seguro transito á toda cspcdc 
de tl'ans110rlc. 
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ã. • Os emprezarios serão obrigados a cm s' ruir na mesma 
rua cinco pontes de ferro ou do pedra e cal nos htgarcs mar
cados na planta, do maneira que dêm livre curso ás aguas quo 
a atravcssão sem prejudicar o serviço do matadouro. : · 

6. • As pontes terão as dimensões marcadas na planta e 
desenhos appi'Ovados. · ' = ·P •'. 

7.• 0:~ emprezarios, na construoçlo:da ro.a, lat'ioi.:comqué 
as sargetas tenbão a capacidade .precisa ·pararo ;facü AIIIIJOlo das 
aguas, c cvitaráõ a agglomer~tt~ule terra no.·aoabdQ.·IIIaiJ888.; 

8 . • Os em preza rios .uãa;pbdetilO< atQtrar &rua,-que ·Jhtcn oo: 
dcm abrir, com substancillfqe:sejlio·oociv;wá Slia<btpülica .. 

9.• Os trabalhos começarái dentro em um &DfiOt a con:.. 
tar da data da approvaçãO das-plantas e descnbOS,: é lkYt'rác) 
ficar concluídos no espaço de tres nonos, sob pena• de. uma 
multa do quatro contos de réis. - . ~ · . ·. ' 

10. a O prazo acima referido poderá ser, prorogado, se o 
Govemo assim o entender, quando os emprezarios por qual
quer cil'cumstancia independente de sua vontade deixarem 
de cumpr.ir o determinado na condição nona. 

11. • A obra será fiscalisada por um engenheiro nomeado 
pelo Governo, ao qual compete exa~ninar se as clausulas 
impostas aos emprezarios são rigqrosam61l,.~e cu~pJ'ida!l. 

12.• Das decisões do engenheiro fiscal haverfúecurw para 
o Ministro o Secretario de F..stado dos Negocias da ,1\gricultura, 
Commcrdo c Obras Publicas, o qual decidirá sem appel~lo, 
depois de ouvir os emprezario~. · • ;··. ·· · · 

. 13. a Os emprezat'ios são obrigados a consen'ar . em bom 
estado a rua c pontes duranfe o- témpo desto oontl'lictpf ·e, 
findo ellc, a fazer entrega da dita rua c pontes ao fioverno 
no mesmo estado, sob pena: de se mandar proceder, em um• 
o outro caso, aos reparos á custa da em preza. · . ·_ · ; . · 

1ft.. • Em compensação--<!!.· ~as ctespezas g~ará_õ os _em~ 
prezarias do direito do cofitlfl' aurànte o temw-~oo&te eon
traeto os t~!l~ A~ P.íl~~~t:_~ constantes da tabeUa. anncxa--ao 
mesmo contracto, om uas barreiras quo para esse fim po-; 
derão est:~bdecer por uma vez. sómentc nos lugaresdfUQ'_rnais 
convenientes lhes parecerem, logo que a rua ou pnrte della 
oiTerecer livre tmnsi\o. , : 

13. a Nenhuma das referidas barrcirns pooor:á ·ser collocada 
na rua já existente desdc.o c,àmpo de S. Clltistó~io-atéarua• 
do Imperador. . . . _ < .. _ .• 

16. • Fica permitlido, na conrormidadc da Lei de 9 de 
Sdcmbro de 1826, e do art. 17 da de 2!) do Agosto de 1828, 
a desapropriação dos terrenos e cdificios que forem neccs .. 
sarios para a aberlura da referida rua, sendo os respectivos 
proprietarios competentemente indemnisados pelos emprc ... 

.. zarin:; da fJ!lantiu em r1u! forem uva lia dos. · 
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1'1. • O p1csenlo conlracto durará pelo tempo de 90 arinos, 
findos os quaos, os omprczarios ou quaosquer outros possui
~(i)res, sérão obrigados a ontroga1· a referida rua, como já fica 
determinado. 

18. • ·Fi cão isentos de pagar taxa de passagem pela sobre
dita rua : 1. • 03 Parochos, ou quaesquer sacerdotes em aclo 
de;aeo,ministerio• c aquellea;qult"'S AJ«rompanharom de opa; 
2.~ A<~mitiva Imperial~· :3:,"jAI•deputaçOes-de ambas;;as 
Ca~Daras L"g-islaliva!l i·· A ... {S: Otneiaes Generaes em unifor
me~' 5>0 Os Magistrad-os e ·OOlci.ees de Justiça em a c to ·de 
seu: miflistcrio; -6. •-· A ·r~opa em ser-viço; 7·.• Os Correios o 
ordenanças das- Secretarias de Estado, e&tando fardados ; 
8 .• Os Fiscaes e Guardas em diligencia de seus oOlcios ; 
9.• Os- Pedestres e quaesqoer outros agentes policiaes em 
seniço publico. Outrosim flclo isentos da mesma taxa os 
genoros que forem r-econhecidamente de propriedade nacional. 

19.• O Governo concederá aos emprezarios os guardas 
necessarios para manter a ordem, sendo porém as despezas 
pagas pelos mesmos empre~arios ernquanto delles pre.:.. 
cisarem. ~ 

Palacio do Rio de Janeiro em 27 do Agosto do-1863.
fedro .de Alcantara Btllegt~rde. 

i f ~·. -: '·· •. :.. \ ,.. • • • . • ,~ ... 

Tabella a que se referé a t.-t.• elaa!lula preserlpta a Anto
nio Dias de Sousa Castro e .Jcall45 Pereira 'l'avaros para a 
abertura de uma rua . qmt cctmmunlque a rna da Feira 
em S. Chrlstovào com a elo Ateuo na Cidade Nova. 

Qualquer pessoa com carga ou sem e lia .•••.• 
Cavalleiros ....•...•...•..••......••......•• 
Bestas, bois e cavallos ...................... . 
Ariirnaes com carga .... ~ ... ·.-.::;:. .. . • . . .. . 

40 réis. 
80 )) 
80 )) 
80 » 
80 )) 

160 )) 
Carroças, carros, carrinhos de um animal ••••• 
Clli·roças, carros, car1·inhos de dous animaes .•• 
Carros -do ei~o movei do uma a duas juntas do · 

bois carregados (um)...................... 160 » 
Carro de eixo movei de uma a duas juntas de 
'''boif'yasios (u,n) .•••• • ,~:. ;·:. ::-•.• :·.· .•• L..... 168 >> 
Carros ele eixo motel· de tl'ffÍ' á' qualTo 'júntas 
. carregados ou vasios (um) .................. · 200 * 
Carruagens de duas a quatro rodas, e dous a quàtro 

· animaes (por animal) • . • • • • • . . • . • • . . . . • . • . 80 » 
Porcos c carneiros- (um) ...•••••.....•...... • 40 » 
• · Palacio do Rio de Jan_eiro em 27 de Agosto de 1863.
Pedro de Alcantara Bellegarde. 
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DECI\ETO N. 3.U.~-do 21 d!l Agosto de 1863. 

Cenfirrna 11 confmllo de duas t~a_& para a eonefuiiO ·do Botp1'tal da 
Santa Gua de Misericordia a 1dade de JacarcbJ. aà l'11mucia' de 
S. Paulo. · 

·' "" 
Attendcndo ao que Me repr~entárllB a CamaF.a Meniclpal'. 

e a Irmandade da Santa Casa de ~IJericotdia da-Ctdd-e de' 
Jacarl·hy, na Provlacla. ~~;;~~.: .-•'h. )obrG~.-. ·:""'*111• 
conccdidilJ J.dô ~él*IO'~;~,.l.OlS de .6.41e·~Juliô • tti&9 
para conclusão do ~;.~•<Shta:~)~c;m ... · 
formando-me com alliitofínt~ rf'sllltmtf'S ·do 'e'tame a 
quo se procedeu, na fórmit da Lei n.• 1•099 de 18, de Se• 
tcmbro de 1860 e Decreto n.• 2.874. de 31 de Dc&embl'o de 
1861 ; Hei por bem eonftmuar a conccssllo das duas leterias 
de que tr·ata o reférido Decreto n.• t.OU; de 6 de Julho 
de 1859. . . 

O Ptlarquez de Abrantes, Conselheiro de &.tedo, ·Senador 
do lmperio, Ministro é Seeretarlo de., Estado dos Negoeiet 
J<:strangeiros e intt'rioodos da Fazenda ·e Presidente ·interino 
do Tribunal do ThesOOro.Nado~al •. .S~iill o,ten~a enttondido 
c fnça executar •. Palaclo do ltto de Janeiro em vinte sete 
do Agosto de mil oitoc~ntos sessenta e lres1 qaadragesimo 
segundo da lndependencia e do lmperio. . · 

't._. .. ; 

Com a Rubrica de Sua Magestade o. linpl!rador. 

Marque.: d1 A6rantll. 

···-
DECRETO N. 3.!43-de Sl'1 de Agosto de 1863. · 

Promulga a Conven~o c.~lebrada em 1· de Abffl do t'oriHte liine eJàtai 
o Brauil e. o 'Reíoo ile -llorJugel para regular os dit'et&os, prfvilegios e 
friunuõióades reciprocll$ os Cousules, Vice-GonJuiK e Clumcellcru, 
bem como as. fuocçnea _e obriga~e ficao respeeilV&m~ote Jujeitot 
nos dous pa1zes. 

Havendo-se concluído e a5sjgQádo nesta' Córte., no dia 4 
de Abril ultimo, uma f.onvençlio entre o Brasil e o reino de 
Portugal para rrgular os·dircttos, privilegias e immunidades 

.. re~;iproras dos Consules, ViC1c-Consules e Chancellert's, bem 
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como as funcçõcs c obrigações a qur. fieãu rcsprdivamenlt1 
sujeitos nos dous paizes, e tendo sido esse acto t·atilicudo '' 
tr~adas as ratificações na mesma Córte aos 20 dias do cor.:. 
rente mez , Ilci por bem .Mandar que a dita Convenção st1jn 
observada e cumprida inteiramente como neJia se contém. 

O Marquez do Abran~es, Senador dp, lmperio, ConselhQiro 
dêl~dô, Ministro e ~çre,tar-io' do" ~do dos Neg()piOS 
Blllraageirós,'o teob'a assíl11 e_ntendido ó faça exeçutai" ,cotn, 
01t ld~pa<fhos n~rtos-•. ; .P~Iacio do Jl,iQ de Ja~efç(l, ,aQs 
~sete dias do m~z de Agosoo de mil oitocentos sessonta e. 
I.RSi:qlftldrage-simo s~gubdo da tndependencia e do Imperio. 

. . . . 

Com ·a Rubrica de Sua 1\-lagostade o Imperador. 

MarqÚez de .Abrantes. 

Nós, D. Pedro 11, Imperador Constitucional c DefNlgot' 
Perpetuo do Brasil, .ele; Fazemos saber. a todos os que á 
prescntl} Carta de conftrmâção, approvaçiio c ratificação 
lirom, que aos quatro dias do fllCZ de Abril do corrente 
antro, se concluio e assignou-se nesta Cõrte do ltio de Jn
oelro, flntre Nós e Sua M&gestade .o Rei de Portugal, pelos 
resrectivos Plenipotenciários~ que se acbaMo munidQs dQs 
competentes plenos poderes, uma Convenção Consular do 
lhcor srguinte: · 

Sua Magcstade o Imperador do Brasil e Sua !tlagestado 
El-Uei de Portugal e dos Algarves animados do reciproco de
sejo de estreitar cada vez mais os laços do amizade felizmente 
existentes entre as duas unções, dando todo o dcsenvolvi
ntento possível ás relações commerciacs dos seus respectivos 
subditoll, e persuadidos de qae.-um dos meios mais conve
nientes de conseguir e~te fim é Oxar de uma maneira clara 
e positiva os reciprocas direitos, privilcgios e immunidadcs 
dos funccionarios consulares, bem CQrn? .detçrmi,n~r: a~ ,obri
gações a -que Ocaráõ adstrictos nos dous paizes, resofvêrão 
celebrar urna Convenção Consular em que fiquem bem deli
D:id~s os.mesmos direitos privilegios; immunidades o obriga
ções; c para este fim nomeárão seus l'ienipotencjatios, a saber: 

,sua .l\fagestade o lmperJidor do Brasil, S. Ex. o Sr. 
Marqnez de Abrantes, Senador do lmperio, Conselheiro do 
J~stado, V eador de Sua 1\'Iagestade a Imperatriz, Grão-Cruz 
da Imperial Ordem do Cruzeiro, Grão-Dignitario da.Ordem 
& Rosa, Grão-Cruz da Ordem de Nossa Senhora da Con
el!ção de Villa Viçosa, Grão-Cruz da Ordem Constantiniana 
cUs Duas Sicilias, Ministro e Secretario de Estado dos No, 
gó'ciós Estrangeiros. 

J.F.IA HE 18111. I'A'\TI·: 1!. 
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E Sua Magestadc El-Rei de Portogal, S. Ex •. o Sr. Josó 
de Vasconcellos e Souza, Moço Fidalgo da Casa Real, do 
Conselho de Sua Magestade Fidelíssima, seu Enviado Extra
ordioario e Ministro Plenipoteneiario, Grilo-Cruz da Ordem 
de Christo, da de Pio IX, da da Aguia· Vermelha, e da 
da Coróa Real, o Commendador da OrdemdJe NOfilll Se· 
nhora da Conceição da Villa Viçosa. · .. : piÍi; ·: ·;. ·• '. 

Os quaes tendo·se reciproeameate;ÓOIIHDUDitado os·sebs 
plenos poderes, qlle eohára.f ·ém· JJoa·1tdetida:';«,mra, . con-. 
cordároo nos arttgos:~MtBafntet•: ;:.'; .,;. · ... · .~ · .. '•I 

Art. 1." OS .coMàtéa·genes·, Console& e Viee .. Cónsules 
nomeados pelos.Governos do Brasil e de.Portugal setilo Tec.i• 
procamcnte admittidos e reeonbeci~·'Óepois ·de apresen-; 
tarem as suas patentes, segundo a fórma· estabelecida nos 
respectivos territorios. O exequatur. necessario ·.para o livre 
exercicio de suas funcções lhes será dad~ gratis; e as auto .. 
ridades administrativas e judiciarias elos portos, cidades, ou 
lugares de sua resideD()ia lhes permitt~rácl, á. Yista do: dito 
exequatur, o gozo 'immediato das -prerogátins inherentes 
ái suas funcçcleS DOl,dletricto oonslllalH'es~vo. · . 

Cada uma das··al&st ... partes' conwctallteS- 'resena--se o 
direito de exceptuar· P8ra o futuro as localidades OQde não 
julgue conveniente o estabelecimento de· Yiee--Consules · e 
agentes ou delegados consulares. . , · 

Art. 2. • Os Consoles geraes, Consoles, é seus Chancel• 
leres, bem como ·OS Ylce-Consules~ gozaráõ em ambos os 
paizes dos privilegiós geralmente coneediclG.I W·Be& cargoy 
taes como a isenção: 00. alojamento militar ·e<e todas as eoft'< 
tribuições directas tanto pessoaes como de bens moreis"OU 
sumptuarios, salvo todavia se se tornarem proprietarios, ou 
possuidores temporartos ·de ~ns· inamoYeis; ou· emftm se 
exercerem o commereio; porqaanto nesses eaS()j ftcaráõ su-. 
jeitos ás mesmas taxas, encargos e eontributções que os ou• · 
tros particuJarP.s. ' 

Art. 3.• Os Consoles geraes, Consules·e Yiee-Consules not 
dous paizes gozarácl além disso da immunidade .pes10al• e~-o~ 
cepto pelos factos e actos qualificados e punidos :como cri"' 
mes inaHançaveis, ou· seja · pela legislaçlo . brasileira, OU' 
peJa portugueza. · · · t) 

Se forem negociantes não lhds poderá tambem ser applicada: 
a pena de prisllo senão pelos unieos factos de commercio. 

Art. &. " Os Consoles geraes, Consoles e Vice-Consules · po .. 
derão coJlocar por cima da porta exterior das suas casas as: 
armas da respectiva,na.,llo, com a seguinte legenda~- Con;.· 
solado do Brasil, ou Consulado de Portugal;- e nos dias: de 
festas nacionaes poderão tambem arvorar na· casa consular a:; 
bandeira de sua nação. Estes signaes exterio,·es não poderão': 
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Oea\tudo ser em cnso algum interpretados ton'l() dando di
Nitodct asylos; servirál.'fprincipalmcnte para indicar aos ma· 
tjDMkos· ()o aos nacionaes ·á babitaçilo ·consular~ · 
·~~~o Os Consoles geraCB, Consutes, e~setrs Chaneelleres 
llitat como os Vice•Consules; nab:poderao ser iritirriaôos a 
~récer perantó :oa trtb&Hel do-·p;dz de ·sua1 réSfdeilefn • 

. :Ouado a justiça local tt~e!( neeessldade' de' tl!eeber 'delles 
~~ 11111t11me :tororrn~o J urldlca.,-:•-dt!'erir'Pêdir·lli'à par esctiplo, 
7..-.lllpOrtar-.. Se- ao--sea'ttGmicitfó' pàra-rec-ebe• la de v in :•ot• 
·p ·· ATt. 6. • No caso de impedimento, ausencia ou morte dos 
.. Eldàtult>.S ou Vice-Consoles, os·Chancelleres ou pessoas prévia-

flnmtft: designadas pelo titular para subtitui-lo, serão admit
&idas·a:exercer interinamente as' funeções consulares, ·com 
approvaçlio da autoridade local· competente, e gozarãO,· du
NDte a sua gestão interina, de todo~ os direitos, privilegios 
oolmmunfdades inherentes ao cargo. 
tu!!rt. 7. o Fica especialmente entendido· qúe, quàndo:úrnil 

.chiilduas altas partes contractantP.S, escolher para _seu Consul 
•;:.gente consular, em um porto ou cidade da outra parte 

:~contractante um subdilo desta, o mesmo Consul ou agente 
>.consular continuará·a ser considP-rado como subdito da na
. -• a'que pertencer; e ficará por conseguinte ~ujeito ás leis 

e'regutalnentos que regem os nacionaes no lugar de sua •·csi
dcnc:ia, sem que entretanto esta obriga~iio possa por fórma 

· _.,ma· coare ta r o exe•·cicio de suas funcções respectivas 
: co.&rti 8.0 Os archivos e em geral os papeis de chancelfaria 

dor.consulados respectivos, serão inviotaveis {l não poderão · 
"''1010b qualquer pr1~texto e em caso algum, apprehendid~ 
ocm!devassados péla autoridade local• 1 · • 

. l'nFJca' porém entendido que os livros e papeis pertencentes 
..-.estes archivos deteráõ sempre estar separados dos livros 
•·fpapeis. relativos ao commereio ou indostria que possllo 
e~ercer os respectivos Consoles e agentes consulares. 

Se fallecer algum funccionario consular, sem substituto 
delfgtlado, a autoridade local procederá immediatamente á 
appoliirAo dos sellos nos arehivos, sendo semp1'e acompa" 
nbada ·.de dous subditos do paiz, cujos interesses elle rcpre
seàtava, e na falta destes, de duas pessoas das mais notavcls 
do lugar, e lambem se fór possível de um flin«Xlionario con• 
llfiar·~ olltra nação residente no distl•ieto. 

A• pessoas chamadas a testemunhar o neto cruzaráô os 5ens 
ieltos com os da referida autoridade. Destes actos lavrar--Mí·ha 
lllrmo- em duplicata, cnlrcglmdo-se um dos exemplares ao 
·eposul a quem estiver subordin'ada a agencia ilonsular voga. 
~uondo o novo funcctonario houver de tomar posse dos 

eccbivos, o quebramento dos sellos vcrificm·-sc-ha em prc
SCilta da autoridade local. 
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Art. 9. o Os Consolos geracs, CQbsules,' e Vic:-e~Cousate:~, 
ou aquelles que suas vezrs fizerem,· poderio dirigi~ •ál 
autoridódes .do lugar de sua rcsideooia\.1 ....... · · ~'M.·ttetes
si4ade, na falta !le agente diplomátit~nlí.~ ·laaaa·~.~ ·'·.··~~
rer ao governo surmrior ~o Bstâdo'~~~ 
clamar contra qualquer inl\'a~o ~-~·.u~
ridades ou funccionarios do dito'·lh~~,~~s 
ou convençõ~ :exislehtes'etUr&-ôSI'' . . .· :" ·. ·~ 
qit.alq.Uér eutro a~uso''W'cqae<• . .· . , . , 
é trirlh),dditeifo'dEt tlar:fôdéll~ · · · · · ···· rt~~Wâies-
~"árfd$)[ j:liil·a· oblet''pJ'()iftpta' )Uiltç&~~i~~; ~~·;tW~~,•1bi~ 

Art. to.·Os'Con5ules geraes, eCOnsqlfi.tft!J*\l~ 
estabelecer agentes, Vice-Consoles, oo a~-'COnaulares•>nas 
differcntcs cidades, portos, ou 1UilU'e8'dOilétr~dis\íiet6:.oon
sular, onde o bem do serviço quo lhes~ ~~eoofladoo o•xi~ 
gir, salvos, bem entendido, 3 appro~iGt atqaatw• do 
governo territorial. · · · ,.· :f'.o\ ,;r~l"J:·~.; •·-1< .· •':' 

Estes agentes poderio ser igualmen~lltdfs•«<'-entre 
os .cidadãos dos· dous paizes, bem•'cetlf•·.if8btré'()S~D
geiros, c serão n1unidos _de:uma pe&en~?JNiiaida,fpelo~:COn· 
sul geral ou ·Consul qUd'oi''tfvet··~D~& ~iliiO;·~e 
1:ujas ordens elles dcveráõ senir. GqtlirácVIlém diliSo ·dos 
mesmos privílegios o irnmunidadlfs esUplll•das nn ptesento 
convenção em favor dos Consules SlilValtaS·eS'teptks· fRlm· 
cionadas no art. 3. 0 • · ~ ...... :.-•... ,,,,., ... :,, ,,., ... ~ 

Art. 11. Os Consules geraes, ConsulM,IJ-V:ie.ConsufOS'r~s-· 
. pccUvos terão o direito do reeeber rN1,4 • ._..eMBarta;i,no 
,d.omiéilio das ·})artes, ou a bordo ·ôS~·~teú''pBilías 
.;..~~plarações e mais actos que os capilães~:·~quip81g$11ttou•1Jis-
sà'gciros, nl'gociantes ou subditos de 'tlllir •naçio:!qultet'om 
alli fazer,· incluSi'fiunente os' testameb«fS!·~ ·~çOI'!S(da. 
ullitna Yontade, ouquacsquermalfo'l~·~iio,··'linda 
mesmo quando os ditos actos lenhliJ.f"'PPt'l(iiat'~ir 
l1ypothcca. · · •. . .~·~~!ii! 1 .. : 

Entrclanto, quando estes actos ·se. ~fctirom'~beos,;im
moveis,, situados no paiz, onde rOsidé.~CóMUl'· Oll•·agênte 
consular, um tabellião ou escrivló pu~· .. cearpeteQtd?do 
lugar será chamado para assistir á solf~'~lébtâção ·&'8flllig
nal-os com o ch.'lnceller ou agente; 80b'llfbá·de nuUidade. 

Art. 12. Os Consoles geracs, Cailtlítlet'e Vice".:Gomlales 
lerão, ulém disso, direito de lavrar em1 suas ··éflantellatias 
•1uncsqucr a c tos conveneionaes ·entre ''ó5•:&eóS ~cidad'ios, 
ou entre um ou mais destes e outras:'péllsoat dOI.·pan.·em 
que residirem, assim como qualquer~ oonventional que 
,i.utercsse Unicamente 8 SUbditOS dcs~'.' UltimO• p.iztl'l'eOIII 
lail~o que os mesmos ados se refirlió.u;~ruv~~do~<Ou a 
nrgocios qnc tcnhão de ser tratados '® terrttorio 'da ·iiação 
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&·lJUC,;(lOI'lenoot o Consul ou agente pera1~ll.l o qual forem 
fOSSA~•'n~r >r"'""' ", .. , ~'-'"~!4' ... -

c••O$ trasiadOS:'«i9s.dt-tos netos. ~rid&l~me~':JefraH:illniiJB 

sido lltl'bmettiidols-: 1)reYia'naeillte 
-4eJlO;·: ,registro, · qU.811éilllf:lt: .üii!D".UM, 

materi&•<Q4l~paiz .em que, 
,.,"!Art: :~ """r!N~;,uto. ·de :tRIIliF>U\ .. omDm Bulídi\o 

duas par;tet: contra.ctantes_ -~~~~~~~::~=4~it~:~;~o:~l~i~ 
dadei-.IQ~~Ae& oom~tentes d 
aos Consoles geracs, 

·o· esa.~·••· .par~ de~erlul·: •-ommullloi~a•~ái;iWliltOJrid;:ides 
-,J~e-ae8;.__.'- &lv~m ;dieso 
- · .Qu&~jiQ.lfAi49P!Jf. :Q-111 

· · ·llcrdt»ros; iotl.,d~nar testamento1iros. 
nilo s~jao.~nbe6idQs, e!Lejão~·a\ll~l~ 
eM COO~u··~io.ÇonsuJ~·A-~ r~·~~-~o~~m.l!rlílí 

-rce~~: P~~fs':IÍ~~:~~~~· ~~ â'r~~~~~~~~~~~t~;, 
-· terossadas~ -em· toda a mobili.a e DaiOOis:).d(), Cõttle~ido,: .. 
. ,niodo j)qPt-,,a~ticipação deste acto 
'pctenLe.,~·«Jlfe·,pod.erá.assistir a ell~ e:.J·lRllll~l.l'-·"'-l~iiiiiJJu, 
·C«;)UNCl!reo~~f,OS;!ieQS, . -C~JIItl.,."l\!1.-'HIIe lol~VtlrUJIU JiiUO 

·:postos;: ~.~·Cons&~l' uu•JV•II.,pu Ollte"<ClSles;,;ti8U!OS 
.'llie ·p~ilo .ser ,ti acclot,lló .. ~'t\;~ 
, ,, 2.~.For.-ar .. tambom em . 
.oompe~:<&e esta· julgar 
do to~ beris c cffoitos que o 

,.diz,~'i'~iw . .ao~ :processo, tanto 
',devcl'fi <StDJ.P~C>:i-et lUgar o mais cbr1àVtNI!U 
1 do, iov~;o, Gli'Consules 
~ tixar-áõ, de. ~rdo com .a 
;em que. esl~,do,us acLos ..-~ ............ .teJ:,lW!Uj~ Prnl~IJi:D~o<tt. 
'Ollefipto .~ que ella passará 
. se• não pr-est.ar .ao· convite que lhe 
procedJlr~--~m- demora e sem,~is.,· ;I 'or,il;lajlíd;~~.-..ir.s 

.. operações ~,A»litdas •. - : . · \ ·. 
p '.a.~, Os.,.CC~ ·IJf)_ra,eiS~~Q~&deJJ .. • 
,proceder ,.segu~dol•uso mo-
!llcis. rQU. ftuctQs,(la Jummça tJUC se ,. ......... "'''''" ; poderão 
~dmiuistc.a-la .(.\ .liiJuida -la pe;;soalnwuk, ou nomear, sob Sllij 
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responsabilidade, um agente para administrar e liquidar, 
som que a autoridade local tenha de intervir nestes novos 
actos, salvo se um ou mais subditos do paiz, ou de uma 
terceira polcncia tiverem direitos a fazer valer a TeSpeito 
dessa mesma successão. Porquanto nesse mso,' nlio tendo 
o Consul direito de decidir a questão, deverá~esta ser levado 
aos tribupaes do paiz, aos quaes pertence resolte•la. pro~
dendo então O Consul como representante da· SIICceiíiiO; PtU~ 
ferido o julgamento. o Consul deYerá eseeot...lor..e nãt> tiv-er 
por conveniente appellar, ou se' as partes· nno se tlcoon\11\o
darem, continuando depois com pleno dil•eito a liquid~o 
quo havia sido suspensa emquanto se aguardava a declsfiO 
do tribunal. l" 

4 .. • Os Consoles goracs, Consules e Vice-Consules. serie 
todavia obrigados a annunciar a morte do individuo de-cuja 
successão se tratar, em um dos jornaes do seu dlstrict'o; e 
não poderão fazer entrega da herança ou do seu producto 
aos legítimos herdeiros ou a seus procuradores, ·senão de
pois de pagas todas as dividas que o defunto pudesse ter 
contrahido no paiz, ou de haver decorrido um ·anno depois 
do dia da morte, sem que se tenha apresentado reclamação 
alguma contra a herança. 

5. • Fica além disso entenditlo, que o direito de adminis
trar c liquidar as successões dos Portuguczes fallecidos no 
Drasil pertencerá aos Console!! do Portugal, ainda quando 
os herdeiros sejão menores, filhos de Porlugliezes, nascidos 
no Brasil, em reciprocidade do igual faculdade quo Oca per
tencendo aos Consoles do Brasil em Portugal tio administrar 
c liquidar as successões dos seus nacionaes, em casos iden-
ticos. .• 

Art. ifl .• Em \udo que diz respeito á policia dos portos, 
canegamento e descarga dos navios, segurança das merca
dorias, bens e eiTcitos, os subdilos dos dous paizes serfto res
pectivamente sujeitos 1ís leis c regulamentos do territorio 
Todavia, os Consoles gcraes, Consoles e Vice-Consoles respe
ctivos serão exclusivamente encarregados da ordem interior 
a bordo dos navios de commercio de sua nação; e só elles 
tomaráõ conhecimento de todas as desavenças que sobre• 
vierem entre o capitão, os officiaes e os indivíduos que esti
verem comprchendidos, por qualquer titulo que seja, no rol 
da equipagem. •t 

As autoridades locaes nã9 poderão intervir senão no caso 
em que as desordens que dalli resultarem forem de natureza 
a perturbar a tranqui!lidade JUiblica, ou quando uma ou 
mais pessoas do paiz, ou estranhas á equipagem nellas sn 
acharem implicadas. Em todos os demais casos as autoridades 
se limitaráõ a dar auxilio aos funccionarios consulares 
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quando estes o requisitarem para mandar pr~nder e con
duzir á cadêa os indivíduos da equipagem que elles jul
garem conveniente alli recolher em consequ~ncia de tacs 
desordens. 

Art. 15. Os Consoles geraes, Cônsules e Vree-Consules po• 
derilo mandar prender e remetter. ou para bordo, ou para o 
seu resJWolivtJ paiz, os marinheiros e todos as outras pessoas 
que regularmente fazem parte das equipagens dos navios 
de guerra ou mercantes de stúl na~lo · que tiverem desertado 
dos ditos navios. Para este fim dirigir-se-hão por escrlpto ás 
autoridades locaes competentes, e justificarão pela exhibição 
do registro do navio, ou da matricula da equipagem, ou no 
caso do navio ter partido pela cópia do documento respectivo, 
devidamente legalisado pór elles, que os hemens reclamados 
fazião parte da dita equipagem. Em vista desta reclamação 
assim justificada nlio lhes poderá ser denegada a entrega. 
Ser-lhes-ha, além disso, dado todo o auxilio para a busca e 
prisão dos ditos desertores que poderão ser guardados e man~ 
tidos nas cadêas do paiz, a pedido e á custa dos agentes aci· 
ma referidos, até que os mesmos agentes tenhiio achado 
occasilio de os remelter para o seu paiz. 

Se, porém, não se otJerecer esta oceasilio dentro do prazo 
de tret~ mczes, contados do dia da prisão, os detidos serão 
postos em Iibordade, prooedendo aviso de tres dias ao 
Consul ; e não poderão ser presos de novo pelo mesmo 
motivo. 

Comtudo, se o desertor tiver commettido, além disso, qual!.' 
quer crime ou delicto em terra, a sua soltura só se verificará 
depois que o tribunal competente haja proferido sentença 
sobre o cri mo ou delicto; e esta tenha tido plena exeeul)lo. 

Fica igualmente entendido que os marinheiros e os de
mais indivíduos que fizerem parte da equipagem, subditos 
do paiz em que n deserção tiver lugar, sao exceptuados das 
estipulaçDes do pt·csente artigo. 

Art. 16. Sempre quo nllo houver_ estiplllações contrarias 
entre os donos, armadores, carregadores e seguradores dos 
navios de um dos paizes que se dirigirem aos respectivos 
portos do outro voluntariamente ou por força maior as ava
rias serão reguladas pelos Consoles geracs, Consolas o Vico
Consules de sua nação. 

Quando, porém, subditos do paiz em que residirem os di
tos agentes ou de uma terceira· ..,.teneia tiverem nollas iolo
resses, as avarias serão reguladas' pela autoridade local com
plillente, a não haver comptQmisso amigncl entre as partes. 

Art. 17. No caso de dar á costa, ou naufragar no littoral 
da outra algum navio pertencente ao governo ou aos sub· 
ditos de uma das altas partrs contraclantcs, as autoridades 
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locncs dcvcráõ immmliatamcnte prcvínir· dt> occorrídn ao 
Consul geral," Consul ou Vice-Consnl do districlo, ou, na sua 
falta, ao Consul geral, Consul ou Vice·Consul mais proximo 
do lugar do sinistro. 

Todas as operações relativas ao salvamento da carga o 
outros objcctos dos navios brasileiros naufragados nas aguas 
tcrritoriaes de Portugal serão dirigidas pçlos Consoles gtlraes, 
Consoles ou Vice-Consulrs do Brasil; e reciprocamente os Con
sulcs gcracs, Consules ou Vice-Con_suleuJ,e,Porlugal dirigir;íõ 
as operações relativas ao salvamento da ~argaequtros obj~ 
ctos dos navios de sua nação naufraga~ nu ag~as J~rr,ito ... 
riacs dos domínios brasileirCls. 

A intervenção das autoridades locaes só terá lugar nos 
dous paizes para facilitar aos agentes consulares os soe
coiTos necessarios, manter a ordem, gar·antrr os interesses 
dos salvadores cstr·anhos á equipagem e fiscalisar a oxe~ução 
das disposições que se devem observar para a entrada e 
sabida das mercadorias salvadas. -

Na ausencia c até á chegada dos Consoles gcraes, Cor.sules 
ou Vicc-Consulcs, as autoridades locaes devm·áõ .tornar me
didas necessarias pam a protecção dos indivíduos e conser-
vação dos objectos salvados. . ~ . 

As altas partes contractantes convém, além disso, em que 
as mercadorias c effdtos salvados nlio serão sujeitos a ne
nhum direito de alfandcga, salvo se forem admillidos a con-
sumo interno. · 

No caso de davida sobre a nacionalidade dos navios, as 
disposições mencionadas no presente artigo serão de exclu-
siva competencia das autoridades locacs. · 

A.rt. 18. Os Consoles geraes, Consules c seus Chancci
Jcres, c bem assim os Vicc·Consules guzaráõ nos dous pnizcs 
do todos os outros privilegias, isenções e immunidades quo 
para o futuro vcnhüo a ser cancedidas aos agentes de iguul 
categoria da nação mais favorecida. 

Art. 19. A presente convenção vigorará por espaço de 
dez annos a contar do dia da troca das ratificações, que terá . 
lugar nesta cidade do Rio de Janeiro, dentro do prazo de 
tres mczes, ou antes se fôr possivel. 

Se um anuo antes de findo o dito prazo de dez annos 
nenhuma lias altas partes conl•·actantes tiver notificado a sua 
intenção de fazer cessar seus effeitos a convenção continuará 
a vigorar por mais um anno, e assim succelisivamcntc até 
a expiração de um anuo contado do dia .em que uma das 
partes tiver feito á outra aquclla notil"i!çllo. 

Em fé do que os respectivos Plenipotenejarios assignárão a 
presente convrnção ,<'m duplicata r lhe· puzerilo o sello do 
suas arm:~s. 
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Feita no Rio de Janeiro, aos 4. dias do mez do Abril do 
anno do nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo de 1863. 

(L. S.) 

(1 •. - S.) 

Marquez de .46rantel. 

J. ds Vasconcello• ~ Sou::a. 
~· t' '. 

E sendo--nos presente a mesma convenção, cujo theor fica 
acima inserido, e bem visto, éónsiderado e examinado por 
Nós todo quanto nella se contém, a approvamos, ratificamos 
e confirmamos, assim no todo como em cada um dos seus 
artigos e estipulações, e pela presente a damos por firmo 
e valiosa para produzir o seu devido efTeito, promettendo 
em fé e palavra imperial cumpri-la e observar por qualquer 
modo que seja. 

Em testemunho e firmeza do que fizemos passar a pre
sente carta, por Nós assignada, sellada com o sello grande 
das armas do lmperio, e referendada pelo nosso Ministro e 
Secretario de Estado o abaixo assignado. 

Dada no Pala cio do Rio de Janeiro, aos 18 dias do mez de 
Agosto do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1863. 

(L. S.) PEDRO hiPERADOR. (com guarda). 

Marquez de Abrantes 

DECRETO N. 3.146- de 28 de Agosto de 1863. 

Cont,ede a Dumesnil, Lcroyer & Comp., privilegio por tempo de dez 
annos para o fabrico de canos, de sua invénÇKo, destinados ao e11goto 
das aguas. --· · · - · 

Attendendo ao que Jfo requerêrão Dumesnil, Leroyer & 
Comp., e de conformidade com a Minha Immediata Reso
lução de 22 do corrente mez, tomada sobre o parecer da sec
ção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado 
em consulta do 17 de Junho ultimo, Hei por bem conce· 

LBJS DE 186:1. PAI\Til 11. 3!), 
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der-lhes privilegio por dez annos para o fabrico dt> canos, de 
aua invenção, destinados ao esgoto das aguas. 

Pedro de Alcantara Bellcgarde, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Est~do dos NC#[ocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
es:ecutar. Palacio do 1\io de Janeiro em vinte oito de Ag8sto 
de mil oitocentos sessenta c tt·es, quadragesimo. &egundo da 
lndependeucia e do lmperio .. 

Com a Rubrica de SuQ ~ag~stiidó o Imper.ador. 

Pedro de 4lcantara Bellegarde,~ 

DECRETO N. 3.147- de 28 de Agosto de 1863. 

Proroga o prazo do p~b:U!l~.io. ('Oncedido I! José Domin~es dos Re!• Cas
tro )lAt"ll prepardr um lutmda de sua mvençlO, desLmado á extaneçt~. 
d4 formiga saúva. 

AUeQdendo ao que 1\Je requere!.\ José Domingues dos Reis 
Castro, e do conformidade com a Minha lmmediata Reso~ 
loção de 22 do corrente mez, tomada sobre o· parecer da 
Secçãó dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exa
rado em consulta de 8 do citado mez, Hei por bem prorogar 
por cinco anno\l o prazo de cinco annos, por que obteve 
privilegio por Decreto n.• 2.859 de 11 de Dezembro de 186t, 
para preparar um liquido, que declarou ter inventado para 
matar a formiga saúva. 

Pedro de A lcantara Bellegarde, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio o Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte oito de Agosto 
de mil oitocentos sessenta c tres, quadragesimo segundo da 
lndepe~dencia e do lmperio. · 

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

Pedro de Alcitnt~ra Bellegarde. 
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DECRETO N. 3. HS- de 3 de Setembro de 1863. 

Autorisa a Companhia- London .l!!td Bralli!iaq_Jia_~- para estallelf'Cer 
Cai1as Filiaes e A~eucias·ilã mesma Cõiilpeub•a ua Capital da Proviecia 
da llllbía, e nas Ctdades de San~os Q do D.io Grande. 

Altendondo ao quo Me requerêrió oa_Gerentes da Compa• 
nbia anonyma estabelecida. nesta Côrta sob Q titulo de- Lon· 
don and llrasllian Bank-:-, e do conformidade corn a M·inha 
Imnicdiata c Imperial Resolução de 26 de Agosto proximo 
findo, \Onta<la sobre parecer da Secçiio de Fazenda do Con
selho ãà Estado de 4. do mesmo mez ; llei por 6em Autorisar 
a mesma Companhia para estabelecer uma Caixa Filial e A
gencia na Capital da Província da Bahia, outra na Cidade de 
Santos, P•·ovincia de S. Paulo, e outra na Cidade do Rio 
Grande, Província de S. Pedro, ficando as mesmas Caixas o 
Agencias sujeitas aos encargos e regras dos Estatutos da Caixa 
matriz approvados por Decreto n. o 2.979 de 2 de Outubro de 
1862. . 

O ~farquez de Abrantes, Conselheiro do Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Hstrangeiros e interino dos da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thesou·ro Nacional, assim o tenha entendido e fa
ça executar. Palacio do lHo de Janeiro em tres de Setembro 
do mil oitocentos sessenta e tres, q11adrageshno segan.JQ da 
Independencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua lJagestade o IO'Iperador . .. 
Mf1rques d~ Ãlwsntes. 

-·-
DECI\ETO N. 3.U9-de 3 do Sctembm de 1863. 

Approva ôs novos estatutos da Compaubia Pernambucana de Navega~;Jio 
costeira por vapor. ~. · 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Pernam
bucana de Navegação costeira por vapor, estabelecida na 
Capital da ProvitWia de Pero.amkco, e de contQrmidado 
eom a Alinha l!llmcdiata Itesolução do 9~ do me~ paS$~00. 
tqmada 110bre o parecct~ da Scc~ão d~ Negocios dv Impe-
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rio do Conselho de Estado, exarado em Con:mlta do 26 de 
Abril ultimo: Hei por bem Approvar os novos Estatutos, que 
devem regê-la, e que com este bai:tão. 

Pedro de Alcantara Bellegarde, do Meu ConsHlho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura~ 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do ltio de Janeiro em tres de Se
tembro do mil oitocentos sessenta e tres, qoadragesimo se
gundo da lndependencia e do lm perio. · · '-' 

' . 
Com a Rubrica de Sua 1\fageltade o Imperador. · · 

., ,. 

Pedro de Alearitaro Bellegarde.- ·' 

Estatutos da Companhia Pernambucana de ·na'\lega-;Ao 
costeira a ,·apor. 

CAPITULO 1. 

Da companhia e seus fins. 

Art. 1.• A companhia se denominará, como até aqui,
Companhia Pernambucana de Navegação Costeira a vapor-, 
c terá sua séde na Cidade do Uecifo do Pernambuco. 

Art. 2. • O objecto e fim principal da companhia é a na
vegação regular a vapor desde o porto da Cmade do Uecifo 
até o de Sergipe ao sul, e os da Província do Ceará ao norte, 
na fórma do Decreto n. o 1.113 de 31 de Janeiro de 1853, 
de sua creaçllo; n.• 1.4-78 de 22 de Novembro de 1854; 
n.o 2.511 de 14- de Dezembro de 1859, c 2.977 de 25 de 
Setembro de 1862. 

Art. 3. o Para pr·eencher estes fins lerá a companhia os 
vapor·es, que entender sufficientes, de tonelagem e força 
convenientes para o desempenho do serviço a seu cargo. 

CAPITULO 11. 

Do capital da companhia. 

Art. 4-. o O capital da companhia será de dous mil contos 
do réis , ropr~~eutado por dez mil acções de 200~000 cada 
uma, que poderá ser ainda elevado, se as necessidades da 
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l!mpreza ussim o exigirem; mas sómentc poderá ter lugar 
da maneira prescripta no art. 38 dos presentes estatutos. 

Art. 5.• Pôde set· accionista qualquer pessoa, corporação, 
associação, ou entidade, comtanto que a transferencia de 
uns para outros seja effectuada no esct"iptorio da companhia, 
em o livro competente e em presença das partes ou seus 
procuradores, que assignaráõ o respectivo termo de trans
ferencia, de conformidade com a Lei n. • 1. 083 de 22 do 
Agosto de 1860, art. 2.• S 24. • · · · 

Art. 6.• Os accionistas só respondem pelo valo•· de suas 
acções (Codigo Commei'Ciill, art. 298), que podem ser doadas, 
vendidas, hypotllecadas, legadas, ou por qualquer fôrma 
transferidas, na coniOrmidade do artigo antecedente. 

Art. 7.• O valor das acções será integralmente realizado, 
ou então será effectuado na razão de viole por cento. Na 
segunda hypothese, as chamadas serão feitas á proporção 
que as necessidades da companhia o exigirem, e de modo 
que entro umas e outras haja pelo menos o intervallo de 
dous mezes. Dentro de um anno, contado da duta do De
creto do approvação dos estatutos da companhia1 deveráõ 
estar distribuídas todas as acções. 

CAPITULO 111. 

Da administração da companhia. 

Art. 8. • A assembléa geral elegerá, por uma lista só
mente, e á maioria relativa de votos, urn conselho de di
recção, composto de tres de seus membros, com plenos po
deres para engajar o Ge!'ente para a companhia, o qual, 
no seu entender, reuna as qualidades neccssarias para aquelle 
fim, contractando com ellc o honorario que ba de vencer, 
e mais condições. 

Art. 9. • Contractado o Gerente, o conselho de direcçllo 
convocará a assembléa geral, e proporá o contracto á ap
provação, declarando o nome do contractado, o qual sub
metterá á approvação da assembléa, sem discussão. 

Art. 10. O conselho, como fiscal, poderá tomar contas ao 
gerente, quando lhe apt·ouver, e de facto as tomará todos 
os mezes, sobre balancete, apresentado pelo mesmo gerente. 

Art. 1 t. O conselho tem autoridade para suspender o 
gerente, até a decisão da assembléa geral, sempre quo o 
julgar, por unanimidade de votos, incapaz ou malversador. 
Nelite caso a convocação da asscmbléa geral lerá lugar oito 
dias depois da suspensão. 
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Art. 12. Sómente accionistas de 50 acçõcs, pelo menos, 
poderão sc1· eleitos membros do conselho de direeçiio. ' 

Art. 13. O conselho de dit·ecçiio será renovado annual
mente, sahindo um de seus membros, que a sorte designará, 
sendo substituído pot· outro, que, paro esse ftm será eleito 
na reunião da assembléa geral dos accionistas, que terá 
lugar em principio de cada anno. O director assim substi
tuído só podet·á ser novamente eleito passado um anno. 

Art. H. O conselho de direeção se reunirá ordinariamente 
urna vez por mez, e extraordinariamente, quando elle ou o 
Gerente o julga1· preciso, ou o Presidente do Conselho o con
vocar. As decisões serão tomadas por maioria absótUota de 
votos; os vencidos poderão declarar e 111otivar seus vot0S na 
acta. · 

Art. 15. As sessões do conselho de direcçllo serão pre
sididas pelo Jllembro mais votado delle. O· immediato em 
votos servirá dtl Secretario. 

Art. 16: No impedimento de um dos membros do conselho 
de ditecção, em occasião de ser convocado, será eonvl~ado 
para suppri-lo o immediato em votos. 

Al't. 17. São attribuiçõos do conselho c 
§ f.• Uesolver: 1.• ácerca de requerimentos ou represen

tações ás Carnaras Legislativas ou ao Governo; 2. • celebra
ções e reformas de contractos com o Gmerno; 3. • iniciar 
quacsquer medidas, que tcnhão de ser propostas á assembléa 
geral sobre a reforma ou reorganisaçilo da companhia, e seu 
fundo. 
~ 2.• Convocar, ordinaria ou extraordinariamente a as

&embléa geral dos socios. 
~ 3.• Prestar sua opinião sobre qualquer negocio, em que 

o tJereote haja de pedi-la. • 
Art. 18. São attribuições do Gel'entc: • 
~ f.• A gerencia, rnan!'jo e admiaistr~ão dos negom8s; 

operações c expediente da companhia, com poderes pat·a obra;r 
como melhor entender em beneficio dclla ; levar n etfeito· àS 
resoluções do Conselho, podendo, eomtudo, appel'lar d.ellas·· 
para a assem bléa gera I dos socios, em sessiio ordinaria, ou 
convocando-a extraordinariamente por si mesmo, se, hll· 
vendo proposto esta convocação ao Conselho, elle nãe se· 
prestar a faze-la. 

S 2.• Nomear os empregados da companhia, sem·eY~Mp'" 
ção, os quaos lho Hcaráõ irnmediatameote suOO.·dinados. - . 

Art. 19. O ti crente apresentará todCIS os a•noSI á assem
bléa geral, até o dia 15 de Fevereiro, o balanço da cCHn<J)a
ohia, recitado no fim do anno anterior, acompanhado .de uu• 
rel&torio da gestão de seus negoCios, e parecer.dll eo!Dmil&le· 
de ex:tlliO. ' 
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Art. 20. No impedirMnlo do r.ercntc servir;) intcrinamf'nl~ 
a pessoa por dlo designada depois do appt•ovada p1~lo Con
selho do dirccção. 

fAPITULO IV. 

Da commitutlo de exame . 

. Art. 21. A commissl'io de e!famc de contas S<'rá compostà 
de tres membros, eleitos em lista triplico. pela assembl.f.a 
gernl dos accionistall, e por maioria •·elatila de votos, na 
sr~ssão, que deve ter lugar no principio de cado anno. Suas 
funcções serão permanentes, o duraráõ portres annos. 

Art. 22. Compete á Cornmissão examinar escrdputosa
mente o relatorio, balnnço, netas, escriptm·ação da caixa e 
m:tis livros da companhia, corrt>spondencia, execução dada 
aoi estatutos o decisões da assembléa geral, interpondo ácerca 
de tudo o seu parecer, de maneira a ser inserido no rela
t.orio annual do Gcreolo, antes dn convocação da assemblóa 
geral. 

CAPITULO V. 

Da assemhléa geral. 

Art. 23. A assembléa geral é a reuniiío dos acclonistas, 
~Qmt.anto qtta esteja representa~a, peloo menos, metade do 
capital realizado . 

. Arl. 24. A reunião ordina ria dn asse1nbléa geral terá lugar 
aQnuaimente no mez do Fevereiro, para H1e ser pre5ente o 
relatorio e balanço, de que trai<• o art. 18. 

Nessa occasião se procederá á rcnova~llo de quo faz menção 
o art. 12. A primch·a eleição de Presidente e SeCTetario da 
aüembléa gorai o com missão de eu me terá lugar nn primeira 
reunião ordinaria àepois da approvação dos presentes esta 
'utos, o suas funcções duraráõ trea annos; findo ene perlodo, 
so procederá, tada ttiannio, a nova eleição de Presidente, 
Secretario e commissão do exame. 

Art. 2e. A. convocação da assemhlóa ger-al terá lugar por 
tQJWjto dace~Uelho de dire~ão por annuncios publiaados nos 
jornaes mais. lidos da Província, com antecipação de dez dius. 
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Art. 26. Quando n nsscmbléa gert~l não puder deliberar 
por f.1lta de votos sufficicntcs será feita nova convocação, com 
as formalidades do artigo antecedente, declarando-se o mo
tivo da nova reunião, e serü válid11 qualquer deliberação to
mada .:então com os 11ccionistas presentes. 

Art. 27. A assembléa geral poderá ser convocada ex
traordinariamente pelo Conselho do direcçlio, ou commissão 
de exame, quando se dêm motivos, que a to~nem necessari_a. 

Art. 28. O accionista, que não comparecer ll assembléa 
geral, poderá delegar os seus poderes por meio de procu
ração, com tanto que se faça representar por outro accionista 
(salvo o caso de eleição para directores), nos termos do § 12 
art. 2. 0 da lei n. 1.083 de 22 de Agosto do f860 combinado 
com o art. 27 do Decreto n. 2. 711 de 19 do Dezembro do 
mesmo anno. 

Art. 29. A ordem da vota(.ão é a seguinte: 
Do 10 até 50 acc;õcs, 1 voto por cada 10 acc;ões. Aos accio

nistas de maior numero de acções contar-se-ha mais um 
voto por cada 30 ocçõcs, até 10 votos, que será o maximo. 

Art. 30. O occionista, cujas acções não lhe tiverem sido 
transferidas pelo menos 30 dias antes da reunião da assem
bléa geral, terá direito d~ assistir a ella, e mesmo discutir, 
mas não poderá votar. Exceptuão-se as transfe1·encias por 
herança. 

CAPITULO VI. 

Dos dividendo.ç e {undo1 de reserva. 

Art. 31. Do lucro de cada anno se deduzirá 5°/o sóbre 
o capital ciTectivo da €ompanhia para fundo de reserva. 

Art. 32. O fundo do reserva o exclusivamente destinado 
para fazer face ás perdas do capital social, ou para substi
tui-lo. 

Art. 33. Far-se-ha dividendo entre os accionistas no mez 
de Fevereiro, ficando o quantum a arbitrio do conselho 
do dit•ecção, não devendo, todavia, exceder o disposto no§ 8; 
do art. 1.0 da lei n. 1. 083 de 22 de Agosto de 1860. · 
, Art. 34. Não se poderá fazer distribuição de dividendos 
emquanto o capital social, desfalcado, em virtude de per
das, não fôr integl'almente restabelecido. 

Art. 35. Na dissolução da wciedai:le o fundo de reserva. 
que houver, será accumulado ao capital, e dividido pelos 
accionistas existentes em proporção de suas acções. 
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r..u•JTl'I.O VU. 

Da duração da cotnpanhia e s~a Uquidação. 

Art. 3G. A companhia durará pelo tempo que lhe falta 
pam o complemento de seu privilegio. 

Art. 37. Quando a companhia tiver de dissolver-se, far
sc7ha liquidação ,pelo modo quo então decidir a assembléa 
geral, salvas as disposições dos arts. 295, 34-4. e seguintes do 
Codigo Commercial, 35 e seguintes do Decreto n. 2.!711 
do 19 de DP,zembro de 1860. 

Art. 38. A companhia julgar-se-ha incapaz de continuar 
suas operações, e, conscguintemente, s.erá di'ssolvida, desde 
que bouv~a· sotTrido prt>juizos no valor dos dous terços do 
capital social. 

C..\ l'ITUW VIII. 

Dispos~·çaes geraes. 

Art. 39. Os barcos da companhia sotTret•áõ annualmcnte 
um abatimento de 10 •f. sobre os seus respectivos valor~>s. 
Esses abatimentos serão lançados em despezas sob o titulo 
de - deterioramento- e os barcos figuraráõ nos balanços 
com os seus valores assim reduzidos, snlvo o caso de terem 
solft·ido concertos radicaes, em que _figuraráõ com aquel
les , que por ventura vcnbão a ter em conscqucn_cia de tncs 
reparos. 

Art. 40. Os dinheiros c valores da companhia serão arre
cadados em um ou mais bancos. publicos da praça do 
Recife. · 

Art. 41. Pelo fullccirnento de qualquer accionisla, e em
qunnto o espolio estiver - pro indiviso -, passa para seus 
herdeiros não só o direito âs acções e aos dividendos, como 
tambom o de tomarem parte nas deliberações da assembléa 

. geral, com tanto que, sendo mais dó um, so combinem entre 
si para um só votar. Depois de feita a partilha ' cada her
deiro representará o accionista fallecido, conforme o numero 
de acções que lhe tocarem. 
· Art. 42. Estes estatutos só poderãó ser alterados por de
cisão da assembléa geral dos accionistas tomada em uma , 
e vencida em outra sessão por maioria absoluta do votos, 

1.1:15 DF. 1SG3. PAJ:TF. JJ, 40. 
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estando presentes pdo menos accioni~tas qno reprrscntrm 
dous terços do cnpilai da compnnhia, ficando dependente do 
prévia approva~;ão do (~overno Imperial qualquer alteração, 
TPforma, cu innovação, que soffrerem os mesmos estatutos. 

(Srguem-se as assignaturas.) 
Uirectoria Central da Secretaria do Estado dos Negocios 

da Agricullura, Commcrcio c Obras Publicas em 3 de Se
lembro do 1863. -:- O dircctor, José Agostinlw Móreirq 
Guimarães. ·· 

UECI\ETO. N. 3. 15::>- de 1l de Setembro do 1863. 

Fixa a intelligcncia do art. I H, !1) t. 0 do Rrgulamento de 19 de Setembro 
de 1860, a rrspeito dos ~t:!!Çimcutos ~~~ Emprrgados das Alfnndl'gas que 
forrm chamados para terem exerciCIO no Thcsouro c Thcsonrarias de 
l'azeoda. -

Usando da Autorisação conferida pelo art. 46 da Lei n. 514 
do 28 do Outubro de 1848, Hei por bem I>ecretar o seguintr: 

Art. 1.• A disposição do§ t.• do art. 114 do Regulamento 
n. 2.6ft.7 de 19 de Setembro do 1860 nlio comprehende os 
:Empregados das Alfandegns, que forem chamados para terem 
exercício no Thesouro e Thesourarias de Fazenda, quando o 
bem do sf'rviço publico o exigir. 

Art. 2.• O~ Empt·egados de que trata o artigo antecedente 
continuaráõ a perceber, além do ordenado, a gratificação dos 
respectivos empregos, ficando assim alterado o art. 10r. do 
citado Hcgulamento. 

O .Marquez de Abrantcs, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios 
Estrangeiros e interino dos da Fazenda, e Presidente interino 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha entendido 
e o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em onze· de 
Setembro de mil oitocentos sessenta c tres, quadragesim~ 
s<'gundo da lndepcndencia e do lmperio. r 

Com a Rubrica de Sua :Magcstado o Imperado!'. 

Marque.: de Abr~nte1. 
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DECRETO ~. :u::it- de 11 de Setembro de l8G:J. 

Co nOrma a conccssno de dnas h>J.c.rias para a rcconstrucç1lo da I::rrj.1 i\l:t· 
triz de Santo AntoiJio, da éidaue Diamantina, na Provinda de l\lintl., 
Gcracs. 

Attcndendo ao que 1\le rcpreseptárão as Irmancladcs do 
Santíssimo Sacramento c de Sdnto Antonio,. da Igreja 1\Jalriz 
da Cidade Diamantina, na Província de .Minas Geracs, sobre 
as duas loterias concedidas pelo Decreto n. • 95~ de 7 de 
Julho do 1858 para a reconstrucção da Igreja l\latriz de 
S:mto Antonio da mesma Cidade; e Conformando-me com 
as informações resultantes do exame a que se procedeu; na 
fórma da Lei n. • 1. O!l9 de 18 de Setembro de 1860 e Decreto 
n.• 2.874. de 31 de Dezembro de 1861: Hei por bem Confir· 
mar a coQeessão das duas loteria3 de que trata o referido 
Decreto n . .- 95~ de 7 de Julho do 1858. 

O Marquez de Abranles, Conselheiro de Estado, Senador 
do Impcrio; l\lini ;tro e Secretario de Estado dos Negocio~ 
Estrangeiros c interino dos da Fazenda, c Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido o 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Se
tembro de mil oitocentos sessenta e trcs, quadragcsimo sc
gúndo da lndependcncia c do Imperio. 

C 'm a Rubrica de Sua .Magestadê o Imperador. 

Marque:: de Abrantes . 

., e OI 

DECRETO N. 3.152-de 11 de Setembro de 1863. 

Mltorisn n Companhia tlc N,~y~s1!c)Io c Commcrr.io do Arna!oon para 
, elevar a 4.ooo: ooosõoo o seu capital de 2.ooo:ooosooo. 

Attendendo. ao que me requereu a Companhia de Nave
gaçlio e Commercio do Amazonas, c de conformidade com 
a Minha Immediata Resolução de 2 deste mez, tomada 
sobro o parecer da Secção dos Negocios do lmpe•·io do Con
selho de Estado, exarado em Consulta de 30 do Julho ul
timo; Hei por bem aulorisa1· a rcforida Compauhia para 
elevar a ~.OOO:OOO:t}O~O o seu capital de 2.000:000:tP000, 
compu landn-se no mesmo capital lod;1s as sohras de n)reita 
accu liJ uladi.ls até as r por as das resr'-·diyas chamadas: d•:· 
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vendo porém a dita Companhia : 1.• Distribuir no prato dll 
3 unnos as 10.000 acções novas, segundo exige o art. H .do 
Decreto n. o 2. 711 de 19 de Dezembro de 1860; 2. o Coti
scrvar sempre no computo das sobras de receita um fundo 
do reserva nunca inferior a 40:000~000, o qual, lindos 
os 3 annos, continuará a ser angmentado com os 5°/a dos 
lucros liquidos, na fórma do n. o 1 do art. 20 dos esta- . 
1utos da mfsma· Companhia. -..,· · · 

Pedro de Alcantara Bellegardc, do ~leu Conselho,' ftH.:: 
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agrieultllra·, 
t:ommercio e Obras Publicas, assim o tenha cntendidU é 
f11ça executar. Palacio do lUo de Janeiro em onze de Se• 
lembro de mil oitocentos sessenta e tres; quad1·agcsimo se~ · 
gundo da lndependencià c do lmperio. ' 

; . .f' i<~ . . ' 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o"~dor. · 

Pedro de Alcantara. Bellt!Jar~. 

DECllETU N. 3.153-dJ JS de Setc111bro de 1863. 

Conc<'dr. a Antonio Luiz Astier & Comp. privilegjo por dt•z annos para· 
introduzirem no lmpcrio carros ou carror,as de sua imençilo. 

Attendendo no que Me requerêrão Antonio Luiz Asli!'r 
& Comp., e de conformidade com a Minha Imrnediata Hc
soluçào de 25 de Julho ultimo, tomaua sobre o pór!'cet· 
da Secção dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho de Estado, 
exm·ado em consulta de 1 de 1\laio do cot"l"cnte anno, Hei 
pot· bem Conceder-lhes privilegio )JOr tempo de JO annos 
par:1 intmduzirem no Jmperio carros ou canoc:as, nlQvida~ 
por animacs, que declarárão tm· inventado para o.,transport«
dn cargas, c que denominão chm·reltes ou charí'Ots á rail/1. 

Pedro de Alcantm·a Bellcgardc, do l\fcu Conselho, 1\li
nistro c Secretario de :Estado dos Neg,ocios da Agricultura, 
Comrncrcio c Obras Publicas, assim o tcnhâ entendido e 
faça executar. Palacio do 1\io de Janeiro em dezoito de' 
~eh·mbro de mil oitocentos sessenta c lres, quadragcsimo 
~qmndo da Jndependcnda c d.o lmpcrio. 

C\>m a Rubrira de Sua :\Iagcsladc o Imperador. 

/'edro de Aha11lara Bcllegardc. 
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DEt:HETO N. 3ta'•-de 18 de Setembro de J86:J. 

l'~rmitte que a companhia ingleza-Impcrial Fire I~su.-ance Com1mny -
estenda suas opcraçües ao lm!Jeno. 

Attendcndo ao que Me t:l'qucreu a Companhia-Imperial 
Firo lnsuranco Cornpany,- fundada em Londres, c devi
damente rcprcsenta~a pelo> seus Agentes nesta. Pr·aça, 8aiJ·d 
Lecocq & Comp .• Hei por bem Conceder-lhe, de· confor
midade com a l\Iinha lmmediata Re~oluç!lo de 25 de Julho 
ultimo, tomada sobre o parecer· da Sccçllo dos Negocios do 
lmperio do Conselho do Estado, cxaradq em consulta de 
17 do mez anterior, a nccessaria autorisaçãe para estender 
suas operações ao ln1perio, sujeitando-se ás leis c. rPgula
r~cntos d·~.~H nos actos que praticar no. paiz, e d~pn
srtando e . ,iilqucr dos Bancos do lmpeno o valor· de 
fO:OOO~OOO~,>como fundo de garantia, na forma da res
lrie~;ão S,f.gunda do art. 46 do D.:creto n.• 2. 711 de 19 de 
Dczmnbri\tl!o 1860. 

Pedro dó' Alcantara llcllegarde, do 1\lru Conselho, l\Ii
nistro c Scm·ctario do Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commercio c Obras [lnblicas, assim o tenha entendido o 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito d~ 
Setembro de !J!il oi~ocentos sessenta c tres, quadragesimo 
seguudo da..liidepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Stra l\I;Jgestade o Imperador. 

Pedro de .1lcantara Dellegarde. 

DECHETO N. 3.153- de 23 de Setembro de 1863 . . 
Concede antorisaçlfo ;\ AssociaÇilo Li.tter~na· denominada- Brilish SuiJ· 

srriptioo Library-, estah~ledda nestá Cc:lrte, para exercer suàs funé<;iles, 
e àppro\'li os respectivos Estatutos com algumas alteraçües. 

:\ltendcndo ao que representou a Associnção Litteraria 
denominada - R•·itish Subscriplion Library -, Pstabelccida 
nesla Córf~. e d11 mnfonnidade com a !\linha lmmediata H4:· 
solurllo de 9 do corrente nwz, turn<Hia sr.thre pan•rf'; da !Srct'iin 
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(los Negodos do lmpcrio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 29 de Agosto ultimo: Hei por bem Conceder á 
mesma Associa~~ão autorisação para CXl'fccr suas funcçõcs, c 
Approvar os respectivos E9latutos, ficondQ' as altcmçõcs, quo 
nullcs se fizerem sujeitas á approvação do Governo lmperiul ; 
e accrcsccntando-se ao art. 4.0 o seguintu: - A assembléa 
geral será convocada em 31 de Julho de cada anno,,po•· meio 
do annunc\QS ~os Jornacs, publicados com quinze dias de 
antecedenpia, e se julgará constituída achando-se prescnlo 
metade e mais um dos socios. 

Se a Direcloria não convocar a assembléa gnral nr época 
acima marcada, a convocação poderá ser feita por um numero 
de socios que rtlpl'csente o tP-r-~o do total dos so<tios. 

O l\larquez de Olinda, Senador do lmperio,' Conselheiro 
de Estado, Presidente do Conselho de 1\linisfi'~ •tinistro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperi~ro o lenha 
entendido, e lhça executar. Palacio do. Rio deJail\iro em vinte 
e tres de Setembro de 1pil .oitocentos so~çnta.o tres, qua
dragcsimo segundo da Jndcpendencia e d<r'lmped!?~ 

Com a Ru~ri~a~ do. Suá :~~~gestade o Imperador. . ' 

lflarquez de Olinda. 

Os abaixo assignados, subditoll briútnnicos, estão convcn-. 
cionarlos em estabelecer nesta cidadn do l\io de Janeiro uma
Associação Lilleraria com a denominação de - Bl'itisn, 
Subscription Library-, que será regida pelos artigos se-: 
,;uinles : . 

Art. t.• A ossociaçiío tem por fim unico obter livros -~ 
qtwesquer publicações pcriodicas, políticas, scirnlificas .e 
Ii!lcrarias, nacionaes ou estrangeiras, para serem lidas pelos 
socios, ou no gabinete da associação, ou em suas casas. 

Art. 2.• Cada socio concorrerá com a subscripção annual 
de lrinla mil réis, ou menos se mr possível, para compra de 
livros c mais dcspezas da associação, c o numero dclles é 
i! limitado. · " ' 

Art. 3.• O pessoal dos empregados, compõe-se de: 
Um Pr·esident<'. 
IIm Thcsourciro. 
llm Secretario. 
Tres Couselheiro5. 
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~AtL·4·.:- Estes funccionarios são eleitos pela mawna do 

j~===;~~!~:;ptorcs, que concorrerem á reunião qu<~ fiit• Presidente, do accordo com os Conselheiros, 
tos ou destituídos pela mesma fórma. 

razo da duração do exercício destes emprega
' salvo quando outros sejão eleitos. 

A duração da associação nlio· tem prazo limitado, 
limites a admis~ão de associados, emqnanto ao 

Janeiro em 29 de Julho de 1863.- William Ford. 
Hollocombe.- Edeoin C. Free-.·- William Col-

lings Carré. 

DECHETO N. 3.156-de 30 dé'·'Setembro de 1863. 

Altera a Tabclla de distribuiçlio das L~tc_ri_as da Côrtc. 

Attcndendo ás razões que Me forão presentes sobre a 
necessidade de alterar-se a distribuição das Loterias feita 
pelo Decreto n. • 3. 039 de 30 de Dezembro de 1862 ; Hei 
por bem Ordenar que, em lugar da 'fabella que acompanha 
o mesmo Decreto, seja executada a qn11 com este baixa, 
assignada pelo Marquez de Abrantcs, Conselheiro de Es
tado, Senadqr do lmperlo, . Ministro e Secretario de Estado 
dos Ncgocios Estrangeiros e interino dos da Fazenda e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio do Janeiro 
em trinta de Setembro do mil oitocentos sessenta c trcs, 
quadragesimo segundo da lndepcndenéia e do lmperío. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Marquu de Abrante1. 

TalteUa . .tas Loterias que, :aa eonformidade do DecreCo 
desta .tala, tem de aer e;a;trahldas dnraote o aono de 
1883. 

t .• A 27. • para obra c patrimonio do Recolhimento de Santa 
Thereza. Decreto n. o 875 de tO de Setembro 
de 1856. 
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2.' A U .a a favor da A cal] em ia de 1\Iusica c opera Nadou a f. 

Docn•to n.• 979 dP. 15 de Setembt·o de t1'i5~. 
3.• A u.• a faVOI' do Conservaloriode Musica dPsta~ôrtc . 

.Decreto de 27 de Novembro de 1841. 
1t. • A 2." para as obras da 1\Iatriz de Nossa Senhora da~ 

Brotas, no Juazeiro, na Província da Bahia. Dc
CJ'eto n. o 9d4 de 22 de Setembro de 1858. 

5. • A 15.• a favor da Academia dç Musica e Opera Na
cional. I>t!CI'elo n. o 979 de 15 ao Setembro 
de 1858. . . ! 

6. • A 2. 1 para as obras da Matriz de Nossa Sen.bora da 
Ajuda do Bom Jardim, na Província da Bahia. 
Decreto n. o 9Sit- de 22 de Setembro de 1858. 

7. • A 1. • para as obras da l\Iat1·iz de Ub;,\tuba, da Pro
"incia de S. Paulo. Decreto n.•W7: de 22 do 
Setembro de 1858. · · · 

R." A 12.• a favor do Conservatorio do Musica desta CôrlC', 
Decreto de 27 de Novembro de fSH. 

9. I A 1. a a favor do patrimonio do Hospício do Pedro li. 
· Decreto n.• 875 de 10 de Setembro de 1856. 

1 O. A 87. • a favor do .Monte Pio dos Senidorcs do Estado. 
Decreto de ti Novembre de 1841. 

11 . A 38. • pal'a o melhoramento do estado sanitario. De
creto de 14 de Setembro de 1850. 

12. A tG.• a favor da Academia de l\fusica e Opera Na
cional. Decreto n. o 979 de 15 de Setembro 
de 1858. 

13. A 17. a para as obJ'as do novo Hospital de l\lise•·icordia 
da Côrte. Decreto n. • 1.009 de 25 de Setembro 

·de 1858. · 
H. A 2.• a favor da Matriz do Rio Novo, na Província 

de 1\finas. Decreto de 24 de Maio de 185,. 
15. A 80.• cujo bBneficio devo ser repartido pela Santa 

Casa da Misericordia, Expostos, Recolhimento 
das Orphãs, Collegio de 11edro 11 e Seminario 
de S. José. Decreto de 23 de Maio de 1821. 

16. A 56.• para as obras da Casa de CorrecçAo da Córte. 
Decreto de 29 de Outubro de 1835. 

f7. A 2. • a favor do patrimonio do Hospício de Pedro 11. 
Decreto n.• 875 de tO de Setembro de 1856. 

18. A '•· • a favor da ·Associação de Caridade desta Côrte 
necreto n.• 941 de 16 de Junho de 1858: 

19. A 18.• para as obras do novo Hospital da Miseri
cordia da Córte. Decreto n.o 1.009 de 25 de 
Setembro de 1858. 

2(). A 9.' a favor da Associação de S. Vicente de Paulo. 
Decreto n. o 881 de 2'• de Setembro de 1856. 
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21. A 8. • pa1:a a continuaçtío das obms a cargo da Ir
malldad,e do Santissimo Sacramento da Freguc
zia de Nossa Senhom rla Gloria. Decreto n.• 
908 de 12 de Agosto de 1857. 

22. A 3.• a favor do patrimonio do Hospício do Pedro IJ. 
Decreto n.• 875 de 10 d~ Setembro de 1856. 

23. A 28. • para as obras e patrimonio do Recolhimento 
de Santa Thcreza. .ereto n. o 875 de 10 de 
Setembro 1856. ' 

21. A 88. • a favor do Monte Pio dos Senidores do Estado. 
Decreto de 17 de Novembro de 1841. 

25. A 89.• a favor do Monte Pio dos Servidores do Estado. 
])ecreto de 17 Novembro de 18~1. 

26. A 2'~. • a fuvor do Hospital da Santa Casa da Misericordia 
4esta Corte. D;?creto de 25 de Outubro de 1839. 

27. A 1. • fiiíra as obras das lgrrjas da Villa de Oliveira n 
da Freguezia do Passa Tempo, na Província do 
!\finas, Decreto n. • 1.03!,. de 30 de Agosto de 1859. 

28. A 17.• a favor da Academia ao l\Iusíea e Opera Na
cional. Decreto n. • 979' de 15 de Scten1bro de 
1858. . . 

29. A 90.• a f<\VOr do l\Jonte Pio dos Servidores do Estado 
Decreto .de 17 de Novembro de 18~1. 

30. A 2.• a favor da Matriz de Santo Antonio do Para
hibuna, na Província de .Minas. Decreto de 2;. 
de 1\laio de 181)4. 

31. A 1. n u filVOI" das Igrejas l\btrizrs das Cidades da Vic
toria, S. ~1atheus, e da Villa de ()uarapary, na 
Província do Espírito Santo. Decreto n.• 1.029 
do 22 de Agosto de 1859. 

32. A 13.• a favor do Conservatorio de 1\lusica llesta Ct)rle 
Decreto de 27 de Novembro de 18H. 

33. A 4. • a favor do patrimonio do Ilospido dt~ PPdro 11. 
Decreto n.• 87!) de 10 de Setembro 1856. 

34. A 10.• a favor da Associação de S. Vicente de Paulo. 
Decreto n.• 881 de 24 de Setembm de 1856. 

35. A 29.• para a obra e patrimonio do Recolhimento de 
Santa Thereza. Decreto n. o 875 de 10 de Se·
tembro de 1856. 

36. A 18.• n favor da Academia de Musica e Opera Nacional. 
Decreto n. 0 979 de 15 de Setembro do 1858. 

37. A 19.• a favor da Academia de .Musica e Opera Na
cional. Idem. 

38. A 20.• a favor da Academia de 1\Iusica e Opera Na
cional. Idem. 

3(). A 21.• a favor da Aradcmia de 1\rnsira e Opera Na
rional. Idem. 

J,f:IS nr. 1RG~. P.\RTr 11. l1, 
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t,O. A 22. • a favor da .t@ademia dll' Musiea· e Opora. Nt~· 
cional. Decreto n.• 979 de 15 de Setembro de 
1858. . ' "" 

41. A 23.• jd~a~~rda Academ~~-r.r.u~ica~,~pe.~a Nacional. 

!~2. A 39. • para o melhor&mcnto do 'estado .~s~ta!!~·J D~_~, 
ereto de 14 d~elembro de 1850. · .· • 

43. A 13.• a favor do H~Cio de redr9'Ii: D~creto de 10 
·' de Julho de 1850. ., .. , · '· · · 

44. A "40.a para o melhoram~n:.o do estado llrilitar.f9 .. -De~ 
ereto de U• de Setémbro de 1850. .. 

1~5. A 19. • para as obras dó novo Hospital da Santa Casa 
da Misericordia da Córte. Decreto n.• 1.009 de 
25 de Setembro de 1858. · .,. .· 

46. A 57.• para as obras da C11sa de Corre_e~LDecreto de 
29 de Outubro de 1835. . :i!!l!!"1 

47. A 30.• para a obra o patrimonio do Recolhimen~o de 
Santa Thereza.. Deeleto n.• 8'%5de 10 de Setcm· 
bro de 1856~" 

48. A 81. • cujo. beneficio deve .ser repartido pela Santa Casa 
da Misericordia , '-El~tos , RecolhimentQ. das 
Orphãs, Collegio ·dê J>earõ li e Scminario de 
S. José. Decreto de 23 de Maio de 1821. 

t..!J. A 20. • para ns obras do novo Hospital da Santa Casa 
de :Misericordia da Côrte. Decreto n.• f .009 de 
25 de Setembro de fS.'S8. , '< 

!"lO. A 1. • a favor. da Irmàndade de.· s:• Pedro· da Cidad•·:.: 
de Marianna, em Mino•· Dooreto n.• 915 dé 26:• 
de Agosto de 1857. . 1 

51. A 2. • para as obras das Matrizes da Provinda do Piauhy • , 
Decreto n.• 956 de 14- de Junho de .1856. 

52. A 3.• a favor da Imperialê'~edade·Auxiliadora das, 
Artes 'Mecanicas, Liberaes e Benefteente. De-·' 
ereto n.• 916 de 26 de Agosto de 1851. 

53. A G. • a favor do estabelec~mento dos productos·chimicos • 
de I~zequiel Corrêa dos Santos. Decrete n.• 955 
de 7 de Julho de 1858. • -~:, 

51-. A H. a favor do Conserva todo de 1\fusica desta Córte. · ~ 
Decreto de 27 de Novembro de 184-t. ,:, 

!:i5. A 2. • a fa\·or da Santa Casa da Misericordia da Cidaoo de!tl 
Sabará. Decreto n.• 915de26de Agosto de 1857.' 

!)(i. A 1. • c unica para conclusão da Igreja de S. Francisco 
" da Cidade de Pitangui, em Minas. Decreto n.• 

115~ de 7 de Julho de 1858. 
57. A 1. • para as obras da :Mall•iz da Boa-Vista na Cidade 

do Recife, em Pernambuco. Decreto n.• 908 da 
12 de Agosto de 1857 .._ · 
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5~ .. A 6.• a favnr da Irmandade !19 Santíssimo Sacramento 
· da antiga Sé. Decreto''\. o 96!• de 4- de Agosto 

; · · de 1858. 
5~.! A. 1. a para fundação de ~m!l pasa .de Caridade na villa 

.,. de Curvello, em Minái; DocfeCo 1'1.~.954 de 7 do 
,, . . Ju\ho de_ 1858. . .: ~.:. , ' · . · . 

6!l:' A :~·.• para as b):Jras das·Jgre,Pi~ Ma~riz~s da VHla do 

11
) ,. ·.~ .• ~:_ Oliveira e ,dá· Freguelill do Passa 'femgo, em 

··. "M1nos. Decreton;•t.034'de00deAgos~lle1859. 
,·.< .. <,.·\·'· . . .• 

iUo -~~Janeiro' em 30 de Setembro de 1863."~ · 

· Jlarque:: de 4~rantcs. 

,. .... 
. i. DECRÉ'fO N .. 3 • .t.l7 -de 2_ de. Outubro de 1863. 

;.-..~· 
Proroga novamente o prazo concedioo ao Visconde de Barbacena pa.-a' .. 

Ofganisllr a companhia, que se encarregue de lavrar'às minas de carvao 
de pedra esistentes nas margens do Passa Dolis, dístricto da Laguna 
e Provinci11 de Santa Catbarina. · . · · . , · 

'A ttendendo ao que Me requereu o Visconde de Barbacena, 
e•de conformidade com a Minha· lm'mediatá Resolução de 28 
do mez passado, tomada sobre o párecer da Secção dos Ne
gt~cios do lmperio do Conselho de Estado, éxarado em consulta 
de 11 do mez anterior, Hei pur bem prorogar novamente 
por dous ao nos, que correráõ d9 :c! ia t9 de A:bril de 1864., o 
prazo que lhe foi concedido para oÍ'ganisar uma companhia 
nacional ou estrangeira, que se encarregue de lavrar as 
minas de carvão do pedra existentes nas -margens do Passa 
Dous, districto da Laguna e Provineia de Santa Catharina, 
nos termo..; dos DccrtJtos de n.•• 2.131·do 6 de Fevereiro de 
1861, eondição 7.a, e 2.909 do19 do: Abril ·do ánno passado. 

Pedro de Alcantara Bellegarde, do Meu :Conselho Mi
nistro e Secretario de Estado dos l%goêios· da Agricult!Jra, 

. Commercio o Ob1·as Publicas, assim o ·tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Outu
bro de mil oitocentos sessenta e tres, · quadragesimo segundo 
da lndependcncia c do Jmperio. 

Com a Rubrica do Sua rtlagestadc o Imperador. 
~ 

Pedro de Alcantara Belleaardc. 



JJEt.:RETO N. 3.158-!le 2 de Outubro· de 1863. 

Autorisa ao Ministro c Secretario de E~tado dos Negocias da Justitn 
a applicar ás despezas dos l)·il!unaet,_!!o COIDil,l_ercio no exe'rciclo de 
1862 a 1863 a qua:1tia de 2:9978000, tnada das sobras da ,·erba- Jus-
tiças de 1.• instancia- do mesmo exercicio. ·. 

Não sendo sutnciente ,a quantia votada no § 4.• do art. 
3.• da Lei n. • 1.11t-9 de 21 de Setembro de 1861 p11ra as 
desnl'zas com os Tribuna~s do Commercio, no exercício. de 
1862 a 18133, tendo ouvido o Conselho de Ministros, Hei por 
bem, na conformidade do art. 13 da Lei n. 1.177 de 9 de 
Setembro de 1862, autorisar ao Ministro c Secretario de Es
tado dos Ncgocios da Justiça a applic11r ao pagamento da
qucllas despczas a quantia de 2:997l'jl000, tirada das sobras 
da verba-J usliças de f. • instancia -,na fórma da demons
tração junta, dando conta ao corpo legislativo na sua p,ro
:xima futura reunião para sct· delioitivamente approvndo. 

João Lins Vieira Cansansrío de Sinimbú, do Meu Conselho, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da JUiitlça, 
assim o lenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro em dous de Outubro de mil oitocentos sessenta o 
tres, quadragesimo S<'gundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.' 

Joiio Lins rieira Cansansão de binimbti. 

OECUETO N. 3.159- de 8 do Oulubro do 1893. 

l'cnuiltc {t sociedade- London aod Brasilian Bank- elevar o seu capital 
à .JJ 1. 50ó. 000 • 

Atlendendo ao que M:e representou John Saundcrs, na 
fJualicladc de representante e bastante procurador da Socie
dade anonyma- London and Brasilirm Bank,- que func
ciona nesta Côr!e como Banco de depositos e descontos, o 
de accordo com a Minha lmpcl'ial Resolução de 30 de Se
tcmbi'O ultimo, tomada sobre pan~cet· da See~uo de Fazenda 
!l•>. Conselho de J~stado; Hei por bem l'crmit!ir que o C'l· 
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pitul da mesma Saciedade seja elevado a 1.500.000 libras 
esterlinas, devendo o augmento do capital "ser dividido em 
5.000 acções novas de 100 libras esterlinas cada uma. 

O Marquez de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
Estrangeiros, e interino dos da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal_do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio do Janeiro em oito de Outubro de 
mil oitocentos sessenta e tres, quadragesirno segando da In- • 
dep~ndencia e do Imperio. · · 

Com a Rubrica de Sml lfagestade o Imperador. 

Marque% de _Abrantes. 

-···-
DECRETO-N. 3.160 -de 8 de Outubro de 1863. 

Desannexa do Termo de Bragnn~a o do Amparo, ambos nn Provinda de 
S. Paulo, e crêa neste um lugar dêJü.iz Municipal, que accumulará 
as funcçCies de Juiz de Orphaos. -- --- ··· 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. o I<'ica desannexado do Termo de Bragança o do 

Amparo, ambos na Província de S. Paulo, e creado neste 
um lugar de Juiz Municipal, que accumulará as funcçõcs 
de Juiz de Orphãos. 

Art. 2. o .Ficão revogadas todas as disposições em con
trario. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, Ministro o Secretario de Estado dos Negocios da 
Justi~~a, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do IUo de Janeiro em oito de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e tres, quadragcsimo segundo da lndependencia 
c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de SinimM. 

-·-
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.DECRETO N. 3. HH- de 9 de Oulubro de 1863. 

:\ltcra algumas das conclíções annexas no Decreto n.• 3.019 de G de 
Fevereiro prCJximo lindo. 

Attendendo ao que Me requereu Luiz Bouliech, e, de 
conformidade com a Minha Immediala Hesolução de 22 do 
mez passado, tomadd sobre o parecer de consulta da secção 
dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, Hei por bem 

· approvar as seguintes alterações das condições annexas ao De
creto n.• 3.0~9 de 6 de Fevereiro proximo findo'. . 

1. • Fica elevado n 90 o prazo de 30 annos concedido pelo 
citado decreto ao referido Bouliech, para lavrar a mina do 
carvão de pedra descoberta por seu pai Guilherme Bouliech 
nas margens do rio Jaguarão c seus amuentes, na Província de 
S. Pedro do Snl. 

2.• O numero das datas mineraes, de que trata a condição 
4.• do mesmo Decreto, será fixado, na proporção dos capitaes 
que fo1·ern empregados nesta empreza, por acto especial do 
govemo, á vista das provas fornecidas pelo concessiouario ou 
quem suas vezes fizer. · • 

3. • A condição 6. • do mesmo Dec1·eto será entendida de con 4 

formidade com a modificação feita pela clausula antecedente. 
4.a A pena de diminuição do prazo da concessão pot• •• 2 

e 3 annos, de que falia a condição to.• daquelle Decreto, fica 
subst1tuida pela multa de 10, 20 e 30 contos do réis. 

5. • A condição 18. • passa a ser 19.•, e a 18.• é assim con
cebida : tornar-se-ha nulla a concessão, e o concessionario, 
ou quem suas vezes fizer, perderá, em favor do Estado, todo 
e qualquer direito resultante da mesma concessão, se por 
espaço de seis mezes os trabalhos de mineração forem sus 4 

pensos, salvo se esta suspensão provier de força maior con4 

venientemento provada. 
Ainda nesta hypothese a suspensão dos trabalhos não exce

derá o prazo de tempo que fôr absolutamente nccessario, a 
juizo do Governo, para a remoção das causas, que a tiv~rem 
de!Prm i nado. 

Pedro de Alcantara Bellrgardfl, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Agi·icultura, Corn
mercio c Obras Publi!;as, assi111 o tenha entendido e faça 
executar·. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Outubro 
de mil oitocentos sessenta e tres, quadragesimo segundo da 
lndopendencia e do lmperio. . 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Pedro de Alcantam Bellegarde. 
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DECRETO N. 3.162-de 9 de Outub1·o de 1863.' 

Desliga do Commando Superior da Comarca das Alagôas da Pro\'incia 
do mesnio nome, a Guarda Nacional dos Municipios de Atalaia e 
Pilar, c organisa com ella um n<ÍYÓ Commando Superior. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
·Art. 1.:q ·Fica de&ligada do Commando Superior da C(l

marca das Alagóas da Província do mesmo nome, a Guarda 
Nacional pertencente aos 1\funicipios de Atalaia e Pilar; o 
revogado nesta parte o Decreto n. o 988 de 14 de Junho 
de 185~. 

Art. 2. o Fica crendo nos 1\Iunicipios de Atalaia e Pilar 
da Província acima referida um Commando Superior de 
Guardas Nacionaes , formado dos Batalhões de Infantaria 
n. •• 5, 7·, e 26 do serviço aclivo, já crcados naquclles 
:Municípios. 

João Lins Vi~ira Cansansão de Sinimbú, do 1\leu Con
selho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Jlalacio 
do Rio de Janeiro em nove de Outubro de mil oitocentos 
sessenta e tres, quadragesime segundo da lndcpendencia 
c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

João Lins T"ieira Cansansão de Sinim~ú. 

-·-

DECRETO N. 3. 163-de 16 de Outubro de 1863. 

Concede. ao Dr. Thomaz Rainey l!_~ivileg~ P'!r 10 annos para usar no 
Imperw de um systema de docas ;ae sua mYençao, as quaes deno
mina-~ocas estacas. 

Atlendendo ao que me requereu o nr. Thomaz Raincy, 
o tendo ouvido o parecer da Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho de Estado, exarado em consulta de 26 de Maio 
ultimo, Hei por bem concAdcr-lhe privilegio, por tempo de 
dez annos, para usar no lrnpcri'l de um ~ystcm;t llr' docas, do 



sua invenção, as quaes denomina -docas estacas.-, c são des
tinadas tí factura de pontes c outras construcções marinhas. 

Pedro de Alcantara Rellcgarde, do Meu Consdho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mcrcio c Obras Publicas t -assim o tenha ent .. n.dido e faça 
cx.Pcutar. Palacio do l\io de Janeiro em dezaseis de Ou
tubro de mil oitocentos sessenta e tres, quadragesimo se
gundo da lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magl"stade o Imperador. 

Pedro de Alcantara Bellegarde. 

DECRETO 3.164---de 17 de Outubro de 1863. 

Crca no Termo de l\laranguape, na Provincia do Ceará, um lugar de 
Juiz Municipal que accumulará as funcçilcs de Juiz de Orphaos. 

llci por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Haverá no Termo de 1\laranguape·, na 

Província do f:eaní, um lugar de Juiz Municipal quo ac
~~umulará as funcções do Juiz do Orphlios; revogadas as 
disposições em contrario. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\Ieu Con 
sclho, l\linislro c Scct·etario de Estado dos Negocios dn 
.T usl~a, assim o tenha entendido o faça executar. Palacio 
do lHo de Janeiro em dezasete de Outubro do mil oito
centos sessenta o tres, quadrngesimo segundo da Indepen
dcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica do Sua :Mngestado o Imperador. 

João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú.. 
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DEC:RETO ~. 3.16;~- dn 21 de Outubro Llo 1%3. 

C,>ncede aos subditos Portuguezcs Ví5conde d~ Estrclla, Joaquim José 
Duarte, e Leonardo Caetano de Araujo, aut.orisacão para estabelecerem 
nesta Côrte uma Sociedade Je Beneliccncia deoorninada- Cai:ta de 
~occorros de_ D. Pcdro-y-.:.::-e lipprovaosrespectivos Estatutos. · · 

Attendcndo ao que representárlfo os subditos Portuguezcs 
Visconde da Estrella, Joaquim José Duarte, c Leonardo 
Caetano de Araujo, e de conformidade com a Minha Im
mediata Resolução de 7 do corrente mez, tomada sobro 
parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
de Estado exarado em Consulta de 11 de Setembro pro
ximo passado: Hei por bem conceder-lhes autorisação para 
estabelecerem nesta Côrte uma Sociedade do Beneflcencia 
com a denominação do- Caixa de Soccorros de D. Pe
dro V -e approvar os Estatutos que com este baixão; de
vendo, porém, nm; mesmos Estatutos fazer-se as seguintes 
alterações : Ao art. 2. • accrescente-se : § 2. • Os fundos 
disponíveis da Sociedade serão recolhidos ao estabelecimento 
bancario qu~ o Conselho Fiscal designar : Ao art.· 4. o 

accrescente-se: § 5. • Conceder, de accordo com os outro11 
dous membros da Dircotoria, os soccorros que forem jul
gados merecidos. No art. 9. • supprimão-se as palavras
de tres em trcs annos. -O art. 10 será sub3tituido. pelo 
seguinte: 

A assembláa geral se reunirá no dia 11 de Novembro 
da cada anno pam apresentação do relatorio dos trabalhos 
da Sociedade durante o anno social decorrido, e eleitão da 
J)irectoria, o do Conselho Fiscal. § 1. • Além dessa reunião 
annual a assemblóa g•n·al so reunirá extraordinariamente 
todas as vezes que o requerer um numero de socios, que 
representem dous terços do seu numero total. § 2.• Quer 
nas reuniões ordinarias, quer nas cxtrao•·dinarias, a assem
bléa geral só podm·á deliberar achando-se presente um 
terço do numero total dos soei os. No !lrt. 17. substitua-se 
o § 1. o pelo seguinte: O Regulamento interno será feito 
pela Directoria e Conselho Fiscal ; e não terá execução 
antes do approvado pela assombléa geral. Qualquer alte
ração que nello se fizer tlca1·á sujeito áll mesmas formali
dades. No art. ~1 accrescente-se: As alterações dos Es
tatutos se1·ão feitas em assembléa geral, e não terão effeilo 
.sem approvação do Governo Imperial. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho do }finil;tros, Ministro 
o Secretario do Estado dos Nogocios do lmperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja-

U!Is DI! 1863. r,\IITF. !T, ·I~. 



t;dro rm 'intc ~ nm de Outubro de mil oitocentos ses
srnta e lrrs, quadragesimo SPgundo da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a Hubriea de Sua 1\Jagestade o Imperador. 

Marque: de Olinda. 

l:s;tatutos tl:t Cuba ~~~ Soeeorros de D. Pedro V •. 

TITULO I. 

FINS liA 1:-ISTITUIÇÃo. 

Art. 1. o A Caixa de Soccorros de D. Pedro V. e uma 
.instituiçiia philantropica .organisada no Rio de ianeiro 
e composta de Portuguczes que se inscreverem membro& 
de lia. 

Esta instituição é errada e orsanisada especialmente com 
o fim de intcrvit· beneficamente nos inntimeros casos im
previstos e legalmente provados de miseria, abandono e 
necassidad"s dos seus compatriotas. 

TITULO Jf. 

RECEITA .DA ASSOC~Çl6 •. 

· Art. 2. o Constituem fundo e reteita desta Sociedade ruJ 
annnidadcs dos l,ortuguezcs que 5e inseremcm membros 
'da Caixa de Soccorros ; annuidades que nio-detertõ 8er·in .. 
fcriorcs a seis mil réis, ·sendo pagas<pela Córma que a Di--
rectorin julgar mais conveniente. . 

§ 1. o São tambem receita dà Càixll de Soccorros todo9 
os donativos, legados e beneficios de qu~quer especie ou 
"':llor, que a earidlld'~ genorosu ofTertar á instituição. 
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TITULO Ill. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA, ~UAS .U'fl\IBUIÇÕES E llEVEltES. 

Art. 3. o A administraç1io da Caixa de Socorros scni com-· 
posta do um Presidente, um Secretario c um Thcsoureiro. 

Art. 4.• Competo ao Presidente: 
§ f. • Convocar e presidir ás Eessões da Dircctoria. 
§ 2. • Fiscalisar a execução dos Estatutos, Regulamento 

c deliberações tomadas em commum. 
§ 3. • Apresentar o relatorio de que trata o art. 7. • 

tendo-o proviamente lido á Hirectoria. 
§ 4. • Assignar com o Sccretat'io todas as ordens de dcs-

pcza o soccorros. 
Art. 5. o Compete ao Secretario: 
§ 1. • A rcdacção c leitura das actas o do expediente. 
§ 2. o O registro geral dos membros contribuintes com a 

designação de rcsidcncias, quantias subsoriptas c todos os mais 
~clàrecimentos necessarios. 

§ 3." O arcbivo de todos os papeis concernentes á Cuixa 
e ã prompta ~irecção de toda a corrcspondcncia. 

§ ~. Q Assignar com o Presidente todas ns ordens de des
poza o soccorros. 

Art. 6. • aompete ao Thcsoureiro : 
. S 1. o Fazer em tempo conveniente a cobrança dos di
nheiros pertencentes á Caixa. 

§ 2. o Pagar o que lhe fôr aulorisado por documento as-· 
signado pelo Presidente e Secretario. 

§ 3. o Apresentar mensalmente á Directoria um balt~n
cete do estado da Caixa. 

§ 4. o Organisar o archivo dos documentos passados á 
Caixa paios soecorridos, e realizar opportunamcnte o seu 
pagamento. 

Art. 7.~ Compete á Direetoria: . 
. § f.q Representar 11 Sociedade onde. e quando fô( mister. 

§ 2.0 Observar os Estatutos e RegulorJ)ento. 
· S 3." Nomear agentes conforme o art. 8. o 

§ 4.• Prestar annualmeote coow~ ao Conselho Fiscal 
dando..loo contas· de sua gerdneia po-r meio de um relato
rio minueiosp, G qual será posteriormente c conjunctame.nlc 
eom o pareoer do Conselho, impre5so e distribtddo. 

§ 5. 0 Mandar celebrar no dia 1t de NovombrQ de cada 
anno uma mis•a solemne em cómmemeração da prema.
tura e scntidissíma morte do Senhor D. Pedro V, 
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Para este neto de triste gratidão e piedôsa saudade, de
verá convidar as autoridades portnguczas residentes na 
Côrte. 

§ 6.• Promover creação de iguaes Caixas de soccorros 
nas diiTerentes Províncias do lmperio. ,-

§ 7.° Fazer em cada um dos relatorios menção espe
cial de todos os membros quo por seus serviços, ou do
nativos, bem tiverem merecido da associaç1io, declarando-os 
benemeritos da Caixa de Soccorros. 

§ 8. o Concorrer quanto fôr possível pora a ruslio do todas 
as Sociedades porluguczas de bcncficencia nesta Côrtc. 

TITULO IV. 

UOS AGENTES DA C.\IXA E SU,\S OllRIGAÇÕES • 

.Art. S. o A Dit·cctoria nomeará tantos agentt-s quantos 
julgar nccessarios, marcando-lhe os districtos ou ruas onde, 
como auxiliares da Caixa do Soccorros, tcnhão de runccionar. 
~m~~a~A~n~: · 
§ 1.0 l'ropôr á Dircctoria a nomeação de sub-agentes 

quando este5 se tornem nccessarios. 

TITULO V. 

llAS ELEIÇÕES E ASSEMBJ.tA GERAl.. 

Art. 9. • A Dircctoria será eleita pela assembléa geral 
para esse fim convocada de tres em tres annos. , 

Art. 10. Só poderá ser convocada a assembléa geral 
extraordinaria no caso de que, por qualquer circumstan-
cia, fique incompleta a Directoria. · 

Art. H. Cada ccdula designará o cargo que terio de ·· 
exercer os membros eleitos. 

Art. 12. A mesma assembléa elegerá, na fórma do ar
tigo antecedente, tres supplentes da Directoria, assim como 
procederá á eleição do Conselho Fiscal composto de dQze 
membros. 
· Este Conselho escolherá d'cntre os seus membros Úm 

rresidente e um Secretario. 
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Art. 13. A Directoria prestará contas annualmcnte ao 
Conselho na fórma do § 4. o do art. 7. o, c não lhe sendo 
approvadas, poderá fazer-se substituir pelos seus supplentcs. 

Art. U. Quer a Directoria, quer o Conselho Fiscal po
derão ser reeleitos indefinidamente, devendo porém no caso 
contrario, ser reeleitos necessariamente, um membro da 
Directoria, e quatro do Conselho em exercício. 

Art. 15. O Ministro e o Consul do Sua Magestade Fi
delíssima seriio considerados Presidentes honorarios da 
Caixa de Soccorros de D. l1cdro V. 

TITULO n. 

CAPITALISA~ÃO. 

Art. 16. Verificado c liquidado, no fim de cada anno 
adrninisl,rativo, qualquer excesso dCI receita comparada com 
a despeza, poderá esse excesso ser distribuído em soccorros, 
mas sóm.ente em circumstancias extraordinarias, e no caso 
contrario permanecerá como capital da Sociedade. 

TITULO VIII. 

Art. t'T. As alterações e reformas dos presentes Esta
tutos, que a experienda e o tempo indicarem, deveráõ ser 
iniciadas pela Dir~ctoria e Conselho Fiscal. Qualquer re
forma vigorará, porém, se a Dlrecteria e o Conselho Fiscal 
subsequente a aceitarem c obtiverem do Governo appro
vaçno. 

§ f. • O Regulamento poderá sér alterado quando a Di
rectoria e o Conselho Fiscal julgarem conveniente. 

Art. 18. A eleição da Directoria, sapplentes e Conselho 
Fiscal seril feita no dia f f de Novembro do respectivo 
anno, tomando os eleitos posse no mez de Janeiro. 

§ 1. • Todo o membro quo dever dous semestres com
pletos não poderá votar. 

Art. 19. A primeira Direetoria, supplentes e Conselho 
Fiscal funecionaráõ até no 1.0 de Janeiro de f866 . 

. Art. 20. São supplcrites do Conselho Fiscal os imme
dJatos em votos. 
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Art. 21. Convocar-se-Ita uma assembléa geral .-Para 
eleger a Directoria e Conselho, ficando esta Dirt-ctoria en
carregada de impetrar do Governo a approvação dos pre
sentes Estatutos. 

Sala d11s sessões, 31 de Agosto de 1863.-SeguQm-so t2 
assignaturas. ~ 

Pelo Direclor Geral, José Vicente 1 or!JII. 

DECRETO N. 3.166- de 26 do Outubro de 1863. 

Concede a Antonio J,uiz Pimentel c Jolo Baptista GQ!!tnlres da Siha 
Campos a ncccssaria autorisação para, ·por meio de uma Companhia, 
lavrarem ouro em terrenos vizinhos do rio do Peixe e outras Jooali
dades da Província de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me rrqnerêrão Antonio Luiz Pimon., 
tel e João Baptista (~onçalves da Silva Campos, e tendo ouvido 
o parecer da Secção dos Negor.ios do lmpm·io do Cotnelho de 
Estado, exarado em Consulta de 20· de Maio ultimo, Hei 
por bem Conceder-lhes a necessaria autorisação para, por 
meio de uma Companhia, lavrarem ouro, por tempo de 30 
annos, nos terrenos vizinhos do rio ·do Peixe c no leito 
do mesmo rio, c igualmente de seus affiuentes, desde as 
cabeceiras até a foz, na Província de 8 . .Paulo, sob as con
dições, que com este baixão, assignadas por PedL'P de A h 
cantara Bellogarde, do Meu Consclbo, }Bnistro e Seçret11.rió 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 13 Obríli 
Publicas, quo assim o tenha entendido e faça exeputar; 
Palacio do nio de Janeiro em virite e seis de Ou~ub.rQ 4~ 
mil e oitocentos ses5enta e tres, quadJ;iqii;'$.tiDO- se~umlo·:_dá 
Independcncla c do lmperio. . . . . . . 

Com a Rubrica de Sua M$gesbule Q Impt'lrador. 

Pedro de _Aicatara BeJlegtJrtlt~ 

--·----
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DECRETO N. 3. 167 - do 28 de Outubro de 1863. 

Concede autorisàç3o àó ~gsti_tuto _l~is!ºr_i~q_e Geographico-Rio-Gran
. :dense-, estabelecidQ na PrõVIncia de· S .. Peôrõ, · ·Pá rã éóiltinuar a 

ciêrcer suas funcções, e appr<ml os respectivos Estatutos. 

Attendendo ao que representou a Directoria do Instituto 
Historico e Geographico-Rio-Grandense-, estabelecido na 
Província de S. Pedro, e de conrormidade com o parecer 
da Secção dos Negocios do lmpcrio do Conselho de Estado, 
-exarado em Consulta de 7 de Julho do corrente anno: Hei 
por bem Conceder ao mesmo Instituto autorisação para 
~ontinuar a exercer suas funeções, c Approvar os respec
tivos Estatutos, ficando as alterações que nelles se fize
rem sujeitas .á approvac;&o do Governo Imperial, e subs
tituindo-se o art. 3." pelo seguinte :-O Instituto poderá 
estabelecer premios para as composições que tratem dos 
assumptos declarados no art. t.•; assim como poderá dar, 
dentro do recinto de suas sessões, as demon11trações de 
apreço, que julgar apropriadas, aos socios, e quaesquer 
outras pessoas que lhe tenhão prestado serviços relevantes 
em relação áquelles mesmos assumptos. 

, O Matq\1611 d-e Olinda, Senador do lmperio, Gonselheiro 
de Estado, Presidente do Conselho de Mhústros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 

·\'in te é ·oito de Outubro de mil oitocentos sessenta e trcs, 
quadragesimo .segundo da lndependencia e do lmperio • 

.ÇOm . a Rubrica de Sua rtfagcstadc o Imperador. 

M arque:c de Olirula .: 

'i:stàtb.tos do ·Instituto Rlstorieo e G~JrPllphfoo-ltfo.Gran
dense-organlsados pela Commlssão de Reda~Ao, ;segiln• 
do as refona.s apprevadas ·em se.sdo 'li e et de Setembro 

' de t8&e. 

CAPITULO 1. 

Fim e objecto do Instituto. 

Art. f.o O Instituto Historico e Geographico-Rio-Gran
dense-tem por fim methodism·, publicar e archivar os do
cumentos concernentes á historiu c topo~rophia da Proviu-



- 33G-

cia de S. Pedro do Rio Gt·ando do Sul, c á archiologia, 
cthnographia c línguas de SP.US indígenas. 

Ar L 2. • Para publicação de seus .trabalhos fará im
.primir de trcs em tres mczes um folheto, que tenha nunca 
menos de doze folhas, com o tit.ulo--Revista trimeDsaldo 
Instituto llistorico e Geographico-Rio-Grandensc. -Em
quanto porém os fundos do Instituto não .comportarem a 
despcza da pub\icaçlio pela róFma es.tabeleeida, será (eita se
mestralmente, acrescentando-se •neste caso o num~:ro do 
·folhas. • · 

Art. 3. • O Instituto poderá premiar os serviços rele
vantes prestados á humlmidade, ao lmperio, á Província 
ou á associação quer por seus membros, quer por quaes

. quer outras pessoas, por meio de demonstrações honorificas 
espcciacs decretadas em sessão .do assembléa geral dos 
socios, prévia proposta e approvação em sessão ordinaria; . 
e examo de uma Commissiio·especial. 

C.\PITULO U. 

Organisação do Instituto, admissão, demissão, garantia•, 
e deveres de 1eus membros. 

Art. 4.0 O Instituto constat'á de 50 .so.cios eft'eclivos, 
200 socios correspondentes na Província o fóra della, o do 
indeterminado numero de socios honomrios. 

, Art. 5. • A classe de socios eft'octivos será pr~enchida 
preferentemente pelos socios correspondentes, e exige nos 
candidatos as condições seguintes : 

1.a Residencia elfectiva nesta Cidade. . 
2. a Declaração explicita do soliQitar ou aceitar o lugar. 
3. • Serviços prestados ao. Instituto em espooial, ou á 

sciencia em geral. 
4. a Habilitações intcllectoaes recoRbecidas. 
Art. 6. o Serão considerados serviços ao Instituto : todo 

· e qualquer auxilio pessoal do Gandidato aos seus trabalhos ; 
a dedicação de obras ou . producções suas i a oft'erta do 
authographos e memorias historicas, livros, curiosidades 
ou outros que taes objectos, ao · arcbivo, bibliotbeca, e 
musêo da Sociedade. 

Al't. 7. o A classe de socios. correspondentes será preen
. chida por todo e qualquer cidadão .que, reunindo. som

ri ente inslrucção litteraria e posição social, goze de conceito 
c boa reputação. 



Art. 8; • O titulo de socio honorario só será confuriüo á 
pessoas que pelo seu consummado saber, idade provcctu o 
posiç3o dislincta eslejao no caso de justificar a escolha, ott 
aQs autores de obras historicas e ge6graphicas, cujo meritu 
superier e geral applauso autorisent o aclo do Instituto. 

Art. 9.• A admissão em qualquer das tt·es claa;ses re
feridas terá lugar mediante proposta escripla apresentada 
em sesslio e votação em escrutínio secreto depois do pa
recer da commisslio. á que·m deverá ser submettida ; de
vendo a outorga para soelo honorario ser acompanhad<l 
da biographia o detalho dos trallalhos lillerarios e scientili~ 
cos do proposto, ou da otrerta da obra e sua analysc critica. 

Art. 10. Todo socio eiTecí.ivo que, por mudança dn 
residencia ciTectiva para fóra da Cidade onde ru·nccionar o 
Jnstitnt-o, faltar ãs sessões por tempo de tres mezes sem 
participação alguma, ou participar o seu impedimento pot· 
aquelle motivo, será ipse faclfJ considerado socio extranu
murario deixando vago o competente lugar : quando porém 
voltar á fixar-se na Cidade, séde do Instituto, será read
rnitlido na primeira v&ga quo houver no numero dos eiTec.
tivos ; independente do mais formalidades, que a prévia 
consulta da mesa sobre sua vontade, e a succcssiva com
municaç:lo á Sociedade na proxima reunião ordinaria. 

Art. 11. Todos os socios são obrigados a concorrer com 
a quantia do seis mil réill em cada serneatrc ; e mais com 
uma joia de dez mil réis, na occasião de lhes ierem ~~ou
feridos os diplomas, os socios eiTectivos e correspondentt's. 

Art. 12. Todos os socios de qualquer classe que st•jilo, 
tam direito : · 

t.• A rccepçlo da revista desde o di:a de sua admiss1io 
em diante ; assim como de qualquer publicaçilo que o 
Instituto fizer sobro seus fundos. 

SI. • A preferencla nas aiSignaturas .do numero limitado 
que a: associação fizer "por si ou por incumbc.ncia alheia. 

3. • A uma melhoria nunca meaos de vinte cinco por 
cento nos preços por que receba· quaesquer publicações ex~ 
traordinarias do Instituto, comparativamente ao estabelecido 
pãra a assignatura geral. . 

4.• A obter por emprestimo1 mediante recibo no com
petente protocollo, quaesquer livros e manuscriptos do ar
chivo e bibliotheca, ficando· respon&aveis por elles, ou por 
lell valor em casos muito excepeionaes; exeeptuados, porem, 
os que forem classiOcados raríssimos. 

5. • A tirar ou mandar tirar as copias que quizercm de 
qualquer livro ou manuscrip.&o, podendo imprimi-los e vul· 
~risa-los a sua custa e por especulpç11o, mediaule auto-
risaçllo da ,me~a. · 

H: I~ OE 1 Sil.1. P.\RTF 11 4~, 
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ti.• A lrr entrada franca na bibllothcca dá casa para ler 

1' consultar em qualquer dia, prêcc:'dendo aviso para estar 
o edificio aberto. 

7 .• A tomar parte nas dis'cossões e resóluções da ~éied:Jde, 
pelo seu parecer c pelo seu voto, Sent dislin·cção de·cltlSse. 

Art. 13. Além das quantias dó' &rtiso áhtécedentc cabo 
nos socios etfectivos c ettl'anntrtetà'rilós, que se· acharem 
outra vez re~idindo na sêde !foxln~ua;o,, odtrcilo cxdusivo 
tle serem clmtos para a me!fll sumtnrstrlfll'~a; e quando n!ls 
eommissões aUernarém com· O!l dé qRtqllêr oulra· catego
ria terão os primeiras losares, àinda que men'Os vot:à.dos 
s~Ro. · 

Art. u.. Perde a qualidade ê direito de socio : 
1. • Por condemnação passada em julgado-. de cfimes qnc 

d('slumbrem a honra c diguidadé do inidi,idao na sotiedadc. 
2.• Por actos de ebriedálfêt hteanUm;ncla publica esl!~n

dalusa, ou máo·s procedetês soda~. ptoTados, sobre den\lneia 
reservada de qualquer wciO", p~lo inqt1erit& de duas eoni· 
missões de syndicaacia, c avaliados em sessão stctetá et
prcssamcnle comrocada. 

3.• Por enfermidade mental, l:fue prive da raião o ifldi
liduo. 

'L • Por faltas com mel tidas pilara co in a- sodedade nas 
snas relações indiYiduaes. 

5.• Por cxtraJio de objecttJs p~rtenecmtes- ao lnsutafo, 
c que lhe houverem sido emiRados, qu11ndo se prove, pelos 
meios antes enunciados, tlll' há't.ido caleatEJ, rtallde ou má 
fé no extravio. · 

6. o Pelo abandono voluntario do Instituto, fattando Mn
sccutivamentc ás sessões sem desculpa motivada durante 
um anuo, ou recusarem o pagamento das mensalldadcs 
pm· dJus semestres seguidos os que· se acbareni reSidindo 
111;} séde do Instituto, c quatro os que residirem fóra della. 

CArdtrr.o n:r. 

Art. 15. Todos os negocio& do JnsHttitQ serllo dirigidos 
por uma mesa administrativa. . 

Art. 16. Esta se comporá de um Presidrnte; um Vicc
Frcsitlcnte; um 1." Secretario, archivista e bibliothetbrio, 
ü cujo cargo !irão a correspondcnria ~~ a expedh;iio dos 
dipl01rnas; 11111 2." Sf•~>rl'lario :·, quc111 <'ornprtr a t'sri'iptu-
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ração das aclas das sessões o•·dinarias e cxtmordina•·ias, bem 
Cl)mo o expe(;lionte que soull.o especifica no encargo do f .8 

Secret;ll'io; um Tbesoureiro ; um Or11dor; c oito commis
çõcs, sendo estas: de fandos e or~mento : de esta tu tos P. 

redac~llo da re.vista : de re~iSliQ 1de :maouscriptos; de tra
balhos .bistoricos; de trall4'.14os g.cQB'~:apbicos ; de .arcbeolo
gia, .etbnograpbia ~ 14ug:fo:tas _ill{\~a~; ,do admissão de 
socios ;. de .pe~gui~a d~ Qlll~USÇfjptQS .• documentos . 

. Art. 11. llaverá m~ ~JP. to~s as Co!llarcas da Pro
lViuçia .• crunmissari~~ eoçérr~g!l.~!)s . da mesma tarefa quo 
incumbe l eoll)miss~o $le pcsquiza de m.anuscriptos e do
cumentos. 

A.rt. 18. Depois da soS.são anniv.ersaria 4ia installação do 
Instituto se cel0\}r11rá o1,1trll -~"sMo geral .P~ra a eleição dos 
-memlu;os g.lle devem ,çqmpôr ,a:m~a admiaistrativa, que 
!td ~ler-cicio JlOr ,um 9D~Q.~ 

i\Jrt. 19. ,Os. 111cmbrps da m(lsa podem~er reeleitos, bom 
. como Ds dlls divf)rsas ,co.mm~S$Cio~; p\l:ra :(>s priq:~eiros cargos, 
;porém, só .poder~oser eiQitos ~s,sooios:cor:~:cspondentes e hono
rario.s.na falta.jlbsoluta de,o,O'e~ivose cx,tran\)metarios, c neste 
{)aso os e.leitos serão desde CQtllo considerados na classe dn 
cxtraAu~rarios -com o mesmo direito ~oneedido a elites em 
artigos anteccd~otes destes ejltatutos.' 
, AFt. !0. A.. eleição dil mesa s,çr~ .(ei.la p_or .escrutínio se

creto, lançando na .urna Oildasóoio p~es6Dte uma cedula coto 
o pome de seu elege!ldo, ,e~q~ ,outras códulas os nomes das 
pe~soas que ,devem com pôr çadl) uma ~as com missões acima 
referidas.: ~ú para os lugar~s .,~e Presideltte e Vice-Presi
dente se requer n•tiioria absoluta do votos dos socios prcsen
tcfl, «Jo;v.endo corr~r ,no caso detlmpate s~gl{ndo escrutínio; 
e se ainda este uão deci~ir, a _sorte desempatará a eleição. 

Art. 2L O Presi~ent9 tqm11rá posse, e dirigirá pol' um 
.a uno o trabalho das sessões; em falta deste regerá o Vice 
J1residcntc, que será s~bstíluil!opelosocio mais antigo que se 
achttr pt•esentc: havendo empate, J:_mcedido do oonfm·midado 
com a data da matricula, preferh~ o mais velho. 

Art. 22. O Presidente pó~e ,providenciar sobre qualquer 
negocio de urgcncia no intetvallo das sessões, c na impos
sibilidade de pôder convocar a assembléa com brevidade; 
devendo, porém~ consultar i com o .f, o Secretario, e ficando 
obrigado a ex pôr o negocio issim providen•~iado, na primeira 
reunião da asse•.nbléa geral, que del~berará definitivamente 
segundo convier .aos intQI'esses do Instituto. , 

Art. 23. O 1. • Secreta do terá a seu cargo o deposito do 
archivo, bibliotheca e muzco ,do Instituto. 

Os manúscriptos, livros e quaes'quer objccfos que ddlc~ 
faZCIIl parte, S\'l'd(l guardados COIII cautela c lnnr:ados em 
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11m catalogo que mandará reimprimir de cinco em cincô 
annos. Na organisação deste. catalogo será atlendid:~ a ordl'ln 
alphabetica, e declaradas as datas dos. donativos, e valor 
estimativo que será arbitrado pela mesa. . . . .. 

Art. 2r... Na f•llta do Preside_ote providenciará o V. Se
cretario em todos os nego,ciol urgen~s do Jnslilulo, e ~os 
da administraçllo ec~ilomica; c~mp,ipdo-!~e,parli~p.ar.á,.s
)iembléa geral, na prnneira 'essao,. .. .-, mçdi_~a~ que uver,~ 
mado so~?_re o neg~cioq~e .~ a~~n~~-'' .• , .. , .· '.: ._ .. 

Art. 2.>. Os t. e 2. Jêer~iãtJ9s,.,~~cebf)f4~ .. oa 1 hYr.os~~ 
ntensis necessariol para o expe4iep~~qup ,,llJ~, 6 iocupi~idó. 
)Jclo art. 16 dos presenlP;J estaU.t(Js; e •. ~~sa au~lsa.~. 
•) Thesourciro a fazer às des~á ,da Sel:lí'etaria em ,w_iala 
.-tas folhas apresentadas pelo 1.0 .SCéretario •. · . . 

Art. 26. Pertence ao The5oureiro; promover, arreca4ar 
c por em guarda os fundos do ~nsti~to ; pagar os su::s dês
pczas por folhas processada& na fórm~t.do artigo anlec.edente ; 
••presentar á mesa administrativa,_ no principio de .. cada 
trimestre, um balancete do estado do cofre_; fazer aoasoeios 
;1 distribuição das revistas e quae~uer publicações que 
forem impressas, e quanto · Mr po!lSivel procurará fazer a 
remessa áquellcs residentes . fóra ~ . capital ou séde do 
Instituto, sem que pese ella á sua de8Peza· . .. -

Art. 27. O Thesoureiro prestará contas da administrarão 
cfos fundos a seu cargo um mez ante11 .de .findar o arino 
social ; e, depois de examina~as. pelà. :Ç~iJimisslio de fundos, 
!iCriio po1· esta apresentadas á mesa com o seu parecer, o 
com o orçamento da receita e deÇeza. do onno seguinte, 
o qnal será discutido c opprovado em asscmbléa geral. 

Art. 28. O Orador deve fatiai' ou responder peJa Socie
•1adc em todas as occasiões tanto festivas como funcbres ; 
t•xcrplo quando o Presidente o fizer, porque tem prefc
T!'ncia tonto na assembléa geral como nas Deputações do 
Jnstituto. Pertence-lhe igualmente fazer o elogio historico 
fios sori\JS fallecidos durante o anuo social, c assim tambem 
o discurso funebre sobre suo sepultura; e deve requerer 
ao Presidente a obscrvancin dos estatutos, quando nas dis
•·tE•sõcs os membros se desviaren\ dos objeclos de que se 
1 rata1·. Em seu impedimento nas sessões do Instituto será 
:..ubslituido pelo socio que o Presidente designar. 

Art. 29. Pertence á com missão de fundos : cxa'minar as 
contas quo lho forem submettidas; organisar o orçamento, 
o dar sua opinião nos negocios. que lhe pertencer, por 
meio de pareceres, sempre que fór consultado pela mesa. 

Art. 30. Pertence á oommissão de estatutos: a redac~ão 
rla revista trimestral, dirigida pelo L" Stcretario; dar o 
~cu rar~ccr sobre d LI Vidas que occorrão na intelligencia de 
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qualquer artigo dos ml'!smos estatutos, e propor M emendas, 
reformas e addita111entos que julguem ne~essarios, os quaes, 
depois de discutidos em 11essão serAQ approvados ou rejeitados. 
Pertence-lhe igualmente eseolb_e)". os ~scriptos, que devem 
&et publicad~st. tanto nas· revistjl~. Ç9J!'l~. a~plsos, recebendo, 
aüte~ ~.~o· 2. • z:;.ee reta rio às·,.oopi~~ ')l4~ .:a~_.t•. s, _a ._c~rres. poll
d~~!a goe a mesa ordenar,}JIJ~ í'e'.pp:\},l.f4Jt~; as .. ()bsetvaçaes 
e. ·~1st>s q·u. e d. eve. m· ~n':~~orl)~;:;e.·_Jf.~al~~nt:e,as me
moryas, d~cum!ffil9s. e· ~ , "', )JM;;'~·rbfem, remetUdos, 
~~~.:téspec_t!.!âs co~nd~ .. ): :tom-o ÇOIDJM'lento parecer 
su~re ~ ~nVeJ)iencia · de. suA, pti~l.ieaÇio. 'famb~m perten~e
lbe' tOda ingei'encia ácerca da roolleçlo, Hnprls~O c d!S
t'rllhtiçilo d8 · revista, .. aprescn~nclo para ills,? um plano , 
9ue se deva seguir,· acom.-ntlado d<> orçamento das des-
peiás · fndispt-nsâ'teis par• !lér~. ~pprovadas. · 

Att. 31, Pertence ás commi~. de trab:llhos bistoricos, 
geogl'ilphicos e cthnographicoq, réêe~r as memorias, artigo• 
e documentos, que lhes forem remettidos pela mesa, in
terpondo o seu parecer sobre os· que çonvenha publicar na 
Re\'istil ou separadamente, e 011 que devno ser arcbivados 
na tlasse respectiva. 

Art. 32. Além dessas commi~s, indispensa,·eis á marclla 
do Instituto, poderã o Presidente erri sessão nomear outras 
para ~ns espcciaes, ou encilrn>gárde' çommissões os sorlos 
em Separado, . quando isto julgar ~nats ~~nvenicmte, a9Jm 
como poderá, mediante proposta d~ comnn5511o de estatutos, 
erear novas commissões sobre oútros ramos de philologia, 
ou niesmo dividi-las em sessões, eonforme lhe parecer mais 
conveniente, ficando, porém, dependente da approlaçno da 
.assl)mbléa geral. · · · 

CAriTULO IV. 

Das Ássembltas gcraes, da ordem de seus tratalllos, e dal 
scssües em gêral. 

Art. 33. As sessões do Instituto llistorico ~crfío clns~f
tlcadas: ordinarias, assembléas ·geraes, annivcrsarias da 
installaçll'o, e de eleições. · 

.Art. 34. O Instituto convocará a sua scssno anniver
,;aria da inslallaçllo no ultimo domingo de Fevl'rciro ; c 
de cl~ições no primf'iro domingo de .!\farto, l' ficará f'm 
ferias até o fim deste rncz. No primeiro domingo de Allríl 
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tomará posse a nova mesa. e na ,mesma sessão será (Jiscu
tido o orç.a:mento ilo .IWJle, .gae ,prinoipia. 

Art. 8';. Na sessão do uUU~Jo ·domiilgp de Fevcreiro, 
á qse devem coneGrrer ~fios .oi ~inbrQS sa.b.a dir.eQÇà~ 
do i!ll'csidentc, ;pron~á es~: UQI. dise~rso .de a~rtut·a; 
.lindo o qual, o 1.0 .Secretarip lerá o ,relatorjo' 1!tn quo 
.e~ponha OS trabalbos 00 lDst~tst() ,~u.r,aDte ·O 'll~, SOCial .: 
e loge depois o -9riold0f . roQUa;r4. :o. e.IGgio 4os. membros 
falleddos, indic~do ~.~1.\J.:~Jí;~.:~~ .~~~s.íe~~~~ 
um :f<rVIM' da ,spc~a4e, 19 Ja~ ~o~9J~-;~ •li~ 
de quaesqucr .obras hi5t.iooi·,éu~ M'eqgà'~P.bi«*!., \jué ·!nó 
decur,so ;do. tmeamo .,aon9 rfQQ!m, ..e.llllre!li~ ao W'stitllto: 
Se .nessa occasião q11a,lja\1Elt, ,soéio quiier ler mep)Qri~u; 
interll6santes, pafticipa-lo~ba 110 t.• Se~retari~ ,DJlra ~· 
prevenir ao Presidente, Qlll' ·dtr4 ~ pplcJ)'.fa aos 5eus pu
torcs, não podendo, por4{0, ~• ,um ~,der~se..olé.,a dô 
mria :h9fa, · . . ' · · . · 

Art. 36. Nc.nltom , trebalb9 .·.ou. :me~oi:ia ,pod~á .ser 
Apresentado e lido CQl sesslló :Jl\t.hllça sem que tenha Sid8 
antes submettido a .uma conunissão de ·cume para isso 
nomeada, e que terá voto decisivo sobre a oonvenieoQia 
ou inconvenicncia .da leitura. 

Art. 37. As sessões ·orõinadll$ ~rio·lugAr no dia 15 de 
cada mez ás quatro horas da tar-de, que não fôr i;mpedido 
por festa religiosa .ou .npoional, ea$6 em q.IJe serão trans
feridas para o subsequente .clia dt15impodhlo. 

Art. 38. Essassesscles;serão~wádall, ~41Ó·poderãa assistir 
a e lias as pessoas convidadas ~pelo Pl't}Sidente, .pelo 1 . • 
Secretario, ou .que forem apret~ntaElas á mesa por um socio, 
dovendo anticipadamento fazer aviso ao 1. o Secretario. 

Art. 39. Os negocios pura,m(lnte administrativos, e de 
prompto expediente poderio .~1}~ tratados em reunillo dos 
membros da mesa.. . ,;1,.,., 1 

Art. lJO. Nas sessões ordinarlas serlio tratados ·todos os 
ncgocios littcrarios c cconomicos do Instituto. O Presi
dente fará tambem c~tt:ahir . d~ .. U!Jlíl urn;t programmas, 
que ahi se tenhão recolhido, ,Para serem distribuídos e 
tratados pelos socios que delles se encancgaráõ, ficando 
obrigados a apresentar os seus trabalhos em sessão. 

Art. 41. Todos os socios s3o obrigados a assistir ás 
asscrnbléas geracs; mas incumbi} i'esl~wtamcuJc a.os que 
compoem a mesa, c commiss()es a frcquen~ar !lS ses.sõês:. 

Art. 42. Para haver sessão ordinaria é preciso a presença 
de dez membros pelo menos, c .para as geracs de vinte. 

Art. 4.3. Alom das sessões marcd'das nos artigos ante
('.edcntcs, púde o Prrsidente convocar as que julgar ueces
Hrias á boa tlircn;ãn dos lrubalhos. 



Art. 4!L Podem tamllrm ser. convocadas sessi)es ord'i
narias, o do assembléa geral, por proposta de qualquer 
socio; para aqucllas, dirigida!! ao .t.o Secretario, e para 
estas, por escripto, dirigidas lambem a<t :1. o Secreta·rio, qui', 
consultando o orador na urgencia, assigFJará com este uma 
j'lroposta de con'VocaçiW>, CO'Dl' lf qual terá de· êcmforltl1H'~su 
o P.residente; · . · · ,:.; .. : ·· .. , · · · 
1 Arl 1 i5. Em toda8 811 S&!;Of,.s ~é!ideRlii 'oecu,ará () 
priQ)!3~_ro .Jogar ria IJi~sa:.,.;:~o~.:~~l .~os o r. o e-:2.• Se
<1ref(l{tos. fodós ôS fflal.!l ~~ ;C· leséntatlíõ promis-
cuamehte. . · ~ , · · · · ' · · 

Art 46. Quando se achar ausente o 1."' Secretario, ser
tirá e.m seu lugar o 2. o; pa-ta: substituir este, chamará o 
~rcsidchte quàlquer doJ; sodoiJ Jm~se:Btes: o mos mo 110 pro
cederá na farta deste, 00 f1à dé ambos. 

Art. 47. Os livros- e m~nustript()s dá bibli'olheca scr1fo 
qi~ididos em ti·es classes-, a saber: communs, ratos o rarís
simoS. Os manuStlriptos . e litro& : eoosiderades na ai Uma 
élassc nâo ~derllo sabir · da JHJ.tliotbeca~ 

cA:PITÓLó V'. 

. . .......... 
Dos (unáos do lnsiÍluto e lua âpplicaçáo. 

Art. 48. Os· fU'ndos.' destw associação pfocedêm da !I joias 
(lo entradas, e da eontríbtliçãd · dos . semestres, conformo· 
dispõe o art. fl 'dcste5 estatutos; dos donativos que lho 
forem feitos da receita liqaida de sua fie'fista ; o· do subsidio· 
que (ór votado armualmcnte ~la- Assembtétr Legislativa da 
l)ro~incia, · 

Ãl't. 49. Serão aptrltealfos ao sell· elpedientc,. reparo c 
conseryaçilo do qoo lhe perlene'et • ordenados de seus cm
prega®s, impressão c c:fistril:im~llo da revista ,. publicaçllo 
de mcmorias e eseriptos some· os qoacs precederem pare ... 
eer,es fitvoraveis 'das respeeti'fas eommissões, compra de· 
liVros e objcctos que dev5« ser depósitados- em sua. hlbli~· 
theca e · archh'o. ' 



C.\Pl'tULO 1"1. 

Disposiç1Je1 geratl. 

Art. 50. o~ presentes estatutos, e tanto a sua reforma 
llctual como as que possilo ter lugar no futuro, ser.Ao 
submellidas á npprovaçao do Gover~o na· fórma da Legis· 
laçAo geral. 

Art. 51. Nas funcç~es publicas naeionaes :Umà deputaçAo 
irá ao cort••ju á effigie de Sua Mage.tade o Imperador crn 
nome do·lnstiluto. . . 

Art. 52. Aos enterros dos membrt'S do Instituto, sendo 
participado a tempo conveniente, irá assistir uma dl'putac;Ao 
de seis membros, presidida pelo orador, ou em sua falta 
pelo socio mais antigo que se achar presente, o qual fará 
um discurso funebre sobre a sepultura do ranecido collcga. 

Instituto Historico e Geographico RioGrandense em Porto 
Alegre 15 de Novembro de 1862.- Ftlippe Betbesé dt 
Oliveira Nery.-Dr. Jllanoel P~reira da Silt·a llbaluha • 

••••• 

DECRETO N. 3.168- de ~ ele Outubro do 1863. 

nevoga o Decreto n. 1.63• de 5 de Setembro de 1855 e. determina qu~ 
as promoç!)es nos dilferenles i:orpos e armas do ~1ereito, tenbao I ugat' 
li prõpõrÇão que nellcs se 'crificarem vigas. · 

Sendo CODTOnienlo ao scrviÇ9 do esereito que as promoções 
àcs postos que vagarem· nos dill'ertlntes eorpos e armas do 
mesmo exer~ito, deixem de !lei' annoiet, como se acha deter· 
minado pelo Decreto n. 1.634. de S de Setembro de 1855: 
Hei por bem revogar o referido Decreto; e outrosim deter• 
minar, que aquellas promoções tedbllcf lugar á proporção que 
se verificarem yagas nos corpos a armas do exercito. 

Antonio Manoel de Mello, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocio& da Guerra, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacie do Rio de Janeiro em 
tinte nove de Outubro d~ mil oitocentos sessenta c tres, qua• 
dngesimo !'egundo da Independencia e do Jmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Antonio Manotl de Mello. 

~· 



DECRETO N. 3.169- de 29 de Outubro de 1863. 

Estabelece regras sobre o pre1.1nchimento ~ta~ vagas, que se derem nn 
quadro dos omciatis tia 'J.rmada. -----·-----· 

Hei por bem, ~~ Yirtu.de do a{l.: Ul2, ~§ .t2 da ;Consti-
tuição, J>ecretar o seguinte : , · . ... • ., . . ~. , . , . . . , 

Art. t. o As vagas, . qpe ,!ie .dmm~' .qu~f}ro, d()tl Q,Uciaes 
da Armada, devem ser preenchidás, logo que houvct deltas 
conhecimento, offiçial. . ; ... ;.; . .. ·. . 

Art.: 2. 0 As promoções aos pO!Itos inferiores ao de Ca
pitão de Mar e Guerril seJ'ilo feitos de conformidade com 
o disposto na resolução de 5 de Novembro de 1796, Al
vará de 13 de Novembro de 1800, art. 5.0 da lei n. o 874, 
de 23. de Agosto de 1856, e mais disposições em vig01·, do 
fórma que das vagas, que furem apparecendo, se preenchilo 
successivamenle, tres por antiguidade rigorosamente obsPr
vada .e .umo por merecimento distincto •. 

Art. '3. 0 O Conselho· Naval· continua•·á a remelter ao 
Ministro da Marinha a informação, de que trata o art. 12 
do Regulamento, que baixou com o Dec•·eto n. 2. 208, do 
22 do Julho de 1858, á \istt~ da qual será feita a pro
moção, a que se refe1·e o artigo antecedente. 

O Chefe de Divisão, Joaquim Raimundo de Lamnre, do 
lUou Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios dà Ma tinha, llssim o t'enfla etiletidido e faça CXt~cutar. 
Palacio do Rio de Janeiro crn vinte nove de Outubro do 
mil oitocentos sessentá e tres; quádragesimo seg·undo tia 
lndependencia e do lmperio. 

f1om 8 Rubrica do ~118 Magestade o lmpe•·ador. 

Joaquim Raimundo tü Lamare. 
' . 

_...,." 

·r~:DECRETO N. 3.170-..d~'29 d&'Outubro,de 1863. 

C.onfirma a· rotll!essllo. de tres !!,Mriof ;A lnnandade da Santa Casa da 
i\Jisericordia da Cidade de Maceió, na Província tias Alagõas. 

Attendendo ao que Me representou a irmandade da Santa 
Casa da 1\fisericordia da Cidad~ de 1\Iaceió, Capital da Pro
víncia das A lagôas, sobre as quatro loterias concedidas pelo 
Decreto n.• 986 de 22 de Sfltt•rnbro de 1858, Pm beneficio 

I. EIS llE .J8G3, PAIITf: 11 \I. 
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do Hospital de Caridade da dita Cidade, e Conformando-me 
com as informações resultantes do exame a que se pro
cedeu, na fórma da Lei n. • 1. 099 de 18 de Setembro de 
1860 e Decret·• n.• 2.874. de 3l de Dezembro de 1861: Hei 
por bem Confirmar a concessão das tres loterias q\Je restão, 
das quatro concl'didas pelo referido Decretp o.• 986 de 22 
de Setembro de 1858. 

O Marquez de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Ministro e Secretário de Estado dos NPgocios 
Estrangeiros e interino dos dá Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em tinto nove 
de Oatubro de mil oitocentos sessenta c tres, quadragesimo 
segundo da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestàde o JmpcJ'ador. 

Marques de ·Abranlu. 

--
DECRE'l1() N. 3.171-dc 29 de Outubro de 1863. 

Concede a Danie.l Pedro Ferro Cardoso Pth:iJe,gio por dez annos para 
usar no Imperao de um apparelho , de sua mvenc;to , para ]laiur a 
tP-mperatura no interior dos edificios. · · ··- · · · 

Attendendo ao que me requereu Daniel Pedro Ferro 
Cardoso, e, de conformidade com a Minha lmmediata Reso· 
loção de 24. do corrente mez, tomada sobre o parecer da Sec
ção dos Negocias do lrnpe.-io do Conselho de Estado, exarado 
em consulta de t2 do mez passado, Hei por bem conceder
lhe privilegio por dez annos para nsar no lmperio de um 
apparelho, que declarou ter inventado para baixar a tem
peratura no interior dos edificios. 

Pedro de Alcantara Bellegarde, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
nwrcio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. J'lJacio do lHo de Janeiro em vinte e novo de Ou
tubm de mil oilocentos sessenta e tres, quadragesimo se
g-undo da lndependcncia c do Imperio. 

Cnrn n Rubrica de ~na Magcstade o. Imperador. 

Pedro de Alcantara Bellegarde. 

--
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DECRETO N. 3.172- de 30 de Out.ubro da 1863. 

Torna fll~ensh·a,; aos Int~rpxetes do Commereio da Praça da Bahia as 
disposiçoes elo IJecreto u.o !!.923 dé U de Maio de 186~. 

Hei por bem, Attendendo ao que Me representárao 011 In
terpretes do Commercio da Praça da Bahia, Decretar o se-
guinte: · 

Art •. 1.• As disposições do Decreto n.• 2.923 de 14 de Maio 
do 1862, são extensivas aos Interpretes do Commercio da 
Praça da Bahia. 

Art. 2.• Fica rr.vogado o Dect·eto n: 915 de 24 de Feve
reiro de 1852 na parte em que se refere ao art. 26 do 
Decreto u. 863 do 17 de Novembro de 1851. 

J·Jão Lins Vieira Cansansão dn Sinimbú, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta de Oulubt'o de mil oitocentos ses
senta e tres, quadragesimo segundo da lndepcndcncia c do 
Jmperio. 

Com a ltubl'ica de Sua Magestade o Imperador. 

J o4o Lins Vt"eira Can1ansão de Sinim!Jú. 

DECRETO N. 3.173-de 5 de Novembro da 1863 . 

.\Itero 0 plano de uniformes dos Olllciaes do Corpo da Armada e classes 
aunel8s, mandoóó ii6Siol;var por Decreto n. 0 1 • 8'l9-de 4 de Outubro 
de 1856. 

Hei por bem Ordenar que o plano de uniformes, mandado 
observar por Decreto n. • f .829 de 4 do Outubro de 1856, 
seja exeeutado eorn as seguintes modificações: 



-:Ht:l-

I. 

Cfllti'O D.\ AIUUAD.\ NACIONAL E IAIPEIII.\1. • 

Officiaes Gcmerae~;. 

Segundo uniforme. 

Chapéo armado, cnmo o do primtlÍI'O uniforme, sem plumas. 
UraHonas em tudo iguaes ás do primeiro unifornu:. 

Terceiro uuifoJ'IIIC. 

Chapéo armado igual ao acima designado, ou bonet d1: 
pa11110 azul ferrclc, conforme o. desenho anne\o,• guarnc
cidu do uma fax a de liga de qnad•·acJinhos de J'ett·oz preto, 
c bordada a ouro sobJ'e esta, verticalmente e na frente, urna 
ancora com amarra e corôa imperial, eucerrad.a aquella 
entre dons ramos de fumo e café, dispostos como os das 
armas imperiaes; pala de couro preto envernizado, e correia 
de galão do ouro do um cordão, com duas conediças ou pas· 
sadorcs de metal amarcllo, presa de um c outro lado em 
dous .bolües pequenos iguaes aos da abotoadura da farda. 

Largura da fi1xa prrta : uma pollegada c tres oitavos. 
Dita da correia : meia pollegada. 
Allura da anenra : uma pollegada c um quarto. 
IJita da corô:1: uma pollcgada c um quarto. 
Altura da juncção das palmas á cruz: duas pollegadas ~~ 

sele oitavos. 
A ancora será bordada com palheta, a amarra ;i fio de 

ouro fusm, a I'OI'Iia eom fio fusco e lentejoulas, n (lS ramos 
com lio fusco recamados de lcnte,joulas, tudo em relevo. 

li. 

Officiaes Superiores e Subalternos. 

Tcn~riro nnirormc. 

llnnt'l, como " dos Otriciaes Gencracs, com a dill'ercnça, 
pnn:·m, de ser a correia de couro preto ciJvemizado, ~~ os 
holões, IJUC a prendem, iguacs aos da abotoadura dos res
pectivos uniformes. 



Os Ofllciaes Superiores poderão, ad liLilum, usar deste 
bonel, ou do cha péo armado do primeiro c segundo uniforme. 

Jll. 

Guardas· JJ/arinlca e Aspirau:es. 

Tt•rceiro uniforme. 

Uonel igual illl dos Otliciaes Superiores e Subalternos. 

IV. 

t:OI\PO DE OFI''Jt.:IAI:iS IIE S.\UJ)E. 

Cirurgiões e Pharmaceuticos. 

Uonct igual ao dos Officiacs do Curpü da Ar·mada, de 
iguacs graduaçõt•s, tendo, por{·m, (I raxa de Stlda orlada 
do vivos de casimira roxa. 

Enfermei,.os. 

llonet de panno azul-fcrTde, guarnceidn de uma faxa 
ii(Ual ;í que acima Hcd ~~:,tabclccida, avivada de mxo, e col
locada, vcrlicalnll'nl<J, sobre a orla SU!Jlll'ior desta, c na frente. 
urna anwr:'ã eom amarra e corôa, bordadas a rclroz ou lii 
cor· de ouro; pala c correia de couro preLo cnvemiudo, pre~a 
•m• botões iguacs aos da fardela. 

v. 

COI\1'0 J)E Ot'FJCIAES DE f'AZEND.\. 

Honl\l i~ual ao dos OOiciaes da "\nuadu, li!ntlo, porém 
a f11xa de seda orlada de vivos de casimira branca. 
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Os Officiaes da 3. ~ classn usaráõ com o prinu~iro o 

segundo uniforme de drago nas iguaes ás dor~ 2. •• Tenentes da 
A•·mada, collocando porém, sobre o hombro direito u que nilo 
tem franja. 

Os Officiaes exlJ'anumerarios, ou de commissão, trajaráõ 
o uniforme estabelecido para os da 3. • classe. 

FIEIS DE PRIMEIRA E SEGUNDA CLASSE. 

Sobrecasaca igual á dos Officiaes do mesmo Corpo, sem di
visas. 

Honct como o dos Enfenneiros, sendo a faxa avivada de 
branco, e a ancora e corôa bordadas a fio de ouro. 

Vl. 

PILOTOS. 

Bonet de panno azul ferrete, guarnecido por uma faxa 
igual á do bonel dos Officiaes da Armada, e acima desta e na 
fi'Cnto uma ancora collocada vertit.Jalmonte, com amarra c 
corôa bordadas a fio de oUI'o, pala c correia de couro preto en
vernizado, presa em dous pequenos botõrs do respectivo 
padrão. 

Os Pilotos cxtranumcrarios usaráõ do unifoi'Jue designado 
para os· do numero no plano, a que se refei'e o Decreto 
n.• 1.829, de 4de Outubro de 1856, com as modificações deste. 

VJI. 

t;ORPO UE liACHl~JSTAS. 

Jllachúzi.,las da f. • classe. 

Os emblemas sobrepostos a um e outro lado da gola da 
sobrecasaca, (cylindro com embolo e corôa) serllo bordados a 
fio do ouro. 

Bonet como o dos Pilotos, tendo a fu:~;a de seda orlada 
elo vh'os de casimira verde. 



- :r;;t -

Machini1tas da 2.• e 3.• cla~st, 

Usat·áõ do uniforme designado no plano de 1856 com a 
modiftcaçlio, quanto ao bonet, estabelecida no presente De
creto. 

A.iudantes Machinistas. 

Sobrecasaca igual á indicnda para os 4.•• Machinislas no 
plano de 1856, sem emblema algum na gola para os Aju
dantes Machinistas da 2.• o 3.• classe. 

Bonet como o que passiio a usar os Machinistasdasdiversas 
classes. · 

Fogtdatas. 

Donet igual ao dos Unfet·meiros ; sendo, porém, a faxa 
dfl seda avivada de casimira verde . 

• VIII. 

CORPÓ DE OFFICIARS llfARINHRIRO!'I. 

Bonet como n dos Pilotos. 
Os Officiaes Marinheiros extranurnerarios. usaráõ dos uni

formes cort·espondentes ás classes em que tiYerem exerciclo. 

IX . 

• \RTIFICES. 

Carpinteiros, Ca/afatts, Serralheiro• e Tanotiros. 

Ronet igual ao dos Offieiaes Marinheiros. 
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X. 

EscreventBJ e Mestres d'Armas. 

Bonet como o dos Fieis, sem v i vos •. 

XI. 

Os Olticiaes da Armada e classes anneJ.as poderio. usa•·, 
com o torceiro unil(wmn, do bonel ct~bflrto da capa de oleado, 
em dias chuvosos, e de capa df,l brim, quando trajarem calça 
branca. 

XII. 

Os Officiaes da At·mada, com excepçno dos Generaes, os das 
classes annexas, Officiaes Marinheiros e outros, á que não foi 
concedido o uso de fardeta, poderão vesti-la In viagem os 
primeiros, e em viagem e no serviço dos Portos e Arsenaes 
todos os mais. 

Xlll. 

As classes, para que não se designou c11lça, gravata e cal
çado no plano de uniformes de t856, usaráõ de calça de brim 
branco ou panno azul, de botim ou sapato abotinado, e de 
gravata ou lenço de seda preta. 

XIV. 

Os Mestres e Pilotos das Companhias de navegação a vapo1· 
suhwncionadas pelo R<ilddo, que usão do uniforme (lo Corpo 
da Armada, em virtude do Aviso do 1.0 de Maio de 1861, 
cnntinuarúõ no gozo dn mesmo favor, trajando sobr11casar.as 
ou limlas avivadas deamardlo, e bonets com gallio de ouro 
tln dous cot·diil's. 
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XV. 

Os Officiaes de Coq.1oda Armada, nasformaturas dos Corpo~ 
de llarinlu, poderãLJ U3ar de sobrecasaca c dragonas. 

X-<"1. 

Fir-a revogado o plano quo baixou oom G Decreto n.o 1.829, 
de 4 de Outubro do 1856, na parte em quo so oppõo ao 
rrcsento Decreto. 

O Chefe do Divisão Joaquim Raimundo de Lamarc, do 
Meu C&nselho, ~linistra e Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Marinha, assim o tenha entendido o faça c~ecutar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em cinco de Novembro de mil oi
toccutos sessouta o tte~, qoadragesimo segundo da lndc
pr.ndencia c do Jrnperio. 

f.om a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Joaquim Raimundo de lamare . 

....... 

llECilETO N. 3. tn~de 7 de Novcmbr<1 tle 1863 . 

.Uarra ao Carcereiro da Cadêa da Villa das Barras, Provimia do 
l'iauhy, o ordenado annual de 1201800 réis. 

llei por bem decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica marcado ào Carcercia·o da Cadêa 

da Villa das Darras, Província do Piauhy., o <~rdenado 
annual de cento e vinte mil réis. · 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ní'goclos da 
Justiça, assim o tenha entendido e taça execut-ar. Palacio 
do Rio de Janeiro em sctó de Novembro de mil oitocentos 
sessenta c trcs, quadragcsimo segundo da Indcpendencia 
c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João Lins Vieita Cansamiío de Sinimf.11í. 

-~-
r.::r~ nr 1SG~. r.\1\Tr H ~: •• 
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DECRETO N. 3.175-de 7 de Novembro de 18(13. 

l\larca ao Carcereiro da Gadêa da VHia dos Picos, Pro, inda de Piauhy, o 
onlemdo ano11al de UOIIOOtl réis. 

Jlci por bcin Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. Fica marcado ao Carrerciro da Cadêa da 

Villa dos Picos, Província· do Piauhy, o ordenado annnal 
de cento c vinte mil réis. 

João Lins Vieira Cansansão do Sinimbú, do Meu Con
selho, Ministro o Sccreta•·io de Estado . clos Nrgocirs dl\ 
Justiça, assim o lenha entendido e faça cliecu•at·. Palucio 
do Rio de Janeiro em sete de Novembro de mil oitocentos 
sessenta o tros, quadragesimo segundo da lndepondencia c 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão c'e Sinimbw. 

_,__I I I I-

DECRETO N. 3.176-dc 7 de Novembro de 1863. 

Marca ao Carcereiro da CaMa da Villa de Guarapunva, Província 
do Paranâ o ordenado annaal de t20JOúO réis. 

Hei por hrm Decretar o seguinte~ 
Artigo Unico. Fica marcado ao Carcereiro daCdd~ll da 

Villa de Guarapllava, Província do Paraná, o ord«lnado 
annllal de cento e vinte mil reis. · 

João LimJ Vieira Cansansão dc·Sinim\Jú, do Meu Can
sclho , 1\finistm e Secrctat·io do Estado dos Negocios da 
"Justiça, assim o tenha ente00ido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em sete de Novembro de mil oitocentos 
'sessenta c tres, quadragcsimo segundo da lndcpendcncia 
c do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iugest:ule o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de SinimM. 
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UECUETO N. 3.177-de 7 de Novembro de 1863. 

Marca ao Carcereiro da Gadêa da Villn d~ Gorguci:~, Prllvlncia do 
Piauhy, o ordenado. annual de 120$000 réis. 

H.ei por bem Decretar o- seguinte: 
Artigo Unico. l?i.ca marcado ao Carclfi'clro da Cadêa 

da Villa de Gorgueia, ProvillCia de Piauhy, o ordenado 
.unnual de cento c vJrtte mil réis. 

João Lins Vieira Cansa1ts1io de Sinimbú, do 1\Ieu Con· 
selho, l\linisf11'0 c Secretario de Estado dos Negocios da 
Jüstiça, assim o tenha eatendido c faça executar. Jlalacio 
do IUo delanciro c.m sete de Novembro de mil oitClcentos 
scsst-nta e trcs., q«adragesirno segundo da lndependencia 
e do lmpcrÍQ. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iageslade o Imperador. 

JQftfJ Lins Vieira Cansansiio de Sinimlnl. 

-,.. 
DECRETO N. 3.178-de 7 de Novembro de f8G3. 

lfarca o ordrnado de oitenta mil réis 11nnual ao Carcereiro da Cadt'.1 
da Vi lia tia Uuiáo, l'ro,·iucia do l'iauhy. 

Ilei por bem Decretar o seguinte: 
Ar·tigo Unieo. Fica marcado o ordenado .de oitenta mil . 

réis annual ao Carcereiro da Cadêa da Villa .da União, 
l,rovincia do Piauhy. 

João J.ins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, 1\linistro o Secretario de Estado .dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido e fa~ executar • Palacio 
do Rio d" Janeiro em sete de Novembro de rnil oitocentos 
sessenta c tres , quadragesimo segundo da I ndependencia 
c do Imperio. 

Com a 1\ubrica de Sua 1\'fagcstadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de SinimM. 



lJOCRETU N. J. 179- de 7 de l\ovcmbro de 18üJ. 

Ele\·a a dezoito o nmn11ro de 11f.!J1'el.ur~~/la Prata do ComRu~rcHI da l"ro· 
,·inr•a da Bania. 

Hei por bom, sobre Consultá do lribunal do Commcrcio 
da Província da Bahia, Decretar o seguinte ~. 

Art. 1.• O numero de Corretores geraes da Praça do Com
mercio da referida Prodncia é eterado a dezoito, repartida-
mente por cada classe. · · . · 

Art. 2.• Fi cão revogadas todas. as disposiçlles em cont_rario. 
João Lins Vieira Cansansão de Sil1.imbU, do Meu f.on-

5elho, l\Jioistro c Secretario de E.stado: dos Nrgocios da Jus-
tiça, assim o tenha entendido e faça I'Xocutar, l,alacio dt:, 
llio de Janeiro em sete de Novembro de mil oitocentos srs
sen(a e tros, quadragcsimo segundo da lndepcndcncia e do 
lmpcrio. 

Com a Hubrir.a de Sua Magesl.adc o lmperador. 

João Lins Vieira Cansamão de Sinimf,tí. 

DECUE'fü N. :.1.180- de 7 de Norembro de 1863. 

Separa ó Termo de Jacnhy do de Pass06, n·mbos na Província de Min/15 
t~e .. ae~, e crêa neHe llm lugar de Juil Municip;~l, CJLIP. accunmlará aj 
funcço~s de Juiz de Orphilos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: · 
Artigo unico. Fiea separado o 1'ormo do Jatuhy do de P..J,S.

sos, ambos na Pmvincia de 1\finas Geraes, e creado nelle um 
lugar de Juiz 1\lunicipal, que aceumulará as funcçoes de Juiz 
de orphãos, revogadas as disposições em cootrnrio. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
l\linistro c Secn•tario de Estado dos Negocios da Justi-ça, assirA 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiru 
Pm sete de Novembro do mil oitocentos sessenta e lres, qua
drllgcsimo segundo da lndependencia e do lmpcrio . 

. -
Com a nubrica de Sua 1\Jagestado o Imperador. 

João Lins J'icira Cansans<!o de Sinimbtí. 
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JJECllE l'O \. :U:<H ... de 16 de il/uvemhro de 1863. 

1\larca ao Carccreiru da C tllc;t t.la Yilla do lngá , Pwvincia da Para
hyba, u urdenauu a:omual de cento c \"iulc mil réis. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Uni co. Fica mar·cado o ordenado annual do cento 

o, vinte mil réis ao Carcereiro da Cadea da Villa do Jugó, 
Provincia ·da Parahyba. · 

Ioão Lins Vieim Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
s~lho, .Ministro e Secretario do Estado dos N<•gocios da 
Jústiça, assim o tenha entendido e raça c:<cculur. l'ula. 
cio. do lHo de .Janeiro ern dezascis de Novcmbr·o de mil 
o~tocentos sessenta e tres, <Juaclragcsimo segundo da lndü
pcudencia c do lrnporio. 

' Com a Rubrica de Sua !\lagosta do o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhtí. 

DECHETO 7'1. 3. 18~- de 1G de No\'embro do l8li:l . 

. \pprnra ,,;; roruli•;M,; para a romlntt'(~o de nma rua sohrc o nMt' flllC 
t•omuonllitlllC a tlil Corlumc cn1 S. Chrislorãu com n pra•;a du Sacco 
rlo Alferes. 

Ild por h•~m npprovar o <:_Q_ntt·acto c<'lt~hrado nesta flala 
por Podro de Alcantara IIL'IleganJe, do Meu Conselho, Mi
nistro e S:•crctario d•~ E.;tado dúS Negocios da Agriculturll, 
Comrm•rcio e Obras Publieas, com os cidadãos Josó Pereira 
Tavares o Antonio Hias de Souza Castro, para form~tçilo 
de urna companhia qtm tem por objcclo a construcçl!o de 
utna rua sobre o nwr, prolongando a que existe, deno
minada do Corlum", em S. Christovllo, até a praia do Sacco 
do Alferes; ficando as~im alterado o Decreto n. 3.074. do 
23 de Abl'il do corrente armo, c sem vigot· o de n.• 3.13l 
de 25 de Julho proximo findo, conformo as clausulas que 
com este baix;ão, nssignadas pelo mesmo !lliuistro o Secre
tario de Es.tado, que assim o lenha entendido c faça cxo
eular. Palacio do lHo do Janeiro em dezaseis de Novembm 
(Je mil oiloerntos st~sstmlit c trc~, qlladntgcsimo segundo 
lia lndcpcndencia c do lmpcrio. 

C•:ll!l a Hubri~,l de !lu 1 1\fagcstadc o Imperador. 

!'edro de Jlnmtara Bellcgardc 
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t:l;ul>mht!li pl'l'St•ripta~ a .Josl'. t•t•rclra 1':n·areg e Antonl•• 
JUns 1le Souz:t t:u~floct llllra a mnlstl•ucç:\o ele unta rua sobre 
o um r IJIIC cotnmtmlctue :a do Cor&unac, em S. l:larlsto,·ão, 
c'om a t••·al:a do Sacco do Alferes. 

1. • Os emprezario~, Jo~é }lercira Tavares e Antonio Dias 
•lo Souza Castro, srio obrigl!llos, por si ou por companl!ia 
auun)·nm ou eommandilaria, que incorpomrcm, n construir 
uma ma sobre o mar que communique a do Corlurnt>, l'ffi S. 
Chl'istovão, com a praia do Sacco do AlfeJ'es, conforrne o 
traço ftgurado na planta approvnda pelo Governo. · 

2. • Os emp1·ezarios obrigão-se a executar as referidas obras, 
segundo as plantas circumstanéiadas dos terrenos adjnccntes · 
iJ referida rua que vão construir: e bem nssim os d1~scnltós 
em detalhe de todas as pontes c mais obras projoctadas, se
gundo a mcmoria dcscriptiva que, com os referidos dcso
uhos, forfio appnH'ados c achão-se rubricados pelo JJirrctor da 
2." Hirccloria da Secretaria de l~stado dos Negocios da Agri
cullura, Commercio c Obras Publicas, cujas plantas, desenhos · 
1\ memorias forão apresentadas em duplic••ta, ficando um 
dos exemplares na referida Secretaria, c outro cnt•·cgue aos 
cu•J•rczarios pata m1-tular a execução dos trabalhos. 

3. • A rua terá n largura de sessenta palmos, s~rá calçada 
ou macadamisada, por modo que preste commodo transito 
a toda cspccie do transporte; c do lado do ma1·, será ampa
rad;t JIOI' um caes de pedra sccca, construido com a devida 
scgurnnça. · 

4 o • Osern;m•zarios olJrigão-sc a constniir dous cac~ de drscm- · 
lJan1ue, um em S. U11 islo\ iio, e outro no Sueco do A lfl•rrs, nos·· 
lugares designados na referida planta ; ficando prohibido o 
desembarque ao publico em toda a mais extensão da rua. 

5. • Os nmprezarios siio obrigados á construir trcs pontes, 
sendo duas de ferro ou de pedra , em cnda extremidade do 
eaminiJO: a do Judo do Sacco do Alfm·es será gyrantc, para dar 
Pntrada aos barcos que navegão por a h i para o canal da Cidade 
Nova, o uma ponte de madeira no centro do caminho, que po
derá fit·m· inulilisada, logo que ftir aterrado o espaço com
prehcndido cntm a rua do Cortumo e a Praia Formosa. 

6. • As pontes toriío as dimensões marcadas nos planos para 
f!reslu•· mmmwda navegação, por baixo della, a barcos de · 
pequeno bordo, IJUC demandem o canal do mangue da Ci-' 
tlat.le ~ova o 

7." Os emprvzarios ohrigõo-se a aterrar o espaço r.omprc
Iu~nrlido cutm :1 rua projcctada c os canaes tmçados na planta, 
smtd•> 11111 de~tes em rontinuaçf10 do do mangue da Cidade 
Nt1Vll, c nu[n.• t:tJlltoruaudo o.IJttural de S. Chrisloviio, llara 
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dar vasão âs aguas do rio l\laracanã c outros que dcsembocão 
no mesmo littoral. 

8. • Este espaço será aterrado a fé a nccessaria altura , de 
manelm que as nguas lançadas na supcrflcio possão escoar 
para os canaes quo o comprchendcm, ou para a rua proj~clada. 

9.• Os emprezarios não poderão Jazer o aterro com sub· 
slancias que st1ão nocivas á saude publica. 

Os..atclTos quo flwrem os emprezal'ios, na parto contigua 
aos canaes já mencionados, serão contidos po1· muralhas de 
pedra secca, quo lcnhüo as dirncmões necessarias; do roodo 
que o aterro nilo possa esboroar e deteriorar os m<.'Sml'ls canaes. 

10. Os emprezarios se obrigilo, durante o tempo do seu 
contl·acto , a não impedir de modo algum a navegação do 
canal que srpara o liltol'al das suas obras, o as sahic:.las mlll'· 
t:adas na planta. 

1 t. Os trabalhos começaníõ dcnti'O do dezoito mezes , a 
contar desta· data, e deveníü ficar concluidos no espaço dl! 
oito ann()S, sob pena de dez contos de réis de mnlta. Se por 
qualquer ch·cumstancia, independente da vontade dos em
pl'czal·ios, fo1· mistm· prorogar os prazos acima declarados, 
o Governo o poderá fazer, á vista dos motivos, o por um 
novo Decreto. 

12. As obl'as serão fiscalis.Jdas por um Engenheii'O n:~
meado pelo Governo, o qual devcnl examinai' se todas as 
clausulas impostas são rigorosamente cumpridas. 

13. Das dccisü<!S do Engenheiro Fiscal do Govcmo havcní 
recu1·so para o Ministro e Secretario de E:>tado dos Ncgocios 
da Agricultura, Comm~rcio c Obras Publicas, o qual, ouvindo 
os emprezarios, e, se julgar conveniente, a secção respectiva 
do Conselho de Estado, decidirá sem appellação. 

14-. Os omprezarios serão obrigados a conservar em bom 
estado a rua o as pontes, durante o tempo deste contracto, 
e, findo ellc, a fazer entrega da mesma rua e pontes ao Go
verno, no estado em que se acharem no acto da obra ser jul
gada pelo mesmo Governo de todo concluída, sob ,pona do 
se mandar proceder, em um o outro caso, aos reparos, á custa 
da empreza. 

15. Em compensação das despezas feitas gozaráõ os em· 
preza rios do direito de cobrar duranle o tempo deste conlracto, 
as taxas de passagem, constantes da labella annexa, nas barrei· 
ras quo estabelecerem. E~tas taxas deverão ser cobradJs á 
entrada da rua c terreno> adquiridos, c comoçaráõ a tet• vigol', 
logo que a rua ou parte della oll'erecm· transito. 

Nenh11ma das barreiras referidas poderá sor collocada nas 
ruas já existentes do Sacco do Alfere3, nem na do Cortuma, 
cuja communicaç;'lo pnra o rmbar<Jnr devcr;i ficar liHrl ao 
pahlico. 



fll. Fica garanlltla aos emprezarios a posse, line de qnaf
qncr onus, de todo o tencuo que cites vien'rn a aterrar no 
t!spnço comprchcndido entre a rua c os canacs acima citado~. 
Poderão igualrncnlc os emprl'zarios, em toda a cxiNJsfio da 
rua que construirem do lado do mar, razerdocas c os trapiches 
que cnll•ndcrcm convenientes, llcando salvo ao Governo o 
direito de flscalis;u;ão c de mal't'fll' a taxa que devem percebr.r. 

17. O presente contracto durará por tempo de noventa 
annos; findos os quncs, os possuidOI'es dos tPrrenos comprelwn
diiJos neste contracto, ser1io obrigados a pagar o fõro dos 
mesmos terrenos á lllma. Camara Municipal, ou a quem de 
direito pertencer. 

18. l•icão isentos de pagm· taxa de passagem pela sobre
dita rua: 1. •, os Parochos ou qn:ll'squcr Sacerdotes, em a cio 
de seu minislerio, e aquellcs que os acompanhar·em de ópa i 
!. •, a comitiva imperial; 3. •, ns dl'putaçõcs de nrnbnJ as 
cnmnras lcgislntivas; 4. •, os officiacs gcneraPs, nm uniforme; 
5.", os magistrados c os officines de justit:a, em neto da seu 
ministcrio ; 6.•, a trop:~, em serviço ; 7. •, os corrciÓs e orde
nanças das Secretarias de l~stado, estando fardudos i 8.•, os 
flscacs c gunrdas, em diligcncia de seus oficios: 9." ,• os 
carteiros do correio, em serviço ; to, os p<'deslrcs c qunes
qucr outros agentes policiaes, em serviço publico. Oulrosim 
llclío isentos da mesma tnxa os generos que rorem, rcconhc· 
ridamcntc, de propriedade nacionnl. 

19. Fica permiltido, na conrormidade da lei de 10 de Se
tembro de 1826, c do nrt. 17 dn de 29 de Agosto de 1S:l8, tl 
considerado de utilidade publica, a desaproprinçi'ío dos ter
renos c cdillcios que rorcm necessarios aos emprczarios, a 
contar da linha exterior da rua que tem de construir até á 
margem dos ~nnnes de que trata a clausula 7.•, sc.ndo os res
peclivos proprietarios competentemente indemnisados de seus 
valores pelos emprezarios. . ; 

20. Os emprezarios se obrigão, logo quo tiver()m aterrado 
o cspnço comprehcndido entre a rua projectada e a Praia 
Formosn, a construirem uma rua que siga em ll'nha rccta 
o prolongamento do eixo do pala cio de S. · Christovilo. 
· Estn rua terá sessenta palmos de largura, arborisadn, .cal

çada ou macadamisada ; o os edillcios que se tiverem' de 
cmutmir ahi rccuaráõ dez palmos de cada lado. . 

21. Os cmprczarios nprcsentaráõ ao Govemo, em tempo 
competente, a planta dos tcfl'enos que lhe& ficão concedido!!, 
pnra serem arrundos. 

22. o. Governo lcr_'á o direito de rcscrvar para praças ou 
eslabolec1mcnto.r; publlcos os tPrronos que lhe convier, in~em
nisando os emprczarins, na razão dr Yilllf' mil r•'•is por cada 
braça quadr.1rla. 
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.23. O Governo rcscrva-sc o tlircito tlo dcsapropnar, por 
meio do arbitros, as barreiras de que trata a clausula 15.•, 
um:J. vct que o bem publico e a commodidade dos povos o 
eXijiío, indemnisando aos emprezarios. dos luci"Os do quo 
forem privados em virtude da desapropriação. 
. 24.. O Governo concc.lcrá aos cmprezarios ps guardas 

· ncix-ssarios para. manter a ordc~ , . ~n4P lJOrém pagoa pelos 
mcl!mos cmprezarios, ()tnquanto forcm.nc~essQl"iós. 

:,.:rl~a!acio do l\io de }anejroem 16 de .Novom.brodo ~863 . 
. , -;:;-.,.l?,edro de Alcantara ~f'llegarde • 

. ,tábeUa a que se refere o art. 13 das claus~la.ç prescríptas 
'por Decreto desta data a José Pereira Tavares e Antonio 
Di!zs de Sou:a Castro , para a construcfão de uma rua 
.sobre o mar que communique a do Cor.tumc, em S. 
Christovão, c01n a praia do Sacco do Alferfs. 

Qualquer pessoa com carga ou sem clla .•.... ~o réis. 
Cavallciros •..•.•.••..••.•.......•.......• 80 )) 

nestas, bois e cnvallos •..•...•.••...•••.... 80 )) 

Animaes com carga .•.•....... · •....••..•.. 80 )) 

carroças, carros c carrinhos do um animal. •.• 80 )) 

· Carroças, carros e carrinhos do dous animaes .• 160 • 
. Carros de eixo movei de uma a duas juntas de 

bois, carregados (um) ...••. ; •••••..•..••• 160 )) 

Carros de eixo movei idem vazios (um) •...•.. 160 )) 

. Carros de ci1o movei de trcs a quatro juntas, 
. carregados ou vazios (um) .•..•...••••.•••. 200 )) 

Carruagens de duas· a quatro roda:t e dous a 
quatro animaes ~ por animal) ..•••...••..• 80 » 

Porcos o carneiros um) ••...•.•.•••.••..•.• 40 » 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 do Novembro de 1863. 
-Pedro de A/cantara Dellegarde. 

l.J:IS llF ISI::l. 1'.\r.TF; 11 lt;, 



lJECRETO N. 3. 183 -de 18 tle Noven•bro de ·18&3f' 

~lauda ultsérvar o Regulamento ijue . com este baiil! pá r:!' a' admi&s8o 
de 'meninas fJObres no Cbltégio ·de !llacaúbns. . 

'Hei por bem, de co~'formida;de Cltíin a'Mh1ha Immêdiata 
Resoluc;ão 'de it do. cotl'er\t~; lQ'rtíâ()a sóbte 'pa~~ner•'dll 
Secçuo dos Ncgocios do·nn~étio :do,~·Co~Serrro·de ·Estâdo, 
úbrado em Consulta de·10)'dt)'lfiêz'tlndo,·e·'teddó uu•ido 
o Reverendo Bis pó da Diote~_. d'é 'Màriatl'na, 'Détêru\ina r 
que sl'ja observado o Reg"Ulamenlo ·que com este baixo, 
exigido pelo art. 5. o do Decreto n.o 306 de H de Ou
tub•·o de 1843 para a admissão no r~f!!ento _!lg _.Ma
il~úbas das meninas pobres,: buja despeza tem ··ãe ·st:~?runa 
nos termos do mesmo Decreto. . 

1 O · Marquez de O linda, Consélhéfro 'de: Estado, Senador 
elo lmperio, Presidente do Conselho de' Àlinistros, Ministro 
e Secrela•·io de Estado dos Negoeios do lmperio, a:ssiín o 
tenha culendido e faça executar. Palacio do ltio de Ja
neiro em dezoito de Novembro de mil oitocentos sessenta 
o tres, quadragcsimo segundo da lndependcncia ·e do: tm
perio. 

Com a Rlrbtica de Sua· 1\fagcstlide' o lmp~rltdor. 
I ,,1 '' 

. ;'\rt. 1. • A educaçlio das meniu:;~s pobres no Colleglo 
·de' Macaiíbas, determinada ho ·ar&: '3: • do ·necrtito~ n; "1306 
do 14. de Outubro de 1843, ser dii-lgii·á pelo 'mhS'ri\o 1\e
gulamento, c Iostruct;Ocs por que ora se rege, com as 
seguintes dcclaraçOes: 

§ t.• Serão admiltidas tantas meninas pobres quantas 
o collcgio puder receber, e para cuja manutenção, e en
sino, sejão suficientes as rendas de -rã do producto : dn 
venda dos bens do vinculo do Jaguára, na razão de 400~ 
para cada educanda. 
~ 2. • O ensino ser-lhes-ha dado no mesmo cdilicio do 

Collegio de Macaúbas, promiscuamente com as actuaes tdu
.:<l!lllas ou pensionbtas particulare~, e sob a supl•rinten<:\~!!(:ia 



folu Rt~Vo.reAdn Bi~po, e dii'!~Cçiío da Htl,ICNlll', :\leslra~. lns
P~'cloras c Empregado•, cujo numero se nngmentnr:í SP.

gutlfiQ as necessidades do ensino c serviço, porém sempn• 
â cusla da pensão fixa~a: 

Ar!. 2. • s.~rá dado em commum com as educandas, niío 
~6, o .. onsh1Q ~~s. IJ!:I:"<if{ll,l,S .. e, pr,e~tQs, ~'\ .. ~~~i~jã~';. com.o 
t<!m~c~.~ r,ecr:s~am,Jp~.trt4StÇ~l?~. ~;n,t~fP. ~.«tAs; 1 o m .•. ~~ter()s 
pro~rlt)s. d~ tl'l?:t· ~pa, tp~t;~~.f~J1l!Wl::·: ·: ·~ ':. · .. ·. · 

· Art. 3
1
, • ~.lcJll, d~. r,c~Jt,4tâO ~d9f".~~-do', C~r,s,lllo. Q!t; 

vjr.á.Q .Jl1J8Sa, ~. r~z~r~ Q • .t~.rto_;'Cn'l: Cl)fTIP\-qm. ·O·'Padr~ Ca-
peiJli!> lhes i.\lrá a. cxpllçaçã"Q ~- ~~~ngc\ho. · .· 
· i\rt. 4..• Pcr.nojt~rái'i crp !-lnrrgitprio cQmmu~ com a~ 

oulr11s. edúcanl}a~. com a ~par~ç~o s_ó'Q'IOI')!e· em relação. iis 
i4~4f~t, sctnprc a.l.ttmt~da~ e; in~Re'CC_iO(I~S; . · . 

Art. 5 .. • ~.órnéfltcserão ~~mi\tida.s comp P.Cnsionislas as 
meninas de idade de 6 a 12 annos, .cuj.a pobrczp. conste por 
atte•tados do Parocho, c Juiz de Paz, e com despacho do Uc
\'creodo Bispo, ou á requis.içã!) do I!r~sidcnlc da Província. 

Art.. 6. • As cducanrlas que tivcrcrn completado H anno:; 
terão l'érias no Collcgio, c sómcntc sahiníõ por grave cn
fflrmidadP, on de todo. 

Art. 7. o E' s<Í permiltido permanecer no Collcgio por 4 11 
6 annos, para dar lug:1r a entrada de outra.; que o prclcndfio. 

Art.·· 8. o O producto dos bens destinados p:JJ·a a ma
nntcn&ão das meninas pobres será. convertido em apoliccs 
da. divida publica, que terão no livro d11s transferencías da 
Caixa da Amortização a declaração de inalicnavcis, immc
diAlamcnte que fór sendo recebido. pelo Revcremlo Bispo; 
P á p1·oporção d;ts rendas. ir;io scndq a!,lmittidas as educandas. 

Art. 9. 0 Além da quantia de 400~00 destinada para 
r.1rlfl u.m~ educanda, nenhuma outra ~espeza se furá, ficando 
lodas á c;Jrgo do Jillabclecimcnto, q-110~ oom- a quantia· cb'r
n·sp!)ndcnte ás meninas admitlidas, fará todas as drsprzas. 

Art .. 1:0·. As oducand_as que, duran_tc sua estada no Es
lab·.!~ccimt!nlo, forem conLmctadils p~t:a o.1s~monto comap
prol:a!,;iio du Rcv~rcndo Bispo receberáõ om doro a quantia 
de 3091000 a · 400$01)0; que todos os annos será. tlostimida 
para este Qm. · 

Art. J l. O RevcreJHlo Bispo, ou Ord·inario de l\la
rianna,,, Óonlimía na im media h in.spccQãÓ .. qÚo lrm t-ido 
Rr!mfl~(l sobre o Eslabclecimcnto, e a -cHe o Procura-dor O!l 
1\ecólhimento pt·cstará contas das dosp<l'l.as• que Sfl ~izemm 
Cllnt c;;tas cdHcandas pobre~, c a Supo~kwa -óu 1\f.it_{lrc Rc
gcntn do sru estado moral n lill-r.rario; que o Rispo cnm
mun\qr;i ao Presidente. ria llr(nim~ia. 

P.1laeio do 1\io rl1! Jatwir•t em {8 tlt~ ~''\'l'lllurn rk tRfi3. 
-JlJ.rr11(f;; rir. O{il!rlt". 
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IJECHETO N. 3.18~- de 16 de Novembro de 1863 •. 

rroroga até o ultimo dia do anno de 1864 as disposições do art. (SG 
~ 2.• u. r, do Regulamento das Alfaudqas. 

Usando da faculdade concedida áo Governo no art. 46 'da 
Lei n. 514. de 28 de Outubro de 18\8, ·Hei por bem Ptorogar 
até o ultimo dia do' annode t864- as dlspQSiçõcs d9 art.. ,.86 
~ 2.• n.• 5 do l\egulamentq,~f_s',A,.~á'n_d~~1dô:Imperw. :· .. 

O 1\larquez de· Abrante~, C,onselbel-'rb éfu Estada,·. Senador 
do Impcrio, :Mioistró c Seerollltlb dé ·EStàdo dos Negócios 
Estrangeiros e interino dos da Fazenda; e Presidente interino 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha éntendido 
c o faça executar. Palacio do Rio de' Jarielro em dezoito de 
Novembro de mil oitocentos sessenta é tres, quadrogesimo 
srgundo da Independcncia e do Imperiô. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque: de Abranles. • 

DECHETO N. 3.185- de JS ·ae Nóvcmb1:o do 1863~ 

Dá Mova organisatllo á Escola de Macbinistas, estabelecida no Arsenal de 
Marinha da Côrte, alterando as disposições do Regulamento, mandado 
observar pelo Decreto n. 2.542 de 3 de Março de 1860. 

. . ' 

Attcndendo a que é da maior c~nveóie»cia para a indíistria 
do 11aiz facilitar a divulgação dos conhecimentos essenciaes 
ao manrjo o direcção das macbinas a vapor, Hei por bem 
Dar nova organisação á Escola de Machinistas , estabelecida 
no Arsenal de :Marinha da Côrte, e neterminar que, dero
gado o Regulamento, mandado observar por Dec1'cto n. 2.542, 
ue 3 de Março de 1860, seja executado o quo a este acom
panha, assignado pelo Chefe de Divisllo, Joaquim Raimundo 
de Lamare, do Meu Conselho, Ministro c Secretario' do Estado 
dos Negocios da Marinha, que assim o tepha entendido, c 
faça executar. Palàcio do Rio de Janeiro em dezoito de 
Novembro de mil oitoccnt~s sessenta etrcs, quadrngesimo se
gundo da lndepend(•ncia c do Imperio 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Joaquim RaimwwlfJ dr Lamarc, 
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Regulamento, a que se rert~re o Decreto desta data, dando 
nova orgaalsaçAo 6 Eseola de llaehlnlstas, estabelecida 
no Arsenal de llarlnha da C&rte. 

Art. t. • A Escola de 1\Iachinistas, estabelecida no Arsenal 
dal\llü'iohu da Côrte, cooUn!l;lrá.jl ser r~ida ~o Engenheiro 
~:f ~~~oas de )1~~tn.~'~ ·~tr~~l;'~u~b;G!verno 

A~t. 2.8 Nesta ~ia. eõ~JWU:~~~h~\ ·~· . 
5· t.o. A conhecer as propriedãdés (J'ó' 'vapQt cl'agua i sua 

pt·oducçllo e utiH.sução nas m'elJ1nas a \fàpor ; a construêcão 
c uso dos manometros, bar.oírietros; therínometros, salino
nletros, dinamometrost Indicador. do· Watt, ·é- outros instru
mentos; os elementos de p~sii:ã ~ riJeMniea, tndispMsaveis 
á comprehensão das doutrinas aéirrla especificadas. 

§ 2. o A nomenclatura das peças cómponentcs das machinas 
a vapor, apparelhos vaporisadores , o propulsores , modo 
como fuilccionão, e principaes. conditõcs a que devem satis
fazer. 

§ 3. 0 A conduzir e di•·igir as machinas corr. as cautelas 
convenientes, c de maneira, não só a pre,·cnir c evitar os 
accidentes, a que as mesmas são sujeitas, mas ainda a obter 
o maximo clfcito util com a minima despeza. 

§ 4.o A reparar as avarias e desarranjos, que mais fre
quentemente solfrcm os machiuismos, e quo são susceptíveis 
de concerto a bordo. · 

§ 5.• A discernir os diversos systcmas do machlnas a vapor 
em uso, especialmente daquellas, cujo emprego é utilisado 
na navega-;ão, c as vantagens o defeitos de cada um. 

Art. 3. ~ Emquanto não se d~signar compendio apropriado 
para o ensino destas materias, Jeccionará o professor por meio 
de apostillas, c á vista dos modelos o machmas existentes 
no Arsenal. 

Art. 4. 0 O ensino será thcotiéo c pratico, de modo que os 
preceitos e regras explicados tenhão n· mnfs• rrompta e com-
pleta applicação. _ 

Art. 5. o Podo rã o frequentar a Escola, prcoodcndo autori
sação do Inspector do Arsenal, c satisfeitas as condições esta-
belecidas no seguinte artigo: . 

1.• Os aprendizes e operarios do A~nal, que contarem 
dous annos de pratica, paio menos, nas officinas de machi-
nas do mesmo Arsenal. : 

2. o Os 1\fachinistas, Ajudantes }fachinistas e Foguistas dos 
navios da Armada; devendo os ultimos contar pelo menos 
dous annos do pratica. 

3. • Os 1\Jachinistas dos navios do commcrcio c l~oguislas 
que tiverem, prlo menos, dous annos de pratica. 



4 ." Os indivíduos , tJIIC, nüo pcrlcncenclo a alguma das 
dasscs·nciu\a. enumeradãs, gr.ctnn.dm·cm üÇdicar:"sl). á llro
lissilo de machinisla, c contarem,. [!GI~· IH~Q!i,.,tr~ ~1\~S 
rl!"l exercício com aproveilamcnto em uma offieina de tna-
chinas. • .. . · 
A~L. 6.• Pa~a :.~cr. ad!f!itlid'q! á'.' ma(r.icpJw .. r~q,~cr;:-sq-.i r; .; 

. 1. Ser Rrostlen:.o,m.IJ.IOf. dll.-.1~.: aopp~.,~ I,d~d~.4~1çop~~ 
lllniçã~ robusta c propno pa~a.a.,y•4.a;~~.#fl\r·., ~ ;:1•• r.J 
. 2.: Sa~er I c~ c escç~~., _.1}!.!~1.\m,(l~·~·-,!D!~t·,~~;,. pw . ,~r~

po~çues.; ~ ncb!SI VO ; • g!W1JlCI.t;ll!lJ~tAtJÇ4 1 t:. ~ ;~ "D:\Cd'~ 1 (fp,s 
~ohdosmçlusJvo, o dosonbo . .liq~At•.,,. , .. ,, ... 1,. '· 1· 

r\rt. 7. • Niio slbrilo. adffiittl~()~':41 ~a~ri®!'a., qp!f.. ct~v~tá. 
abrir-se no 1.• de Morçp,,o.e.njlCrr~~sp Qp .. ultmw.d~a~do rpps
mo mez., m!'is de 50. ahnqno~,, Mé~ 'd?.s a)ilmJW~ rilaff~C~·
Iados poderao rrequ!lnlat· aJ!:SCótà chse•pulos ou~mtes, cu~o 
numom será rh:ado noJo v.ror~~t:•; .- . , _.. : 

Art•. 8. • As liçj'ies duraráõ< boi'~. e, m«>ia, P, lcrllo .. lugpr. 
r•m lros rlias de cada scmana.,,.(wcupa.nlio-s.e O!!, &llll'l'HWS 
pf'!o rnr.smo tempo, nos outros tres dia~, érh desenhar ma-
l'hinas o pr.ças de machinas a vnpor.. . .. 

Art. 9·.• 0 ensinf). swí. prestado, CIO n.m.n dns salas do 
A rSI"lnal, nas oiTicinas de- rnachinas, o•J a bord.o de alg~m 
navio n vapor, conrorme for mais ccnvm1icn.te par._ a e~l11.i
enç;in das rnatcrias do- quo se I,IOu,v.cr de. tra).ar;. · · 

-'rrt. to. Os :tlumnos, que o. rcspt!<~t.ivo profJ•sJior .i.•IJgar 
liahililarlos, serão l'x:uninadm pm• nma comrnissilo com· 
posta, de dous Engenheiro.'" .1\Jachinista:;.,, c urn. J.cnle da 
E~-cola dr. 1\lnrinha-, quo. pn!sidil;á o aclo., todns nomcadns 
pf'lo 1\Jin.istro, a qual· Pm tacs cx.aJlWS. c na classifi.caç;irl 
da ca.pacidnde profissional dos. examinandos, eon,forme estes 
se pr.opQY.OI'efll a scr;vi:r nas nfl;vios da. A.r.m;~d.a ou. do com.mcr
do, obscrvaní .o disP<JslO· no· JkgaliJQtenl~.qu.e baixpu, com o 
lleael.o n. :J.ISH, de 18rlrJ Novembro do 1863, ou no qüo 
;•enmpanhon o de n. L:H~-. d6 ã de-. t'cv~teiro de 1851. . 

ArL 11. 0:; aprPndiws. opcraí·iosd.o Arsenal, e rm~is.al.um-
nos da Escola, que fon~m a·pprovadrJs na11 matcrias cspt~cm
r~adas 110 pi'csanle Hggulamrlnlo1 o~leráil um titul!l IJU~ U!Ps 
dará dir.eil.n a, se-rem admiti idos; h_a.v.,ndo 'VilgilS.,, oomo l\-jtí· 
rlanl•~s de 2. • ~Ja.;s~ 110 l:orpo .~~ ~a~l~nislas. ~jl A;rmada., 
uma vet qtm sahsfaçae ·aos. clcmm~ .:~qussllos para. toJ clali:le 
c."tigitlt>s 110 respectivo Rrg.,.lamol\tp.· . . . 

,\rL 12. Os discípulos ouvinlM 'que .r,.cquorcrcm, po.:. 
rleriío presl<Lr exame, seguindo-se a seq respcilo o precei
tuado, no art. 10 . 

• \ri. 1~. O lnspcrtnr do ,\rsenal enviará á SncreL-1ria. de 
E~hdo dos Nr~or.io.; dn 1\J;u·inha uma ndi\•;ão oos aJ..nrnnns 
,. "!'1\'ink> fll'ProvMl>l>, :v:PIIIJ''lllhada d:J~ nl'r:•·s·:CJrias dedMi.l-



çtios, a fim de se lhes mandar passat· pc)a Eseola ·de ?\farinha 
as comr.ctentes Cartas. · · 

Mt. 14. Os àfnmoos l'épro1tlldos ·poderão ·frequentar a 
Escola por mais um anno, lindo· o qual 6era.:o ~despedidos, se 
uão se mosLrarcm habilitados por novo exame. 

-~rt,.·us. ·Serão despedidr~s ~~4;•,~hl ;os. ~nos qu.e 
de•xat·om de frequenta-lá, ~Ui.' causa~ ju~ttlieada, por mats 
de um p1ez, e ~ que ~ije-r~J;Q pmta~'llc 'máô Mmpqrtamento. 

A.t·t. ·16. O$, dpt~d~t~S,:~~~~~~ :Arset1àl; e:.outros gue 
frequ~pt!lrcrn ~ ~s~ola .venbÇ.nd~ est~é!lddiodo~ 'c?n-es publi· 
cos, f!c~raõ SUJClt.os a .. setvitt'l. ~: AtlklaCI&j como_:Ajudantes ou 
Ma.~bm•s~as, ·pelo· tempo::a'IQelll)s..;de.~se~&,:e.estcs-- de <tuatro 
annos, quando o Governo exigir os seus serviços. 

A.rt.. 17. O professor proporà .ai>~)linistro da .Marinha, pot· 
inte.rmedlo do lnspectorJ<Io~~aJ~ (udb' qaejulgar util ao 
ensmo. · · 

Art. 18. Os objectos, de qué precisar a Escola para seu 
regular andamento, serão fornecidns pellf ln~ndencia á \'ista 
de pedidos do pt•óCessor, rubrióaaós pblo tnspeetor. 

At·t. 19. Havet·á um liVI'o para matricula dos alumnos , 
c outro para os termos dos exames. 

Art.· 20. "Fiea'derogádo !'O r:~utlimeDto,'qtte·bi1ixpu .com 
o Decreto n. 2.542, de 3 deMar'(O''~"t660J'e:éila1St dtsposi~ 
c;õt>s em contrario. . ·· ' · · · · 

Palacio do Uio de Jaoeiro··6jnllt8' 4o"NoWIIibto Hde 1~'63. 
-Joaquim llaimundo de Ltithiitt'; !' ·"'· ;,, ''; · · 

' ' \ .l .-••• 

-·-

Hei 'por b~m De regar. o t\?~~1\l!Üento, qüe acompanhou o 
Decreto n.• 1.!H5 de·H'd-e.Jóitl'ó de 1857, e l\Iandarque 
~ ~xecute o que com este.b!iiia, dando nova órganisação ao 
Corpo do Macbi~ü~s, .,çrea~o 'ppr aquelfe :Qecreto, com ex
cepção do a·rt. 1'. •, quâii\'ot:) ~xtffletld'·dà' terecira class<' 
de Ajudantes 1\Iachinistas, bem corno da tabella final, na 
parte em . que altera os. v~pé1llle~tos. dos Aj_udautes .1\la
chiuistas de segunda classe; ô1 tdo~;'arts-:·· 4:" af9.•. ~ 77; cuja 
t:XCCUÇ40- fica, d,ependeute' da art•róT'Jtã&do'Córp6 Li"6'i:ilattvo. 

O Chefe de Divis~o, Joaquim Raiinutido~dc Lamarc, du 
Meu Conselho, 1\Iinistro é Secreturlo de 'Estado' dos Nt•gocios 
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da ~JIU'iuha, assim o tenha cntcntlitlo c fa-;a executar. 
Palacio do ltio do Janeiro em dezoito de Novembro de 
mil oitocentos sessenta e tres, quadragcsimo sogunclo da In
dcpondencia o do lmperio. 

Com a Rubrica de· Sua· Magestade o. lmptn"ador. 
. ' ; 

R~plamento · •• :Q,.,o de ll~ehlnlstas. - -, ··'' . 

CAPITULO 1 •. , 

Da organis«ç4o ·do .Co.rpo dtJ Machini1fa1. 
. . . 

Art. t,o O Corpo de ~fachinistas da Armada será com-
posto pela fórma seguinte :· ·· 

t8 1\fachinistas de 1. a classe. 
32 1\fachinistas de 2.• classe •. 
36 1\lachinistas de 3. • claS:c;e. 
2!~ Ajudantes Machinistas de t !- classe. 
21. Ajudantes Machinistas de 2.• classe. 
Art. 2. o Será chefe deste Corpo o lnspcctor do Arsenal do 

Marinha da Cl\rte, tendo por Ajudante o Director das oflicinas 
do machinas do mesmo Arsenal. · 

Art. 3. o Haverá um livro mestre, a cargo do Secretario 
da lnspecção do Arsenal, pàra os asseatamentoi de todos os 
1\fachinistas, e bem assim os que forem- necessarios pa'n re-
gistro das informações e notas. . · 

CAPITULO 11. 

Dos Machin&'stas e· Ajudantes Machinistas. · 

Art. 4.. o Ninguem será admiltido no Corpo de Màchinislas, 
scnlio. como Ajudante Machinista de 2.• classe. 

Art. 5. o Para a nomeação de Ajudante 1\fachinisl.n de 
2. a classe S1io rf'fJUÍsitos indispcnsavcis: 
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1 . 0 Se1· brasileiro, menor de 25 annos de idade, rlel bom 
comportamento, e de constituiçi'io robusta c propria para a 
vida do mar; 

2. • Tres annos de pratica, pelo menos, nas officinas de 
machinas do Governo, ou quatro, com aproveitamento, em 
algum estabelecht.cnto particular de igual natureza ; 

3. • Approvaçlio nas matel'ias, que constituem o curso da 
Escola de 1\lachinistas do Arsenal de Marinha da Cdrte. 

Al't. 6. • Para ser promovido a Ajudante Macbinista de 
1." classe, exige-se: dous annos de embarque clfectivo como 
Ajudante Machinista de 2. • classe, dos quaes, pelo menos, 
quatro mczes em viagem. 

Art. 7.• Para a promoçlio a Machinista de 3.• classr re
quer-se: dous annos de embarque eiTectivo como Ajudante 
1\lachinisla do 1.• classo, dos quaos , pelo menos, quatro 
me1.es em viagom : o exame de sufficiencia sobre a pratica 
das materias constitutivas do curso da respectiva escola, 
~~specialmente CJa parte rolntiva ás propriedades do vapm· 
d'agua, e aos diversos apparelhos que compoem uma ma
china de vapor marilima ; devendo os candidatos não sú 
mostra•·-se familiarisados com o uso de taes appamlhos, 
mas ainda dar idPa dos meios de verificar as suas con
dições normaes, e o paral\elismo das dilfenmles linhas ft 

Pixos do moviml"lnto. 
Art. 8.• Para a promoção a M'lchinista de 2.• classe 

exigc-sl"l : trl"ls annos, pelo menos, de serviço elfeclivo corno 
Machinista de 3.a classe. 

Art. 9.• Para a promoção a l\lachinista do 1.• classe, 
requer-se: quatro annos de serviço elfectivo na classe prece
dente, sendo, pelo menos, um de exercício de t.• Machinista. 

Art. 10. Os exames de sufficiencia, de que trata o art. 7. •, 
serão prestados perante urna commissão composta drl dous 
Engenlwiros Machiuistas, nomeados pelo Ministro, c de um 
Lente da Escola de Marinha, que presidirá o acto, podendo 
inll"lrrogar· o examinando, ou deixar do o fa1.er. 

Estes exames terão lugar na officina de machinas do 
Arsenal de Marinha, a bordo de algum navio a vapor, ou 
onde melhor julgar a commissiio examinadora. 

Art. 11. O prosidentc da com missão examinadora, de
signada no artigo antocedente, dará conta á Secrct(lria de 
"Estado dos Negocios da 1\larinha, romettendo, assignado por 
elle e pelos demais exarninadorc.i, o respectivo lermo, em 
quo deveráõ S•!r inscr·iptos os candidatos approvados, se
gundo a or·dcrn dn suas habilitações e merecimento pro
fissional. 

Art. 12. Na aprociação do merito relativo dos candidatos 
ter-sc-ha em consiJeração as not:~s, informaçiíes e altestados, 

f.~ll DF: 186~. r.lRn: 11 17. 
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que cada um delles apresentar, passados pelos Com mandantes 
de Navios da Armada, Capitães e Machinistas conceituados 
dos navios a vapor ou fabricas em que houverem servido, 
preferindo-se, em igualdade de circumstancias, aquellcs quo 
tiverem conhecimento .das línguas franccza c ingleza. 

Art. 13. Aos indivíduos, que forem approvados, se man
dará passar carta pela Secretario da Escola de Marinha, 
declarando-se na mesma o resultado dos exames e approva~õcs 
obtidas. Esta carta será assignada pelo Ministro da Marinha, 
c pagará os emolumentos correspondentes ãs dos Pilotos. 

Art. 14. Os Ajudantes Machinistas de 1. • classe, que 
houverem preenchido os interstícios marcados no presente 
Uegulamento para a promoção á classe immcdiatamcnte 
superi01·, poderão, se o requererem, ser admittidos a prestar 
exame, ainda quando não hajão vagas na mesma classe, 
e obter a respectiva carta, que sómcnte lhes conferirá 
direito, guardada a disposição do art. 77, § 1. •, á prclc
rencia no accesso, segundo a ordem de antiguidade das 
mesmas cartas, quando se derem semelhantes vagas. 

CAPITULO 111. 

Da disciplina e serviço geral do Corpo de Machinistas. 

Art. 15. O serviço das machinas dos navios a vapor e 
estabelecimentos dependentes da Hepartição da Marinha , 
será feito pelo Corpo de Machinistas, de que trata este Re
gulamento, e pelos Foguistas c Carvoeiros, que fót· rnistet· 
admittir. 

Art. 16. Das tres primeiras classes do referido Corpo serão 
escolhidos os l\Iachinistas que houverem de tomar a direcção e 
encargos das machinas a vapor, e estes, durante o tempo 
quo se conservarem em semelhante serviço, terão a deno
minação de t.•• 1\Jachinistas. 

Art. 17. Compete ao Inspcctor do Arsenal de :Marinha da 
Côrte a nomeação e distribuição dos l\fochinistns c Ajudnntrs 
para os embarques e outros serviços. Fóra da Côrte será o 
emprego dos mesmos determinodo, de conformidade com este 
Ucgulamenlo, pelas autoridades sob cujas ordens servirem· 
devendo estas participat· ao chefe do Corpo qualquet· alto: 
ração ou mudança que realizarem. 

Os 1. os 1\lachinistas, porém, não poderão ser transferidos 
do uns para outros mnios, destacados ou desembarcados, 
sem audicncia c consenso do referido chefe. 
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Art. 18. Os 2."' ~Iachinistas subslituiníõ os t•• com 
quem estiverem embarcados, no caso de molcslia tcmporaria, 
ou outro qualquer impedimento destes. 

Art. 19. São applicaveis aos Machinistas c Ajudantes 
l\fachinistas as regras de precedencia, e disciplina militar: 
preferindo, em iguaes classes, os pertencentes ao Corpo aos 
extranumerarios, de que tratão os at·ts. 85 e 89, ainda quo 
l'Stes sejão mais antigos. 

Art. 20. Os Machinistas de t.• classe quando emba•·
cados nos navios a vapor do Estado, gozaráõ das honras, 
isenções c privilegias outorg:tdos aos 2. •• Teu entes da Armaàa, 
aos quacs, todavia, cederáõ sempre a prccedencia; os de 2.• 
classe serão assemelhados crn categoria e graduação aos 
auestres de 1. • classe; os de 3. a aos mestres de 2 • classe; os 
Ajudantes Machinistas do t.• classe aos guardiães, c os de 2. • 
aos officiaes artilices. 

Os Foguistas e Carvoeiros serão igualados ás praças do 
marinhagem. 

Art. 21. Os Machinistas de 2. • e 3. • classe, que, na confor
midade do disposto no art. 16, embarcarem como t.•• Ma
chinistas a bordo dos navios a vapor da Armada, serão 
durante tacs comrnissões equiparados om categoria, estes 
aos Pilotos, e aquellcs aos Guardas Marinha, aos quaes, 
todavia, cederáõ a precedencia. 

Art. 22. Os 1\Iachinistas de t.• ciHsse, salvo ordem ex
pressa da Secretaria de Estado , já mais serão cmba rcados em 
caracter inferior ao tlc t.• Machinista. 

Art. 23. Os 1."" 1\Iachinistas serão alojados á ré, c arran
charáõ com os Officiaes na praça d'armas 

Os demais Machinistas tl Ajudantes terão alojamento em 
lugar o mais proximo possível da machina. 

Art. 24.. Os 1\Iachinistas e Ajudantes MachinislHs, quer 
pertencentes ao Corpo, quer extranumerarios, e bem assim 
os Foguistas e Carvoeiros ficão sujeitos á legislação penal 
e do processo em vigor na Marinha. 

Art. 25. Não obstante as dispo~ições do artigo ante
cedente, O'i 1\lachinistas de 2. • e 3. a classe, o Ajudantes 
1\tachinistas de t.• c 2.• classe serão isentos do castigo da 
g-olilha , ferros e prisão no porão, substituindo-se, para 
cliPs, estas penas corrcccionacs pelas de prisão nos aloja
mentos c det11nção a bordo. 

Art. '26. Os 1\lachinistas cxtranumcrarios devcráõ, no 
acto de alistar-se, ler o presente Begul11mento, e declarar 
no n•speclivo termo de contracto que aceWio c se sujeitão <1s 
suas disposiçües, bem corno a quacsqucr ordens ou Regula
mentos, concernentes á disciplina c rnethodu de serviço 
do Corpo, quo forem posteriormente expedidos. 
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CWITUO IV. 

[)as obrigaçüc11 e dev~res dos t.o• Machinistas. 

Art. 27. Compete ao I. o :Maehinista conservar em bom 
estado a maehina e seus accessorios, executar c fazer executar 
todas as ordens c regras relativas á disciplina , asseio e 
n•gularidade da praça da mesma machina, e á dh·ecçl'lo e 
distribuição do serviço por seus subordinados. 

Art. 28. Quando tomar conta de qualquer machina, cxa· 
minaní minuciosamente o e~tado desta, da helice ou rodas, c 
das cahlciras, participando immediatamente ao commandante 
do navio, c ao Director das oUicinas de machinas qualquer 
defeito ou dctm·im·ação, que por ventura reconheça em 
algum dos citados objcctos. 

Art. 29. Como principal responsavel pelo asseio c con· 
servação da machina, deverá o t. o .Machinisla inspeccionar 
o scniço da limpeza da mesma, providenciando para que 
t)ssa tarefa seja assídua e escmpulosamentc desempenhada. 

Art. 30. Terá o maior cuidado em que os l\fachinistas sob 
suas ordens conservem a mais rigorosa vigilancia quando 
t'slivcrem de quarto, e lhe participem qualquer occurrcncia 
exlJ"aOJ"dinaria, que durante este se dê no movimento e 
trabalho da macllina. 

t\rL. 31 . Terá sob sua guarda e responsabilidade, além da 
machina, a ferramenta c mais acccssorios cnnme1·ados na 
tabella 11. o H das que baixá•·l'lo com o Dec•·eto n. o t. 921, de 
li do Abril de 1857, c quaesqum· outros objectos fornecidos 
para o mesmo lim, excepção feita dos que dcvão licar 11 carHo 
do t:omn•iss:1rio. 

Art. :J2. Acondicionará as peças e objectos de sobresalente, 
de maneira que estejão sempre á mão, c em estado de ser 
promptarnente empregados. 

Art. 33 . .Fiscalisará o emprego e dispcndio do nwterial 
fornecido para o eustrio c conservação da machina, ecouo
misando·o quauto sPja possível, sem comtudo levar a eco
nonlia a ponto de damnificar o machinismo. 

1\rt. ar~. Sempre 1111e se om~rcc:a opportunidade, fani limpar 
interior e oxleriorruentn as caldeiras, rcm.1vendo as incrnsta
çõos, l!llC por ventura se tenhão fonnado; e mandará encht)·las 
dtl agua doce, varrer e limpar os tubos, conductos c clw
minés, esgotar e limpar o porão no lugar da machina. 

Art. 35. Em viagem cx:uuinará, e velará cru que Oii oulms 
\lachinistas Pxaminmn durante os re~pcülivos quartos, a 
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densidade d'agua nas caldeiras, a fim de regular as exttac{'õcs 
de modo a evitar as incrustac;ões, e conseguintementc o 
dispcrdicio de combustivel. 

Art. 36. Terá todo o cuidado em que a agua das cobertas 
não caia sobre as caldeiras; c não permlttirá que sobre estas 
se deposite objeclo algum, seja ou não de natureza inflam
mavel. 

Art. 37. Nlio consentirá, e vigiará que os 1\fachinistas de 
quarto não consintão, agglomeração de cinzas nos cinzeiros, 
nem que sobre estas se lance agua, emquanto alll se conser
varem. 

Art. 38. 1\egulará, c fará regular os fógos de modo que, 
mantendo-se a pressão normal, não haja desperdício de vapor 
pelas valvulas de srgurança. 

Art. 39. Terá particular attenção a que a machina func
cione sem perder vapor, c sem admitth· ar pelas diffcrcntes 
juntas e caixas de estopa. 

Art. 40. Nos portos, e no alto mm·, quando nlio se na
vegar a vapor, fará diariamente mover um pouco a rnacllina 
para impedir a corrosão. 

Art. 41. Conservat·á sempre nu mais perfeito e~tado do 
asseio e efliciencia, não só as caldeiras, machina, e seus ac
ccssorios, como todos os outros objectos que estiverem a seu 
cargo, observando escrupulosamente as instmcções que, para 
este em~ito, forem expedidas pelo I>ireclor das officinas de ma
chinas do Arsenal de Marinha da Côrte. 

Art. 42. Examinará as amostras do combuslivel, e quacs
quer objectos nccessarios ao serviço das machinas, para 
dar parecei' acerca de sua qualidade; c fiscalisará por si, ou 
seus subordinados, em tN'I'a e a bordo, o recebimento do 
carvão, a Íim de evitar que se aceite moiuha, ou de qualidade 
que não seja a ajustada. 

Art. /~3. Participará todas as manhãs ao Immediato do 
navio o estado da machina, os acontecimentos que tivcn~m 
occorrido durante a noite, c a quantidade de combustível exis
len te nas carvoeiras. 

Art. 44. Nas occasiões de faina geral cabe-lhe dirigir 
os movim•·ntos da rnachina, tendo ás suas ordens todos os 
outros Machiuistus. 

Art. '~5. Nos portos ou no alto mar, quando a machiua não 
estiver trabalhando, conservará na praça da mesma ma
china um vigia, para manter a ordem. e vedar quo alli 
perwtrem pessoas estranhas. IJUC não fo~rem acompanhadas 
put· algum official, ou com permissão do de quarto. 

Ar·t. 46. Prohibirá que na referida praça se guard«~m 
ohjeetos de nso parlicular e f'Stranho ao serviço da ma
t:hirra. 
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Art. 't-7. Logo que chegue aos portos, em quo tenha de 
receber comb:.~stivel, fará puxar todo o que existir nas car
voeiras para perto das portas, a fim de que este seja consu
mido de prererencia. 

Art. 48. Antes de receber o combustível deverá certifi
car-se de quo as carvoeiras estão enxutas, e de que foi obser
vado o disposto no artigo antecedente. 

Art. 49. Deverá explica•· aos Ajudantes tudo o que fôr 
relativo ao trabalho da machina, chama-los sempre que te
nha de proceder a algum arranjo, ou reparo nas peças da 
machina e emprega-los nesses trabalhos. 

Art. 50. Não mandará fazer modificações, concertos ou 
quaesquer outros serviços na praça da machina, sem que 
para isso lenha obtido autorisação do Immediato do navio. 

Art. 51. Sem autorisação por escripto do Director das 
ollicinas de machinas do Arsenal de Marinha da Côrte, 
não poderá augmentar o peso das valvulas, ou fazer modi
ficação alguma, que possa alterar ou influir nos principaes 
orgãos da machina. 

Art. 52. Representará, com o devido respeito, ao Com
mandanto, Immediato, ou·Otllcial de quarto sobre qualquet• 
occunencia ou ordem, que lhe pareça prejudicial ao ma
chinismo ou ás cald«•iras, e bem assim sobre aquellas, de 
que lhe possiio resultar prejuízos ou duvidas na prestação 
de suas contas; não contrariando, porém, qualquer deter
minação que receber, por cscripto, dos mesmos Officiaes, e 
que não seja opposta á materia do antecedente artigo. 

Art. 53. Terá um livro para a escripturação dos quartos 
do serviço da machina, que fará escripturar de conformi
dade com o modelo, que se lhe fornecer; c, como superior 
c fiscal, será o principal rcsponsavcl pelas notas, que no dito 
livro lançarem os !\Jachinistas, a quem caiba vigiar quarto. 

Além deste, haverá outro livro rubricado pelo chefe do 
Corpo, para registro dos castigos applicados á cada um dos 
empregados da machina, com declaração do motivo c natu
reza de tacs castigos. 

Art. 5t... Dará directamente ao chefe do Corpo informa
ções reservadas, mui circurnstanciadas, sobre o procedimento, 
intelligencia, zelo e habilitaçõelt de cada um dos empregados 
da machina, sem prejuízo das que no mesmo sentido deve 
lambem dar ao Cótnmandante, ou Immedialo do navio, para 
que rstcs estejão pt·e,·enidos e providenciem, como o serviço 
c a disciplina exigirem. 

Art. 55. No fim de cada viagem, o t.• 1\Jachinista entre
gará ao Commandanlc do navio uma parte circumstanciada 
do estado da machina, c dos reparos precisos, extremando os 
que se poderem fazer a bordo daqucllcs que tcnhão de ser 
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feitos nas officinas do Governo, ou nns particulares,· conforme 
haja ou não Arsenaos nos portos, em que se acharem; de
vendo, no primeiro caso, rcmetter uma igual parte ao Di
rector da resprctiva officina de machinas. 

CAPITULO V. 

Das obrigações e deveres dos Machinistas de quarto. 

Art. 56. São co:npctcnt(•S para vigiar quartos nas machinas 
dos navios a vapor do Estado os Machinistas dns divm·sns 
classes e Ajudantes Machinistas de L" classtl. 

Art. 57. Os quartos nunca serão menos de Ires, salvo nos 
pequenos navios, cuja lotação não offereç.a pessoal habilitado 
para preencher esse num11ro. 

Nos navios, em que embarcarem mais de tres Machinistas 
e Ajudantes Machinistas de t.• classe, ficaráõ os t,o• Machi
nistas dispensados de dirigir quartos, excl\pto nos casos de 
impedimento daquelles. 

Art. 58. O mais graduado ou antigo dos Machinistas, que 
estiverem de quarto, terá sob suas ordens e direcçiio os mais 
1\Jachinistas, Ajudantes 1\Jachinistas, Foguistas c Carvoeiros 
do mesmo quarto. 

Art. 59. São obrigações do Machinista ou Ajudante Ma
chinista chefe de quarto: 

§ 1.0 Dirigir o movimento da machina, detalhar e fiscu
lisar o seniço dos seus subordinados durante o quarto. 

§ 2.° Cumprir c fazer cump•·ir escrupulosamente as ordens 
do 1,0 Machinisla no que fOr tendente á machina, e as do 
Official do quarto no que disse•· respeito á mflrcha do navio, 
participando immediatamcnte a ambos qualquer occunoncia 
cxtraordinaria. 

§ 3,0 Explicar aos Ajudantes Muchinistas sob suas ordens 
quanto possa interessa~· ao desenvolvimento da instrucção 
profissional destes. 

§ 4. o Escreve!' no livro competente, logo que tenha con
cluído o quarto o segundo os modelos estabelecidos, as no~ 
vidad<.'s c occurrcncias do mesmo quarto. 
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t:APITUI.O VI. 

Dos vencimentos e ut1lra1 vantagen1. 

Art. 60. Os Machinistas, Ajudantes Machinistas, Foguis
tas e Carvoeiros perceberáõ os soldos, gratiHcações e rações 
marcadas na tabella annexa a este Regulamento. 

Art. 61. Os l\lachinistas extranumerarios perceberáõ os 
mesmoa yencimentos que os de iguaes classes do Corpo, se 
nos respectivos contractos não se estipular expressamente 
outra cousa. 

ArL. 62. Os Machinistas, quer perteneentes ao Corpo, 
quer extranumerarios, e Ajudantes Machlnistas que, estando 
desembarcados, forem chamados a trabalhos nas oficinas, 
venceráõ durante clsles, além do soldo que lhes competir, 
uma gratificaçllo correspondente á diiTerença entr·e o mesmo 
soldo e o salario abonado nas referidas officinas aos operarios 
de igual merito. 

Art. 63. Os Machinistas, quer do C'orpo, quer etlranu
merarios, e Ajudantes Machinistas embarcados nos navios em 
disponibilidade ou desarmamento, sofTreráõ nos seus venci
mentos nm desconto de 25 o; •. 

Art. 64. Os :Machinistas de 2.• e 3.• classe, embarcados 
como 1.... Machinistas dos navios da Armada, venceráõ o 
soldo correspondente á sua classe, e a gratificação da imme
diatamente superior. 

Art. 65. Os Machinistas e Ajudantes Machinistas, como 
taes empregados nos estabelecimentos do Estado, venceráõ 
segundo as respectivas tabellas, ou, na falta destas, como 
embarcados em na\'io de guena, com o desconto de 15 "/ •. 

Art. 66. Os 1\fachinistas de 1. • classe do Corpo poderão 
obter a graduação do 2.• Tenente, depois de 15 annos do 
serviço effectivo, dos quaes a metade, pelo menos, embar
cados em navios de guerra ou t.ransportes; a de 1.• Tenente, 
depois de 10 annos de serviço efTeclivo naquella; e a de Ca
pitão Tenente depois de outros tantos annos de serviço efTec
ti v o na de 1. o Tenente. 

Art. 67. Os 1\fachinistas da 2.• classe do Corpo poderão 
obter a graduação de 2." Tenente depois de 30 annos de 
serviço effectivo. 

Art. 68. Serão excluidos do favor, de que iratão os prece
dentes artigos, os Machinistas cujo comportamento e mori
geração não sejão abonados pelos seus respectivos superiores, 
ou que hajllo soffrido alguma condemnaçllo por faltas gra
ves e contrarias ri disciplina. 
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Art. 6!). No computo dos prazos e.-l<.~bclcch:tos uos pt·cce
dcntes artigos sómente será attendido o tempo de serviço pres
tado nas classes de l\Jachinislas e Aju:iantes Machinistas. 

Art. 70. Os M••chinistas e Ajudantes llachinistas das di
versas classes, os Foguistas e Carvoeircs terao direito ao Asylo 
de lnvalidos, para o qual deverá6 wnlribuir, na fôrma 
da Lei, e serão contemplados· na ~distribuição das partes de 
presas, do mesmo modo por q\H, o forem as classes· a que 
p<>r e~te Ro~ulamenlo são assemelbados. ' 

Art. 71. Tambem terão direito, bem comr. os extranu
merarios, a ser tratados tws Ho~pilaes da Armada, du 
conformidade com as disposições, quo regem taes Estabeleci
mentos, ou, na falta destes, uos lugares onde o forem as demais 
praças da Armada. 

·Art. 72. O Governo podcs·á conceder Jicen~as aos Machi
nistas, sem vencimento de soldo e tempo de serviço, para 
ornbarcarem em navios do commercio. 

Estas lioon~-as, porém, poderão ser cassadas em qualquer 
tempo, se assim Q exigir a urgencia do serviço. 

Art. 73. Os Machinist:1s c Ajudantrs .Machinistas poderão, 
por motivo de molcslia, obter licença com vencimento du 
soldo. inteiro até seis mezes , c de meio soldo por- tempo 
maior de seis mezes e menot· de um· anuo, além do qual 
cessará Lodo o v~ncimenlo. 

Salvo o caso de molestia, acima figurad(}, nenhuma licença 
será concedida com vencimento de SQido. 

Art. 71,. Nilo se conlarà como de serviço o tempo de 
licrnça ncedeute a dez mez11s em cada quinquennio, c bem 
assim o de prisão em virtude de sen teru;a por faltas· gran•s 
e contrarias á. disciplina. • 

Art. 75. O tempo das diversas licenças, obti<las dentru 
de uqt. anno, 04. de um quinquennio, qualquer que tenha 
sido Q ps:11zo de codu-- uma àellas, reunir-se-ha para os Cft'citos 
dos ·tirts. 73 e 74.:· 

CAPITULO VIl. 

Da nomeação, promoção e reforma dos MacMnislas. 

Art. 76. Os Ajudantes Mnchinistas de 2. • classe serão 
nomeados pelo l\linistro da Marinha, de conformidade co111 
o disposto no art. 5." do prl'sento llegulamento. 

Art. 77. A promoção aos lugares vagos das diiTerentrs 
classes do Corpo lle l\:laehinistas serú feita pelo :.\linis\ro 

Lt:IS llE lS~J. l'.llill H t,S, 
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da l\Jarit~ha, soLrc proposta do chefe do mesmo Corpo, c de 
accordo com os preceitos estabelecidos nos arts. 6. o, 7. • 8. • 
c 9. o, combinados com as seguintes regras: 
~ 1. o De Ajudante de 2.• classe a Ajudante de t.• classe c 

1lestes a 3. o• .l\lachinistas será o accesso por escolha, pref<J
rindo, em igualdade de circumstancias e outros requisilos, o 
mais antigl) ao mais moderno. . , . . . 

§ 2. • Do Machinista de <8. a classe ;a lfacbinista de. 2. • 
classe um terço por antiguidade, e .dous . por eséqlha, com a 
limitação contida no final do .precedent~ par~grapb() •. , 

§ 3. o De Machinista de ~.a classe a l\Iacbinist11 "ç .-~.' 
classe metade por antiguidade e outra· metade por escolha, 
eom a mesma limitação. . 

Art. 78. As vagas que so derem nas dilferenlcll. classes 
do Corpo do 1\Jachinistas serlio preenchidas quando o Governo 
julgar opportuno, e á medida das necessidades do serviço. 

Art. 79. O Inspector do Arsenal de Marillha da Côrte 
remclterá, com a proposta de quo trata o art. 77, não s~ o 
resumo das informações c notas relativas aos Machinistas o 
Ajudantes Machinistas, como o seu proprio juizo e o do 
Director das oficinas de machinas, ácet·ca do comportamento, 
11ptidão, mcrito e serviços de cada um dellcs. 

Art. 80. Quando se der o caso do existirem vagas em 
alguma das classes do Corpo, e não houvct· na immediala
mente inferior pessoal legalmente habilitado para obter 
accesso , poderá conservar-se nesta um. excesso de llraças 
con·cspondente ás vagas existentes naqueJia. 

Art. 81. Os l\Iachinistas, que, na fórma dos arts. 86 c 
67, gozarem de graduações militares, poderão set· ref01:mados 
segundo as regras estabelecidas, t>u que se houver de esta
belecer para a concessão de igual favor aos Offil:liaes do 
Corpo da Armada. 

Art. 82. Os .Machinistas, quo Qão gozdl'em do .taes ,gra
duações, p:>dct·ão ser reformados com o vencimento dores
pectivo soldo, depois de 35 annos de seniço, satisfeitas as 
demais condições consignadas nas regras acima citadas , 
conferindo-se, salva a excepção estabelecida nb art. 68, a 
graduação de t. o Tenente aos 1\lachinistas de 1. • classe, a de 
2. • Tenente fios 1\lachinistas de 2. • classe c a de Guarda
.Marinha aos da 3.• 

Art. 83. Em ambas as hypotheses acima figuradas, será 
levado em conta aos 1\lachinistas, para a reforma, o tempo 
de serviço que antes de pcrlenc~rrm ao Corpo tiverem pres
tado romo <'XIranumrrnrios. 
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CA l'IIU LO Y lll. 

Disposiçõe.f tratuitt ria!. 

Art. 8.1.. Na rcorganisação do Corpo a que, de conformi
dade çom estA Regulamento, se deve proceder, poderão ser 
contemplad,os os actuacs llachioistas cla58Uical;los. e exlranu
mcrarios, cuja idoneidade seja. abonada por homosos prc
ccdeqtes na pratica do serviço., 

Art. 85. Os Machinistas estrangeiros das di!Tcrentes classes 
do quadro do actual Çorpo, que dentro do prazo do dous 
annos, depois de promulgado o presente Regulamento, não 
se. naturalizarem cidadãos brasileiros, serão .• consideràdos 
cxtrani.unerârios nas classes, em que se achlio~ cujos venci
mentos eonservaráõ. 

Art. 86. Os actuaes Ajudantes Machinistas, de 2. • o 3. • 
classe, que dentro do pra-w de dons annos, contados da data 
deste Regulamento , não se habilitarem legalmente, para 
obter accesso ás classes immediatamente superiores, mor
trando-se a pprovados na parte pratica da~ m~terias consti
tutivas do curso da escola de Machinistas, serão despedidcs 
do serviço. 

Os que por s., acharem au!entes em serviço fóra da 
Côrte, não puderem satisfazer a esta condição, deveráõ preen
che-la até dons mezes depois do seu regresso, findos os quaes 
fiearáõ sujeitos á comminação da pena estabelecida na pri
meira parte deste artigo • 

. Art. 87. Os actuaes Ajudantes Machinistas de 1.• classe 
não pod~rão ser promovirtos a 3. •• Machinistas sem mos
trar-se approvados no exame de sufficiencia, de qQ.e trata 
o art 7 .• 

Art. 88. 0g Ajudantes 1\lachinistas de 3. • classe, .,mquiJnto 
osla se não exttngne, na fórma do art. 86, conscrvaráõ os 
vepeimcntos qoe ora percebem. 

CAPITULO IX •. 

Di~posições diversas. 

Art. 89. Quando o numero de Machinislas das diversas 
classes do Corpo seja inferior ás nece~sidades do serviço, o 
Governo poderá supprir semelhante deficiencia, admillindo 
Machinistas rxtranumcrario~, contractados por tempo delcr
minad•l, 
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Art. !lO. l"iío f;ÜO npplicavnis IÍ admissão cos <'XIf.1nnmcra
rios as condiçõ"s e rf'!J;ras fixadas nos arts. 4. o a 12 para ;r 
nomcaçi'lo e accesRo dos Machinistas do Corpo; dc\'endo 
IIQUcllcs unicamPnte prov11r, por precedentes ou documen.1os 
rlignos d~ fé, que possuem n nt>crssaria capacidade profls· 
11ional para o cxpr·cicio das funcçõcs corr .. spondentes á cla~se 
t!m qne tiven~m di' servir. 

Art. 9t. Nos contractos de alisfamenfo de MaeblniSfas r~x· 
r.ranumcrarios, cujos termos dPveróll s("r'litvru_dos dO:JnFpê~~o 
fio Arsenal de Marinha da Ct\rlé(f<lr~se~tra éipi'tis!la menCllo, 
;ilém ~c outras, das seguinte~ c~nd,Jç~~~! q,u~ serilo rwu~~t:as.· 
tJSSCnCJaOS : . . . · · ·, 1 

I.. Ouraç!lo do contracto, e chí:;se em CJUC terá do servir 
o alistndo. . 

2.• Vendmcnto a,iustado, c()m especificação do que de
''erá pcrcebcr n11s div~rsas posições do serviço, em que possa 
ser collocado, tudo cxprcs~o em moeda nacional ou libras 
sterlinas w cambio lfogal de· vinte c sete dinheiros 110r 
mil rMs. 

3.• Casos em que ror uma ou onlra parte poderá ser res
cindido o contracto. 

4.' J)eclaração de que se sujeilão, clorantc o contrario, 
hi leis penacs e do processo, e rPgulamentos em vigor no 
lmperio. 

Art. 92. Os Machinisfas extranumPrarios dcvrráõ, quatro 
mczcs antes de expirar o prazo do respectivo conlracto, de
darar aos commandantes do!! navios ou chefes dos estal>c
Jccimclitos, em qne se acharl'm sMvindo, se pretendem ou 
não renovar os mesmos contractos ; ficando sujei los, na faHa
~lesta decl;~raçl'io, a SPrvir, sob as mesmas condiÇÕ('s, o 
tempo indispensavcJ, para pro-ver-se a sua substituição, o qual 
11Unca excederá de quatro mezes. · · 

Art. 93. Aos Machinistas extranumerarios nllo se contará 
como tle serviço, para o preenchimento do!J prazos de seus 
f~onlractos, o ·tempo que estiverem doentf~s.,- ou presas em 
virtude de sentença, por faltas graves e eonlrarias á discj .. 
))li na. 

Art. 9~. Os 1\'lachini.>las fanto do Corpo, romo extranu •. 
mcrarios, Ajudantes Machinistas, Fo~uistas c earvot>iros 
11saráõ do uniforme e dislinctivos marcados pclps Uecrctos 
n.•• 1.829, de 4 de Outubro de t856, e 3.173 de 5 de No-
Vf'mhro de 1863. · 

Art. 95. Os 1\Jachinislas o Ajudantes 1\Jachinista!l, quo 
r-st.iverem ~m~cntcs do scl'viço mais de 2 annos consecuti\'os, 
•~m consequencia de molestia, ou d'outro qualquer motivo. 
••nP. nl'io !<Pja o de qne trata u art. 72, serllo eliminados dÓ 
.._·., ''"' t1n f':·1rno, ~uivas as disposiçi'les dos arts. 81 e 8~. 
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Art. 96. O l\Jinislro da Marinha podcní dcmiUir, quand(t 
o bem do scrviç•1 o exigir, os l\1achinistas c Ajudantes .1\Ja
chillistas nllo comprchendidos nas diSI•osiçõcs dos artigos 
acima citados. 

Art. 97. Ficlio revogados o R,..gulamcnto que baixou com 
o Dpcr·eto n. 1.!)~5. de 11 de .Julho de 1857 c mais disposições 
em contra rio. 

Pallldó do lHo de Janniro em 18 de Novembro de t863.~ 
Joaquim Raimundo de Lamare. 

Tlli~PIJ:i do!'! ,·rneimc-nt.o!'l mt'n!llaes, qne c-ompeCt"m A"' .Uife· 
renteot classes cht Corpo ele Mat'hinlRtaot dn Armacla. 
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: l\[aehinisla~ fll' 1." rlassr •...•... 1008000 liOSOOfl 1605000 
' l\lachinistns dr '·" rln~sl' .•.•..•• 80/1000 )00$000 r 4:.soon 
~ 1\Jnchinistas de ~.· rlasse ....... tiO~OOO 1.10$000 131!/iiiOO I Ajurlantes lllat·llinistas dl' J.•. 

IIOSOOO 1'08000 classe .••••.•...••••......••. 40$000 
. Ajurlantes l'tlarhinistmi de "'·" 
! rln~sr •••• , ••••.•.•.......... .......... 1\0S.IlOO 1onsooo 
: Foguistas •••.••••.•.••........ ............ ~ssuoo fiOSOOO 
· Can·oeiros •••.••.•••.•. ; ...••. .......... 2~$000 aosooo 

onslmv AÇÕES. 

f.' Os 1\faehinistas, Ajud11ntç,s l\fachinistas, Foguistas e Car
voeii·os mencionados nesta tabclla, venceráõ, qudndo embar
cados, urna raçllo igual ás das demais praças, conforme as 
tabcllas C!Jl vigor na Armada. , . 

2.• Os l\1achinistas• de 1.• classe, venccráõ, quando cm
barca~os , . a ração dê velas, que competir nos Officiaes 
subalternos da Armada. Este ,vencimento será extensivo aos 
1\lachinistas de 2.• c a.• classe, quando embarcarem como 
1. •• Machinistas. 

3. • Os 1\lachinisfas de 2. • c 3.• classe, c os AjmJantes 
1\lachinistas, duranl!~ o mnbarqne vencerá!) a raçlio de velns, 
que competir aos Officiaes marinheiro~ c artirkl's. 

Palacio do Ri<' de Janeiro em JS de Novembro de 1863. 
- Joaquim Razmundo de Lamare. 
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DECRETO N. 3.187-de 18 de Novembro de 1863. 

Crêa, na rórmn do R~gulamento que baiton com o D~crl'to o.• 3.0~.1 
de 28 Abril do corrente nuno, um;J Escola preparaturin na ProYincia 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul. ---- · _,_ · ·· · 

1\finisterio dos ·N~>gocios da Guerra.-Rio db Janciro.
cm 28 de Novembro de 1863. 

Hei por b~m Crcar, na Província do S. Pedro do Rio 
Gmnde do Sul, a Escola prf>parotoria de que tratllo ·os 
arts. 1.• § 2.• do Tit. t.• e 16 do Tit. 3.• do R.,gulamrnto 
das Escolas l\filitares do lmpcrio, opprovado por Decreto 
n.• 3.083 do 28 de Abl'il do corrPnte 11nno. 

Antonio 1\Ianoel de 1\Jcllo, do Meu Conselho; l\rini5tro c 
Secretario de Estado dos Ncp;oc.ios da Guerra, assim o tenl1a 
entendido c fnça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 
dezoito de Novembro do mil oitocentos sessenta e tres, 
quadmgesimo segundo da lndependenci11 e do Imperio. 

Com a Rub1 ica do Sua l\Jagestade o Imperador. 

Antonio Manoel de Mello, 

DECRETO N. 3.188- do 18 de Novembro de 1803. 

Fila o premio que se hn de dar .no Bacharel Augusto Teixeira de Frei tu 
pelo projecto do ~«!i.&!l_f.ivil •. 

Em cumprimento do art. 4." do contracto celebrado em 
10 de Janeiro do 1859 com o Bacharel Augusto Teixeira· do 
.Freitas, para formular o proj~tó do Codigp Civil, eaqmes
mo tempo o projecto de lei sobre a escra9idilo, o qual .fo{ 
approvado pelo Decreto n. 2.3a7;de U de Janeiro de 1859 · 
Usando da autorisaçllo concedidà Jlrlo art. 2~ da Llli r). t.t71 
de 9 de Setembro de 1856, Hei por'bem Decretar o seguinte~ 

Artigo unico. Fica fixado em cem contos o pr~mio·8. que 
tem direito o Bacharel Augusto .1't>ixeira de Freitas' 'p'elos 
projcctos do Codigo Civil e Lei sobre a escravidão, receb-endo 
50:0001) logo que apresente prompto.o trabalho, e cincoentá 
contos quando a commissão, que se deve nomear, em virtude do 
Decreto n. 2. 3 l8 de 22 de Dezembro de 1858, o adoptar para 
ser submettido á discussão da Assembléa Geral Legislativa. 

Jollo Lins Vieira C:msansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiçll, as-
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sim o tenha entendido t! faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro em dezoito do Novembro de mil oitocentos sessenta 
e tres, quadragcsimo segundo da lndcpendentia e do Im
flerio. 

Com a Uubl'ica do Sua Magestade o Imperador. 

Jollo Lin$ Vieira .CansarmJo do Sinim6ú. , 

DECIUHO N. 3.189-de 25 do Novembro de 1863. 

Dá modelo pnra o balanço das operaçlles das t;()ffiJI<!Dhills_d_e ~eguro m.utuo 
c lixa o prazo de um auno pura sua publicatllo. 

Não tendo sido compi'Chendidas na disposição do art. 2. • 
do Decreto n. 2.679 de 3 de Novembro de 1860 as compa
nhias de seguro mutuo, c nao lhes sendo applicaveis os mo
delo& prescl"iptos pelo S 2.• do art. t.• do citado Decreto 
para os b.llanços das operações das companhias e sociedades 
anonymas mercantis; e convindo, outrosim, á exacta e flcl 
observancia doS 9.• do art. 2.• da lei n.• 1.083 de 22 de 
Agosto do referido anuo que aquellas companhias organiscm 
uniformemente o balanço das suas operações, c na mesma 
época o publiquem e fação delle remessa ao Governo, Hei por 
bem decretar, de conformidade com a ·!\linha Immediat1.1 
llesolução de 22 de Agosto ultimo, tomada sobre o parec"r da 
Secção dos Negocios do lmpe•·io do Conselho de Estado, exa
rado em Coi'lsuiLJ de 9 de Junho do anno passado, que as com
panhias de seguro mutuo organisem, publiquem e remeltlio 
an~ualmente ao .Ministerio dos Negocios da Agricultura , 
Commcrcio e Obras Publicas o balanço das· respectivas ope
raçõ!S na fórma do modelo nrinexo no presente Decreto. 

Pedro de Alcantara llellegarde, do !\leu Conselho , .Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio c Obras t>ublicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de 
Novembro de mil oitocentos scsscnla c tres, quadragesirno 
s~~gundo da lndapcmlcncia c do Imperio. 

Com a llubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Pedro de A/cantara Bclltgardc. 
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Capital nominal. 
Yalores srgurados.em pretlios, mercadorias, mobilias, etc., que passárllo do aono de •.••.• para o de •••.• 

constantes das apollcrs de n.•• ..... a ...• Réi& ..... _ ••••..........••........•......•.... 1 
•••••••• ;· ••• ···.··j li 

Idem de novos seguros ~ll'rctuados neste anno pelas apolircs de o.• ...• a .•.• Réis ....•••.•.. :..... . . . • . . . 1 

E', portanto, a .totalidade .do valor dÓs ohjrcto.s seguros no aono desÍ. r~nta R~is: .. _ ..•.. ~ ............. : .. . ,--,..---:-

-Ddllo. 

Quantia que passou do anuo de ••.•. para o 
de • • • . proveniente do salda dos pr!'mios e 
contribuições rclatil·as a srgun s daqurllrs e 
dos annos anteriorcs, rom a 1 esJJPctil·a de
durtao dos es~rnos e dividrndos occorridos 
nrste anno Rets ...... , .. · ................. .. 

Contribuições concl'rnentrs 11 essrs srguros que 
continuarllo em lléis ...................... . 

Prcmios de novos Sl'guros rtrrctuados no t!'mpo 
da prest>ilte conta, inclusive os por •1. Réis .. . 

-- da apolice e Imposto do Sello Réis ...... . 

, " 

s 
s 
11 
8 

fJ-dlto. 
Pagaméntos feitos no decurse deste tempo por 

c·omrnissOPs, ordenados e mais despezas com o 
custeio do p~tabelet'imento Réis. , •..••....... 

A •••• ptll'te do ••• , destinada para Fundo de 
Reserva, Réis .•............•........•....... 

TransarçOI"s que tambem passlio 'para a conta do 
fundo de Reserva, Réis .................... .. 

Sub,·ençllo para·occorrer ao pagamento de si· 
nistros, Réis ••......................•........ 

Saldo de~te anuo, e a di.tribuir·se pelos res· 
pecti\·os soei os. Réis ...... , .........•........ 

3 

s 

" s 
n ---;' 

Réis .... 1 8 Réis .••• 1 S 

8 ............ 1 

! I 
Réis .. l-s -~~ 

F1mdo de Reser,·a. 
lmport:mria dos sidstros de n.n• .... a •.•. pagos durante este armo, Réis ...•.....•.......... 
Sul do que passou na Conta do anno passado, Réis ........................................... .. 
Juros obtidos pelos dPpositos nos Bancos, Réis ................................................ . 
As fr·arçúes supraclitas, Rfis ......... : ........................................................ . 
A sub\'imçao da Conta geral, ut supra, Réis ................................................. . 

(Saldo ou Réis) 

06ae,.r:at;dea, 

Hio de Jauriro ... de .............. rle .... . 
{Assi"natu·a). 
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DECRETO .N. 3.190- tlc 27 de .NO\'emLro tle 1863. 

Appr1n·a o RegulJmento interno do Imperial Instituto Humineuse de 
. A&ricultut.l. ·j 

.,.:? .. -::- ,. 

AUcnderído ao que 1\lc rt'qu~r~u a Óircctoria do Imperial 
Irístilulo FJuminCnJie de Agricúltura, Qei por bóin Approvar 
o}te~;ulam~nlo p~r'ella org~n:isad-o pada os;trabalbos d~ res
p~ctiva Secrc,ana e da ·The80t!rarfa daq!Jelle estabelécim~nto. 
d~dro deiAfcantara Beltegard~t, :•do !\leu Conselho; MhUstro 

c.r~SC6retarib de Estado dos NegOtios da Agricultura, Com
m'erdo o Obras Publicas, assim o tenh~ entendido o façn: cxe
ctHar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte sútc do No• 
vembro de mil oitocentos- sessenta c híes, quadragrsimo se
gândo di.l lndcpcndencia e do lmperio; -

Com a Rubrica de Sua Magcstaue o Impcratlo•·· 

Pedro de Alr.antrrra Belltgartle, 

··-
DECRETO N. 3.191-dt! 28 de Novembro de 1863.· 

Amplia e e1plicn o de n .• ! .898 de 12 dt' 1\Iar~o de 186!, na pule 
·relatha. ás concesstles de ramitleaÇiles de peooas d'agua, conforme o 
art. 3 . .- do referido Decl't'to--. --

. Conv!ndo regularisar o modo por que podem conced~r-se 
as ramificações das pennas d'11gua dos encanamentos, fa
cultadas pelo art. 3;• do Regulamento approvado pelo De
cr-eto n. • !2.898 de 12 dl' Março de; 1862, Hei poqbem · 
Decretar o seguinte: (. ) . 

1. • Cada uma das ramificaçt1es de pennas d'agua, conco·, 
dida na C(mformidade do art.-- 3.• -d9 Regul~mento appro
vado pelo ;DecretoJ n.• 2.898 de 12! de ~o de t862, 
fica sujeita. á licença e aos onus pecQniarios e mais ;con
diç6es das. concessões das pennas d'agua, de que sé de· 
rivão, na fórma do art. 5. • do citado .Regulamento. 

2. • As ramiHcações concedidas na fórma do artigQ ante
cedente só~enle poderão ser derivadas de dcpositos cons
truidos na conformidade cto disposto no art. 1~ do sn pra-
. citado Regulamento. · 

r r:n n:' 1~fl3 P_lnTr u ~n. 
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:J. • A~ torneiras 1Lis ramificações não iicadü suj.•ilas á 
t•ou~tru•~~·iio ele d!'JHJSitos especiaes, mas serão os respectivos 
l'íHIHIPS tiraclos a 11111 palmo de altura, pelo menos, sobre 
u nivel do fundo do deposito de que se derivarem. 

4.. • Cessando por qualquer motivo o direito do conct·s· 
sionario da penna d'11gua, Ct'!ssno eonsequentcmeote todos 
o.'l das dcrivaçoes respectivas. . ' · · 

Pedro dll Alcantara Rl'llegRrdP, do Meu ConsP.Iho, ·Mi· 
uistro e Secretario de Estudo· dos Negocios da Agricultura, 
CommL•rr.io t~ Obras r>ublicns; a~sirri o tenho l'ntendido o 
'aça t'Xt'Cilfal'. l'alacio do 1\io de Janeiro llOS Yinto fl O;tl) 
üt• Nov•m•hro de mil oitol:t•nlos sessenta e tr••s, quadrago
eimo segundo du lndeprntJt~nria e do lrhperio. 

Com a Hnhril'íl de Sua 1\Jagestade o Imperador. 

Ptdro de Alcrmtara B_ellt•grmli. 

nECHETO N. 3.1!J:-l do t.• de Dez('mbro de 1863. 

Faz t'lWn~irus aos Ernpregndos do i\linisterio do A~ricnltnra, Comml'rdo 
r otu·a~ l'uhlie.:ts ;1~ dispositões do Drcrrto n. 0 r. 991> de r 4 <4e Ou
lllla·o do r ~;,i, rrlath·as aos ,·enciruentos nos casos de subtilituiç:lo e 
rH'rcicio inter in o. 

' H ri por brm Decretar o seguintf': 
Artigo Unico. Aos Empregados do 1\Jiniste-rio da ,\gri

~:ultura, Commercio e Obras Publieas, que se nilo. rt·gu
lilrern por disp<•SÍ\'ôcs rspcciat•s, serão applkadas, nas hy
pottu•s•'ii de snbslituiçllo ou de exercício interino, as do 
fll't·.rrlo n. • t. !l!l5 de 14 de Outubro de tR57, alteradas 
rlf'lo art. U do Decreto n.• 2.343 dH 29 de Janeiro de 1859. 

Pedro de ,\I cantara Rcllrgarde, do Meu Const'lho, Mi
nislro e Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura. 
f.ommercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
f:u:a executar. Pai:~ rio do Rio de Janeiro em o primeiro de 
Hc·zcmbro d~ mil oitocentos sessenta e ·lres, qundr·agcsimo 
M'gn ndo da lntkpcndcncia c do lmpcrro. 

Com a Ruhrir.a de Sua 1\Jagcstadc o Imprrador. 

l'rdl'o dr A lcantarll Bl!l!tgarde. 
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Imcn ETO ~. 3. PJ3-dc ~ de lkmlul•ro 1lc J 81i::. 

Crêa um corrlQ tle carallaria da ~~rd_!!. !'\ati(!nal naparochia da P<olrnrir~, 
da prouuua do r•araua. 

AttÕnrl!'ndo á proposta do Presidt•nln da Pto\·incia do Pa-
raná, Ild por bem dt~c•·etar o s~BUiuw : . . 

Art. f. • Fica creado oa parochia da Pal!ncirJ, da Pmvincia 
do Paraná, u·u Col'po de Cavallaria de quatro compaohilts, co111 
a dP~~ignação de 6.", formado do Esquadrão n.• 2 o da sccçihJ 
de Companhia avulsa, o1·ganisada na mesma parochia, rnvo;.tn
du nt•sta parte o Dt)Crcto n. f .560 dl'. 21 de Fcrereiro do1855. 

Art. 2. • O reft~rido C:orpn terá 11 sua parada no lugar quo 
lhe Rir m:ncaclo pelo Presidente d<1 Prtl\Ínr.ia, na fórrna da lei. 

Jo:'ln Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Cun
srlho, Miuistro e SccrelaJ'io de Eslario dos Ncgocios da 
Jus! iça, assim o. lt~nha entendido tl faça exeruf.ar. 

t•allleio do llio de Janrii'O em IWV!) de DPz••nabro ,,,~ mil 
oitocentos sessPnta c tres, quudra,.wsimo segundo da Ju
depcudencia ~~ do I 111 pc~rio. 

Com a Hubrica de Sua \Jagcsla~c o lmpe1'ador. 

Joiio Vns Yieira Cmuansii.g de Sinimbú. 

Cr~a mais duas C 1mpanhins no t.o Bntalhno ria r~:;~na da Uuarda 
l'iaciuual du Provint"ia do Espirilo Sautu. 

llei por bem df'crctar o scguinlt•: 
Artigo Unicn. Fica elevado a seis Companhias o t.• U.t· 

talhrlo da reserva da Guarda Nacionnl da Provinciu do .lls
pitito Santo, e revogado Oflsta parte o nccrct'l n.• 2,287 
de 20 de Outubro de 1838. 

Joãn Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\Ieu Conse
lho, Ministro e Sec•·etario de Estado dos Negoc~ da Jusliç~t, 
assim o tenha entendido e faça executar •. PiJtecio do ltio 

, do Janeiró em nove de Dezembro de mil oitflücntos Sl'ssentu 
e trcs, quadragesimo segundo da Indcpendencia c do lrnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua ~lageslade o Imperador. 

J!)ào Lins J'icira Ca11sansiio de Sinimf11i. ---



J>ECLUn'O X. 3.105-de 9 do D~zcmbro de t8li3. 

Ll•·l'a fa catr~orin de Esf(uatltfio a\'Uiso --a Ser..) o de CompriniJi;H~~ 
Cm nll.aria da l.iuar,la Nacioaral, organisatla na Villa do Priucipt•, uH 
proYincia do Pãrãtiá. , · 

' ': ' r • ; ~· 

Altendcndo á proposta do Presidente ,dà llrovincia, _do 
l'nraná; Hei por bem decretar o seguinte: . . . 

Arti~o Unico. Fica elevada á categoria de esquadrão avulso, 
com a designaçlio de 3.•, 8 s~cção,do:COIJlpanhia,der.avul
laria da Guarda Nacional, organisJda na villa do Príncipe, 
da r rovincia do Paraná, e revogado nesta parte o Decreto 
n.• 1.560 de 21 de Fevereiro dn 1855. 

João Lins Vieira Cansansilo de Sinimbú, do Meu Con
r-rllw, l\linislro c Secretario de Estado do> Negocios da Jus
liçn, assim o tenha entendido e faça executai'. l'alacio 
uo llio do Janeiro em nove do Dezembro de mil oitocentos· 
si'SSl'nta c tres, <tl!adrtlgcsimo st•gundo da lndepcndcncia e 
dn lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\JagcstaJo o Impl•rador. 

Jol1o.Lins Vieira Cansansãf! de Sinimbú. 

DECRETO N. 3.196-dc 9 de Dezembro de tSG:l. 

El~vn l1 clllegoria de Esquntlt•ão amlso a Companhia tle C;lvallaria 
da Guarda Nacional, orgnnisada llll parochin do Rio Negró, da Pro
' incia do Pãrânft, e crêa na mesma párochia, uma Sec~no de· Cóin-
panhia, tambem a1·ulsa, tio seniç'o da reserva. · : · 

Allcndendo á proposta do Presidente da Província do 
Paraná, Hei por bem decretar o seguinte: 

Art. 1. • Fica elevada á categoria do Esquadrão , com a 
designação de quinto , a Companhia: avulsa de Caval!aria 
da Guarda Nacional, organisada na parochia do Rio Negro, 
fJ revogado nesta parte o decreto n.• 1. 560 de 21 de f e· 
verciro de 1855. 

Art. 2.n Fica croaun na mesma paror.hia uma Sec«;ilo dt~ 
C•m•panhia dt• scni«;f) da reSf!rl'a, " fJ11i11 tení a sua panHla 
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no lngat· qnc lhe for marcado pelo Prcsitlcutc da I•rol'incia 
na fórma da Lei. 
, .Joüo Lins Vieira Cansamão da Sinimbú, d,l Meu Con

selho, 1\Iinistro e Sncrctm·io de Estado dos Negocios- da 
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palaciu 
do llio d:l Janeiro em nove de Bezembt·o de mil oito
c,>iltos ':lêsseritn e tres; quadrage5imo- -segundo da lndépen-
dcncia c do lmperio.:'~'- " - -- : J -

,{i,:t_l.!:., '- '. ''; ,. ; ~ .. ' . ! -. 

~ .. {r, Com a· Rubrica de :sua lfagestadc o Imperador. 
1 ifít'·· . ' 

Jõéfo Lins Vieira C(m.sJns_ão de Sintmb11. 

n:~CilETO :'\'. 3.t9i- u~ t:i d~ n_·z.~mbro llll tSGJ. 

Cr~a uma Srrrão d~ llatalhilo d!l lufnntaria tia GuartLL Nat~innal na 
paruchià de Phil:ldclphin, da l'ro,·iucia d•) l\liíias Gcraes.-

Atlendendo á propost.a do Presidente di! Proyincia rle :\li na.~ 
Gcracs, llei por hem decretar o Sl'guinlc: 

Artigo Unico. l•'ica creada na parochia de Philadclphia, 
rla Província de :Minas Gcraes, uma Scc\iiO de JlJlalhiin de 
lnlanlaria do (~nanJas Nacionaes, dtl 2 ·compa11l.ias, com a 
designação dcJ primeira do sci'Viço adivo, subordinada ao 
Commando Superior do município de Min:Js Nnvas, a qual 
terá a sua parada no lugm· que lhe fur marcado pelo Pre
sidente da Província na fónna da Lri. 

João Lin~ Vieira Cansansllo de Sinimbú, .do 1\lcu Conselho, 
1\linistro c Secretario de Estado do!> Nego~ios dn Justiça, assim 
o tenha entendido, e raÇa executar .. Palacio do !tio de Ja
neiro em quinze de Dezembm de mil oitocentos scsscnllt 
c tres, quadragcsimo segundo da lnde_pendcncia c do lm-
~~. . 

Com a Rubrica de Sua l\lagcsladc · 71 lmpérad.Or. 

João Lins Vieira Cansansao de Sinimbt(. 

-·-
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nEt:HETO :\. 3.1D8-de 16 d1! Dezembro de 18G3. 

Appr0111 as iu:;truqúcs para nomeação de .\grimcusotÚ • . -·- ···-· •- ... ' 

H oi por bem A pprovar as inslruct;Õl'S para nomcaç:'io dn 
Agrimensor••s de terras publicas, que COIIltJSte baixãn, aSsi~tha
das por l'cdro de Alcuntara Bcll••gardo,· do 1\lt'U Cons••lbo, 
.!\finblro c S••cretario dt• Estado dlis'·NE-.WWios <lit' ,\gricul. 
tura, Comrnercio c Obras Publicas, ·que ··assim· o teliha 
enl•~ndido e faça cxeeutar. .,. · 

l'alacio do 1\io d1~ .Janeiro, aos dczascis dias do me-r. ·de 
n.~zcrnbro d·~ lllil oitoc~ntos sessenta e trcs, quadragcsimo 
segundo da Ind•·twntlcncia c do lmperio. 

Com a ltubrica dt~ Sua ~l<•gcstadc o lmpPrllrlor. 

Pe1rn de Alcantnra Helf,•grr.rtlt', 

(n<;lruer;õe~ fll\t'a nom!'nção de .\grhnenJo;nrc·s. 

Art. 1.0 SônlPnlc porlrrllo ser cmprrgados, corno A;trirnen
sorcs, nas mediçõ"S de tm·ra4 publicas e purticulal'es, fl!ita.s 
po1· ord"m ou com parlicipaçlio do Gol'erno: 

1. o Os cngi'U!H~iros gcograplws com cartu passada pelas 
cscolus nacion;ws ; 

2. • 05 habilitados cnm carta de curso completo da Aca-
ucnaia ou l~sl'llla de Marinha da Côrte : · 

:J. o Os piloto_, rle carta pela mesma Escola ou Academia, 
ou por dias rcconh•·cidu ; 

4. o O; Ag1·imcusorcs habilitados com titulo na fórma deslus 
instruc~ões ; · 

5. • Os que, corno taes, tiverem sido empregados pelo 
Governo até rsla data. 

Art. 2. • Os éornprchcndidos em os ns. I, 2, 3 o 5 do 
artigo antcceí,l•lntc, para poderem CXl'fCCI' as runcçiics, silo 
obrigados a .111\ll'cscnlar os documentos comprobatoJ'ios do 
sua habilitação, para serem registrados no MinislMio ilas 
Obras l'ublicls ou nas l'J'OVilll;ias n •s Scct·etaria!' diiS l'rcsidcn
cias, pelos quac; 1111's será cnlreguc a dcclaraç~o respectiva. 

Art. 3. o Os conhecimentos l'speciaes exi;.çidos para s11 
obter carta de A!.!;l'iiii"IISor na fúrllla do § 4-, • do art. t. •, 
~·il•l o:; Sl'3'llinks: 
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I." lL• thrrHalicas drn•t)lll<•res, rn. lrulogia, lopograpllia, 
no;;õ•·s do astronuania o di'Sl'nho linear; 

2 o Pratica tln uso do:; instrumentos e tr,.balhos de campo. 
L'm progra m ma cspt•cia I desigu~~rá drcunblanclaú<JIIlcnto 

as doutrinas dos paragraphos antiJcedcntes. 
Art. 4.. • t.).aantiu houver CO(I(~urrent••s á solicitação do 

ti luto de ,\nrirucnsor, r<f'rão e~ a minado:; :por uma enmmissllo 
de ti'o~ rnP.mtit'OS habilitndr)S1 COJ1formu 05 §§ i, 2, 3 e 4.~ 
do art. 1 ;'•, 'c prt•sidida pdo uíuis ~a·aduudo. 

·l~sta rornrnissão sl!rá nnowad;~ nu 'Ctirte pelo Governo e 
nas l'rnvincias pelo~ rcspr·cti vo.• Pn•sidt•ntrs. 

· Ar·t; 5.• Examinados individualmente tc,dus os postulantes, 
tanto na par·tc thcorica , como na pratiea , a tom111issão 
exaruinador·a organisaní um q11adro de todos os pontos do 
prognuuma com as qualifka~õe.'l de habilitação em c;;da 
um pelos nnnwros dt~ O a 3. Este quadro co:n todns os docu
nll'otos c trab:llhos eseripto,;, ou ~n•phieos dos eoncurrentes, 
Sl'l'á prcst·ntc direetament:.: uo :\linistro da ,\grieulturn, Com
mt•rcio c Obras Publicas na Côrtc , o lli.IS llrovincias por 
iutl'rlllf'dio dos Pn•sitlcnles. 

Art. 6. o Os conr:un\•nles, qu~ tivPrcm approvação pelas 
rsC'Oias superiores nucionacs e:n qualquer das doutrinas do 
progr·Jmma podem ser dispcmndo~ tlos resprclivos exames, 
lançando-se a nota nnmerica a vbta dos docunwntos, quo 
niJihircm, e proccdcndo-sc ao exame sómente nas doutrina•, 
que fáltarem para completar o progt·amma , dl} quo trata 
o art. 3. • 

Art. 7. o So das informações c provas resultar habilitação 
ser/lo expedidos pt.>la St'crdaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio o Obras I' ubliras os titulos aos 
concorrentes, devf'ndo estes autt·s apresentar folha corrida. 

Art. 8. 0 Us litulos de Engunhl'iro gPnr;r,tpho, Piloto on 
Agrinwnsor pussados em paizcs estrangeir·os, só poderão t~r 
valor depois de um exame geral, pelo CJUal se verifique 
a idt·nlldade o capacidade dv titulado. 

Art. 9. o Seis mezes depois da publicaçiio destas instruc
çõcs nas capitoos das Provinclas, fica tnbibido o exercido 
de Agrimensor. n11 fórnu do art. f.•, nquelles que não 
liverem l'l'gularisado seus títulos, ou provado suas habili-
tar4J,•s de conformidade com as prescHt1ls insttue~ões. .-

Palacio do Hio de Janeiro em 16 rlc Uozl'$bro de 1863. 
- Ped,·o de Alamtara Bellegarde. · · 

-·--
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IJE,=BElO ~- 3.103- de 23 de Dezembro c:lc J8G3. 

Eil'l a á ratrroria ri~ í.orpo o Esquadn1o aml;o da Gmtrda. Nacional, 
rn•arlo na l'rr;;uezia das I.anas, da rro\iucia de S.~- do Rio 
l;r;mdc •lu Sul. 

,\ ttcndenclo tÍ proposta do PresidPnt.e da r'rOl'inci~ de S. 
T'edr.J do lHo Grande do Sul , Hei por bem: <I1;J.:retar o 
seguinte: .. .. : . . , .. ,_·_ , .• 

Art. 1. e Fica elevo do ~ cntrgoria ~e Cor~. d~ • ,-Com
rnuhias. Colll a dt•signa?ão dH ~6' o Esquadrllq. avulso 
n. 0 4., organisttdo na I<rrguezin das Lavras, da Prol'ir.u:ia 
de S. Pedro do llio Grande do Sul, e dero_l;ad(.) _úcl!ta 
parte o I>eerrlo n. 2.226 de 25 de Agosto de 185:s. 

Art. 2. o O Prrsidente da Província marcará, r.a fórma 
da lei, o lugar da rwrada daquelle Corpo. 

João Lins \'ieira Cansansão de Sinimbú, do 1\fru Con
sdho, l\Jinistro c Sl'crdario de Rslado dos N1•gocios da 
.Justiça, assim o tenha rntcndido c raça executar. Palacio 
do Hin de Janeiro t'lll 23 do D••zrmbro d1\ nul oitocentos 
sp_,~Nlla e trt's, qtratlragesimo segundo da lr;depcudcncia e 
do I 111 pcrio. 

Corn a Huhrica de Sua :\Jagcslade o Jmp'crador. 

João Lins Fieira Cansansc1o de Sir:imbú. 

-···-
J)ECHETO N. 3. 200- de 23 de Dezembro de. 18G3. 

Altrra a orgnnisnçfio da Gul!rda_ N,nc~onal do àlnnicipio de S. GAbriel, 
da l'ro,·incia de s. Pedro ·ali ltio Grande do Sul. 

· Attendendo á proposta do Presidente da Província de S. 
Pedro do Hio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o 
srguinle: 

Art. 1. • Fica ex ti neta a 2. • Secç11o de .Batalhão de Arti
lharia da Guarda Nacional do l\funicipio do S. Gabriel, da 
Jlrovincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Art. 2.• Os Guardas pertencentes á mesma Seeçlio e 
rnnis 20:1, que dcrl'rn passar do Corpo n.• 26, que para 
r . .;:;(' rim fk11 rr1lnzido " (i Cornpattlria~, rnrmar[l,i urnrt Com-



panhia alulsa ele 1nfantaria do serviço acti~o o um Corpa 
de Cavallaria de 3 Esquadrões com a designação do 45. 
· Este novo Corpo c a Comp:10hia avulsa terão as suai 
parada!! nog lugares que lhes forem marcados pelo Presi
dente da Província, na forma da lei. 

Art. 3.° Fica dcrogado nesta parte o Decreto n.o 2.226 
de 25 de Agosto de 1858. 

João Lin3 Vieira Cansanslio de Sinimblí, do 1\Icu Con- -
!lclho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c fa~a executar. Palacio 
do Rio do Janeiro em 23 de Dezembro de mil oitoeento~ 
scssenla c trc.>, qnadragesimo segundo da lndcpendencia e rlo 
lmpPrio. 

f.nm a Hubricn de Sua l\tagcstadc o lrnprrador. 

I nr"[f) Lins Vieira Calmr.ns(íf) ele Sinimlní. 

-·-
DECRETO N. :3.201-dtJ :!'~ dn Dezembro th~ IHG:l. 

Antorisa o 1\Iini~tro da Agricultnrn, Cllmmcrrio ~ OiJra~ PuiJlicas p.11'.1 
contracta.r com a Comttanhia União e lndnstria a transf<~rencia au 
Governo, da .estrada de rodagem que a dita Companhia construiu, 
e da Colonia V. Pedro 11, que fundou. 

Tendo nu\·itlo o parr~~r dn s,,rção dos Nc•gocios do r rn
t>erio do Conselho do Estatlo, Hri por bem autorisar o 
Ministro e Secretario de E~tado dos Nc•gocios da 1\gricul
tura, Comrnrrcio o Obras Publicas para contractar com 
:r companhia União c lndustria, debaixo d11s condiçúrs qnll 
ilcompanhão este Dccret<1, assignadas pelo rnosmo 1\linis
tro a transft'rcncia ao Govorno da estrada de rodagem qu11 
íl refrwida Companhia conslruio, o bem assim da Colonia 
O. Pedro 11, fundada no município do l'arahybuna, Pro· 
vincia de !\finas Gr1raes, junto á estação do Jni7. dr1 Fllra: 
Orando, porém, as dit;JS con,liç<'íes dcrrndel~t··s elo nppro~ 
vação do Poder Leghlatim na pnr!e rpw lhe competir. 

Pedro de ,\!cantara Bellc~o~ardl', rln J\lnu Consf'!ho, ;u:nis
tro o Secretal'io dc1 E'tatlo d·'lS N!'gnrit'~ fl;\ :\:;r'!l:''lll:na, 

l.Ei'; DE t~l'i:j PjRTI' li .~0 
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Commcrcio e Obras Publicas, assim o lenha cnlt~nllido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte quatro 
de Duembro de mil oitocentos sessenta e tr·e~, quadra
ge,imo segundo da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sna J\fagestade o Imperador~ 

Pedro de A/cantara BellegarJe. 

t:oncUc;ües a tJliC se refo•rP. o Decreto n. • 3.YO I de ~-t de 
JleT.emloro elo ~tOrrf'nte anno. 

Art. 1. o A Companhia entrega ao GoYcrno Imrerinl, e1n 
plena propriedarlc, loda a rstrada inlitulnda Uuiiio e ln
tlnstria: c hrm assim lodos os ramars da referida estrada, 
Pstac;õ,Js, cdilicios c terrenos , que a mesma Companhia 
possuo. 

Art. 2.• Estn entrego i: liHc c desembaraçada de quacs
t{Ucr onus. diridas ou hypolhccas de qualquer natureza; 
ncando n Companhia obrigasla a taf's encargos, presentes 
•m futuros, com as unira~ cxc;•pções designaddS O(•slc. con
tracto. 

Art. !l." A Companhia r..~dc ígualm<lnte :to Gov:•rno Im
prriZ~I n imporlnncia dils g:~r.mlios de juros, dcvirlas f!Cla 
l 1ro,·inda de !\lir.as nté o ultimo de H•\ll\•ubro r.n-rcntc. 

Art. 4.0 A Companhia ccd~ ta:ubrm1 ao Gov .. rno Imperial 
Q direito iÍ percepc:ão de torbs a; g'tranlias de juros, ge
rars c provindilC.i, n correr do 1." de Janeiro proxirr.o 
ftll!!ro em t~i.lii!C. 

Art. !i." O (~on•rno lm;wrial, f'm r.ompcnsaçrlo, t•J!n:.l a 
si a dirirla proveniente do rmpreslimo de seis mil 61ntos 
de réis·, ~on!rahido rm l.onrlres para O> tr\tlulhv3 da.f:om
panhi:~. 

Art. 6. • O Governo Imperial man:Jar.í entregar h Com
p:mhia a quantia de r1 -IZ·3ntos o quarenta e oit•1 ct'lnlos 
t;cntQ o setenta c um mil réis pam o (l;lgame.J!u dt~ sen 
debito de igual importancia por diversas con las, C\istcnle 
~m o J. o de Julho deste anno: ficando poréa1 -~•jeita a 
~presentar aJ Governo ll'l provas Jrgaes d,1 real i :r. ação do 
tal pagnmr.nto. 

Art. 7.• Cumprida a ronrliçí.ío do art.igo an!llC••rlentt!, a 
enmpanl!ia rcct'berá do Guv(;rno Imperial t.50íJ.IIOO~OOO em 
apolive> ao par da llivid•1 Puh\ic:~, dt• .inro ór 6 "/.,. 
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Art. 8.• A Companhia roscn!t par:.~ si l11do o lrcrn ro· 
dante, a mobilia da'> estaçi'irs e o material t!t• construcçil@ 
em ser; scnd•l obrigada ás condições exaradas nus arts. 
11 c 12 deste contracto; bom como e direito de haver as 
guantias de juros quP. lhe são devidas pela província do 
lHo d9 Janeiro até o fim do corrente anno. 

Art. 9. • O Governo se encarrega de solver a dirida da 
Companhia á casa bancaria de Antonio José Alves Souto 
& Comp., conforme consta de sua conta, recebendo a 
mesma casa bancaria 2.000:000~000 em apoliccs, ao pat· 
de 6 •j. de juros, c passando plena quitação da refcrid!l 
diYida c seus juros. 

Art. 10. As apolices emiltidas em execução dos arts. 7.", 
e 9. • das prt>sentes 1;ondições, começaráõ a vencer juro 
desde o J. • de Janeiro de 1864, c não poderão ser trans· 
feridas a novos possuidorl's em m:~ior quota do quCJ a quarta 
parte do srm primitivo numero em cada s')mestre, a contar 
da data da approvação destas r.ondiçõcs pelo Poder Legislativo. 

Por esta clausula nilo se prohibe a trnnsrcrencia indis· 
pensavel para se conlerlrrem .1s npolices em tilulos de cau • 
çlio, cm estabelrcimrntos banc,uios. 

Art. tt. t\ Companhia se rncarrrga, durante o e5paçf> 
de cinco annos, da consCJnação da estrada e seus ramaes, 
estações c suas dependencias, dCJ que, durante o mesmo 
tempo, terá o uso fructo; e bem assim de mantt~r o tra
fego pela fórma qne S(} designar em contracto especial. 

Art. 12. J~rn compensação prrceberá as taxas e harreiras 
que se desi~narem em contracto, conforme o artigo t~ntc
ccdentc. 

Art. 13. A Companhia entrega a colonia D. Pedro Se
gundo ao Govenw Imperial, e bem assim o direito qnCJ tem de 
haver dos colonos as quantias que estes devem á mesma 
Companhia, e constão dos balanços. 

Art. 14. O f.ovrrno Imrwrial sol\'e a divida que para com 
Q)le tem a dita Companhia, na irnportancia de duzentos 
contos de réis, por letras aceitas ao Thesouro NBcional para 
a fundação da mesma colonia; c se encarrega de liquidar 
e pagar a divida da Companhia ao Dr. Sehmidt (de Ham
burgo), pelo que se YNilicar. 

Art. 15. Todas est:~s condições fic-llo depr.ndentes de appro
vação do Poder l~l'gislat.ivo 

Art. f6. O Governo Imperial nomeará um riscai quo 
terá a seu cargo zelar os direitos do Governo c o s!'rviço 
publico, quer antes, quer depois da appro-.-~,;ão d0s pre
sentes condições. 

Palacío do mo de .Janeiro em 2~ de Dczeml)ro de 18fi3 
-Pedro tle Alw11fara. Rdlegarde. -··..__ 
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DLC!lETO :\. 3.:W2- de 2!~ de Dezembro de 1~6~. 

Appr01 a o lh•gul~ntcnto p~ra n l'ugalloria tias ft·opns da C6rte. 

Usando da autorisação concedida pelo § t.o do art. 9.• 
t1a lei n. 1. 101 de 20 de Setembm de 1860, prorogada pelo 
art. 7. 0 da de u.o 1.tti3 de 31 de Julho de 1862, Hei por 
hem approvar o Regulamento para a Pagad01ia das Tropas 
da COrte. que com e~lc baixa assignado por Antonio Má~ 
noel de .Mello, do l\Ieu Consellw, Ministro e SecrctariQ de 
J•:stadtl dm Negodos da Guerra, quo assim o tenha enten
<!ido l' <) fw::.: PX~'cntar. PJ!acio do IUo de Janeiro em vinte 
n q~:ntro d'~ Ikzm.1b:·o de tili! oitocentos sessenta c tres, 
\[lPl~r~·s~·;'tno st·~·tüHh da hldcpondencia e do Impcrio. 

Com a Hul,;·ica t!c Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Antonio Jlanoel de :JIJello. 

Ut•gnlanaento paa•:a u Pngudoa·i:' das T••opas d~t Cõrte 
~'PPI'Ontdo 1•o•· De .. reto desta data. 

Art. 1." A Pagadoria das Tropas da Corte é a Repartição 
por onde tem dJ cot-ret· toda a despeza do 1\linistcrio da 
Cluerra, <JUO houvor de sm· ciTectuada no municipio neuti"O~ 
cxceptuando aquclla, cujo p3gamento pertença por sua na
tur~tza ao ThPsouro. 

Art. 2. o Pura este fim ft~rá o nessoal seguinte: 
1 Inspeelor, 2 Primeiros Olficiucs, 2 Segundos Officiacs, 

!~ Terceiros Officiaes, 4 Arnanuenses, 1 Pagador, 2 Fieis, 
1 Porteiro e Archivista c 1 Contiuuo. 

Art. 3." A Pagadoria será dividida em duas secções, cada 
11111a das quacs será regida por· um t.o Official. 

% 1. o A 1. • Seeção farü todo o expediente e seu registro ; 
a escripturação da receita e dcspcza ; os balan~os o orça
mentos. 

§ 2. o A 2. • Secção lerá a seu cm·go o assentamento, pro
cesso da dcspeza c os ajustamentoíl de contas. 

Art. !~.o Os empregado,; terão os vencimentos e gradua
Nes militares constantes da tabella annexa a este Uegula
menlo. 

Art. 1i." As licenças c aposentadorias dos em pregados I!C• 
rã o rc.gultHlas pelas disposi•:ões, que no Thesouro Nucional 
) i~:"t'"' !';In\ l'S t:tnpregurlos d•: 1'\IZCJHI<I, 
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§ Uuico. Nos casos de falta em o cumprimento do de
veres, irregularidade do conducta ou de incapacidade, serão 
applicadas aos empr1•gados da Pagadoria as disposições dos 
arts. 34. a 38, e 96 do llegularncnto n. o 2. 677 de 27 
de Outubro de 1860. 

Art. 6.• Os lugares de lnspeclor, Pagado1·, Porteiro c Con
tinuo são de livre nomeação do Governo; os de Amanucnso 
seJ'ão preenchidos por meio de concurso, c os de Officiaes 
J>Or acccsso, sob proposta do lnspcctor, preferindo o me
rccimPnto á antiguidade. 

S 1. o Os Fieis serão nomeados po1· proposta do Pagador ; 
~ 2.0 As nomeações por concurso c acccsso só terão lugar 

depois da publicação deste Uegulamento, sendo po1· esta 
vez de liVl'e escolha do Governo o preenchimento de lodos 
os lugares. 

Art. 7. 0 O numero dos empregados fixado em o pre-
sente Regulamento poderá ser diminuído se o serviço da 
I•agadoria o pcrrnittir; mas não será augmeutado, ainda que 
o serviço augmente, sem autorisação do Corpo Legislativo. 

Art. 8.• O Inspcctor, os Officiacs c Pagador serão no
meados por Decreto, c os outros empregados por portarias 
do Ministro. 

Art. 9.• O Governo expedirá o. ncccssario Uegulanwnlo 
para a distribuição do trabalho, ordem do serviço c obri
gações dos empregados da Pagadoria. 

Art. 10. Fi cão revogadas as disposições contrarias ao prc
S(lnte lkgulamento. 

Palacío do Rio de Janeiro em 24 de Dezembro de 1863.
Antonio Manoel de Mello. 
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Tàbella do• -welielaueaatõs e· 5radua~iJes mUital"es dos Empreaados da Paaa
doria das Tropas da (i6rte, a que se refere o aa•t. ~.o do Be3ulameate ap
provado por Decreto desta data. 

Empregos. Gradua~ões. Ordenados Gralifiea~õcs. I Vene.annual. I 
! 
/lnipcctor ........ , •••........... Coronel ••..•.....•...... 3:600~000 1:200!:1000 
I Primeiros officiaes • , ........... Tenente Coronel. ........• 2;000:t;OOO 500;)000 
1 Segundos officiaes •............• Major· ..•.....•......... 1:600~00 300:t)000 

'ferceims officiaos •....•........ Capitllo .................. 1:200~000 250!1)000 
Amaouense5 ... , ... , ..•...•... ........................ 800~00 160~000 
Pagador ...........•.......... Tenente Coronel .•........ 2:400~000 200~000 
Fieis .•....................... I I I I I • I I 111 I li ••• I I I I I li t:ooo:;ooo 250~000 
Porteiro c ArchiYista ...•....... ........................... 1:200~000 I 200~000 
Continuo .....•.•.•........... e e I e a t a I I I e I o I • e I I a a a I e a 600;'>000 120~000 

O Pagador terá mais uma gratificação para quebras do cofre de 600:;';000 annuaei. 
As graduações são inhercnlcs aos empregos c cessão com o exerci cio. 

l'alacio do lUo de Janeiro em 21 de Dezembro de 1863.-Antonio Manoel deMello. 

• 
4:800~000 
2:500~000 
1~900:;';000 
1:450~000 . 
960~000! 

2:600~000 
1:25o.rooo 
1:400~00 

720!'.!000 ( 
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lJECRETO N. :1.203- de 24. de Dezembro de 1863. 

:Designa a ordem segundo a qual devem ser cxtrahidas as lolcrias Df 
auno de 1864. · 

llei por bem, em conformidade do art. 2.0 da Ld n. 1.099 
de 18 do Setembro de 1860, que a respeito das loterias, cuja 
cxtrac~no dev~ ter lugar durante o proxirno anno de 1864, 
se observe a ordem marcada na tabella que com rste baixa, 
assignada pelo 1\Iarqucz do Abrantt•s, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmperio, l\linistt·o e Secretario de Estado dos 
l'legocios Estrangeiros c intrrino dos da Fazenda e 11rc~tidente 
do' Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o tenha cntcu· 
dido e faça executar. 

Palacio do llio de Janeiro em vinte c quatro de Dezembro 
de mil oitocentos SP.s:;cnta e trcs, quadragesimo srgundo da 
lndt:pendcncia c do lrnpcrio. 

Com a Itubrica de Sua .Magcstadc o lmpc!aJor. 

Marqu~::; de .4brantes. 

J'a'bella tias Loterias, que , na conformidade do Decreto 
· desta data, têm de ser cxtrahidus durante o anno de 

UW,J. 

1.• A H)• para as obras do ntwo llospital da Santa Casa 
da Misericordia da Côrtc.- Decreto n. 1.009 do 25 de 
Setembro de 1858. 

2.• A 57.• para as obras da Cusa de Correl·~:lo.-Dccreto 
:de 29 de Outubro de 1835. · 
, 3. • A 30.• para obra e patrimonio do Uncolhimc>nto de 
Santa Thercsa.- Decreto n. 875 de 10 de Sl'tcmbro de 
1856. . 
; 4.• A St.•, cujo beneficio deve ser repartido pela Santa Casa 
aa 1\ll::.eJ IC<Tdia, Expostos, ltcculhimento das orphlis, Collc· 
gio de llcdJO 11 o Semi na rio de S. José .--Decreto de 23 
iie Maio de 1821. 

5.• A 2~ • a favor da Academia de 1\lusica c Opera Na
·c:ional.- Drcreto n. 979 de 15 de Setrmbro dr 1~58. 

6.• A 20.• para as obras do Novo Hvspiliil da S.•nta Casa 
da Msrl'rkordia da Côrte.- Dccrdo u. 1.009 (!c 25 de Se· 
trmbrn de 1858. 
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i. • A 2:;.• n favor da Academia de l\J usica c Opera Nacio· 

na!.- )){'ereto n. 979 do 15 de Setembro de 1858. 
8.• A t.• a favor da I•·mandade de S. Pedro da cid&de de 

1\lariana ('m Minas.-Decreto n. 915 de2G de Agosto de t857. 
9.• A 26.• a favor da Ac11demia do Musica e Opera Nacio

nal.- Hecret;, n. 979 de 15 do Setembro do 1858. 
tO.• A 91.• a famr do l\lonto Pio dos Servidores doEs

tado.- Decrdo de 17 de Novomb1·o de 18U. 
H. • A 2.• para as obras das Matrizrs da· Província do 

Piauhy.- Decreto n. 956 de H do Julho do 1856. 
12.• A 27.• a favor da Academia de 1\Iusica e Opera Na

cional.- Decreto n. 979 de 15 de Setembro do 1858. 
13.• A 6.• a favor do Estabelecimento dos productós chi

micos de Ezequiel Corrêa dos Santos. -Decreto n. 955 
de 7 de .Julho de 1858. 

14.• A 21.• para as obras do Novo Hospilal da Santa Casa 
da l\Jiscricordia da Cõrlc.-Decreto n. 1.009 de 2:i de 
Setembro de 1858. 

1!:1! A 3 • a favor do Hospital da l\Iisericordia da cidade 
de S. João d'EI-Rei.- Decreto n. 99~ de 22 de Setembro 
de 1858. 

16! A 28." a favor utt Academia do 1\Jusica c Opcr·a 
Nacional.-necrelo n. 919 de f5 de Setembro de 1858. 

17.·' A fc.t.• para o melhoramento do estado sanitario.
Dccrcto de 1!~ de Setembro de 1850. 

18. • A 14.• a favor do Conservatorio do Musica desta 
COrto.- Decreto de 27 de Novembro de f8H. 

19.• A 2:!.• para as obras do Novo Hospital da Santa Casa 
da Miscricordia da Cl\rto.- Decreto n. 1.009 de 25 de Se
tembro do 1858. 

20.a A 29.4 a favor ela Academia do }Jusica c Opera Na
cionaL- Decreto n. 979 do 15 do Setembro dn 1858. 

21. a A 92. a a f<IVOr do l\lonto Pio dos ServidOI'eS do Estado. 
-Decreto de 17 do Novembro àe 1841. 

2~.· A 82.• cujo bcn'"ficio devo ser repartido pela Santa 
Casa da l\lisericordia, I~x(lostos, Recolhimento dns orphils, 
Collegio dCJ Pedro 11, c l:ierniuariô de S. José.- Decreto ~o 
23 de Maio dll 182L 

23.• A 3.• a fólvor da Imperial Sociedade Auxiliadoi'D das 
Artes l\'Iechanicas, c Liberacs c llencficentc.·-Decreto n. 916 
de 26 de Agosto de 1857. 

2L• A !lO.• a favor da Acarlomia de l\lusica e Opera Na
cional.- Decreto n. 979 de f5 de Setembro do 1858. 

2:i. • A U.• a fa v o•· do llos!'icio de Pedro li.-Decreto 
de 10 de Julho de 18:10. 

26. • A 2. • a f;lvor da Santa Casa da 1\liseri::ordia da cidade 
c)t> S:~lnr:l.-Dr•r'rf'tn n. 91:i d'' 26 d•' Agosto de tR5i. 
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27.• A IS.• pal'a patrimonio do Hospício de Pedro 11.
Dccrelo n. 875 d~ 10 de Setembro de 1856 . 
. 28.a A 6.• para as obras da Irmandade do 8antissimo Sacra· 
mento da antiga Sé.-Deereto n. 964 de 4 de Agosto de 1858. 

29.« A 58.• para as obras da Casa da Correcção.-Decreto 
de 29 de Outubro de 1835. 

30.• A 31.• a favor da •cademia de Musica e Opera Na
cional.- Decreto n. 979 de 15 de Setembro de 1858. 

3(. • A 15. • a favor do Conservatorio de l\Iusica desta 
Côrte.- Decreto de 27 de Novembro de 1841. 

32. • A 93. • a favor do Monte Pio dos Servidores do 
Estado.- Decreto de 17 de Novembro de 18U. 

33.• A 32. • a favor da Academia de Musica c Opera Na· 
cionai.-Decreto n. 979 de 15 de Setembro de 1858. 

3'J.• A 23. • para as obras do Novo Hospital da Santa Casa 
da 1\lisericordia da Côrle.-Decrcto n. 1.009 de 25 de Se
tembro de 1858. 

~t5.• A 25.• a favor do Hospital da Santa Casa da Miseri
cordia da Côrte.-necreto de 25 de Outubro de 1839. 

36.• A 16. • a favor do Conservatorio de 1\fusica desta 
Côrtc.-Decreto de 27 de Novembro de 1841. 

37.• A 6.• para patrimonio do Hospício de Pedro II.
Decrcto n. 875 de 10 de Setembro de 1856. 

38. • A 59. • para as obras da Casa de Correcção. -
Dcc1·eto de 29 de Outubro de 1835. 

39.• A 33.• a favor da Academia de lfusica e Opera Na
cionaL-Decreto n. 979 do 15 de Setembm de 1858. 

40.• A 7. • para patrimonio do Hospício de Pedro 11.
Decrolo n. 875 de 10 de Setembro de 1856. 

4t.a A t.• para as obras da Matriz da Boa Vi.sta, na 
cidade do Recife. em Pernamlmco. -Decreto n. 908 de 12 
de Agosto do 1857. 

42. a A 24a para as obras do Novo Hospital da Santa Casa 
da 1\liscricordja da Côrle.-Docreto n. 1.009 de25de Setem
bro de 1858. 

43.• A 34.• a favor da Academia de Musica c Opera Na..: 
cionai.-Dccreto n. 979 do 15 de Setembro de 1858. 

44.• A 9l..a a favor do Monte Pio dos Servidores do Estado. 
-Decreto de 17 do Novembro de 18U. 

45.• A 42.a para o melhoramento do estado sanitario.
Dccreto do 14 do Setembro de 1850. 
· 46.• A 83.•, cujo beneficio deve ser repartido pela Santa 
Casa da Misericordia, Expostos, Recolhimento das orphis, 
Cnllegio de Pedro 11 c Seminario de S. José.-Decrcto do 
23 de Maio de 1821. 

r.1.a A 35.• a favor da Academia de Musica e Opera Na-. 
cionai.-Decrcto n. 979 de 15 de Setembro de 1858." 

I.F.TI\ nr. 1SG3 p.\JtTr n :~J. 



4S. ·' A 8. ·' para o palrimonio do Hospicio dz Pedro 11~:.... 
Decreto n. 875 de 10 de Setembro de 1856. 

49.• A 36.• a favor da Academia de Musico e O~era Na
clonai.-Decreto n. 979 de 15 de Setembro de 1858. 

50.• A 1,.3.• pa1·a o melhoramento do estado snnitario.
Ducrcto de 14 de Setembro de 1850. 

51. • A I.. a para fundação de uma Casa de Caridade na villa 
do Curvcllo, em Minas.-Decreto n. 95~ de 7 de Julho de 1858. 

52. • A t.• a favor da Associação Typographica Fluminense. 
-Decreto n. 908 de 12 de Agosto de 1857. 

53. • A 1. a para as obras do Hospital da Misericordia d9 
.Jacarehy, na Província de S. Paulo.-Decrcto n. J.015 
de 6 de Julho de 1859. 

M. • A 2. • para o Hospital de Caridade da cidade do 
'Maceió.- Decreto n. 986 de 22 de Setembro de 1858. 

55. • A 1. • c unira para conclusiio da lgrPja de S. Francisco 
da cidade de Pita ngui , em .Minas.- Decreto 11. !)54. de 7 
de Julho do 1858. 

56. • A 2. • para as obras das lgl'ejas Matrizes da vil! a de 
Oliveira c Frcguczia do Passa-Tempo, em Minas.- Decreto 
n. f . 03i de 30 de Agosto de 1859. 

57. • A 1. • para a parochia das Sete Lagôas, em Minas.
Decreto 11. 9:S~ de 7 de Julho de 1858. 

58. • A 2. • para as obras da igreja de Nossa Senhorá da 
Conceição da cidado do Aracajú, om Sergipe.-Dccreto n. 
H93 de 22 de Setembro do 1858. 

59.• A 1.• e unica para conclusli'o das obras da Matriz do 
Espírito Santo do Mar de Hespanha, em Minas.-Decreto 
n. 1.952 de 9 de Julho de i860. 

60.• A 1. • para a construcção da lgn~ja matriz de Santo 
Antonio da cidade Diamantina.- Decreto n. 954. de 7 do 
Jnlho de 1858. 

Hio de Jan~?it•o rm 2't· de Dezembro de 1863. 
Alarquez de Afmmtes • 

...... 
RECI\ETO N. 3. 20'~ -de 2 ~ de Dezembro de 1863. 

Promulga o Tratado celebrado p~lo Brasil e varias potencias dn Europa 
" da America com o Reino da Bel~ica para a aboli~ão definitiva, 
por meio de ,..,,gate, dos direitos do Escalda. 

Havendo-se concluído c assignado no dia dezascis de 
Julho do corrente anno um Tratado entre o Brasil c varias 
Potrnrins ela Enropa c da Amrrira por uma parir. r a 
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llel~ica pela outra, para a abolição por meio de resgate, 
dt~s direitos do Escalda ; c tendo sido este aclo mutua
mente ratilicado c lrocadas as Ratificações no dia onzo du 
Novembro proximo findo, Hei por bem Mandar que o dito 
Tratado seja observado e cumprido inteiramente como ncllc 
se contém. 

O Marquez de Abrantes, do !\leu Conselho, l\liuistro e 
Secretario de E>tad o dos Negocios Estrangeiros, o lenha 
assim entendido ~~ expeça os Despachos que forem necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro aos vinte quatro dias do mez de 
Dezembro de mil oitoconlos sessenta e lres, quadragcsimo 
segundo da lndepcndencia e do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Jugcstailc o Imperador. 

JJI arque:: de ,1 bmnte.~. 

Nós D. Pedro 11, Imperador Constitucional c Ikfensor 
Perpetuo do nrasil, etc. Fazemos sabe~· a todos os que n 
presente Carta de Confirmaçlio, approvação o ratificação 
virem, que aos dczaseis dias do rnez de Julho do corrente 
anuo concluio-sc c assignou-se, na. Cidatle de DI'Uxellas, 
entre Nós, Suas .l\Iagcstades o Imperador da Auslria, o lle~ 
dos Belgas, Sua .Excellencia o Senhor Presidente da Hcpu
blica do Chile, Suas .Magestadcs o Rei da Dinamarca, a 
Rainha de Hespanha, o Imperadot' dos Francczcs, a Hainha 
da Grã-Bretanha e Irlanda, o Rei de Hanover, o Hei da 
Italia, Sua Alteza Real o Grão-Duque de Oldemburgo, Sua 
Excellencia o Senhor Presidenle da Hcpublica do l)crú. 
Suas Magestades o Rei de Portugal c dos Algarves, o Rei 
da Succia e Norwega, o Imperador dos Ottomanos, e os 
Senados das Cidades Livres c Hanseaticas de Lubeck, Bremeu 
c Hamburgo, pelos respectivos Plcnipotcnciarios que se 
achavão munidos dos competentes Plenos Poderes, uru 
Tratado relativo a abolição dos direitos do Escalda, cujo 
teor é o seguinte: 

l'ralado para a abolição por tneio de resgate dos direitos 
do Escalda, á que se t·efere o Decreto supra. 

Sua 1\lagcstade o Imperador do Brasil, Sua 1\ragestade o 
Imperador d'Austria, Rei de Hungria c de Dohcrnia, Su<t 
!\f;.tgcstade o Hei doi Delgas1 Sua E"<rellcncia o Presidente 



da Republica do Cllilc, Sua Magestadc o Rei da Dinamarcà, 
Sua l\lagestadc a Bainha de Jlespanha, Sua .1\Iagcstade o Im
perador dos Francezes, Sua l\lagestadc a Rainhu do Reino Unido 
da Grã-Bretanha c Irlanda, Sua 1\Iagestudc o Hei de Hanover, 
Sua 1\fagestade o Uei de ltalia, Sua Alteza Real o Grão
])uque de Oldcmburgo, Sua Excellencia o Presidente da 
Republica do Perú, Sua Magestade o Rei do l'ortugal 
c dos Algarves, Sua 1\fagestadc o Rei da Prussia, Soa Ma
gostado o Imperador de Todas as Russias, Sua l'tlagestHde 
o Rcj da Suecia e Norwega, Soa Magestadc o Imperador 
dos Oltomanos, c os Senados das Cidadns Livres e llon
scaticas do Lubeck, Bremen e Hamburgo, igualmente 
animados do desejo de isentar para sempre a navegação do 
l~scalda da peagc, que sobre ella pesa, de assegurar a re
forma das taxas marítimas cobradas na Bclgica c de facilitar 
assim o desenvolvimento do commcrcio c da navegação de 
seus respectivos Estados, resolvêrão celebrar para este firn 
um Tratado c nomcárão para seus Plonipotenciarios, a saber: 

Sua 1\fagestade o Imperador do Brasil, 
O Sr. Joaquim Thomaz do Amaral, Commendador d11 

Sua Imperial Ordem da Rosa, Commendador da Ordem tJe 
Francisco I do Napoles, Seu Ministro Residente junto de 
Sua Magcstadc o Hei dos Belgas. 

Sua .1\'Iagcstade o Imperador d'Austria, Rei de Hungria. e 
do Bohemia, 

O Sr. Carlos, Barão de HugeJ, Cavallciro da Ordem Impe
rial c Real da Corôa de Ferro de primeira Classcf Cavalleiro 
da Ordem Imperial e Real de Leopoldo d'Austria, Grão-Cruz 
da Ordem de S. José de Toscana, Grão-Cruz da Ordem do 
S. GregoriooGrandc, Senador Grã-Cruz da Ordem Constnnti
niana de S. Jorge do Parma, Cavalleiro da Ordem Papal 
de Christo, Commendador da Ordem Real do Danebrog do 
Dinamarca c da Ordem Real de Wasa de Suecia, Offieial 
da Ordem Real de Leopoldo da Belgica, Cavalleiro da Ordem 
Ueal da Agnia Vcrmclh11 do Prussia, etc., etc., etc. Doutor 
em Direito pela Universidade de Oxford, Membro etliJctim 
das Academias Jmpcriaes das Scicncias de Vienna e do 
I.eopoldina Carolina, Presidente da Sociedade I mpcrial de 
Jlorticultnra de Vicnna, .1\lcmbro honorario c em:ctivo de 
muitas sociedades scienlificas, Seu Conselheiro intimo actual, 
Seu Enviado I~xtraordinario c Ministro l'lcnipotenciario 
junto de Sua Magcstade o Rei dos Bclgns. 

Sua l\lagcstadc o Ilci dos Belgas, 
O Sr. Carlos nogier, Grande Official da Sua Ordem do 

J.eopoldo, condecorado com a Cruz de Ferro, (]rã-Cruz da 
J .c~ião de Honrfl , lirã·Cruz da Ordem de S. 1\Iauricio e 
ti. Lazt~ro, Grã Cruz da Ordem d<~ E~trclla Polar, GriH.:ruz 
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da Ordem do Ramo Emestino da Ca~a de Saxr, Grã-Cruz 
da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, 
Grã-Cruz da 01·dem da Aguia Branca, Grã-Cru:l da Ordt>m 
de Carlos Tt>rc:•iro, Gril-Cruz da Ordc:11 da Aguia ,-, r
molha, Seu l\Jinislro dos Negocias Est.rangPiros c o Sr. Au
gusto Barão de tamberrnont, Official da Sua Ordem de Leo
poldo, Grã-Cruz da Ordem de S. Estanisláo, Grande Otlldal 
da Legião de Honra , Cavalleiro de Primeira Classe da 
Ordem de S. J<'ernando de Hespanha , etc. , Secretario 
Gi~ral do ~Iinisterio dos Negocias Estrangeiros. 

Sua Exccllencin o Presidente da Ucpublica do Chile, 
Dom Manoel Corvallo, Seu Enviado Extraordinari~' e Minis

tro Plcnipotenciario junto de Sua Magestade o Uei dos Belgas. 
Sua l\Ja~eslade o ltci de Dinamarca. 
O Sr. J<rancisco l'rcben, Barão de Bille-Brahe, Cavai

lei1·o da Sua Ordem do Danebrog, Official da Ordem de 
J,eopoldo da Belgica , Cavalleiro das Ord(•ns da Eslrella 
l'olar da Suecia, c da Aguia Vermelha de Prussia, C;Jma
rista c .Monteiro da Sua Côrte, Seu Ministro e ll.csidenle 
junto de Sua .1\fagcstade o Hei dos Belgas. 

Sua Magcstade a Bainha do Hcspnnhn, 
Dom Diogo Coello de Portugal y Quesada, Grii-Cruz da 

Sua Ordem de Isabel a Calholica, Commendador da Sua 
Ordem de Carlos Terceiro, Grã-Cruz da Ordem de S. 
:Mauricio e S. Lazaro, Grã-Cruz da Ordem de S. Jorgo 
de Parma, Official da Legião de Honra, Cavallciro da Ordem 
de S. João do Jcrusalcm, Deputado ás Cdrtcs, Seu Enviado 
Exlraordinario c Ministro rteniplotenciario junto de Sua 
Magestade o Hei dos Belgas o da Conferação Suissa. 

Sua .Magestadc o lmprrador dos Francrzrs, 
O Sr. José Alfonso Paulo, Bc1rão de Malarct, Officia I 

da Legião de Honra, Grã-Cruz da Ordem dos Guelpl10s do 
Hanovcr, Grã-Cruz da Ordem de Henrique o Leão de Bruns
wiek, Commcndador de numero exlraordinario da Ordcrn 
de Carlos Terceiro de JJespanha, etc., Sru Enviado l<:xtra
ordinario e Ministro l'lenipotcnciario junto de Sua Mages-
tadc o Hei dos Belgas. , 

Sua }fagcsladc a Uainha do Reino Unido do Grã-Bre· 
tanha c Irlanda. 

O Sr. Carlos Augusto, Lord Howard de \Valdcn c Sea
ford, Par do Hcino Unido, Cavalleiro Grã-Cruz da muilo 
Honrada Ordem do nanho, Seu Enviado J~xlraordinario o 
1\linistro Plcnipolcnciario junto de Sua 1\Iagcsladc o Hei 
dos Belgas. 

Sua 1\lagcstade o Rei do Hanovcr. 
O Sr. Bodo, Uarão de Hodcmbcrg, cond~corndo com a 

quarta Glassc da Urdem dos tiuclflltos de Honover, Cum~_ 
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111C!lUador <la o ruem <lo Leão N !lCrlanllez, 1\linisLro Hesi. 
dente de Sua Magestadc o Rei do Hanover junto de Suas 
Magestades o Hei dos Belgas c o Hei dos Paizcs Bnixos. 

Sua Ma~estade o Hei· de Jfalia, 
O Sr. Luiz Lupi, Conde de Montalto, Grli-Cruz da Sua 

Ordem d~ S. l\iauricio e S. Lazaro, Grã-Cruz da OrdPm 
do Leão Necrlandez, Seu Enviado Extraordinario e l\lioistro 
Plenipotenciario junto de Sua 1\lagostade o Rei tios Belgas. 

Sua Alleza Real o Grã-Duque de Oldemburgo. 
O Sr. GeiTckcn, Oíncial da Imperial Ordem da Rosa, do 

Brasil, Cavalleiro de segunda Classe com venera da Ordem 
da Corôa de Prussia, Cavalleiro da Legião de Honra, Doutor 
em Direito, Seu Enviado Extraordinario e Ministro Pleni· 
potenciario junto de Sua Magestade o Hei dos Belgas. 

Sua Excellencia o Presidente da Hepublica do Perú. 
Dom Manuel Yrigoyen, Seu Encarregado de Negocios 

junto do Governo de Sua Magestade o ltei dos Belgas. 
Sua Magestade o Rei de PcJI'tugal c dos Algarves. 
O Sr. José Mauricio Corrêa llenriqucs, Visconde de Seisal, 

Membro do seu Conselho, Grã-Cruz da Sua Ordem de 
Christo, Cornmenrlador da Sua Ordem de Nossa Senhora da 
Conceição de Villa Viçosa, Grã-Ct·uz da Ordem do Leão 
Neerlandez dos Paizes Baixos, Grã-Cruz da Ordem de S. 
Mauricio e S. Latam, de ltalia, Grã-Cruz das Orden.s. de 
Santa Anna e de S. Eslanisláo, da Itussia, Grã-Cruz da 
Ordem da Corôa de Ferro da Austria, Grn-Cruz da Ordem 
de Alberto o Valeroso, de Saxe, Cornmendador da Ordem 
do Danebt·og, de Dinamarca, Condecorado com a Imperial 
Ordem Ottomana do Nichan Hlihar de Primeira Classe, 
Seu Enviado ExtraOI'dinario ·c l\Iinistro Jllenipotenciario 
junto de Su·r 1\IagPstadc o Rei dos Dclgas c de Sua l\lages
tadc o Rei dos Paizes Baixos. 

Sua 1\Jagestad~ o Hei de Prnssia. 
O Sr. Carlos Fredt~ricodeSavigny, Cavalleiro de Sua Ordem 

da Aguia Vermelha, de Segunda Classe, com a venera, 
Grã-Cruz da Ordem do Lflão de Zaehzingcn, de Badcn; 
(hã-Cmz da Or·dem de Alberto do Saxe 1\eal, Grã-Cruz dii!J 
Ordens do Ramo Erncstlno da Casa do Saxe, de Anhalt, 
etc., ele., ele., Seu Camarista e Conselheiro privado aclual, 
Seu Enviado Extraordinario e 1\linistro Plenipotcnciario 
junto de Su1 l\bgeslarle o Hei dos Belgas. 

Stta Magestade o Imperador de Todas as l\ussi<JS, 
O Senhm· Principe Nieol;ío Orlobb, Cavalleiro de Sua OrdtJJl1 

rle S. \Vladimir, de terceira Classe com espadas, Cavalleiro da 
Sua Ordem dH Santa Anna de segunda Classe, Cavallelro 
da Sua Ordem do S. Jorge, de quarta Classe, Cavalleiro 
da Ordem de S._ João de Jrrusalém, Cavalleiro da Ordem 
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da Aguia V crmclha f.lc l'russia, de lel'ccira Classe, Col·ai
Jeiro da Ordem da Coróa de Wurtemberg do terceira Classe, 
Cavalleiro da Ordcrn da Casa Saxc Ernestina, de terceira 
Classe, Cavalleiro da Ordem do Leopoldo d' Austria, do 
segunda Classe, Cnvalleiro da Ordem da Coróa de Ferro 
d'Austria, de segunda Cla~se, Commendador da Ordem do 
Falclio Branco de Saxe Weimar, seu Ajudante de Campo 
Geral~ seu Enviado Edraol'dinario e Ministro Plenipotfln· 
ciario junto do Sua Magestade o l\ei dos Belgas. 

Sua Magestado o Hei da Suecia e Noruega, 
O Senhor Adalberto de Mansbach, Cavalleiro da Sua 

Ordem de S. Olavo da Noruega, Cavalleiro da Ordem do 
Danebrog de Dinamarca, Cavalleiro da Ordem de S. João 
de Jerusalém, Cavalleiro da Ül'dem da Aguia Vermelha do 
Prussia de terceira Classe, Cavalleii'O da Ordem do Merito 
Civil do Hcino de Saxc, seu Camarista, .Ministro residente 
junto de Sua Mageslatle o ltci dos Belgas. 

Sua 1\Iagestade o Imperador dos Ottomanos, 
Musurus Bey, Funccionario da Ordem dH Bala do seu 

Imperial Governo, condecorado com a Imperial Ordem do 
Osmanié, de segunda Classe, condecorado com a Ordem 
Imperial do 1\ledjidié, do primeira Classe, Grã-Cruz da 
Ordem de Leopoldo da Belgica, Grli-Cruz da Ordem do Crn
zeiro do Brasil, Grã-Cruz da Ordem de S. Mauricio c S. 
Lazaro, Grã-Cruz da Ordem do Leão Noerlandez, Grande 
Commondador da Ordem do Salvador da Grecia, seu Ein
baixador Exlraordinario e Plcnipotenciario junto de Sua 
1\fageslade o Rei dos Belgas. 

E os Senados das Cidades Livres e Ilanseaticas de Lu· 
brck, Bremen e Hamburgo, 

O Sr. GeiTecken Cavalleiro de 2.• Classe com a venera da 
Ordem da Corôa de Prussia, O!Ticial da Ordem Imperial 
da Rosa do Brasil, Cavalleiro da Legião de Honra, Douto•· 
em Direito, Enviado Extraordinario e 1\finislro Plenipoten
ciario das ditas Cidades, junto do Sua 1\fagestade o Rei dos 
Belgas. 

Os quaes, depois de terem ti'Ocado seus respectivos Plenos 
Poderes, quo forão achados em boa e devida fôrma, con
cordáriio nos seguintes artigos. 

ART. 1. • 

As Altas Partes Contractantes tomifo em consideraçlio ~ 
1.• O Tratado concluído em 12 de 1\Jaio de 1863, entro 

a Belgica e os raizes Baixos, que ficará annexa ao pre
sente Tratado, e pelo qual Sua 1\fagestade o Hei dos Paizes 
Baixos renuncia para sempre a pl'age estabeler.ida sobre 11. 



navcg:~ção do E;cahla e de suas emboaadums pelo § 3.<~ 
do art. 9. • do Tratado de Hl de Abril do 1839, e Sua 
1\l agestatle o Hei dos Belgas se compromette a pagar o 
c;lpital de resgate dessa peage, llxallo em dezilsete milhõt's, 
cento e quarenta e um mil, seiscentos o quarenta florins; 

2. o A declaração feita em nome de Sua :Uagestade o 
Rei dos Paizes Baixos, em J 5 de Julho do 1863, aos Pie· 
nipotenciarios das Altus Partt>s Contractantes, de que a 
suppressão da peage do Escalda, á que anriuio Sua dita 
l\lagestade, applica-se á todas as bancieiras, de que essa 
peage não poderá ser reslabell'cida sob qualquer fórma quo 
sPja, o do qne a suppressão não prejudicará as demais dis
posiçües do Tratarlo de t!) de Abril de 183\l, declaração 
essa que será consideraria corno inserta no presente Tratado, 
á que ficará igualmente annexa. 

ART. 2.0 

Sua l\lagestade o Rei dos Belgas faz por sna parle a mesma 
declara':ão, mencionada no § 2.• do artigo precedente. 

ART. 3. 0 

Sua Magcstnde o Rei dos Belgas torna ainda para com 
ns outras Partes Contrn,.tllntcs os seguintes compromissos, 
que terão elfeito a partir do dia em que a peage do Es
calda deixar de ser percebida: 

1.0 O direito do tonelagem, cobrado nos portos Belgas, 
será supprimido ; 

2 o Os direitos de pilotagem nos portos Belgas c no Es· 
calda serão diminuídos : 

De 20 "/o para os navios á vela ; 
Do 25 °/o para os navios rebocados; 
De 30 °Ío para os navios á v11por; 

3. o Serão reduzidas na sua totalidade as taxas locacs im· 
postas pela Cidade de Antuerpia. 

Fica entendido que o direito de tonelagem , por cstll 
fórma supprimido, não poderá mllis ser restabelecido, o 
que os direitos de pilotagem e das taxas locaes, assim ro.;. 
duzidos, não poderão mais ser arrecadados. 

As tarifas dos direitos de pilotagem e das taxas locaes 
em Antuerpia, reduzidas como 6ca acima declarado, serão 
inscriptas nos protocollos da Conferencia em quo se con
cordou o presente Tratado. 

ART. 4." 

Em consideração das disposições que precetlem , Sua 
Magrstadn o Imperadvr do Urasil, Sua l\Jagestade o lm· 



JWr.1tlM da .-\u~fr·ia, r. .. i da Hunqria e lln Bolu~mia, S. E~. 
o Presidente da llepublica do Chilfl, Sua 1\lagestade o Hlli 
-dt1 Dinamarca , Sua 1\Iegestadc n llainlla da Ilcspanha , 
Sua 1\fagtslade o Imperador dos Frnncezos, Sua 1\fagestarlo 
u Hainha do H{'ino Unido da Grã-Urctanha c Irlanda, 
Sua 1tlagestadtl o Hei do Hanover, Sua 1\bgPstadc o Hní 
da ltalia, Rua Alteza Real o Grão Duque do Oldemlmrgo; 
S. Ex. o PI'Osidente da Republica do PeriÍ, Sua l\fagestndo 
o Rei do Portugal e dos Algar'ves, Sua Magestade o Ht•i 
da.Prussia, Sua 1\fagcsLado o Imperador de Todns as Hussi;~s; 
Sua Magestade o Hei da Succia c Noruega , Sua 1\lagt•s
tade o Imperador dos Ottomanos e os Senados das Cidat1Ps 
J,ivres e Hanseatieas do Lulxlck, Rremen c Hamburgo, su 
comp~omeltem a pagar a Sua Magestade o Hei dos Belgas, 
.pelas suas quot:.t-partes do capital para o resgate da peagn 
do Escalda, que Sua dita l\lageslatle se obrigou a pagar 
por inleit·o a Sua Magestado o Hei dos Paizes Baixos, as 
t.OJIIlllUS. abaÍX"O indicadas IÍ sabrr: 

Pt'lo que tora 
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ao Brasil ......... . 
a ,\ ustria .....•.•. 
a Br·emen ....... . 

ao Chile .•........• 
a Dinamarca ....•. 
a Hespanha ...... . 
a França .•.•..... 
a Grã Uretanha .. . 
a Hamburgo ..... . 

ao Uanov.·r .....•.. 
.a ftalia •......... 
a Lubeck ........ . 
a Norwega .•...... 
11 Oldemburgo ...• 

ao Jlerú .......... . 
a Portugal ....... . 
a Prussia ........ . 
a Russia ..•....... 
11 Suecía ......... . 
a Turquia ....... . 

1 . 680 Fra nros. 
5W.:Jii0 >• 
190.320 )) 

13.920 )l 

1. 096 . 800 )I 

'•31. 520 » 
J .5~2. 720 )) 
8. 782.320 )l 

667.6~{) ),. 
w~s . 7 :!o >· 
487.200 )> 

25.680 )> 

1.5GO. 720 >• 
121.200 » 

4.320 >• 
23.:280 )J 

1 670 . fl40 ,, 
428.400 )) 
543.600 lr 

4.800 )J 

Fica ajustado que as . .\ltas Partes Conlradantes só serão 
eventualmente responsaveis pola partP. ela contribuiç5o, i! 
:~argo de cada uma di'Jlas. 

:\1\T .• ').• 

Pd? qne I'Pspeila ao modo, lt1gar· " 1;pora do p:ignmruto 
das dlffer·Pnlt'S ff!JOla-parii'S, as A lias l'at·t,•s C<•ntradaull:.~; 



n·porlã~-se aos a,iusles peculiares que esliío ou forem con
cluídos entre cada uma dcllas o o Governo Belga. 

ART. 6.• 

A rxrcnçiío dos compromissos recíprocos contidos no 
prrsente Tratado está subordinada, tanto quanto seja neces
sario no Jlrcenehimrnlo das formalidades e regras estabe
lecidas p!'las Lris Constitucionacs das Altas Partes Contm
•·l;mtcs qne 1enhão de próvocar a sua applicação, o que 
t•llas se obrigiin ú fazer no prazo o mais curto possivl'l. 

ART. 7.• 

Fica hem cnt.~ndido que :;~s disposi~,;ões do art. 3.• oito 
scriio obrigatorias senão para aquellas potencias que lomárão 
parte ou adhcrircm ao Tratado desta data, reservando-se 
S. 1\1. o Rei dos Belgas expressamente o direito de rcgullu· 
o tratamento fiscal c duaneiro para com os navios perten
•·cntes <ÍS Potcncias quo não tomárão ou deixarem de tomar 
}JiHlc neste Tratado. 

ART. S.• 

O presente Tratado scr<í ratificado e as ratificações serão 
1 nwadas em nruxellas antes do 1. • do Agosto de 1863, ou 
Jogo que fôr possível depois daquclle prazo. 

Em fé do que os Plenipoteneiarios respectivos o assignárlio 
f' selhírüo c.om o scllo de suas armas. 

Feito em llruxcllas, no dccimo sexto dia do mcz de Julho 
tlo anno de mil oitocentos sessenta e lrcs. 

(L. S.) Joaquim 1'/wmaz do Amaral. 
(L. S.) Barão Ch. Húgel. 
I L. S.) C h . Rogier. 
rL. S.) /Jan1o Lambcrmont. 
(1.. S.) ltl. Carvallo. 
(1.. S.) Dm·ão de Bille B1·ahe. 
( t. S.) IJ. Coelho de Portugal. 
(L S.) Barão de Mallaret. 
(Lc S.) lloward de Walden Sea{ot·d. 
(L. S.) Ranlo de 1/odenherg. 
(L. S.) Conde de •li oncatto. 
(L. S.) ltl. Yriguyen. 
11.. S.) Visconde de Seisal. 
(L. S.) Savigny. 
\L. S.) Orloff. 
(L. S.) A dalberl de lf-1 atlsliach. 
(L. S.) C. Musuncs. 
:, L. S.\ G1'ffd>ctl. 



1'ratado de 12 de Maio de 1863, entre a Be'.qica eu.~ Jlai:es 
Baixos, annexo ao J'ralltdo geral de 16 de J ullw de 1863. 

Sua ~fagestadc o Rei dos Belgas e Sua 1\lagestarlc o lki 
dos Palzes Baixos, Grão Duque de Lu"emburgo, lendo con· 
cordado nas condições do resgate, por ,·ia de capilalisução, 
du peage estabelecida sobre a navegação elo E~calua tJ de 
suas embocaduras pelo§ 3,• do art. 9 do Tratado de 19 do 
Abril de 1839, resolvêrão celebrar para este fim um Tra
tado especial c noll'eárão para seus Plcuipotcnciarios, ;i 
saber~ 

S. 1\f. o Rei dos Belgas ao Sr. Aldephonso Alexandro 
J<cJix, llarão du Ja1·din, ClJmmcndador da Ordem de Lco· 
voldo, condecorad() com a Cruz de ferro, Commcndadot' dt) 

I.t~ão Neerlandcz, Cavall~iro (~rã-Cruz da Conh de Canallw, 
c ;rã-Cruz e Cornmcndador de muitas outras Ordens, seu I~n
viaoo E:ttraot·dinario c Ministro 141eni polcnciario junto t!c 
S. M. o Rei dos Paizcs Baixos. 

Sua 1\lagestade o Hei dos l'aizcs Baixos, ao Sr. Paulo 
Vun tdc•· Macscn de SombreiT, CuvulleiroGrã-Cruz da Or
dem do Nichan Htihar de Tunis, seu Ministro dos l\q;o · 
ci()s Estrangeiros. 

O Sr. João Ilodolpho Thorhccke, Cavalleiro Grã-Cruz d;~ 
01·dem do Leão Nicrlandez, (irã-Cruz da Ordem de Leo
poldo da Bclgica e de diversas outras Ül'dcns, seu l\linistro 
do Reino. 

}~ o 81·. Gcr:Jrd Henri D~:tz, seu 1\linistro das Finant;a;;. 
Os quaes depois de terem trocado seus plenos poderc·s 

que forão adwdos em boa c devida fórrna, concordárào 
uos artigos srguinlcs: 

AIIT. 1." 

Sua Magcstade o Hei dos Paizcs Caixas renuncia p:mt 
sempre, mediante uma quantia de dezasetu milhões cento 
qual'enta o um mil S!:!sconlo; c quarenta florins dos Paizes 
IJaixos, ao direito cobrado sobre a navegaçilo do Es(·alrla, 
t~ suas embocaduras, em virtude do § 3." do art. 9. • du 
'fralado de Hl de .Abril de 1839. 

ART. 2.• 

Es5a somma será paga ao Governo NrnJandez Jlclo fio· 
vemo Udga em Aulw!rpiu ou em Am:>terdam, i esn•lh;l 
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fú•:;l"e ullituo, c:akulado u franco u '~1 1 ;"_. eentimos dus 1\tizcs 
Baixos ; a saber: 

Um terço logo dt•pois da troca dns ralificaçcies e os outros 
ficms terços em tres prazos iguaes que se vencerá!) em o 
J. • de :Maio do 1!-IG!•, 1.• de M-aio de t'8G5, e 1 • dc
:Maio de 1866. 

Serü pcl'luillido ao Governo Bdga antidpar as- sobre~ 
riilas (•pocas de pagamento. 

A'&T. 3.• 

A coutar elo pag;Hlleuto do primeiro ll'l'ço, duixnrá a: 
]Wage de ser percebida pdo GOYerno dos t•aizes Baixos. 

As quantias tjll«' não forem saldada~ imnwdiatamcnte ven
ct•níõ o juro de 4 "/. ao anno, em proveito do Tlíesour(} 
N'ccrlande7.. 

ART. 4." 

Fica cutcudido qne a capilalisa~~ão da peage· não prPJtr.· 
rlkará os compromissos que resultik,, para ambos os Es
l.tdos, dos Tratados em vigor pelo que rcstJei~ ilo· Escah.la. 

,\iRT. 5." 

. 0~ dircilos rk pilol:tgf'lll adUiiiiiiCIItC cobrados sobre O' 

I·~~t.:ald a fie à o reduzidos : 
J)e 20 "/. para O'i nrn•ios á vela: 
I>11 25 ''/o para ns na\·ios rebocados; 
De :-Jil "/., para os navios á vapor. 

Fica al(•m distn ent~nclido rpw os direitos d!' pilnla~:wm 
~ohre o Escalda All_tlt\l podenio ser mais elt•ri!dos do que o,; 
direitos tle pilota:.:em pNcebidos nas erllbocaduras do ~losa. 

AHT. (;." 

O presen-te Tn1tarlo ser;i r<lliliearJo c as l'é.lliílcaçf11.'S sori'ío 
lrcH~adas em llaya, 1111 prazo de quatro IIIL'ZPS, ou ante:;. 
SI' f1ir pnssi\·d. 

Em fú d" qw~ ns Pl1:nipol1:nciarios acima noferidos n 
a,;sign;íriio P Sl:ll.íri\(l com o .wllo tle suas armas. 

FPiln Pm li ara <W~ lffll.l' fle ~I aio de mil oi!uéelllvs se:;
~l'lllil 1: tn:s. 

. L. ~-) 
L. ~. 
IL. :-'. 
. !, ~ ) 

/Jrrrrl.u d11 .!ardin . 
ftnt dr.,- Mar•_çr•n rlc Som~rrff. 
l'hiJrhcr'·· 
r:.5JJrt; . 



I'HOTOCOLLO 

ANNEXO AO TR.\TADO J)J•~ 16 DE JULIIO JJE J81iJ. 

Os Phmipo!c·ncia rios abati. assi~nados, t.Pmio-se reuoífllo 
f'ITI Conliwencia para ajusl~m o Tratado Geral rdalivo ao 
.-,~sgatc da peago do Escalda e havendo julgado ulil, antes 
•lo formulur esse ajusl.c, esdarecP-rem-se sobre o alcance do 
Tralado concluído, a 12 de Maio de 1863, entre a Belgica 
e os Paizcs B<~iXo!', rcsolu'lrào convidar o Ministro dos 
Paizes Baixos a tornar lugar para esse lim,. na Cnnfcrcncia. 

O Plcnipotenciario dos Paizes Hahos senio-se prestar-se a 
t\,;sc convite o fez a seguinte declaração. · 

O abaixo assignado, 1~nviado Extraordinario c Ministro 
J'lt•nipotcnciario do Sua M~tgestade o Uei dos Paizes Baixos, 
ckclara, em virtude dos poderes espcciaes que lhe rorão 
ronfcridos, que a supprcssão da pcage do Escalda, á que 
a unuio Seu Augusto Soberano, pelo Tratado de 12 de l\Jaio, 
applica-se a todas as bandeiras, CJtlfl essa pcu~c não poderá, 
sob fórma alguma, ser rcstabt'll'c:ida c IJUC essa supprcssi'iu 
uào JWejudicará de algum modo as demais disposições do 
Tral<~do de 19 de Abril de 1839. 

Uruxcllas, 15 de Julho de 1863. - Baniu Gcric/;e 
d'llt·t·wynen. 

Lavrou-se lf'rmo d··sta dcclarac;ào para Sl'r iuscripla vu 
itlltwxa ao Tratado Geral. 

Feilo em Hruxcllas, a 15 de Julho de 186:1. 

{L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
r,L. S.) 
(L. S.) 
!L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
'L. S.) 
L. Sl 
L. s) 
r.. S.) 
L. S.) 
L. S.) 
L. S.) 
r.. t'.) 

Barão G1Jricke d' HcnPyn: n. 
Barão de 1/ugrl. 
Joaquim Thoma: do Amaral. 
111. CanHillo. 
P. Bilfe Brahc. 
D. Coelho de I•ortuyal. 
li. /. Sanford. 
llfalarrt. 
Lord 1/oward de Walden e s~aford. 
Vatl l/ode11berg. 
Conde de Monta/to. 
lllan. Yrigoyen. 
Visconde de Scisal. 
Savigny. 
Orloff. 
Adal&ert de Mansbach. 
C. JJ/usuntS. 
Geffcken. 
Carlos Ro,qúr. 
1/arü'J Lambcrmo•rt. 



E sendo-Nos presente o mesmo Tratado, rujol teor fica 
ocirna inserido; c bem visto, considerado c examinado po•· 
Nós tudo quanto nellc se contóm, o App1·ovamos, 1\atifi · 
camos e Confirmamos assim .lodo como em cada um 
dos seus artigos e estipulaçõ8f e pela p1·es~nte o damos 
por firme o valioso para produzi!· o seu devido <·ITt~ito, 
Promettendo em Fé o Palavra Imperial cumprir-lo invlo
lavelmenle e faze-lo cumprit· e observar por qualquer modo 
qu11 possa ser. 
I~m testemunho e Hrmeza do que Fizemos passa•· a pre

sente Carta por Nó3 Assignada, sellada com o Sello tirando 
das A•·mas do lmperio, e referendada pelo Nosso Ministro 
e Secretario de Estado abaixo assignado. l>ada no Pa
lacio do Rio de Janeiro aos dPzaseis dias do mcz de Se
tembro da anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus C h ri.-; to 
de mil oitoccn tos sessenta e tres. 

PEOHO Imperador tcom Guarda). 

Marque:. de Ahran tcs. 

DECRETO N. 3.205 - de 24. de Dezembro de 1863, 

Autorisa o nugmcnto do capital da C~pauhin Uoiilo l\lercnntil. 

Attendcndo ao que Me requereu a Companhia Uniiio Mer
canlil, estabelecida na Capital da Província uus Alagoas, por 
intermcdio de sua dirccloria , e de conformidade com a 
.1\linlu. immediata Resoluçüo de 16 do corrente mez. tomadil 
sobre o parecer da Secção dos Negodos do lrnperio do 
Conselho de Estado, exarado em Cousulta de 9 do me r. 
anterior, Hei por bem Dem·etar: 

Art. t.• Fica elevado de 150:000~000 a 250:000:iPOOO o 
capital da referida Companhia, sendo o excesso formado 
por 500 ac-:ões de 200~000 cada uma. 

Art. 2.• Dentro de um anno, contado desta data, devcráõ 
•~star distribuídas todas as acções correspondentes ao aog
mcnto do capital. 

Art. 3.• O valor nominal de cada acção poderá ser integral
mente realizado ou então eiTcctuado na razão de 20"/.; deven
do os accionislas, nesta ultima hypothcse , fazer t•IT•:cti,·a a 
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primeira enlratla tlenlm de 6 mezes, contados desta data, 
e a> subscquentrs it protJorção que as necessidades da Com· 
panhia o exigire m. 

p,~clro de Alcantat·a Bellegarde, do Meu Conselho, Ministro 
e Stm•tario uc Estado dos Negocios da Agricultura, Corn
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quati'O de 
Dczembt·o de mil e oitocentos sessenta e tres, quadragesimo 
segundo da Indepcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Impera dor. 

Pedro de Alcantara Dellegarde. 

DECRETO N. 3.206-de 24. de Dezembro de 1863. 

I'I'Oroga o prazo, dentro do qual deve ser organisada a Companhia que 
tem de realizai' o priv[~iP concedido ao finado Guilherme Bouliech e 
transferido a seus filhos para o fabrico de porceliana de greda cera· 
mica e louça fina na Província do Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que l\Ic requerêl'lio Luiz Bouliech, Clotilde 
Gariot c Julia Bounardct, filhos do finado Guilherme Bou
liech, e de conformidade co:n a Minha lmmediata Iteso
lução de 16 do corrente mez, tomada sobre o parecer da 
Secção dos Negocios do lmperio do t:onselho de Estado, 
exarado em Consulta de 6 de Outubro ultimo, Hei por 
bem Prorogar até 14. de Setembro de 1864-"'o prazo, dentro 
do qual devcráõ organisa1· a Companhia que, nos termos 
do Decreto n. o 2.156 de 1 de Maio de 1858 e Resolução 
n. o 1. 147 do H de Setembro de 1861, tem de realizar o 
privilegio concedido ao referido Guilherme D:mliech, e de
pois transferido a seus filhos para o fabrico de porccllana 
de gt·eda ceramka e lout;a fina na Província do Rio de Janeiro. 

Pedro de Akaulara Bellegarde, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
ComrRercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. ralacio do Rio de Janeiro em vinte quatro 
de Dezembro de mil oitocentos sessenta e tres, quadrage. 
simo segundo da lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro de A/cantara Dellegarde. 
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HECf.l.Ero N. 3.207-de 24 do Dozcmbro de 18G3. 

Concede a .José Joaquim Antunes & Comp privilegio por tO nonos 
para fabricar borracha, segundo o processo que declarárão ler iureu
tadG c mediante as coudi~ões abaixG mcnciGnadas. 

Attendendo ao que me rcquerê•·ão José Joaquim Antu
nes & Comp:, e de conformidade co1n o parecer da Secção 
dos Negodos do lmperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 22 de Agosto ultimo, Hei ~OI' bem Con
ceder-lhes privilegio por 10 annos para fabricarem borra
cha, nas Províncias de PerRambuco e Alagôas, da seiva do 
arvoms diversas das que produzem a gomma elastica com
mum, empregando o processo que doclarárão ter invonta
do c satisfazendo previamente as seguintes condições: -
1. • , os concessionarios ficão obrigados a depositar na 
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricullura, Corn
mercio e Obras Public1s documento, do qual conste a na
tm·eza da sociedade, que entre si formárão para pedir o 
referido privilegio; 2. •, serão .feitas á custa dos conc<'s
sionarios todas as despezas necessarias á medição e de
marcação das mil braças em quadro de terras devolutas, 
que para o estabelecimento de uma sementeira compro~ 
mette-sc o Governo a vender-lhes, dentro dos limites das 
referidas Províncias, pelo mínimo dos preços constantes do 
§ 2. • do a•·t. 4.• da Lei n.'' 601 de 18 de Setembt·o de 
1850, conforme ll situação e qualidade das me~mas terras. 

Pedro de Alcantara Bellegarde, do Meu Conselho, 1\li
nistro e Secretario de Estado dos N!'gocios da Agriculluril, 
Commercio c Otiras Publicas, assim o tenha enlendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro de 
Dczembm de mil oitocentos sessenta e Ires, quadragésimo 
t>cgundo da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Pedro de A/cantara Bdlegarde. 

---
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l>ECHETO. ~- 3.208-dc 2'~ dr Dezrmhro de IRG3. 

JJá uoro nt~gulameuto ao Corpo de Olliciaes .Marinhfiros da Armada. 

Hei por bem dcrogar o plano do Corpo de Offiriars 
l\Jarinhei•·cs ·da Armada, a que se refere o Derreto 
n.• 2.109, de 20 de Fevereiro de 1858, e ordena•· que no 
dito Corpo se observe o rrgulamento, que com este baixa. 
nssignado pelo Chefe de ))ivisão, Joaquim llaimundo dn 
Lamaro, do Meu Consrlho, Ministro e Sccrt·tario de Es
tado dos Negocios da 1\Iarinha, quo assim o tenha enll'n
dido, e faça executa•·. 

Palació do Rio de Janeiro em vinte quatro de Dezembro de 
mil oitocentos sessenta c trc~, qundt·agesimo segundo da 
ludrpondencia o do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Magcslade o Imperador. 

Joaquim Raimundo de Lamarl'. 

ll«'gul:un!'ntu tlu C:ui'JIO de Offteiues Jl:uinlu•iros da ,\rm:ul:l. 

C.\ PITULO I. 

• 
11.\ OUG.\XIS.\ÇÃO E DlSt:IPLJSA DO CORPO IIE lll't'ICIAES :\4.\-

111:\'liEIR OS. 

Art. t.• O Corpo de Officiaes 1\JJrinheiros para o serviç.1 
dos navios da Armilda será composto do srguinte pessoal : 

12 .Mestres de 1. a classe; 
30 Ditos de 2. • classe : 
50 Guardiães. 
Art. 2. • Será Chefe deste Corpo o ln>pcclor do A r

senal de 1\:Iarinha da Côrte, tendo por Ajudante o Patrão
múr do mesmo Arsfmal. 

Art. 3.• A rcsidencia dos Officiacs Marinheiros, quauclo 
desembarcados, será nesta (;ôrte. 

Art. q.,• Compete ao lnspcclot· do Arsenal a nnmc,,çiio 
11 detalhe dos Offiri.ws 1\rarinhrii'Os para os c•ru!JanJlrPs ~~ 
mais CüllllJIÍSStÍl'S. 

.-·) ... ,. 
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Art. 5." Os Officiaes Marinheiros das dilf1,rentcs classes, 
e os extranumerarios a que refere-se o art. :u, conli
nuaráõ sujeitos á legislação penal e do processo em vigor 
na Marinha ; ficando, porém, isentos do castigo da golilha, 
prisiio em ferros, e no pot·ão, os mestres de t,a e 2.a 
classe, c os guardiães que temporariamente exercerem as 
funcções de mestres, substituindo-se, para uns e outros, 
taes penas correccionacs pelas de prisão· no al0jumento c 
detenção a bordo. 

Art. 6. • Os OiTiciaes Marinheiros das dilTerentes classes 
observaráõ cntrG si as regras de pt·efcrencia c disciplina 
militnr em uso na l\Iarinha. 

Art. 7- • O uniforme dos Officiaes Marinheiros será o 
que se acha marcado nos Decretos n. o 1.829, de 4 de 
Outubro do 1856, e n o :3.173, de 5 de Nov11mbro de 1863. 

Art. 8. o A nenhum Ollcial Marinheiro será permittido 
estar a bordo, ou em qualquet· outro serviço, senão com 
Sl'U uniforme. 

Art. 9.0 Dos mostres de J.a c 2.• classe c guardiães do 
Corpo de Officiaes Marinheiros, serão de prcferencia tirados 
os mestres c contramestres dos navios da Ar.nada, recor
rendo-se sómento na falta destes aos cxtranumerarios. 

CAPITULO li. 

I>A NOMEAÇÃO, ACCESSO E DEMISSÃO DOS OFFIÇIAES 
JIIARINIIEIROS • • 

Art. 10. Ninguem será admittido no Corpo de Officiaes 
Marinheiros senão na praça de guat·tlião, sendo requisitos 
indispensaveis para esta os seguintes: 

1. o Ser cidatliio brasileiro, de bom comportnmento, c 
de constiluição robusta c propria para a vida do má r. . 

2. 0 Possuir perfeito conhecimento da arte de l\Iarinheiro; 
3.0 Saber ler, escrever, e as quati'O operações da arith

meLica. 
Esta ultima condição não é essencial, c poderá ser dis

pensada, quando as urgencias do serviço o aconselharem. 
Art. 11. A verificação das condições expressas no ante

cedente artigo será feita de conformidade com o disposto· 
nas instrucções mandadas observar por Aviso de 13 de 
Janeiro de 1860. 

Art. 12. As praças do Cot·po de Imperiaes l\Iarinheiros 
serão prl'feridas nn pr!'!rnrhimrntQ das vngas quf' SI' dl•rrrn 
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na classe dos g11ardiiíes do Corpo de Officiaes Marinheiros, 
uma ve:f. quo satisfação as condições estabelecidas no pre
sente Regulamento. 

Art. 13. O accesso dos Officiaes Marinheiros será gradual 
o successivo, da classe do menor pam a de maior cate
goria, prtlvaleccndo o merecimento sobre a antiguidade, e, 
sómente em igualdade de circumstancias, preferindo o mais 
antigo ao mais moderno. 

Art. 14. Para se•· promovido de uma classe á outm é 
condição imprescendivcl contar na immediatamente infe
rior, pelo menos tres annos de embarque a búrdo dos 
navios do Estado, ou quatro de emprego em alguma com-
missão de igual natureza. • . 

Art. 15. As vagas que se derem nas dilfercntes classes 
do Corpo de Officiaes i\Iarinheiros, serã" preenchidas 
quando o Governo julgar opportuno, e á medida das neces
sidades do serviço, á vista de proposta apresentada pelo 
Chefe do mesmo Corpo, c com as formalidades prcscriptas 
na lei n.• 874, de 23 de Agosto de 1856, e Uegulamento, 
para sua execu~ão, n.• 2.208, de 22 de Julho de 1858. 

Art. 16. As praças de marinhagem e Corpos de mari
nha, que forem nomeadas para alguma das classes do Corpo 
de Officiaes l\1arinheiros, serão desligadas daquelles, o 
obrigadas a completar neste o prazo de serviço que alli 
ainda lhes faltava preencher. 

Art. 17. Serão eliminados do respectivo quadro os Offi
ciaes .Marinheiros que forem nomeados o aceitarem lugares 
de patrões-móres, creados por lei, ou de mestres das Offi-
cinas de velas c apparelho dos Arsenaes. · 

Art. 18. Perderáõ, igualmente, os respectivos lugares, 
salvo a disposição do art. 22, os Officiaes :Marinheiros 
que se conservarem arredados do serviço por molestia 
mais de dous annos, c por outro qualquer motivo mais 
do um anno, c bem assim aquelles que derem provas d1~ 
inaptidfío ou rnáo comportamento habitual. 

CAPITULO 111. 

H(}S VENCUml'HOS E OUTRAS VANTAGE~S. 

:\ rt. 1 !). Os Officiacs 1\Iarinhciros das diversas classes do 
Corpo pcrcebcráõ os soldos, gratificações c rnçõcs dccla
rados na tabella de 20 de Fevereiro de 1858. annexa ao 
rn•s,_•nt·~ ll•·o:.ul·llll•~nto: " "~ <.•xfr;Jnu·nenlrin' fJ' ru··smo~ 



vencimentos que os de iguaes classes do Corpo, sn nos 
respectivos contractos não se estabelecer expressamente o 
contrario. 

Art. 20. Os Officiacs das diversas classes do Corpo po
derão, por motivo de rnolestia, obter licença com yenci
mento de soldo por intcii'O <tlé 6 rncZI'S, e de meio wldo 
por tempo maior de 6 mezcs c menor de um anno, além 
do qual cessará todo o vencimento. Salvo o caso de molestia, 
acima figurado, nenhuma licença será concedida com Yen
cimento do soldo. 

·Art. 2l. O tempo das diversas licenças obtidas dentro 
de um anno, qualquer quo tenha sido o prazo de sua 
duraçúo, nnnir-se-ha para os eiTeitos do artigo antcce
denle. 

Art. 22. Os Officiaes 1\larinheiros das diiTerentes classes 
do Co1·po terão direito ao asylo de invalidos, para o qual 
roncorrcráõ na fórma da lei ; podcrã-, ser reformados nos 
casos e com as vantogens pecuniarias estabelecidas no 
Alvará de 16 do DPzcmbro do 1790; c quando inulili
sndos por lesões ou molesUas incuraveis procedentes do fe
ridas ou contusões recebidas na guerra, ou em acto do 
~erviço, terão direito ao favoi' concedido pela segunda parte 
do art. 4.• ~ 1.• da lei n.• 6~.6, de 31 de Julho de 185.2 
aos 0111ciaes da Armada. 

Art. 23. Os Officiacs l\lal'inhriros que forem reformados. 
contando mais de 30 annos de serviço, poderão obter as 
honras do 2.• Tenente da Armada. 

Art. 24. Serão, porém, excluídos da graça, de que trata 
o precedente artigo, aquellcs, cujo comportamento c rno
rigeração não forem abonados por honrosos precedentes, 
ou que houverem solfl·ido alguma condemnação por laltus 
graves e contrarias á disciplina. 

Art. 23 . .:\os Olliciaes deste Corpo contar-se·ha como tempo 
de set·viço, para a reforma, o que tiverem <"lfectivamente 
prestado dL•sdc as suas primeiras praças na marinhagem " 
Corpos do marinha. . 

Art. 26. Não se contará como de serviço o tempo de 
licenç<J excedente a lO mezes orn cada quinquenio. 

Art. 21. Nilo sení igualmente contado como de scrvi~~o 
o tempo de prisão em virtude do sl.'nlença por faltas gra4 

n·s c contrarias á disciplina. 
Art. 28. Aos 001ciacs Marinheiros procedentes dos Corpos 

de marinhn, u<lo se levará em conta, para a refonna con
t:Pdida pot· este Rrgulamento, o tempo de serviço que já 
livrr sido computado para a reforma em taes Corpos ; salvo 
o ca~o dc declat·arern no neto do noyo alistalllcnlo I{UC 
tlt-sblnn d··~!a. e optão por aqui'! la. 
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Art. 2!l. 0.> Officiacs 1\'Iarinheiros, tJnto do Corpo como 
c-:tranumerarios, terão direito a ser curados nos hospilaes 
de marinha, de confot·midade com as disposições que re
gem taes estabelecimrntos; e na falta destes nos lugares 
onl!e o forem as demais praças da Armada. 

Art. 30. Os Offic:iaes Marinheiros serão tratados com a 
consideração devida ao serviço que desempenhão, tanto á 
bordo dos navios do Estado, como nos Arscnacs. 

CAPITULO LV. 

lliSl'OSIÇÕt:S GERAm>. 

Art. 31. Quando o numero dos Omcines Mnrinheiros das 
diversas classes do Corpo sPja inferiOJ' ás nt•cessidalles do 
serviço, o tiovemo poderá supprir semelhante deficil'ncia, 
adrnittindo Officiat~s l\larinheiaos cxtrannmrrarios, nacio
naes ou t•!>lt·angeiros, contractados pot· tempo determinado, 
c que nunca será menor de tt't'S annos. 

Art. 32. Nos contmctos de taes Offieiaes, cujos termos 
serão lavrados na Secreturia da inspecção, far-se-ha expressa 
menção, além de outras, das seguintes coudições, que serão 
reputadas csscnciaes: 

t.• Duraçilo do contracto e classe em que terá de ser
vir o alistado. 

2.• Vencimento ajustado, com especificação do que de\'Cr<í 
pm·ccbet' nas diversas posições du serviço, em que pPssa 
ser collocado, tudo expresso em moeda nacional, ou 1:./l ao 
cambio de 27 dinheiros por 1~000. 

3.a Casos em que por uma ou outra parte poderá ser 
r{lScindido o conlracto. 

4.a Declat'ação de que se sujeita, durante o contracto, 
;ís leis penaes c do processo em vigor no Impcrio. 

Art. 33. Os Officiaes 1\larinheiros extranumerarios deve
ráõ, quatro mezes,antes de expirar o prazo dos seus cou
tractos, declarar aos respectivos Commandantes uu Chercs dos 
estabelecimentos, em que se acharem senindo, so pre
tendem ou não renovar os mesmos contractos; ficando su
jeitos, na falta desta declaração, a servir sob as mesmas 
condições o tempo indispensavcl, e que nunca será maior 
de seis mezes, pat'd prover-se a sua substituição. 

Art .. 3l. Aos OOich•cs extranum~rarios não se conlaní 
comu de scrviç.o pill\1 prcencllimcu(o dos pra:r.os de s·~u:; 



conlractos, o tempo que estiverem doente:> ou pmsos, em 
virtude de sentença, por· faltas graves c contrarias á dis
ciplina. 

Art. 35. Na Secretaria da Inspecção do Arsenal do :Ma
rinha da Côrtc haverá um livro mestre, em que se notaráõ 
todas as occurrcncias da vida militar de cada Official Ma
rinheiro. 

Art. 3G. 0.> lnspectorcs c os Capitães dos portos das Pro
vincius terão igualmente, nas r•:spcct.ivas Se•Jretarias, l'.lm 
Jivro, em que se lançará tudo quanto fôr relativo aos om
ciaes .1\Iariuheiros empregados debaixo de suas ordens ; e 
trimcnsalmcute communicaráõ ao Inspcctor do Arsenal de 
Marinha da Côl'lc as alterações que houverem. 

Ar·t. 37. Os Patrões-mores dos Arsenacs dll Marinha, c 
dos portos dus P rovincias tambem terão um livro auxiliar, 
em que se mencionarão os movimentos occorridos em re
lação aos Offit:!acs Marinheiros sob suas ordens. 

Art. 38. Os Olficiacs Marinheiros estrangeiros actualmente 
existentes nas diiTercntcs classes do quadro do Corpo, que, 
deiltro do prazo de dous annos, depois de promulgado o 
presente ltcguhuncnto, niio se naluralisar·cm cidadãos bra
sileiros, serão considerados cxtranumerarios nas classes em 
que se nchão, cujos vencimentos conservaníõ. 

Art. 3!). Fic;io revogados o plano que baixou com o De
creto n. o 2.10!), de 20 de Fevereiro de 1858, c mais dis
posiçõrs em contrario. 

Palacío do Hio de Janeiro em 21. de Dezembro de 1863. 

Joaquim R11imundo de Lamare. 



'l':thella 1\ que Sl~ rt~fere o Decreto tleshl tlata, e o tle n.<> 
~.t OU, de ~O de Fevereiro de t 858, marcando os venci• 
anentos naensaes, que devem perceber os OfOeiaes !Uari• 
nhe!ros da Armada Nacional c Imperial. 

-----· I 
GRATIFICAÇÕES DE EMBARQUE. I 

I ~_,_ 

EU NATIOS llE 
F.ll TUANSPOI\TF. 

GUERRA. 
E N,\ VIOS mt DIS· 
POl\tniLIDAilE. 

GGADllAÇÕES. SOLDOS. _....._....__. ...... ________ 
_________ , 
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I 
I 
I 

l\Jestrrs de 1 . • ! 
classe •....•• 50~000 40~000 SO!fl\000 30:tfJOOO 60;';000. 

, I 
I 
I 

l\Icstel"S de 2. a 
I 

I 
classe ...•... 40!fi'OOO 30:t,6000 70:ff!000 20~000 150~000;! 

I Guardiães •.... 30\\1000 20~000 üOi':!OOO 1 O!fi'OOO, !~0;\1000 
I 

Obsm•vações. 

t.• Além dos vencirueutos acima designados, receberá/; 
os omciacs l\farinhcjros quando embarcados, uma ração, 
e as velas que lhes pertencerem, segundo a respectiva ta
Lella. 

2.• Os que tiverem exercício nas classes superiores ás 
suas, vencsráõ tambem as gratificações das referidas classes. 

3.• Os que embarca rem nos navios desarmados flCrce
bcrâõ, além do soldo, urna ração ccnf0rme as respcetivas 
tabellas, â exccpção dos que servirem no navio, onde es
tiver o Cornmandanle geral, os quars vcncnníii m111o 1'111-
bare::u.lo~ l'lll trnmporll's. 



'1. • Os Ontei;ws l\Iarinhriros, IJuer embarcados, CJUer dcs
Clll barcados, conlribuiráü com um dia de soldo em cada 
rnez para o 1\ sylo de In validos, na conformidade da lei 
u.• 51'•· de 28 de Outubro de 18t.8. 

5.• Quando tiyerem baixa para o hospital, perdcráõ, os 
descmbat·cados, metade do soldo, e os que se acharem cm
b<u·cados, sómente as maiorias e as rações do porllo. 

Palacio do 1\io de Janeiro em 24. de Dezembro de 1863.
J oaquim Raimundo de Lamare. 

--
tmCUETO N. 3. 20!:1-de 26 de Dezembro da 1863. 

Crl\a mais um Batalhao de lnfanteria da Guarda Nacional no Mnui· 
cipio da Capital da Prolincia Õó Piãuhy. -

Altendendo á proposta do Presidente da Província do 
l'iauhy, H1~i por bem Decretar o seguinte: · 

Artigo Unico. Fiea creado mais um Batalhão de Infante
ria da Guarda Nacional de seis Compnnhias, com a desig
nação de 27 do serviço activo, no 1\'lnnicipio da Capital 
da Província do Piauhy, o qual terá a sua parada no Juga~ 
qun lhe fôr marcado pelo Presidente da Província na fôrma 
da lei. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Jm.tiça, 
as~im o lenha entendido c faça executar. Palacio do Rio do 
Janeiro em vinte seis de Dezembm de mil oitocentos 
sr-ssenla c trcs, quadragcsiruo segundo da lndcpendencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Magcstadc o Imperador. 

JoãrJ Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

'1!!!!!1·-



DECRETO N. 3.210- dn 2G de Dezembro de 1863.· 

Crêa um Data lhllo d!' Infantaria do serviço activo da Guarda Na• 
cional, e uma Secçllo de Datalhllo da reserva no 1\lunicipio do~ 
t'ieõl, da Província do Pi3uhy. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província do 
Pianhy, llci por bem Decretar o Sf'guinle: · 

Art. 1. • Ficllo creados no }funiclpio dos Picos da Pro
víncia do Piauhy nm Batalhão de Inlbntaria do seis Com
panhias, com a designação do 28 do serviço activo, e 
uma Secção de Batalhão de dua!i Companhias, com a 
numeração de 4.• do serviço da reserva. 

Estes Corpos terão as suas paradas nos lugares que 
lhes rorem marcados pelo Presidente da Província na fórma 
da lei. 

Art, 2.• Fica derogado nesta parte o Decreto n.• 902 
de 28 de Fevereiro de 185~. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido o faça executar. Pa
lacio do ltio do Janeiro em vinte seis de Dezembro de 
mil oitt)centos sessenta c tres, quadragesimo segundo da 
Jndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagcstade o Imperador, 

J niTo lins Vi eira Cansan~ão de Sinim!ní. 

---
DEC:RETO N. 3.2H -de 28 de Dezembro de 1863. 

Orca a Receita e Dcspeza da 111m. Camara Municipal para o :ao no de 1864. 

llei por bem , de conrormidado coltl o art. 23 da I~oi 
n." tOS do 26 de Maio de 184.0, Approvar e mandar que se 
execute, pela maneira abah:o declarada, o O_sçaml'nf.o da 
111m. Camara Municipnl para o anno de 18fH. 

J.FI~ oE 186:1. r.\IITE n M. 



l-tecei ta. 

Art. 1.• E' orçada a 1\eccita da Camara do 1\Iuuicipi~ 
da Côrte pam o anno a que se refere o presente Decreto 
na quantia de seiscentos trinta e cinco contos trezentos no
venta o <1uatro mil rúis.................. 635:394~000 

§ 1. • Imposto de patente no consumo do 
aóuardcntc .....•.•.............. 

§ 2.• Dito sobre vinhos, licores e mais li-
quidos espirituosos .............. . 

§ 3. • Dito de policia ...........•....... 
§ 4." 1\"ovo imposto de scgcs, canos, car-

roças, etc................... . .. 
!!';) 5.• Licenças a mascates ..••........... 
!\) G.• l~óros de armazcns .............. ' .. 
§ 7 .• Ditos de tavernas ............... .. 
~ 8. • l>it.:>s de quitandas.. . .•.......... 
~ 9." lJitos do carros .................. . 
§ to. Ditos do carro~;as ............... .. 
Si 11. Ditos de terrenos da Camara ..•..... 
§ 1:!. Ditos de terrenos de marinhas e man~ 

gues ............•........•..••. 
% 
§ 

13. Laudemios de terrenos da Camara ... 
14 .. Ditos de terrenos de marinhas c man· 

guc:> ........•....•............. 
§ 15. Arrendamento de terrenos de mar i~ 

nhas .......................... . 
§ iG. Emolumentos de alvaràs de casas de 

~ 17. 

~ 18. 
~ 19. 
~ 20. 

~ 21. 

~ 22. 
§ 23. 

~ 24. 
%25. 
§ 26. 

negocio . ...................... . 
lndemnização por medição de terrenos 

de marinhas .......•••.•.....•.• 
Arruações ..........•....•......... 
Juros de apoliccs ................. . 
Ditos de quantias pertencentes ao Cú-

fre de der;osilos ..•..•........•.• 
Ditos de quantias pertencentes :.o co~ 

frc da Camara .•................ 
Prcmios de depositas ........•...... 
Rendimento dos talhos de fóra da 

cidade ...•....•.•.•..•........• 
Dito do aferições •.••...•.. , .•.•••• 
Dito da Praça do mercado •..••.•... 
Taxa sobro a venda do peixe pela 

cillad~ t f r .•. t I • I t t 1 I I t O t t o t t o t t ... 

50:000~000 

70:000~000 
21:000~000 

110:000$000 
22:00~000 
2:500~000 
1:500~000 

40~000 
150~000 

2:500~000 
3:000~000 

2:000~000 
30:000~000 

4:000~000 

8:000~000 

ü2:000~000 

50:000~000 
1:000~000 

804~000 

4:000~000 

2:000:tll000 
600~000 

100:tllGOO 
13:400~000 
80:000~000 

000~000" 
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.~ 27. Dita sobre naluralisações •.••• --: ...•• 
§ 28. Dita de licenças para festividades .•• 
~ 29. Producto dos gcncros vendidos .....• 
~ 30. Donativos •.•....••.•.••.• : . •.•...• 
§ 31. .:Multas policiacs .................. . 
~ 32. Ditas por infracçtíes de posturas ....• 
~ 33. Restituições e reposições ........... . 
§ ar,.. Cobrança da divida activa •.••••...• 
~ 35. Rendimento do Matadouro ..•.•...• 
!§ 36. Locação de terrenos nas praças e no 

Matadouro para toldos volantes ... . 
§ 37. Investidura de terrenos ganhos .... . 
S 38. Carimbos de carroças, carros, botes, 

barcos, etc ....••...........•.... 
§ 39. Aluguel de proprios mnnicipaes ..... 
~ 40. Licenças a despachantes .......•.... 
~ 41. Remlimento de calçadas ........... . 
~ 42. Saldo do nnno nnlcrior ........ , .. . 

JJespeza. 

300~000 
300~000 
100~000 

5:000~000 
8:000:ti!OOO 

35:000:JOOO 
~00~()00 

10.: QOO~OOO 
60.000:ti!OOO 

14:000$000 
300:tl000 

1:000$000 
850$000 
800;';1000 

5:000~009 
~ 

Art. 2.• E' Oxnda a Dc~pcza da Cilmara do Município 
da Cõrte para o anno, dr. que trata este Decreto, na quan
tia de seiscentos trinta c cinco contos trezentos noventa c 
.quatro mil rúis.................. . . .. . . . 635:394~000 

A saber: 

1
1.• Com a Secretaria ....... , ......... . 
2.° Com a Contadoria ................ . 

. 3.° Com o Thcsoureiro, Escrivão da re
ceita c dcsprza, Advogado c Pro-
curador .........•........••..... 

§ 4 .. • Com os Fiscaes c Guardas das Fre-
guet1as da cidade .•.•.•.....•... 

§ 5. • Com a dircctoria das obras . . • . •• 
~ 6.• Com o custeio do Matndouro ...•..... 
!li\ 7. o Com fóros de terrenos occupndos pela 

Camnra .......................• 
§ 8." Com diff,•rcntcs obras, sendo para cal

çadas 168:000:tt000; para estrndas 
c macadamizamentos 50:000~000: 
para :1tcrros !lO:OOO~OOO; para pon~ 
l"s 10:000!11'000; pnr.1 tn\Hnll!a~ 

17:600~000 
13:600~000 

30:760$000 
8:0~0~000 
7:828~000 

40~000 
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10:000~090; para plantio 10:000j, 
para ropai'O de proprios municipaes 
4:000:tfr000; para desapropriações 
6: 000~000 ; e para melhoramentos 
das ruas da Ilha de Paquetá 6:000~. 

S 9. • Com o pagamento da divida passiva .. 
·.~ 10. Com os juros do segundo emprestimo. 
~ H. Com a amortizaçllo do segundo em- -

prostlmo •.....•.....•.•..•..•.•. 
§ 12. Com a amortização o juros do em

presUmo cootrahido com o banco 
ltural e Hypothecario .•..••.•••.• 

~ 13. Com a mantença doa Africanos ...... 
§ U. Com custas a que está sujeito o corre 

municipal ...••.•..••.•• , •....•• 

~
, 15. Com despezas judiciaes ...•.••.•••.• 

fG. Com restituições e reposições •...•.• 
17. Com a impressão das actas, balan-

ços, etc ......•.•............... 
§ 18. Com levantamento de plantas ..... . 
§ 19. Com limpeza e irrigação das ruas e 

praças da cidade ...••..••..•....• 
S 20. Com o tombamento das terras da Ca

mara c marinhas ...•.....•.....• 
§ 21. Com o expediente, papel, livros, etc .• 
§ 22. Com despezas evcntuacs .••••.••••.•• 

314:000~000 
77~60 

2:76~0 

25:00~0 

110:000~000 
7:438~ 

4:()()(»PPOO 
2:000~000 
2:000~000 

3:800~000 
5001)000 

60:000J000 

500~000 
2:000~000 
8:310~305 

Art. 3. o Fi cão em vigor, como permanentes, quaesquer 
disposições dos Decretos dos orçamentos anteriores que não 
versarem sobre o orçamento da Receita e fixação da Despcza 
e que não tcnhão sido expressamente revogadas. 

O l\farquez de Olinda, Conselheiro de F..stado, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho do Ministres, Minlstro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, .assim o 
tenha entendido e faça cxeoutar. 

l'alacio do lHo de Janeiro em vinte oito do Dezembro de 
mil oitocentos sessenta c trcs, quadragcsimo segundo da 
Indepcndencia o do Imperio. 

Com a llubrica do Sua Magcstadc o lmpcradol'. 

Marquez de Olinda. 

-···-



J.)Et:RE'I'O N. 3.212- do 28 do Dezembro de 1863. 

rrrmitte a installaçllo, na Côrte, da Companhia Da oca ria- Drasilian 
~~~-- Port_~~uese IJ~nk -· debaixo de certas condições. · · · 

Attendendo ao que :Me representárilo João José dos Reis 
e Rodrigo Pereira F e li cio, direclores da Companhia_ Ban
caria incorporada em Inglaterra, sob a denominação de
Brasilian and llorluguese Bank, a qual foi alli organisada 
de conformidade com a lcgisla~ão por que se regem os es\abe
lecimentos bancarios na Grã-Bretanha na categoria de socie
dade anonyma; e de accordo com a Minha Imperial Reso• 
loção de 23 do corrente mPz , tomada sobre parecer das 
secç~Jes reunidas do lmpcrio c Fazcndn do Conselho de Estado· 
Hei por bem Pcrmillir que St'ja installado nesta Cõrto o 
dito Brasilian and Portuguesa Bank, cttjos estatutos vão 
abaixo publicados, sujcitando·se a Companhia ás seguintes 
condic;ões: 

1.• Que este Banco, além das operações de cambios, so 
limitará a razcr unicamente aquellas que folem permiltidas 
aos Bancos de descontos c dcpositos, creados no lmperio du 
Brasil por autorisac;ão do Poder Executivo, c actualmenlo 
são as constantrs do § 3. •, art. 1. •, do Decreto n. 2. 711 de 
9 de Dezembro de 1860, ficando o mesmo obrigado a publicar 
pela imprensa, dentro dos primeiros oito dias de cada mez, o 
balanço explicado das operações ctTecluadas no mez anterior. 

2.• Que a Companhia do Brasilian and Portuguesc Bank, 
submetterá á administraçlio deste estabelecimento as Leis e 
Uegularnentos, que regem no Brasil, ou regerem no futuro os 
outros estabelecimentos da mesma natureza, fundados por 
sociedades anonymas. 

3.• Que as questões suscitadas no Brasil, entre terceiros, 
c a administraçlio desse B11nco, ou de suas agencias, serão 
submettidas á'dccisio dos Tribuuaes brasileiros. 

4.• Que o mesmo Banco não dará começo ás suas operações 
antes de ter em caixa 25 •;. de seu. capital, e do haver 
preenchido por outra rarte as formalidades exigidas pelo art. 
4.• do referido Decreto n. 2.7l1 de 19 de Dezembro do 
1860; fazendo, outrosim , publicar nos jornaes de maior 
circulação desta capital, as Instrucções regulamentares quo 
o conselho director, estabelecido em lnglalerra,. tiver dado 
aos directores no lUo do Janeiro, repetindo-se essa publi
cação todas as vezes que tacs lnstrucções forem alteradas 
ou modificadas. 

5. • Que a duração do Brasilian and Portuguese Bank no 
pleno exercício de suas runct.ões será de 20 annos , se o 
Governo Imperial não autorisar opportunamcnlc a prorogação 
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deste prazo, dliranle o qual nenhuma alteração dos actuaes 
estatutos poderá ter execução no Brasil, sem a prévia appr<r. 
vação do mesmo Governo. 

6.• Que o Governo Imperial poderã nomear, quando 
julgar conveniente, um ou mais Commissarios, para o Om 
de examinarem os livros, c o estado dos ncgocios do referido 
Danco; tendo o direito de ordenar a liquidação deste esta-; 
belecimento, e declarar dissolvida a associação a qpe çlle 
pertence, quando rôr provad3 a Ni818ÇãQ do t~ma OQ m~is 
clausulas acima indicadas. 

O marquez de Abrantcs, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocio& 
Estrangeiros c interino dos da Fazenda e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, assim o tenha enlrndido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte ojto de 
Dezembro de mil oitocentos sessenta c tres, quadragcsimo 
segundo da lndepcndcncia e do Jmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. 

Jlarquez de Aúran-tes. 

E<otattat:Js d:l 03n~o BrasHch•B c Po:rt!lgucz :D"-imltado. 

1. A Companhia denomina-sc-Ganco nrasilciro c Por
tuguez Limitado. 

2. o O Escriptorio principal da Companhia ó em Inglaterra. 
3. o Os fins para que a Companhia se est11bclccc são tirar 

proveitos por meio dclla, c para esse ciTeito. 
1. o Fazer nego cios de Banco de Emissão c de De

posito, c t<•dos outros ncgocios bancarjo:; no 
Drnsil c Portugal, c n'outras partes, e-

2 • Excrcet· no Brasil c PortiJgal, c n'outras partes, ou 
Sl'ja como principal ou como agente, todos os 
nq~ocios que pertcnção a operações bancarias, c--

3.0 Adiantar dinheiro sobre penhor, ou de outra sorte, 
negociar em títulos de credito, e dispOr delles, c-

4." Fazer descontos, comprar c vender metaes preciosos, 
juros, c cambios, c-

B.o Geralmente todo trato de ncgocios monctarios, e-
6. • l,ara esse lim aceitar, ou obter, possuir, e cumprir 

os termos c condições de quacsquer Decretos, con
cessões, poderes, direitos, ou prhilegios, que tenhiio 
sido ou forem concedidos pelos Governos do Brasil 
ou de Jlot·tugal, ou por outras quacsqucr Auto
ridade~, rm reh11;1io á Pmprrza da Companhin, c-
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1." Fllzer tudo isso e o mais, assim ou divcr:>o, que·· 
a Companhia possa occasionalmcntc julgar occur· 
rente ou conducente para a obtenção daquolles 
objectos respectivamente, ou quo de resto lhe 
possa ser vantaJoso ; não cmprehcnderá comtudo 
n Companhia cousa alguma em que a responsa
bilidade limitada dos· accionistas possa pre
judicar-se. 

4. • A responsabilidade· dos Accionistas é limitada. 
5. o O Cápilal nominal da Companhia é do & t.OOO,OOO, 

dividido em 50,000 Acções de E 20 cada uma. 
Nós, cujos nomes c moradas vão adiante declarados, de

sejamos formar-nos em Companhia, na conrormidade destes 
Apontamentos da Associaçao; c cada um por si concorda 
em toma~· o numero dé acçõcs do capital da Companhia que 
se acha designado adiante dos nossos rcs(lcctivos nomes. 

l'iumcro de Accões 
Nomes o momdus dos subscriplorcs. que cada uni 

toma. 

1. • \YILLIAli BEYAN, 2, Laurence Pountm·y 
Hill, Londres, .:Xegociantc.. . . . . . . . 300 

2.• GÉORGE Tuol\IAS BnooKING, 64, Old 
Broad Strcct, Lolldrcs, Negociante.. 250 

3. o J.\J\tts 1\lc. GtWUTIIER, 3, Crosby Squarc, 
Londres, Negociante........ . . . • . . 300 

4.o AliTHun Bli:RNARD WmTE, 9, Broad 
StrceLBuildings, Londres, Negociante. 300 

5. o JoÃo JosÉ nos HEI~, 22, Hanove•· Square, 
no Condado de l\Iiddlm•ex, Negociante. 300 

6.• FnEDERICK YoULE, t!)5, Fenchurch 
Strcet"Londrcs, Negociante. r•.... fOO 

't. o frt~DEIUCK llo:mw AUJ, de 'Vimbledon 
Common, no Condado de Surrcy, 
~cgocianlc...... . . . . • . • • . . • • . . • . 500 

~atado aos 20 dias do mcz de Julho do 1863. 

'Jesôcmunha das assignnturas supra, 

UOBER'Í' B. UPTON, 

2,050 

20, Austin Frian, Londr:e:;. 



Forma-se o Banco com o objecto de rstabelccer c con
duzit' os ncgocios de Banco de Emissio e Deposito no Brasil 
e Portugal, c n'outras partes, e lodos os mais ncgocios 
mencionados nos Apontamentos de Associação. 

O domicilio do Uanco será em Londres. 
A Direcção em Londres lerá a seu cargo a inspecçãó e 

gcrencia do Banco, sujl'ita ás asscrnbléas gcracs dos accio
nistas que tiverem lugar em Londres. 

Haverá uma Direcção local estabelecida no Uio de Janeit·o, 
para gcrit· os negocios do Banco no Brasil. 

Poderá haver Filiacs ou Agencias do Hanco em outros 
locaes no Brasil c Porlug-tl, e n'outras partes. 

Concorda-se, portanto, no seguinte: 

r. -JXTF.Rl'RETAÇÃO, 

Art. f. • Na interpretação deste instrumento, as seguintes 
palavras c expressões têm as seguintes significações, excepto· 
quando o objecto ou contexto as exclua. 

(,t) « O Banco >> quer dizer « O Banco Brasileiro e 
Portugucz c Limitado. » 

(B) << O Reino Unido >> quer dizer o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda. 

(C) << O Governo ll quer dizer e comprehcnde os Go
vernos do Reino Unido, do Brasil, c Portugal, cada 
um respectivamente. 

(D) << O Estatuto l> quer dizer e abraça a Lei Jas Com
panhias, datada de 1862, c qualquer outra lei que 
na occasiiio se achar em vigor concemcnte ~ 
Companhias Anonymas, ou Gompanhias Bancarias, 
c aiTcctando o Banco. · 

(E) « Este Instrumento >> quer dizer e comprehende 
os Apontamentos de Associaçllo do Banco, estes ar
tigos de Associação, e os regulamentos do Banco, 
que no tempo estejão em vigor. 

(F) <<· llesoluçno Especial )) significa uma Resolução 
especial do Banco na conformidade do §51 da Lei 
das Companhias, datada de 1862. 

{G) « Capital » quer diwr o capital do Banco em 
qualquer occasião. 



Jl) r< Arç0f's \) crner tlizer as Acç.ies do nanro f'IH 

qualquer !'•poca. 
(T) (( ()ircctorm )) quer diZCI' os Dircetores dn nalltln 

em qualquer occasião, ou, corno seja o caso, o!{ 

nirrct.orPs reunidos em !\lesa. 
(fi) ,, Fiscacs, ». « Hanquciros, n « Socrf'lnrio, >> quer 

dizer os respectivos Empregados do Banco em 
. qunlquPr época. 

(l.) <C Asscrnbléa Ordinaria >> quer dizer nmn reuni;io 
ordinaria geral do Banco, devidamente convocncl:t 
e cnristilnida, C qualquer SCSSÜO dclla que ft.f adiad;1. 

{lli) « Asscmbléa Extraordinnrin >> quer dizer uma 
rcunii'io geral cxtraordinaria do Banco, dcvid<tnu·nlt~ 
convocatla c constituída, c qualquer scs:;ão dclla 
qne tenha sido adiada. 

(N) cc Asscmbléa Geral » quer dizer uma reuniilo or
dinaria ou cxtraordinaria. 

(O) ('( Dircrçiío » quer dizer a reunião em LonurPs 
elos ])ireclorcs, drvidamente convocada c c:on~ ·· 
lituida, on tnmbem 1 os Dircctores reunidos eu1 
l\lesa em Londres. 

{1,.1 D d . c< it·ccção nrasi!cira >> quer izcr uma rrun ;<in 
dos membros da Dirccçiio nrnsilcirn, dcYidamrntn 
convoct~da c constituid!l 1 ou, n'onlro c;tso 1 os 
membros reunidos em Mesa nrasileira. 

(Q) « Escriplorio >> quer dizer o Escriplorio Principal 
do Banco em qunlquer ôpoca. 

(R) « Sello » qner dizer o Scllo ordinario do U.:Jnco 
em qunlqner tempo. 

(S) r< 1\lez >> qu'lr dizer qualquer mez elo anno. 
(TJ Palnvras significando súmcnlo o numero singul<tr, 

incluem o numero plural. 
(r') Palavras signillcando súmcnlc o nurrlf'rn plural, 

inclnenr o numero sinp;ular. 
(JV) Palavras ~i~nificando súrnr.ntc o genero mas!'nlinn, 

inclw~rn o gPneru feminino. 

H.- (0:\:'.TilTII.::\o. 

Art. 2.• Ü.i artigos U;l Tabelb ,\ da IPi th; Cornpauhi..1~, 
datada de 1862, 11iio lcr;iu <~pplic:t~ilo a P~k Bau!·o, 111:1:; 
em seu lugar adoplar-st·-ha o wgninto lkgnhllH'n!o, su
jdto lo1lavia a re\ogaçiio e a!tcTac,-:io ec;JIHJ S\' acl1a l••u
lidenciado por et-lc Itbfruilll'lllo. 

LEIS llE f81j3. 1·.\HJJ' J1 ~=~. 



A ri. 3 .. : O Rnnco e sn~> rrgul:Jmentos, pelo qur toca :to 
lmperio do Hn1sil e Heino do Portugal resp•·clivamrntP, 
:~crão sujeitos ás diiTercntcs disposições no tempo \>igentcs 
dos Governos Imperial Rrasileiro e Jtcal Portuguez, Decretos, 
concHssões, ou Regulamentos que possão na occasião ser-lhes 
applicavcis ou que aiTectem o Ronco. 

Art. 4.0 Se a Direcção julgar convcnienle, podcr;i o 
Banco ser registrado no Brasil e fortugal t·especlivamente 
como Sociedade Anonyma ou por outro qualquer meio ser 
posto ao alcance das leis do Brasil c de Potlugal rcs,pcc
tivamcnte, que srjão applicaveis ao Banco. 

Art. 5. 0 A Constituição do Banco, no que toca ao Brasil 
e Portugal respectivamente, póde em qualquer tempo, de 
accordo entre o mesmo nanco e o Governo, ser modificada, 
mas não de maneira que prive os Accionistas, ou qualquer 
rlcllcs, da vantngern de responsabilidade limitada á som ma 
que em qualquer tempo cstiyer pot· pagar das suas rcs
J'i"Ctivas acçües. 

Art. 6.0 A Constituição do Banco póclo em qualquer 
i•poca, com sancção de uma rrsolução cspccinl, modificar-se 
da maneira que a Dirccção julgm· conducente aos interesses 
1lo mesmo Banco, c para esse fim podrr-se-ha requerer 
qnnlquer Lei do Parlamento, Alvará, Lei especial, De
rreto, 1\cgnlamrnto, oH outro qualquer Acto do Corpo 
J,rgislalivo ou Administrativo, s(·gundo o parecer da Di• 
1Tcçfio. 

!JI.-~EGOCIOS. 

Art. 7.• Os negocios do Banco comprchendcr:íô rodos os 
que se cspecifieão no'! Apontamentos de Associnçlio, c todos 
o:. assumptos incidentes, podendo começar logo que a 
Direcção o julgar conveniente, não obstante não estar subs
cripto o todo de seu capital. 

Art. 8. o Os ncgocios serão copduzidos sob a inspecção 
c a gcrcncia da Dirccção, o na conformidade dos regula
mentos que a Direcção prcscrev3, sujeito isso sómente ã 
liscalisação das asscmbléas geraes como so providencia 
neste Instrumento. 

Art. 9. • A gerencia principal e superintendcncia geral 
dos ncgocios do Banco terá lugar em Londres. · 

Art. 10. Haverá uma Dirccção Brasileira no Rio de Janeiro, 
onde os ncgocios do Banco serão conduzidos emquanto 
l'or uma resolução especial se não determinar o contrario, 
t! havrriÍ tamhcm Dircrçiirs locars ou Agrnrias, Cunmli5-
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sõ,~s lor:aes, ou Fili11rs, no Brasil, c Portugal, ou n\1utras 
partes fóru do l\eino Unido, segundo a Dirccção em qualquer 
tempo determinar. 

Art. 11. Ninguem, excepto a Dirccção, o a Dirccção local 
B.-asileira, •JU.. qualque1· outra Ditecção l9cal e mais pes
soas expressamente autorisadas pela Di1·ecção, e obrando 
dentro dos limilcs da a.utoridade a eHes dada pela Di
rccção, poderá passar, aceitar, ou. endossm· qualque1· Nota 
Promissoria, ou Letra dil cambio, ou qualquer outro papel 
de credito negociavcl, por parto do Banco, ou ceh•bmr 
outros quaesquer contractos dos quaes resulte qualqum· 
nsponsabilidado do Banco, ou de outra sorte se empenhe 
o credito do Banco. 

Art. 12. A Dirccçiio fará r.c;;-ulamcntos que determinem 
&. l'ecepção, cu~todia, o pagamento de dinheiros l>crtenccnl: s. 
ao Banco, quer c:n Londres, que•· no !tio de Janeiro, ou 
n'outra qualquer parte;. c emquanto taes rrgulameutos 
estiverem em vigor obrigarúõ á Direcção c Dirccton•&, a 
Direcção Brasileira, c outras Direcções locacs e seus membros, 
.\gencias, ou Commissõcs locacs, Empregados, c serventes 
dQ Banco. 

lV.-ESCRII'TORIO. 

Art. 13. O Escdptororio será situado em Thro~morton 
Strect, N. • 21, na Cidade de Londres, ou em outro qnal
quct' local na mesma Cidade que a Dirccção em qualquer 
tempo dt>signar. 

1\rt. H. Haverá Escriptorios Filiacs, Casas Bancarias, ou 
Agencias no Hio de Janeiro, l1orl:.Jgal, ou em outras loca~ 
lidades que a Direcção fixar 

Art. 15. O Escriptorio Principal, ou Casa nancaria do 
Hll nco no nrasil, SCi'Ú nu Bio de Janeiro, até que por UlllJ 

l'!!SO!ução especial se determine o contrario. 

V.-PRDIEIROS Elll'REG.\DOS. 

Art. H3. 0> Srs. 'Villíam B1wan, Geo1·gc Thomas Broo
kin;{, J uhn Knowles, James 1\lc Grouth1~r, Frcdcrik Ho
dewald, c Arthur llernard 'Vhitc, se1·ão us primeiros c 
urtuaes Di reetores. 

Art. ti. Os Srs. Hodrigo Pereira Felicio, c Joi'ío Josú 
d.>s ll':is serilo dou~ d•Js primeiros mombrvs da Direr~~'l.t' 



Jtr;hilr·ira. c ca:la um dt>liP;;, quando ~~sfiv<'l' Plll Lomln,.;, 
!t'rú din•ilu, 1:.1:-t!flid,'}, a !ilwr pa:-lc da JJirecçiw . 

. \rl. 1.:5. v U Loudon Joir.L Stodc Bank " s:.:rá o pri: 
Jltearo e adual Banqueiro . 

. \rt. J!J. Os Srs. [ptons, Johnson & Upton serão os 
pnmciros c adwws .\dvogados . 

. \rt. '!O. 0.; ~rs. EdwM<l Lloycf, .l<lhn Silva, Junior, o 
.lo!tn \' uuns, ~cri\ o os primeiros e attuacs Fiscues. 

Yl.-C.\l'lT.\L· 

.\rt. 21. O Hatl('O poderil cru quah[Uf'l' tempo, mcdianl<t 
nnaa resolw:üo e~pcdal, <.~ugmcnlar o rapilul por emissão· 
de llO\'as Dr.\·-c)es • 

. \ rl. :!::!. (]uu!q ucr r a pila! levantado rn<'diantc novas acçõcli, 
eXl'C!Jlü (} Ui.llldO a as~emh!êa geral do Uaneo ddPI'IIJÍUaf U 

contrario, será consttlcrudo como parte du capital origi
••ario, e como tal sujeito em tudo ;Ís lllesma:; disposi~ões, 
1'0 <!lW loca iÍ :;.ali;;JiiÇàO de (JI'CSIU<_:tlt'S, OU COIIHIII~SO d<l 
<ic::ue~ por I'Jlla tk p~1garnenlo, ou d'oulro modo, como su 
tiv<~SSI) sido parte do caDil<JI origiraario. , 

Art. ~:J. A SO!Ilf!El de· novo C<Jpital em qtwlc:uer tC!ll!"JO, 

!'n.q:n!l!o o Banco tlll assl~mLiéa geral sobre u creac;l\o 
ddh ui1<l determilllll' o Clllllrario, serú di•;idida de wa
t:•~ira Ld quu po·;sa repartir-se prupGrdonnlmcute [Jclus 
<tc;:ioni:;l;ls que enli.to exislirelll . 

. \rl. :!í. A~ no\'JS acções no primeiro caso, a não ser 
que o lbuco em as;cmLI~il geral solJrc a crPnçfio ddlas 
dctc~nuiiJe o contrario, serão olferccidas pela Dirccçno ao:> 
acrionis~as na proporção do numero das sUi,l::! rcspecli\'a:> 
acnics. 

:\rt. 25 .. \s novas acçõcs que não forem toowdas pelos 
at.:·~ionbtas poderão ser passadas a outras pessoas, o soL as 
rvulli<:0es que a JHrccç:lo julgar conveniente. 

Art. 26. Todavia, se o llanco, depois de ter ligado a 
quaesquer acções novas qualquer prefercuçia ou garantiu, 
ou outro privilegio especial, crcm· mais acçõos, os possui
úon!s das novas acçües ús quacs o privilegio especial es
tPja ligado, não terão direito a s.erem-lhcs o!Terecidas 
JW\'l1S ae~iies, P-x.cepto se o Banco em asscmbléa geral de
terminar o eonlrario. · 

Art. 27. Snh as cl;lllsulas do Estatuto, c com autorisaçilo 
dn uma rcsu!uc:.ão especial, e consentimento de tres quartas 
rarks t.ln uumero do:; posmidores de todas as aq·üt•s, ull 
<','rlL' l"".l'.:! C•. :'u•:c·~1·:r> f.oJtL·~ as <\<:'~úr~ de fl\ll'lfflltr cb~:oc; 
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ou la •nbcm to!las as acçõcs da n~spectiva classe por1er1'ío sPr 
con~olhladas em um numero mais pequeno de ac~~ões, ou 
pelo que respeita ás acçõos inteimmcnte pagas, ser con
vertidas t•m fundtl, 

Art. 28. A Dirccção em qualquor tempo póde tomar 
empl'estado quacsquer sonunas sobre Bonda· ou Vebentures, 
ou hypothec<•r a tal razao de juro, c taes condições quo 
jul~uc couvcuicntc. · 

• 
Yll.-l•'UXDO DE RESERVA. 

Art. 2H. Qualqtll'l' pnt·ç11o, ou sPja do capital, ou do 
rendimenl11 du llanco, ou de ambos, poderá set· post.t de 
Jlarle como fundo de reserva, segundo umd assembléa geral 
o determine. 

Art. 3U. Pill'a igualar os divid1mdos, poderá sempre o 
Banco, aulorisado por urna assembléa geral, e mediante 
rccommendação da Dirccção, applicar qualquet' pa1·te do 
fundo de reserva á conta do reud;mento. 

Art. 31. A Din•cç.iío puderá sempl'e pôr de 11arte quaes
•.pwr sommas do Banco qlle julgue necessarias para fazur 
lace aos encargos do llanco. 

Vlll. -El\ll'llEGO DE Dl~IIEIROS. 

Art. 32. Todnll as sommas levadas ao fundo do reserva 
.c todos os outros dinheiros do Banco de que t!sle não ca
recer para fazer qualquct' pagamento, poderão ser empre
gados ou deplltlitados por ordem da Dirccção, em fundos 
do paiz, estrangeiros, ou de Governo Colonial, bens de rab<, 
pessoaos, ou em outros títulos do credito ou valores, como 
<1 Hirccç.iio julg-at· em propria oecasiiío conveniente, c ondo 
a Dirccç.ão o jul~ue a pl'Oposito; taes empregos ou dcpositos 
se poderão fazer em nomes de Depositarias. 

Art. 3:1. A Dirccção podt~rá sempro conservar em corro 
dos seus bJnqueiros o Sllldo que julgar conveniente, c não 
obstante qualquer desses banqueiros sor Director. 

lX. -.\SSE:UllLEAS GERAES. 

Arl. 3L A assembléa ordinaria lení lugar annualmrntn 
em L,HHires, ú hora e dia de cada anno •1ue a .l>ircf'•Jw 
cada H'Z •J(!~i;;rur 
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Art. 35. Porém até que a assembléa geral delel'mine 
o contl'ario, a assembléa ordin!lfia terá lugar no mez de 
:Maio de cada anuo. 

Art. 36, A primeira assembÍéa· ordinaria terá lugar U() 

mez do Maio de 1864-. 
Art. 37. Uma assembléa extraordinaria poder á em qual

quer época ser convocada pelos Direolores por sua prop.:ia. 
resolução. · 

Art. 38. Uma assembléa exh'4ordinaria será convocada. 
pelos Directores todas as vezes que qualquer numero do 
accionistas, não menos de df>z, -e pô'Ssuindo todus juntos um 
numero não inferior a 10.000 acções, o exigirem, decJa...., 
t·ondo plenamente na sua rcquisiçao, que<deve ser assignada 
e entregue ao St>cretario, ou d,•ixada no escriptorio para, 
ser presente aos Directores, o objecto da reunião. . -

Art. 39. Todas as vezes que os Dlrectores deixarem, 
por espaço de 14 dias depois da entrega de uma tal re..:_ 
quis.ição, de convocar a assembléa de que se trata, os signa
tarios de tal requisição, ou quaesquer accionistas em nu
mero de dez, pelo menos, e possuindo uma ~fuma no total 
nllo inferior a 10.000 acções, poderão póf si CQDVOCar a 
asscmbléa. 

Art. 40. Todas as assembléaq geraes terão lugar em Londres. 
conforme os Directores ou accionistas convocando a assembléa. 
designarem. 

Art. 41. Tres accionistas constituem asscmbléa para 
uma reunião geral, para elegerem Presidente da assernbléa.._ 
para declaração de um dividendo recomme11dado pelos Di~ 
roctores, e para o adiamento da reunillo. 

Art. 42. Excepto para estes fins, qualquer outra ns
sernbléa geral é constituída quando .:eunidos dez accio •. 
nislas. 

Art. 4.3. Nada se poderá tratar em assembléa geral olguina 
se o numero necessario para doliber·ar não estiver presente 
á abertura e encerramento d<1s delibt>ra{·ões ; e a dcelar·açfio 
do um dividendo rccornmendado pelos Hirect!m~s não lt'rá 
lugar sem terem deconido, pt'lo menos, t 5 minutos dt'J>Ois. 
da hora lh:aria pHra a reunião. 

Art. 4'~. Se dentro de meia hora depo.is do tempo fi. 
:xado para a reunião, o numero sufficieute para deliberar 
não se achar prcst>nll!, a reunião, se tiver sido convocada · 
á requisição dos accionistas, será dissolvida, e n'oulro qualquer 
caso será dissolvida se não tiver siJo adiada. 

Art. 1,5, Se em qual(1uar reunião que tiver sido ante· 
riormente adiada, o numero sulncientc para deliberar não 
se achar presente dentro de meia hora depois do tempo. 
tl.~ado para a rcuuhln, bcrú c~tu di~St'lvid'l, 
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Art. ~6. O Presidente, com o conscnlimoolo da assembléa, 
podP.rá adiar qualquer reunião da um dia para outro, e 
de um local para outro, porém o adiamento não excederá 
no todo . a trcs mczcs, a contar do dia da convocação da 
reunilio originaria. 

Art. 4.7. Não se poderá 'trator de outros negocias n'oltllt 
reunião adiada senão dos que ficárão por concluir na as~ 
scmbléa geral, cujo adiaTMnto teve lugar, e que podiilo ter 
sidà tratados naquella reunião. . . 

Art. 48. Os Directores que convocarem qualquer assem• 
bléa geral, e os accionistas Q\te igualmente convocarem 
uma àsscmbléa cxtraordinaria, deverão dar aviso previa pell> 
menos de sete dias, e não mais de quinze dias, para a re
união. 

Art &9. Todas as vezes que uma assembléa geral tiver 
sido adiada para prazo maior do que sele dias, os Directores 
darão aviso, pelo menos, quatro dias antes da assembléa 
adiada. 

Art. 50. 0;;&\oiso convocando uma assembléa geral con· 
tar-se-ba excluindo o dia de tal aviso, c incluindo o dia 
da reunião. 

Art. 51. Avisos convocando assembléas geraes ou seus 
adiamentos. seriio dados por annuncios. especiftcando a hora 
e IocJI da reunião, e publicados nos Jornaes que a Direc ... 
ção julgar conveniente. . · 

Art. 52. Os Directores ou aeeioniatas que convocarem 
uma assembléa geral, poderão lambem, se o julgttrem ~ 
proposito, dar avtso aos accionistas rt>gistrados como re$i" 
dentes no Reino Unido, por meio de circulares, 

Art. 53. N'uma asscmbléa exlraordinaria não se poderá 
tnHar de outros negocias, excepto aquelles que tiverem &ido 
especil1cados no aviso convocatorio. 

Art. 5t. Em todos os casos em que. segundo este ins• 
trumento se der aviso de qualquer asscmbléa geral, o annun4 
cio e a \)lrcular espcciflcaráõ os nrgoclos. 

Art. 55. Tnes circulares poderão ser enviadas pelo Cor
reio, como carta dirigida ao ac!:ionista, segundo a sua mo~ 
rada, constante do Registro; e se tiver sido assim mandada, 
"Considerar-se-ha como a elle entregue no dia em que o 
Correio a deveria entregar na direcçllo indicada na carta. 

Art. 56. A falta de recepção de aviso de uma reunião 
geral por um accionista não alfcr.ta a valid11de de qualquer 
acto dessa reunillo. 
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X.-l'ODERES DAS ASSEllntÉ,\S GERAES. 

Art. ã7. Toda assembléa geral que parn esse fim recelll"f 
:~viso poderá despedir qualquer nlrectnr ou Fiscal por Jn<Í 
conducta, n"~ligcncia~ incapacidade ou por outra causa quo 
a assembU•a julgue sufficiente; poderá prerncher a \'aca ... 
tura de Dircctor ou Fiscal, fixar a remuneração dos Fiscars1 
o numero de Directores e sua remuneração; com tanto que 
esta não fique reduzida abaixo da mínima remuneração esta
belecida por estes artigos de associação, excepto com o con
sentimento mencionado no art. 12!~, e conformando-se ;í~ 
clausulas deste instrumento, poderá em geral decidit· ~obre 
quaesqucr negocios que pcrtenção ou Sl'jão relativos ao Boneo. 

Art. 58. Uma assembléa ordinaria póde sem aviso algum 
'Para esse fim, eleger Ditectores e Fiscaes, receber no todo 
ou em parte, adoptar, e confirmar as Contas, Balanços c 
Relalorios dos Dircclores e Fiscars rcspectivttmente, decidir 
qualquer recommcndação dos Uircctores ácerca de f}lftllquer 
dividendo; e conformando-se ás clausulas deste insh·um€nto, 
pódc em geral discutir quaesquer negocios do Banco, ou qua 
lhe digão respeito. . 
. Art. 5!J. Quando qualquer asscmbléa geral, mcdionlc 
resolução especial, tiver decidido um augmcnto do capital., 
as assem bléas, ou quacsquer outras asscmbléas geracs po
derão por uma resolução especial determinar a cxtensiio de 
tal augmento por meio de emissão de novas acções, as con• 
diçõcs em que se ha de augmcntar o capital, c o tempo, 
mode e condiçõos em que taes acçõcs devem ser emitlidas, 
e como o premio das novas acções, se o houver, devo ser 
applicado . 
. Art. 60. Quaesqucr assembléas geracs que determinarem 

as condições com que as novas acções devem ser emittidas; 
poderão decidir· que as novas ncções srj:ío de uma ou mais 
classes, c poderão dJI' ~. estas novas acções ou ás novas 
ucçõ;)s de todas ou de quacsquer classes, qualquer privile
gio especial relativo ll divid2ndo ou juro com preforcncin 1 
garantido, fixo, fiuctuante, remível, ou de outra fôrma, bem 
como poderá ligar-lhe ou pôr-lhe quaesquer condições ou 
rcstricçõcs ispcciaes. · 

Art. GL Se depois de qualquer assembléa geral que tenha 
decidido a emissão de novas acções, aco~tecct· que todas a§ 
nnvns acções não fossem crnittidas, qualquer asscmbléa 
geral poderá determinar que as novas acçõcs que se acha
rem por emillir não Sl'jiío cmittidas, mas sim cancclladas; 
ou poder:í dderrninar quafrtucr altcr·açiio das condiçCil'S com 
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IIUO as novas acçõcs não emittidas o sejão, ou dos priü
lcgios especiaos ou rostricçües annexas ás novas acções nllo 
cmillidas. 

Art. 62. Quando quaesqucr assembléas geraes tiverem 
decidido por meio de uma resolução especial qualqum· im
mediata ou futura conversão de acções em fundo, as assem
blêas geraos ou outras quacsquer assembléas poderão, por 
especial resolução, estabelecer, como julgarem conveniente, 
as regras para levar a oiTeilo a conversão, ou pa1·a lodos 
os negocios oecurrontcs. 

Art. 63. Na intelligencia, porém, de que nenhuma reso
lução especial para augmento do capital, e nenhuma reso
lução para a conversão de quaesquc1· acções em fundo, 
que aiTectem a emissão de quaesquer novas acções, será 
passada sem recommendaçüo prévia da Direcçilo. 

Art. 6'1.. O Banco, em assrmbléas geraes, poderá sem
pre, por uma resolução especial, alterai' c fazer novos regu
lamentos que subslituão ou additem quacsqner regulamen
tos do Banco, quer se conten hão nestes artigos de associaçlle, 
quer não. 

Art. 65. A autoridade d~ assembléas gcraes em todos 
os tempos para alterar c fazer novos regulamento~ que 
substituão ou additcm qmw.;quer reguhnnentos do Banco, 
eslender-se-ha a poder autorisar toda e qualquer alteração 
deste instrumento, excepto sómente os regulamentos do 
Jlanco quo estabelecem o limitte da responsabilidade dos 
accionistas c a parte pi'Oporcional da responsabilidade dos 
accionistas, o seu interesse 'nos lucros do Banco, c o lllinimo 
da remuneração dos Dircctores, os quaes regulamentos ex· 
ceptuados serão portanto havidos corno unica l'rgra fun
damental e inalteravcl do Banco, sclvo o que se estabelece 
pelo art. 12!~; porém o Bunco é responsavel por todas as 
resoluções especiaes sob qnc quacsquer acçõ1•s tcnhlio sido 
lllllitlidas com privilcgios co;peciaes, -e lodos novos regu
lamentos do Banc'.l terão ciTeilo nessa conformidade. 

Art. 66. Duas assemb!éas geracs extraordinarias que te
nhão tido lugar successivamente dentro de trcs mezes, por 
uma resolução passada, pelo menos, por t•·cs quartas pnr
tcs dos votns dos accionistas votantes em cada asscmhléa, 
podcrú decidir a dissoluçiio do Banco, o tempo, modo e 
comliçõcs com que tal dissoluçiio deva ter lugar. 

XL-l'ROCEDI~IEHOS EM ASSElUDL~;AS GERAES. 

Art. 67. Em qualquer assembléa geral o Presidente da 
Direcção, ou, duranlc a sua ouscncia, um Director eleito 

LEIS DE 1863, PAI\TE li 56, 
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pelos accionistas presentes, ou durante a ausencia de todos 
os Diret:tores, um accionista eleito pelos accionistas pre
sentes, tomará a presidencia. 

Art. 68. Em qualquer assembléa ordinaria em que qual
quer Directór tenha de sahir da Direcção consei'Vará o seu 
lugar até a dissolução da assembléa; então se demittirá .. 

Art. 69. O primeiro trabalho em qualquer assembléa 
geral depois de tomada a presidencia, deverá ser a leitura 
da acta da ultima sessão; e se á assembléa parecer que 
a acta não fôra assignada conforme o estatuto, será assigna
da, depois de ter sido achada conforme, ou emendada, pelo 
Presidente da nssembléa em que fôr lida, e será sellada 
com o sello. 

Art. 70. Todas as questões quo tenbão de ~ter decididas 
por qualquer assembléa geral, salvo sendo resolvidas sem 
discrepancia do votos, serão decididas por simples maioria 
dos accionistas presentes á sessão, e a não ser que so exija 
escrutinio, serão decididas por acclamação, excepto, porém, 
quando por este instrumento fôr determinado o contrario. 

Art. 71. Toda resolução especial, e toda questão cuja 
resolução por este instrumentó não fôr determinado seja 
resolvida por outra fó1·ma que pela simples maioria dos 
accionistas presentes á assembléa geral, serão decidirJas 
por esc•·utinio, excepto se forem resolvidas sem discrepan-
cia de votos. . 

Art. 72. Haverá escrutínio sobre qualquer· resolução do 
uma asscmbléa geral, se fôr pedido, pelo menos, por dous 
accionistas, ern seguida á declaração feita pelo Presidente 
da assembléa do resultado da votação por acclamação, o 
tambem antes da dissolução ou adiamento da assemblfla, 
a pedido devidamente assignado o entregue ao Presidente 
ou ao Secretario de accionistlls que possuão juntos 100 
acções, pelo menos. 

Art. 73. Em qualquer assembléa geral, salvo que se 
requeira escrutínio sobre qualquer resolução, a declaração 
feita pelo P1·esidente sobre o resultado da votação, e o 
assento a esse respeito na acta dos trabalhos da assem
bléa, serão prova sufficiente do facto assim declarado, sem 
prova do numero ou proporção dos votos dados a favor 
ou contra a resolução. 

Art. 7~. Se o escrutínio fôr requerido, terá este lugar de 
tal fórma, o em tal local, e immediatamente, ou em .tal 
occasião, dentro de 7 dias depois de tal requerimento, que 
o Presidente resolver, e o resultado do escrutínio será con· 
siderado resolução da assembléa geral em que o esc•·u
tinio tiver sido requerido. 
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XII.-VOTAÇÕES NAS ASSt:MBLÉAS GER.\ES. 

Art. 75. Todo accionista, devidamente qualificado para 
votar segundo este instrumento, que se achat· presente a 
uma sessão onde as questões possão ser decididas por sim
ples maioria de accionistas presentes, tem direito a votar. 

Art. 76. Em qualque1· questão que tenha de ser deci
dida por escrutínio, todo accionista presente ou represen
tado por procuração, c possuindo dez ou mais acções, c com 
direito a votar nella, tm·á um voto pm· cada dez acções 
que possuir. Porém nenhum accionista terá voto sem que 
possua dez acções, c nenhum terá mais de vinte votos ; o 
cxccptuando as votações dentro de dous mozes depois da 
incorp~ração do Banco, nenhum accionista terá voto por 
acçõcs cuja posse não date de dous mezcs. 

Art. 77. Se mais do uma pessoa tiverem juntamente in
teresse n'uma acção, a pessoa cujo nome se acha primeiro 
no Registro dos accionistas, como um dos possuidores da 
acção, o não outra, terá direito a votar em virtude de tal 
acção. 

Art. 'f8. Todas as vezes quo um pai, tutor, com missão, 
marido, testamcntcir(} ou administrador respectivamente de 
um menor, lunatico, idiota, mulher, ou fallccido accio
nista deseje votar em viJtude da acção dü accionista in
capacitado ou fallecido, poderá habilitar-se, conforme está 
providenciado por este instrumento, possuidor da acção, 
o nessa conformidade exercer o seu voto. 

Art. 79. Um accionista, presente a qualquer assem
bléa geral, pódo deixar do votar em qualquer questão que 
nclla se trate, mas pt1la sua recusa não é considerado au
sento da asst~mbléa. 
;9Art. 80. Um accionista com direito a votar, pódo em 
qualquer occasião nomear outro accionista como seu pro· 
cumdor para votar em qualqum· escrutínio. 

Art. 81. Toda procuração deverá ser feita por escripto, 
c cingit·-se tanto <JUanto possível, a seguinte fórma, ser 
assi~nada pelo outorgante, depositada no cscriptorio, pelo 
menos, 48 horas antes do dia em que deverá ter lugar 
a usscm bléa geral onde tem de fazer-so uso dolla, o será 
guardada no archivo do Hanco, mas será produzida quando 
razoavlllmfmtc stl exija, e á custa do accionista ou do seu 
rcprtl~t~nt:tnle, se is•;o alguma despeza causar. 
~~ \rl. 82. .\ sc;,;uiule póde ser a fúnua do Instrumento 
de l)ro!:Urar;ãll : 



«Eu (A. H), Accionista do Banco Brasileiro o Portu
gucz, Urnilado, declaro que nomeio pela pr<'scnte, (C. D), 
tambern accionista do Banco, para me rPprrsentat· como 
1111~u Pt·ocurador na assombléa g<'ral do Banco quo deve 
ter lugar no dia de do 18 , e em qual
quer adiamento da mesma. Em fé do quo passei a pro-
sento aos do de 18 

( Assignado) 

Art. 83. A pessoa que exercer o cnt·go de Presidenh•, 
em todos os CciSOS de igualdade de votos n'um escrutí
nio, ou d'oulra fórma, tení um voto addicional ou de 
desempate. 

XJII.-DIRECTOJ\J<:S, 

Art. sr.. o lllllllOI'O do Dircctorcs, além dos Dircctores 
ex-officio, não sct·á mais dll uovc nem menos de cinco, n 
salvo, c ernquanto o Banco em assembléa geral não re
solve•· o contrario, o numero será de sete. 

Art. 85. A qualifieação para um Diroctor será a posse 
real, pelo menos, da quantia nominal de f 2. 000 <'m 
acções. 

Art. 86. Excepto accionistas originarios e accionistas 
recommendados pela Direcção para eleição, todo lJirectot· 
d<wcrá ter estado de posse dn numero de acções necessa
rins pura snr qualificado, pelo menos seis mezes. 

Arl. 87. Na assembléa geral no mez de Maio de 186fi, 
e na assembléa ordinaria do mez de l'tfaio de todos sub
sequenlPs annos, dous Directores, quando o numero não 
ftir acima de sete, e tres Directorcs quando o numero fôt• 
adma de setP, largaráõ os seus lugares. E a assembléa 
clt•gerá accionistas qualificados para preencher a vacatura • 

. \rl. 88. A mtaçãq para os primeil·os c actuaes Dirce
tores largarem os seus lugares será dceidida amigavelmente 
l'ntre dles em Direcção celebrada no flm do mez de Ja
neiro de 181i6, c se deixarem do concordar entm si, a or
dem alphabetica decidirá os que devem despedir-se. 

A rl. 89. Todas as vezes que se suscitar qualquet' qucs
l;io sobre qual Uireetor devení em rotação retirat'-lW, a 
llirccçi'ío deeidiní. 

Art. 90. Um Direelor que deixa o SPU lugar, tendo a 
rluallicaçiítJ exigida, sel'ií apto para reeleição . 

. \ri. !H. Um aceionisla, ni'íu sendo l>irel'lor qm~ deixa 
o :i~"ll lugar, ~alvo se f<'H' n•eounncndado p<'la Hireet:ão para 



eleição, não será qualificado pam sei' 11lcito Dircctor-, sem 
dar ao Secretario, ou entregar no escriptorio, não menos 
de 21 dias, nem mais de dous mezes anles do dia deslinado 
para a fJ!eição de Diredores, aviso por elle escripto do 
desejo de ser eleito Director. 

Art. 92. Se acontecer que urna assembléa o•·dinarla em 
qualquer anno deixe de eleger um Dh·cctor para substituir 
outro que se retire, scní este considerado como se tivesse 
sido reeleito. 

Art. 93. Todo Dircct01· deixa o seu lugar vago quando 
aconteça ; a sabm·-, 

a. Que deixou realmente de possuir o numero de 
acções que o qualificava. 

b. Que fallio, se tornou insolYrnte, suspendeu paga
mentos, ou se compoz com os seus credores. 

c. Que foi declarado insano. 
d. Que exerce qualqtwr lugar lucrativo na Companhia, 

excepto o de Banqueiro. 
e. Que teve parte em qualquer contraclo com a Com

panhia, nu que participou nos lucros de semclhanto 
co1Jlracto (excepto n:~ qualidade de accionista de 
uma Companhia constituida), outro que não seja em
presUmo de dinheiro, ou que participou nos lucros 
de qualquer obra feita para a Companhia. 

f. Salvo se a J>irccção resolver dispensa-lo, o deixar 
de comparecer por seis mczes con.-;ccutivos ás suas 
SI'SSÕCS. 

Art. !H.. Um H i meto r pódc em qnulqucr occasiãn dar 
aviso por escripto que deseja retirar-se, entregando-o ao Pre
sidente da Direcção, ou ao Secr·etario, ou deixando-o no es
criplorio; c só quando fór aceita a sua resignação é que o 
seu lugar se considera vago. 

Art. 95. Qualquer vacatura accidt•ntal de Direclor poderá 
ser pn~enchida pela Dirccção, nomeando um Accionista qua
lificado, o qual a todos os respeitos preenche o Iu~ar de seu 
predecessor. 

XI V. - DIRECÇÜES E COMMISSÜES. 

Art. 96. As sessões terão lugar quando os Directorcs jul
garem conveniente. 

Art. 97. Uma sessão extraordinaria púde em quai!Jum· 
nceasião t.m· ln~ar mediante aviso do dons Dircrlur..:o•, mm 
dous dias de anticipat{iiO aos outros J)ircctnres. 
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Art. !J8. O numero neccssario para deliberar em qualquer 
sessão de Di rccçilo será de trcs Di rrclores. 

Art. 99. A Dir<~cção elegerá de tempo a tempo um Presi
dente por nm anno, ou por um período menor. 

Art. 100. Todas as vezes que o }'residente não comparecer 
na Dirccção, esta nomeará um substituto. 

Art. 101. Os trabalhos da Direcção serão regulados pelas 
regras que clla estabelecer em seus regulamentos, e a outros 
respeitos, como os Directores presentes julgarem convenilmtc. 

Art. 102. Todas as questões da Direcção serilo decididas 
por maioria de votos dos Directot·es presentes, cada um dos 
quaes tem um voto. 

Art.. f03. Em caso de igualdade de votos na Direcção, o 
1' residente, ou quem suas vezes fizer, desempatará. 

Art. 104. Um Director não poderá votat· n'uma questão 
em que tenha interesse que não seja em comrr.um com os 
interesses da maim·ia dos accionistas; e se o fizer, o s~u voto 
não será contado. 

Art. 105. Os Dit·ectores poderilo nomear ou despedir as 
suas proprias com missões como julgarem conveniente, c po
dm·ão determina•· c regular o numc1·o suficiente para cllas 
deliberarem, suas obrigaçõrs t~ trabalhos. 

Art. 106. Todas as Commissõcs lavraráõ actas dos seus 
tt•abalhos, c dcllas darão conhecimento á Dirccção de tempos 
a tempos. 

Art. 107. Actas dos trabalhos de cada sessão, c compa
rcncia dos seus llirrctorcs rcspeclivamcnte, serão lavradas 
pelo Secretario n'um livro de proposito para esse fim, cm 
cada sessão mesmo, ou o mais breve possivcl depois, e serão 
assignadas pelo Prcsid11ntc da assembléa em que forem lidas. 

Art. 108. T11cs actas d()p,lis de lavradas, c approvada a sua 
exactidíio, scrl'io consideradas como feito original. 

Art. 10!). A Dirccção póde adiat· os seus trabalhos como 
quizcr, c para qualquer local que os Dircctorcs determinarem. 

XV.- DIRECÇ10 BUASILEIR.\. 

Art. t lO. Os membros da Dirccção Brasileira serão no
meados de tempos a tempos, c poderão ser substiluidos pela 
Direeçiio, c seu numero não deverá exceder quatro, nem St)J: 

infcl'ior a lrcs, tudo determinado pela Direcção. Porúm em
quanto esta não dicidir o contrario, o numPro scrá de dous. 

Art. 111. O numero ncccssario para deliberar, c ostra
balhos da Dirccção Brasileira scriío dt•Lcrminados em tempos 
compelenlcs pela Din)c!:flo. 
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Art. 112. A Direcção poderá sempre, e por escripto sei
lado, delegar na Direcção Brasileira os poderes da Direcção 
que esta julgar conveniente, pgdenJn revogar tal delegação 
no todo ou em parte. 

Art. 113. A mrecção Brasileira não assumirá attribuições 
que expressamente, ou por implicação necessaria, lhe não 
estejão conreridas por este instrumento, ou delegadas pela 
Direcção. 

Art. 1 H. Conformando-se a este instrumento a Direcção 
Brasileira, poderá, quando convenha fazer, alterar o revogar 
qualquer regulamento, para seus proprios procedimentos, 
porém todos os regulamentos, c todas as alterações c r•~vo
gações serlio submettidas á approvação da Direcção. 

Art. 115. A Dirccção Brasileira gua•·dará actas dos seus 
trabalhos, de que informará á Direcção, a qual dará os escla
J'ccimcntns que de tempos a tempos possiio ser-lhe exigidos. 

Art. UG. A Dirccção fixará a rcmunm·ação da Dirccção 
Brasileira. 

XVI. - ATrRIDUIÇÕES R DEVERE~ DA DIRECÇÃO. 

Art. 117. A Direcção terá a seu c11rgo, e poderá exercer e 
desempenhar as seguinte.> att1·ibuições e deveres, a saber: 

(A) A conducta geral e gerencia dos negocios do Dunco. 
(8) A nomeação c demissJ.o, fixação das obrigações, 

vencimentos ou outras gratificações do Gerente, Se
cretario, Cuixciros, Agentes, c Serventes do Uanco, 
e as fianças que elles dcTão prestar. 

(C) A nomeação c demissão dos Advog~Jdos, Banqueiros, 
c Corretores 

(D) A convocação de assembléas geraes. · 
{E/ Instaurar, conduzir, defender e abandonar procedi

mentos judiciaes, ou fazer compromissos por parte 
do llunco ou contra o Banco, Directores, Deposita
rios e Empregados, ou que de outra fórma digüo 
respeito aos negocios do Banco. 

(F) Comprar, aiTcndaJ', edificar, ou de outra sorte pro
videnciar, para os Escriptorios Bancarios ou do 
Banco no lteino Uwido, Brasil e Portugal, e em 
qualquer parte, para os negocios do Banco. 

(G) Fazer acquisição, vender, ou dispôr de terras, e 
outras propriedudes no Reino Unido, Brasil e Pm·
tugal, c out•·as partes, que o Banco possa legalmente 
:ulquirir. 
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(H) :Estabelecm·, t·egular, supprimit' taes Bancos Filiaes, 
Oirecções locaes e Com missões locaes, Agencias no 
Brasil e Portugal, e em outros partes, quaes a D
t'ecção julgar conveniente para os negocios dio 
Banco. 

(I) Contractar, levar a effeito ou abandonar negociações 
e arranjos com o Governo c outras autoridades para 
quaesquer fins do Banco. 

(K) H.equertll', comprar, aceitar, ou recusat' concessões 
do Govemo, como a mrecçlio julgar convenilmte. 

(L) Requerer Estatutos, Leis ou Decretos, como a Dii'Cc
ção julgar neccssario, para segurança da propriedade 
e direitos do Banco, e limitação da reponsabilidade 
dos Accionistas, e mais cousas assim para beneficio 
do nanco. 

(M) O Registro do Banco no Brasil ou em Portugal, ou 
n'outras partes, como sociedade anonyma, ou como 
a Direcção jul~ar conveniente. 

(N) Contractar, levar a ciTei to ou abandonar negocia
ções e arranjos com quaesqner outros Bancos, Com
panhias bancarias, de desconto, financcit·as ou outras 
Companhias ou Associações, ou quaesquer outras 
Corporações ou pessoas, relativamente á acqui
sição, transferencia ou abandono de qualquer nego
cio ou ramo de negocio, ou qualquer amalgamação, 
absorção ou outros arranjos. 

(O) Instituir e levar a etTeito todos os procedimentos 
concernt-ntes, inspecção, exame c regulamento dos 
w~gocios do Banco, que a Direcção julgar conve
niente. 

(P) Uelcgar sob sello, ou por escriplo sem scllo, em 
quaesquer pessoas quaesquer attribuiçõcs da J)irec
ção, e investi-las respectivamente com outras quaes
quer attribuiçües que a Direcção no seu cntendet• 
julgar acertado para a devida conducta, gerencia, 
e regnlaçfw do qua<'squec negocios do Banco. 

\Q) Providenciar adequados c suficientes livros, dis
tinctos por nomes que a Direcção ordenar, para 
serem ~uardados debaixo da superintondcncia da 
Dil'ccção, ou de outra fórma, conforme l't\r deter
minado, nos quaes se farão entradas detalhadas 
de todos os pagamentos, encargos, receitas e cro· 
ditos do Banco ou por conta delle, c todos os 
assumptos que sejão proprios ele contas de debito 
e credito, receita ou pagamento, no qual o BancC), 
ou a sua llropriedade esteja interessada, de fónna 
tal que o estado do Banco possa em todo tempo 
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nppareccr tão cxacta c di~linclamenle como a§ 
circumslancias o perrnitlirem. 

(ll} Dirigir, regular, e providenciar a cobmnça; cus
todia, emissão, emprego, gerencia, remessas u 
gasto dos dinheiros e fundos do Banco. 

(S) Determinar (deooixo com tudo da inspecçlJo das 
assembléas geraes) se uma parte e qual, dos lucros 
do Banco deve ser posta de parte para formtlr o 
fundo de reserva . 

( T) f}eterminar (debaixo todavia da inspccção das 
assembléas getaes) quo porção dos lucros do Banco 
deve ser dividida. c recommendar os dividemlos 
que devem ser pagos. 

(U) Tomar emprestado sobre hypotheca ou Ronds, ou 
sobre penhor de prestações por pagar, ou do 
outra maneira, quaesquer sommas que no ••nton
der da Hirccçllo forem uecessarias pal'a os nego
cios do Banco, o celebrar contractos por parte do 
Banco, o contl"ahir em nome do Banco as dividas, 
e onus quo na opinião da Dirccçüo so preci!'cm 
para os negocios, ou para outros quacsqurr (Jn<; 
do Banco. ' 

(V) Passar e dar recibos, quitaçõf's, e outras dcscnr
gas pelas sommas pagas ao Banco, c pelas recla
mllções c requisições do Banco. 

(W} J.<'azer compromissos por quaesqncr som mas dcvidn~; 
ao Banco, e por quaesquer reclamações c rer{Ui
sições do Banco. 

(X) Submettcr á decisão de arbitros quaesqucr recln
mações c requisições do Uanco o contra o Banco, o 
executar c observar ou, so o julgar proprio, con
testar as suas decisõcs. 

(l") Obrar por parte do Banco em todos os assnmplos 
concernentes a fallidos c insolventes, e outros de· 
vedorcs do Banco. 

( Z) Fazer as contas do Banco semestrctlme.ntc, ou mais 
o miudo. 

(A .4) Fazer com que as contas scjllo devidamente hnlan
ccadas c examinadas semestraltncntc, ou mais a 
miudo, na conformidade do K~laluto c deste instru
mento. 

( B B) Fazer em toda ass"mbllla ortlinaria um rclalorin 
dos negocios e perspectiva elo Banco, conltmd o os 
desenvolvimentos q11e sejllo suficientes para ex
plicar as contas. 

{CC) Exigir prcstiiÇões aos nccionisfas. 
( DD) Aceitar pagamento dt~ prl',;la\·•i•·s untidp1t1amrnlt>, 
liJS 0"- 1 Sí',~. PARTI' Jl ~d, 
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e determinar as condições com quo tacs paga · 
mentos devem ser feitos. 

(BE) Recemmendar para approvaçlio das assembléas ge
racs os negocios que dcvão ser resolvidos por 
especial resolução. 

(FF) Guardar os Registros do Bllnc:o. 
(GG) neterminar a figura e legenda do seno, e autori

sar o uso do mesmo ; -na intelligencia que todo o 
instrumento que tenha de ser sellado deverá ser 
assignado, pelo menos, por um dos Direetores, 
c referendado ou rubricado pelo Secretario. 

(Hll) Providenciar para a segurança do sello. 
( JI) Fazer tudo que seja ncccssario para ftel execução 

do Estatuto. 
(KK) Averiguar, ajustar, o pagar todas as despezas in

corridas com a formação, estabelecimento, c re
gistro do Banco. 

(LL) Inspeccionar, gerir, e regular a todos os respeitos, 
excepto como aliás fõr providenciado por csLe 
instrumento, todas outras materias rclalivas ao 
Banco c seus negocios. 

Art. 118. A Direcção, além destas attribuições c dele
ros, ~xercerá e executará todas as outras allribuições e de
veres quo forem determinados reJo Estatuto e por este 
instrumento respectivamente, ou que são dircetamcntc oo 
:por inferencia conferidos e impostes aos Dircctores. 

Art. H9. A Mesa dos Directores poderá em tudo o mais 
exercer todos os poderes do Banco, excepto em mate•·ias 
que pelo Estatuto ou por este instrumento se determina 
sejão tratadas por asscmbléas g~raes; e o cxercieio desses 
poderes será sujeito á fiscalisação de asscmbléas exlraor
dinarias, mas não de maneira quo se torne invalido qual
quer acto da mesa antes de l'esoluçiio de assembléa ex
traordirwria sobre o ponto. 

Art. 120. Todas as contus da Direcção, depois de exa
minadas c approvadas por uma assembléa geral serão 
conclusivas, excepto contendo erro nellas descoberto dentro 
de dons rnczes em seguida á sua approvação. 

Art. 121. Quando qualq,Jer erro fõr descoberto dentro do 
tempo indicado, a conta será immediatamento emendada, 
e a mesma 1lalli em diante será conclusiva. 

Art. :122. Tudo o que fôr feito ou autorisado pela Di
rcccão, cu pela Hirccr:ão Brasileira, ou por outra qualquer 
Direcção local, ou por qualquer Commissão que mostre quo 
fOra nomeada pela Dirccção, ou por outra qualquer pessoa 
fazendo de Hircetor, ou como membro da l}jrccção Brasi
lc·ir:\ ou 1k outr.\ J;wal, ou de Commissão t)UP mosll·" 
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haver sido assim nomeada, ou por quacsqucr pessoas ou 
pessoa a quem quaesquer altribuições lGnhão sido delegadas 
pela Dire.::ção, ainda quo depois se descubra to1· havido 
algum defeito na eleição ou nomeação, ou qualquer falta 
do qualificação em qualquer Director ou membl'O das Di
recções Brasileira ou Local ou mombros da Commissão, ou 
qualqacr defeito na delegação das attl"ibuições, será válido 
como se todos os Directores e membros da })irecção Brasi
leira, ou Direcção local, e membros da Commissão tivessem 
sido devidamcuto qualificados o eleitos, ou nomeados, o as 
altl"ibuicões· fossem devidamente delegadas- respectivamente. 

Art. 123. A mínima remuneração dos Dircctores será do 
.E 2.500 por anno, contada desde o 1. • de Agosto do 1863, c 
será dividida entre os Directorcs como ern seu tempo elles 
determinarem. 

Art. 12~. O Banco poderá, em qualquer tempo, mediante 
resolução de uma assembléa geral, augmenlar ou diminui1· 
a rcmunm·açâo dos Directores; com tanto que esta nunca seja, 
sem o consentimento unanimc dos Dircctorcs, inreric-r á 
mínima l'emuneração estalJclccida por estes artigos de As
sociação. 

XVII.- CO~BUSSÕES LOCAm; 1;; OUTRAS. 

Art. 123. A Direcçiío poderá nomear, c despedir as ni
rccções locacs, Commissõcs o Agencias no Brasil c Portugal, 
c n'oulras partes, compostas do numero do accionistas, ou 
de outras pessoas, ou de ambos, como a Dirccção julgar con
veniente, e poderá determinar c regular o numero necessa
rio para deliberar, seus deveres, trabalhos e remuneração. 

Art. i26. ADirccção poderá delegar cem qualquer· Direcção 
local, Commissão ou Agencia, as altribuições, poderes c ar
bítrios da Dirccção, como esta julgar conveniente para levar 
a clfcito quaesquer ncgocios do Banco. 

Art. 127. Toda Dir·ecção local,· Commissão ou Agencia 
fornecerá á Direcção as notas c contas, que esta do tempo 
a tempo Ih' o detc1·minar, e a todos os respeitos estará su
jeita á Direcção. 

XVIII.- FISCAES. 

Art. 128. Tres Fiscaes, que podem não ser accionistas, 
scr·ão nomeados pela asscmbléa geral no mcz de l\laio de 
cada anuo para o nnno s1•guinte. 
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Art. LW. A sua rcmuncraçiio será determinada pula as~ 
stmbléa. 

Art. 130. A remuncratão dos primeiros e actuaes Fiscacs. 
será lixada pela primeira assemblóa ordinaria. 

Art. 131. Os }'iscaes examinaráõ as contas do Danco na 
conformidade do estatuto c deste instramento. 

Arl. 132. Qualquer vacatura que occorrer nos Jogar .. -. 
de l.<'iscal, deixando sómente um em exercício, set•á preeu
chida por uma assembléa extraordinaria convocada para 
esse llm. 

Art. 133. Durante a auseocia de qualquer dos Fiscaes, 
os outros, ou outro delles, poderio preencher as vezes dos 
l-'iscacs. 

Art. 134. Yintc c oito dias, pelo menos, antes do dia para 
a reunião da asscmbléa ordinaria, os Direl:tores entregaráõ 
a&s Fiscaes as respectivas contas e balanço que tem de ser 
&lprcsentados á assembléa, u os Fiscaes rcceberáõ e cxami
uaráõ os mesmos. 

Art. 135. Dentro de quatorze dias depois de os Fiscacs 
lm verem recebido as contas c balanço serão, ou conlirmados 
}Jor cllcs, ou se entenderem não os deverem confirmar, farão 
o seu rclatorio sobre os mesmos, entregando aos Directorcs 
as contas e balanço, acompanhados do seu relatorio. 

Art. t36. Dez dias utcis antes da reunião da assembléa 
ordinaria, os Dircctores cnviaráõ a cada accionista residente 
uo Hei no Unido , segundo as suas moradas constantes ·do 
Uvro do Hegisto, uma cópia imp1·essa das contas e balanço, 
de,·idumente examinados, e acompanhados do relatorio dos 
l•'iscaes úqucllo respeito. 

Art. 137. Em todas as assembléas m·dinarias, o relatorio 
dos F'isc<1cs será lido juntamente com o relatorio dos Dirce 
torcs. 

XIX.- DIREGTORicS1 DEI'OSITARIOS E EMPREGADOS. 

Art. 138. Haverá, sempre que a Direcção o julga1· con
vcnit~nlc, tantos Dcpositarios, quantos forem necessarios para 
;os lius do llanco, c serão nomeados pela Direcçilo, com 
oltribuit:õcs, ll indcmuisaçõcs ; e desempenhando taes obri
W.Jçúcs, e sendo sujeitos il tacs regulamentos qoacs a .Di
reeção determinar. Um Uircctor pódc ser Deposilario. 

Art. ·13U. Os })ircctores, Uepositarios, Fiscacs, Secretario 
«' outros empregados serão indemnisados pela Companhia 
das perdas, c dnspezas incorridas por cllcs no desempenho 
das ~uas re>pcctivas ruw~t;(ics, excepto quando tin:rcm lugar 
ll'-'1' CliU~il d1: LidO OU falta rremeditadliS. 
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Art. UO. Nenhum Dit·eclor, Depositaria ou cmprl'gadu 
será responsavcl por outro Director, Dcpositario ou empre
gado, ou por assignar o mesmo recibo ou outro qnulquer 
acto de conformidade, ou pdr qualquer perda ou despeza 
acontecida ao Banco, salvo quando aconteça por acto seu 
proprio e p1·emeditudo. 

Art. 11.1. As contas de qúalqucr Depositarió, ou empre~ 
gado pode1·ão ser ajustadas e approvadas ou rejeitadas no 
todo, ou em parte; pela Direcçao, 

Art. H2. O empregado que fallir ou se tornar insolvente, 
ou que publicamente se compuzer com os seus credores, 
será por esse facto desqualificado para continua1· no exercício 
do seu emprego, c deixa vago o lugar. 

At·t. 143. Mas emquanlo se não fizer um assento nas 
actas dos Dircctores sobre a desqualificação, os seus actos 
no exercício do seu cargo serão válidos como se clle fosse 
um empregado qualificado. 

Art. Hl~. Todos os empregados ou qualquer dellcs de~ 
veráõ, quando e se lhes fôr exigido, assignar uma declaração 
comp1·omettendo~se a guárdar sigillo a respeito dos negocios 
e estado das contas dos varios depositantes do Banco, ou de 
pessoas que tenhão com ó mesmo transacções, e de quacs
quer outros assumptos que por eiTeito dos cargos que oc
cuparem venhão a seu conhecimento ; excepto comtudo 
quando seja nccessario na execução dos seus deveres fazer 
qualquer revebc:.ão. 

Art. 145. A nenhum empregado do Banco com venci~ 
mento será permillido possuir acção. 

Art. 146. O Secretario, sob a autoridade da Dirrcção, 
guardará os registros, livros e papeis do Banco que nlio scj:io 
contns, cautelas ou papeis de credito, e permittirá desdo 
as 10 homs da manhã até ao meio dia inspeccionar o livro 
do Registro dos accionistas como está determinado pelo es
tatuto;- na lntelligencia de que qualquer accionista ou 
outra pessoa deverá assignar o seu nome n'um livro para 
esse fim, antes dessa inspecção; e pcrmittirá antes da as
semhléa ordinaria a inspecção de quaesquer livros de contas 
do Banco, conforme a Direcçlio julgar conveniente, mas 
não permiltirá qualquer outra inspecção dos registros, livros 
ou papeis. 

Art. H7. O Secretario sellará com o respectivo sello, 
com autorisação da Direcc:ão, e em presença, pelo menos, 
de um Dircctor, todos os instrumentos que deverem ser sei
lados, c •·crcrcndará todos documentos tacs. 

Art. 148. A Dirccção poderá nomear um SeCI·clario subs
tituto lcrnporario, (JUC, para todos os uiTeitos df'ste ius~ 
truwcuto, sn<i considcn\do como Sccrclario dkt:tiw. 



XX.- ACÇÕES. 

Art. 14!). Toda acção será propriedade pessoal, c como 
tal transmissível, c indivisível. 

Art. 150. As accõcs do capital origlnario não emiUidas 
antes da constituição do Banco o (sujeito ás resoluções das 
suas asscmbléas gcracs) as acções de qualquer capital ad
dicional quo venha a ser crcado poderão sor emittidas nas 
c:~pocas, ás llcssoas, c aos termos c condições qu~ a Dircc
ção julgar conveniente. Porém nenhuma acção será cmit
lida a drsconto. 

Art. :1.51. O Banco não I'<'Conllcccrá nem se obrigará por 
qualquer cquitativo interesse contingente, futuro ou parcial 
em qualquer acção, nem admitlirá outro direito tocante a 
uma acçào, afóra um direito absoluto a ella, na pessoa quo 
COnstar do livro do flrgistro SCI' de tempo a tempo O pro
prietario, c afóra outrosim o que toque a pai ou mãi, tutoa·, 
com missão, marido, testamenteiro, administrador ou curador 
de um fallido, ou depositaria da massa de um insolvente em 
seus respectivos direitos conforme este instrumento, a ser 
<~.ccionista, ou a transferir acção. 

XXI.-TRANSI1ERENCIA DE ACÇÕES. 

Art. 152. Transfcrencias de acçõcs far-se-hão por meio do 
instrumento, conforme a DírcC!:ão em proprio tempo cstabe
lecea·. 

Art. 153. O instrumento de transfcrencia pam uso geral, 
será, emquanto a Dirccção não ordenar o contrario, conformo 
a scguinto fórma, assignado c scllado com os scllos do trans
feridor, c da pessoa .a quem se faz a transfcrencia; a saber: 

« Eu, A B, de etc., accionista do Banco Brasileiro c Porlu
guez Limitado, attendendo a que C D, de etc., me pagou 

, dcclam pela presente qac lhe transfiro 
acções do capital do Banco numcros , c todos os 
meus direitos e interesses nas mesmas acções, debaixo das 
mesmas condições com que as possuo. R cu C D, declaro 
que aceito as mesmas tarnbem com essas condições. E para 
firmeza assignámos c sellámos a presente aos dias 
do mcz de do anuo do Nascimento de Nosso 
~E:vuo!t JEsus CumsTo de 18 . » 



Art. 154. Para facilitar lransfcrencias de ac~ões no Dát~ 
sil nu Portugal, ou em qualquer parte fóra do Reino 
Unido, a Direcção poderá estabelecer fórmas de transfe
rencias dilferentes da estabelecida para uso geral, e poderá 
fazer, alterar, e revogar os rrgulamentos respectivos á trans
fcrencias fóra do Reino Unido, e registros locaes dellas, corno 
julgar conveniente. 

Art. 155. O rrgistro de transferencias será guardado pelo 
Secretario sob autoridade da llirecçlio. 

Art. 156. O Rl'gistro de transferencias será encerrado du• 
rante os quatorze dias anteriores á assembléa ordinaria. 

Art. 157. O pai, ou tutor, commissão, .marido, testa
menteiro ou administrador respectivamente, de qualquer 
menor, lunatico, Idiota, mulher, ou accionista fallecido, 
IJão será como tal considerado accionista. 

Art. 158. O pai, tutor, commissão, marido, testamen
teiro ou administrador, poderá transferir qualquer acçlio 
do respectivo accionista incapacitado ou fallecido, ou vir 
a S!~l' accionista com relação á mesma ; na intclligcncia 
porém de que deverá apresentar aos Directores tal prova 
do seu dil'eito que razoavelmente possa satisfaze-los, fa
zendo-se nas actas dos seus procedimentos um assento por 
onde conste a prova exhibida. 

Art. 159. O curador de um fa1Iido, ou o depositario 
rla massa de um accionista insolvente, não será nessa qua~ 
lidado consider·ado nccionista. 

Art. 160. O curador do um fallido, ou os deposifarios 
da massa de um accionisla insolvente, poderá transferir 
qualquer acção do fallido ou insolvente, mediante apre
sentação aos Dircctores do prova tal do seu titulo quo razoa
vehnente pos'a satisfazê-los, fazendo-se um assento nus actas 
dos seus procedimentos por onde conste a prova exhibida. 

Art. 161. A translcrencia do uma acçlio nlio poderá ser 
feita por pessoa alguma sem primeiro avisàr ao Secretario, 
ou deixar por escriplo no Escriptorio o numero de cada 
acção que deseja . transferir, o o nome, restdcncia, c des
cri pção da pessoa a quem foz a transferencia. 

Art. 162. Não se poderá fazer transfcrencia de uma 
ac~1!o cujas pn~sl11çõcs não estrjão todas satisfeitas, sem 
npprovação da Direcção. 

XXII. -ACCIONIST AS. 

Art. 163. Os arr.ionislas cuJos nomes conslnrrm do R~
gisíro, ,. não outro~, s,•rfio lll':llllll·os !lo llauro, 
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;\rf. 16}. Ningnem será registrado como nccionis-ta, s~m 
{file , ao tempo de ter sido registrada tenha nssignatla os
apontamentos da associação do Banco, ou estes urtigos do 
a:lsociação, ou uma copia impressa delles ou por eseripto 
devidamente por elle assignado entregue ao Secretario, on dei
xado no escriptorio pam ser guardado juntamente com os 
archivos do Banco, tenha declurado que aceita ou concorda 
em aceitar a acção. 

Art. 165. A assignatura dos Apontamentos de Associação 
ou destes artigos de Associação, ou orna copia delles im
pressa, ou urna declaração por escripto, ou aecorda da 
aceitação de uma acção, será, para os elfcitos do Estatuto 
e deste instrumento, respectivamente, acco•·do de se tomar 
accionista , e de o seu nome sct· assentado no livro dCJ 
registro dos accionistas. 

Art. 166. Ninguem será registrado como lendo-se-lhe 
transferido uma acção, sem que ·tenha sido eiTectuado e 
instrumento de t•·ansferencia que haja depositado no Es
CI'iptorio, conforme se estabelece neste intrumenlo, a fim 
de ser guardado nos archivos do Banco,· para poder ser 
produzido quando razoalvemente exigido á custa (se houyer 
dcspeza) do transferente ou transferido, ou dos seus res
pectivos representantes ; porém nos casos em que, segundo 
o parecer da Direcção, não so deva insistir na execução desto 
artigo, poderá elle ser dispensado.· 

Art. 167. O registro dos nccionistas será guardado pelo 
Secretario, sob inspecção da Direcçllo. ' · 

Art. 168. Todo accionista, se fôr e quando fôr exigido 
pela mrecção, indicará ao Secretario um endereço no Reino 
Unido a fim de ser registrado como lugar de sua rcsidencia, 
o cs&a assim regislrada se entenderá sempre, .para os fins 
do Estatuto e deste instrumento, ser o local da sua resi~ 
dr.ncia. . 

Art. 169. Todo al·iso dado a um aecioni-sta, cuja morada 
esteja registrada no Heino Unido será sufficiente, se fôt' as
signado pelo Secretario, e enviado pelo correio, ou por outra 
vi<1, á sua morada registrada , c se elle áqKelle tempo fôt• 
fullccido, quer o Banco tenha ou não conhecimento da sua 
morte, o aviso, para os fins desle instrumento, será consi
dcrado sullieicnle aviso aos se.us h.erdciros, \estamcnleirO& 
e administradores, c a cada 1nn delles. 

Art. 170. Quando mais de uma pessoa estiverem re
gistradas como possuidoras de uma acçllo todos os avisos · 
poderão ser enviados ao individuo cujo nome primeiro ap
parece no livro de registro dos accionistas; c o aviso dado 
:iquelle sf'r:i aviso a todos os outros com p.1rll~ 1.111 mesflm 
nr\•;io. 



Art. t71. Aviso por annuncio na conf,>rmidade deste 
i11strumento será aviso sufficiente para qualquer accionista, 
&cus herdeiros, te3tamenleiros o administradores, quer elle 
(lU elle~, ou qualquer delles tivesse ou não pudesse ter co
nhecimento do contendo, ou da existencia do ànnuncio. 

XXIII. -CAUT'BLo\S. 

Art. l'7ij. As cautelas de acções com sello, serão as
~ignadas po1· um mrector e referendadas pelo Secr•tario. 

Art. 173. Todo accionisla terá direito a uma cautela 
I>Ol' todas as suas acç(ies, ou a varias ooutelas por parto 
das ·suas acçõcs, c~da cautela especificando o numero de 
aeções o a somma paga sobre ellas. 

~rt. 174. Se uma cautela se deterioror pelo uso, fôr in
utilisada ou perdida , poderá ser renovada produzindo-.so 
perante á Direcção prova que a sastisfaça de que deteriorou, 
iuutilisou, ou perdeu, e lta falta de prova terá de dar a 
llança que a Direcçio exigir, devendo tal prova ou fiança 
ser registrada nas act4s dos seus trabalhos. 

Art. tU. To«lo qccionista originaria terá direito a uma 
cautela grql.. por cada llCÇ~() ; porém em qualquer outro 
caso pagar-se·hf. ao B.anco uma ql,lantla. que nio exceda de 
dous sbillings e seis pence, conforme os Directores julgarem 
conveniente. 

XXIV .-DIVIDSNDO. 

Art. 17p. ·Todos os dividendos sobre acções serlo de
clarados pelas assembléas ordinari~s, c serio feitos sómenle 
«los lucros liquidos do Banco, c (sem prejuízo porém de 
qualquoc ~ividando garantidq QU com prefereneia) ncnhun• 
«livide.ndo e~cc4erá a somma reqommendfda pela Direcção 
á assembléa. . . . 
. Art. 177. · }t. fim, porém, d~ igu•lar os dividendos, adian
tamento!! feitos de temp,os a ten1pos pelo fundo de reserva, 
segunçlo este instrumento , pocJerao ~cr applicados ao seu 
pagam«Wto. . . 

Art. 17$. Quando, na opinião d!l Dir~ção, os lucres do 
Banco o permittirem , haverá Qm dividendo todos os se
mestres, e para esse fim um divú:Jep!Jo semestral no llnno 
poderá s.er declaraJo o pago em rórma de dividendo pm· 
c.onta. 

lliiS DF. 1863. PAltTP. H 58, 
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Ar L. J 7U. Sempre quo se declarar um premio Si>Lrc 
acçõcs tirado dos lucros, ou se pague só por si, ou em 
addição a qualquer dividendo, tdl premio será considerado 
para todos os fins, quer deste instrumento, quer do gozo 
do premio, ou de outra sorte, um dividendo sobre as acÇões. 

Art. 180. Todo o dividendo, depois de declarado será 
pago immcdiatamcnle aos accionistas, cujas moradas re
Histradas são no Reino Unido, por meio de cheques sobro 
banqueiros, entregues ou eu via dos pela Direcçao aos ac
cionislas, e aos demais accionistás da maneira que a m
recção julgar melhor adaptada para evitar qualquer demõra 
no seu recebimento.. ' 

Art. 181. O accionista de uma acçllo que receber ou 
tiver direito a receber um dividendo por conta,; éom tc
lação a uma acção, terá jus a clle; não obstante ter cessado 
de ser possuído!' da acção anté& da declaraÇiio do dividendo 
com respeito á qual o dividendo por conta tiver sido de
clarado. ·· - ' 

Art. 182. Com tanto quo quando qualquer aceionista 
estiver em divida para com o Banco, todos os diYidendos 
a. clle pagaveis, ou a parte delles neeessaria, serão appli· 
cados pelo Banco ao pagamento da divida. · 

Art. 183. Quanào varias pessoas lem intel'csse commum 
u'uma acção, o recibo de qualquer dellas sei'á documf!nto 
sufliciente para o Banco por· qualquer dividendo ou di vi• 
dendo por conta, pagavel sobre ella. ·· 

Art. 18~. A Companhia terá direito privativo, com força 
em direito e em equidade, sobre qualquer acção perten
cente a uma pessoa que seja accionista, ou a uma de varias 
pessoas com interesse commurn na mesma acção, por quaes
quer somrnas devidas por elle ao Banco por si ou em com
mum com outra pessoa, quer Sf"ja accionista quer não, em 
qualquer época, crnquanlo é acci9nista, ou um dos accio-
nistas registrados da acção. · 

Art. 185. Todos os dividendos sobre quacsquer acçOcil 
que não tenhão dono legal e registrado com direito ao seu 
pagamento, ficaráõ em cofre até qml' àlguem seja inscripto 
no livro de registro como possuidor da acçào. 

Art. 186. Todos os dividendos, porém, que por tres annos 
depois d1 sua declaração não forem recliuriados por alguem 
com direito a recebê-los, c a dar recibo legal por elles, 
deixão de ser pagaveis findo aquelle prazo, e serão addi
lados ao fundo de reserva; - tadavia, nos casos especiaes 
em CJUe a Direcção entenda não dever levar a ciTeilo este 
urligo poderá aquclla quitar o commisso. 

Art. 187. Dividendos não reclamados nunca venct'ráõ 
juros p~gos pPlo l'tuH.:o. 



XXV.- PRBSTAÇÕt:S. 

Art. 188. Todas as prestações. relativas a acçõcs serão 
fdtas á discrição dos Directores, e entende-se feita uma pres
tação. no dia em que a resolução autorisando-a tiver sido 
passada pela Direcçlio. ' · . 

Art. 189. Porém a primeira prestação não excederá ~ 3 
pGr acção, e ncnhllma. prestação subsequonte excederá ~ 5 
JlOf .ecção. ' 

Art. 190. O intervallo entre presta~ões succo&sivas nlío 
será menor de lJ·es m<>zes. 

Art. 191. Avisos de prestações bastará Sflfem dados por 
annuncios · publicados; pelo menos, em dons jórnaes de 
manbA·em Londres, f!l no Jornal Of!i.cial do Brasil e Portugal. 

Art. 192. Os possuidores juntos de uma acção serão in
dividual e conjunctamenle responsavcis pelo pagamento das 
prestaçoos das wnesmas acções. 

Art. 193. Sempre que se exigir pagamento de uma pres
tação dar-se-ha aviso, com 21 dias de anlicipaçilo, do dia 
c tocai para o seu pagamenlo. · 

Art. 19•. Sete dias depois da falta de pagamento de uma 
prestação, repelir-se-ha avjso . de 21 dias exigindo-o; e 
dooorrcndo outros sete dias sem que a prestação tenha: sido 
paga, o Banco poderá demandar o accionista pela somma 
nlio paga, com ar.crescento que não passe de quinze Jii.Jras 
por cento por anoo de juro, a contar do dia fix3do para 
o seu pagamoolo. 

A•·t.· 195. Um aooionista não poderá votar ou exercer 
qualquer pri_vilegio como accionisla cmquanto não tiver 
pago as prestações que dever. 

Art. t96. A Dirccçlio poderá de tempos a tempos, quando 
e como julgar conveniente, receber . pagamentos por anti
cip.ação de prestações de aoções aos termos e condições que 
julgar necessario<J, coRl tanto quo bl opçao seja ofTerccida; 
sem pt·efcrencia, a &odos os accionistas. 

XXYI.- COlUIISSO DE .\CÇÕES. 

Art. t97. Quarenta c dous dias de falta de pagamento 
(]e qualquer prestação relativa a qualquer acção (contados 
do fim dos segundos vinte e um dias de aviso para paga
mento. da prestação os llirectores poderão declara~: a ao~flo 
revertida a fav.or do Dt1nco. 
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Art. 198. Quando qualquer individuo com direito a umn 
acção não so tenha habilitado conforme este instrumento, 
a ser •·cgistrado como possuidor dclla, deixando de o fazer 
por seis mezcs depois de ter tido ayiso da Dirccçlo para 
se habilitar, a Direcçlío ímmediatamente, depois de Hodo 
aquelle prazo poderá declarar o commisso da acçllo em be-
ncOcío do Banco. · 

Art. 199. Ali a~õcs de qualquer accionlsta que, direda 
ou indir&c\amcntc, proscguo, comcçaj apoia ou ameaça in
tentar acção, demanda, ou qualqurr procesliO judicial, NO 
Tribunal de Justiça ou na Chancellaria ( f..'quity), contn1 o 
Banco, seus Directorcs ou Dcpositarios, ou quaesqucr dellcs 
( excepto sómcntc acçOes para baYer o pagamento ou sa-
tisfação do qualquer diYida a ello devida pelo Ranco, 'ou 
reclamação contra o mesmo, ou para compclHr qualqUl'l' 
arbitramento, ou fazer executar qualquer dccisio em Yirtuda 
deste insti'Umento) podem ser (e não obstante a pendcncia 
do qualquer procedimento C qualquer que Sí'ja O fundamento, 
ou pretendido fundamento para tal procedimento), coiu 
rccommendaçio da Direcçlio, e com a sancçllo de u111a reso
lução cr.pccial, revertidas absolutamente a favor do Banco. 

Art. 200. Em taes casos de commisso, o Banco, dentro 
de quatorze dias dí'pois de veriOcado o valor no mercado 
da acção ao tempo do commisso, pagar-lhe-ha o inteiro 
valor della ;-em caso de diO'ercnça sobre o Yalor, será csto 
verificado por arbitramento. 

Art. 201. O commisso de uma acção troz eomsigo a ex
tincçlio de todo interesse, c reclamações contra o Banoo re
lativas á dila acção, c todos outros direitos incidentes a 
clla, salvo nqucllcs direitos que poa· este instrumento são 
expressamente exceptuados. 

Art. 202. O commisso de uma nccão será sujeito o !lem 
prejuízo a todas as reclamações do Banco para pagamento 
do prcsta~;õcs em atraso, se as houver, e a qualquer juro 
sobre os atrasados, e a todas outras reclamações do Banro 
contra o possuidor da acçllo quando esta tiver sido condem
nada, c ao direito do Banco a demandar por pagamento 
que a clla toque. -

Art. 203. O Banco, porém, não demandará sem que, no 
tempo c maneirn que a Dirooçio julgar razoaYel, seja ven
dida a acção condomnada, e o seu producto liquido fôr 
menos que a som ma reclamada, e nesie caso demandará; 
sómente pelo saldo que estiver por satisfazer do producto 
liquido. 

Art. 204. Com tanto qu11 o commisso de qualquer acção 
possa em qualquer occasillo, dentro de 1:! m9zes depois de 
o seu conunisso te1· 5ido dedarado, ser perdoado pela Oi~ 
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recção á sua discri~ão, mediante o pagamento pelo accionista 
que deixou de pagar as suas prestações, do todas as sommas 
em divida por· clle ao Banco, e todas as dcspezns occasio~ 
nada& pela falta do pagamonto deltas; e da multa quo a 
Direcção julgar razoavel, porém 11 romisslio não se poderá 
reclamar como um direito. 

Art. 205. O commisso de uma acçllo não prejudléará 
direito alguma qualquet· dividendo, ou divideltdo por conta, 
já declarado sobre e lia. 

Art. i06. Um attestado por escripto sob scllo, e nssignado 
por um Director o referendado pelo Secretario declarando, 
de que uma acção fôra condemnada na tonformidade deste 
instrumento, e especUle ando a época em que fór·a, condem
uada, 11erá prova conclusiva dos factos attestados a favor do 
qnalquer pf'ssoa quo depois reclamar ser· o possuidor da acçlio; 
e um assento da emissao de tal attestado serâ feito nas acta11 
dos trabalhos da Dirccção. 

XX.Vli.-COl\lPRA DE ACÇÕES PARA O BANCO. 
ACÇÕES CONDE.»NAnAS E COMPRADAS. 

Art. 207. Depois do anno de 1866, mas não antes, poderá 
a Din:lcçllo comprar f!Ualqnl'r acçí'lo para o Bancorlequalqucr 
pessoa {IUO a (JUeira vculler, c ao preço quo a DirccÇt'\o julgar 
ra:wavel. 

Art. 208. Na inlelligcncia de quo a J>irccção não appli
t·ará, sem sancção da asscmbH.•a geral, pal'a tal fim parto 
alguma do rendimento do Banco, outra quo não sl'ja do 
fundo de rl'scrva. 

Art. 209. A Qiracção poderá, como julgat· a pt•oposito, 
vender· ou dispõr do acçõos condemnadas ou compradas em 
beneficio do Banco, ou poderão absolutamente ser extinctas, 
quando e como mais vantajoso fôr para o Banco. 

Art. 210. Acçõcs assim condemnadas ou compradas, .em
quanto não forem vendidas, ou.·tivcrem outra appli.caçiio, 
serão registradas em nome do Ihnco, c form:míõ parto do 
fundo de rescrv11, e os dividendos dellas, e o producto pro
veniente da sua venda, scrllo levados ao fundo do reserva. 

XXVIll.- DISsOLUÇÃO DO BANCO. 

Art. 21l. A dissolução do Banco póde ser dctorminada 
para qualquer tim, quer O ohjcclo Sl'ja diSSOlUÇãO absoluta do 
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Banco, ou sua rcconslilniçiio, modificação, ou amalgamação 
com outi·a companhia, associação, ou corporação, ou para 
qualquer' onti'O objcct.o. 

Art. 2f2. A dissoluçno d6 Banco terá lugar quando fôt· 
determinada na conformidade deste instrumentn, .e segundo 
os termos e condiçõrs estabelecidas. · 

Art. 213. Excepto se uma a~scmbléa p:rral determinar o 
contrario, a Direoção liquidará os n~gocios do Banco tome 
melhor cnlendrr. 

Art. ~U. Na inlelligencia, porém, tle que illio terá lugar 
dissoluçilo absoluta do Banco, a não ser liquidaçlio judicial 
em virtude dos Estatutos, se n'uma a~embl~a geral- et'll qt.~e 
lenha sido confirmada n resolução especial de dissolver .o 
Banco ou antes da reunião dclla, qualquer dos ilccionistas se 
obrigar por sufficienle contracto a comprar, aopar,ou ao 
preço que fôr convencionado, 11s aeções de todos os accionislas 
que desejem retirar-se do Ronco, e der cnuçilo suRiciente 
Jlara indemnisação da responsabilidade do Banco. 

XXIX.- ARBITRAMENTO • 

. \ri. 2f 5. Todas as vPZcs que occ,flrrer qualquer disputa 
cntt·e o Hanc.o c qualquer dos aecionistas, seus herdeiros, 
te.;tamentdros, administradores ou curadorc~. ácerca do ver
dadeiro sentido, construcção, incidentes ou consequencias. 
deste instrumento ou do Estatuto, ou ácPrca de qnalqucr 
c·ousa que então ou no futuro tenha de fazc·r-se, exeeutar-sP, 
omiltir-so ou pcrmittir-s<', segundo este instrumento ou o Es
tatuto, ou á cerca de qualquer infracção ou pretendido quebra 
de qualquer regulamento do Banco, ou qualquer reclamação 
por causa de tal quebra ou pretendida quebra, ou que alilis 
se refira ás premissas ou a este instrumento, ou a quacsquer 
dos ncgocios do Banco, todas taes disputas serão submeltidas 
a arbitramento segundo este instrumento. 

Art. 216. Todo arbitramento semelhante será regulado 
segundo as clausulas do Estatuto a isso pertencentes. 

A rl. 217. Os arbilros procederáõ aos negocios submcttidos 
á sua decisão de maneira consistente com o Estatuto,. e como 
cada um delles julgar acertado, quer no Reino Unido, Brasil, 
Portugal, ou em outra qualquer parte. No <·aso de disputa 
ácerca do local em que o arbitramento deve ter lugar, será 
o mesmo fixado pelo governador do :Banco de Inglaterra, a 
flCdido de qualquer das partes interessadas no arbitramento. 

Art. 218. A submissão a arbitramento feita em confor
midade deste instrumento, póde em qualquer t_empo ser 
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uetiJI'IIIinadn em quakjUCI' Tribon'll de Justiça, ou de Chan~ 
cellaria a requerimento de qualquet· das pessoas interessa
das, e o Tribunal poderá remetlcr o negocio ao arbitro 
ou arbitros, com as inslrucçõcs que julgar acertadas. 

Art. 219. Em caso de disputa sobre qualquer ponto de 
lei, o at'bitro ou arbitros poderão consultar qualquer Ju
risconsulto versado nas leis, como julgarem acertado , e 
adoplar qullqucr opinião dada sobre a mo teria. 

At't. 220. Os arbitros pm·a os IIns do arbitramento terlio 
pode~; pai·a ajustar as condições e determinar qualquer ne
gocio capaz de ser h•galmento arranjado ou determinado 
pelas pessoas em disputa , e por este artigo dclegão 
cllas respectivamente, os poderes necessarios. · · :. 

Art. 221. .Este instmmenlo terá pleno etreito sob a Lei 
de 1851a. (Common Law f1·ocedure Ât~t, 1854), e qualquet• 
outra Lei que no tempo seja vigente, e applicavel ás clau
sulas deste instnarnento com relação a arbitramento. 

Feito aos 20 dias de Julho do anno de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1863. 

1. 

2. 

3. 

4. 

ã. 

6. 

'1. 

Nomes c morada dos subscriJtlorcs. 

Willam Bcvan, 2, Laurence Poúntney Hill, 
Londr1~s, Negociante .•.• .. ... . .. .. . . 

George Thomas Brooking, 6'..; Old Broad 
Street, Londt·es, Negociante ...•....... 

Jamo Me Groulher, 3, Crosby Square, Lon-
drcs, Negociante ....•.. . ..... ~ ..... 

Arthur Bernard \Vhite, 9, nroad Street 
Buildings, Londres, Negociante ••.•.. 

João José dos Reis, 22, ·l.lanover Sqoare; 
no Condad\) de Middlesex, Negociante .. 

. Frederick Youlc, 155, Fenchurch Street; 
Londres, Negociante ......•.•..•..•••. 

Frederick 1\odewald, de Wimbledonn Com-
mon, no Condado de Suney, Negociante. 

Testemunha das as~ignaturas supra, 
ROBEUT B. UPTON, 

N. • de acrões 
tomadas por 

eada subsenptor. 

300 

250 

300' 

300 

300 

100 

5~0 

20, Austin Friars, Londrts. 



UI DAS (OMPANHI!\S, 1862. 

N. • 548. C . N • L. 453. 

COMPANHIA UMITADA POH ACÇÔES. 

Cerlidllo de bnver sido inrorporado• .o .lJanco Brasileiro e 
Portuguez Limitado, conforme a Lei das Companhias 
de 1862. 

Eu, George Deane, Bsquire, Registrador-.4jtld~nlt ( Ata_ÍI· 
lant-Regeatrer) dat companhias de Fundo Umdo {Jomt 
Sloclc Companie1), certipco haver sido huje incorpora~o o 
Banco Brasileiro e Portuguu Limitado cO'II{orme_ a !-t~ da• 
CompanhicJS de 1862, e que o me•mo é c..,mpanhla lamalada 
por acçõe1. 

Dada e a11ignada por mim, lloje vinte de Julho de mil 
Qitocentos 1es1enta e tres. 

GEORGE D~ANE, 

Registrador-AJudante das Companhias de Fundo Um'do. 

Eu, John Henry Grain, de Londres abaixo assignado Ta
bellilio Publico, legalmente autorisado c encartado. 

Por este instrumento certifico c altesto a todos a quem 
possa interessar, que no dia de hoje cinco de Outubro de 
mil oitocentos sessenta e tres compareci no escriptorio da 
sociedade anonyma « The Brasilian and Portuguesa Bank 
Limited » em Saint-Helens Place n. o 13, nesta Cidade e quo 
alli na mesma occasiilo me foi apresentada uma copia au
ihentica dos apontamentos da aPOCiaçilo e dos artigos de 
associaçllo do mesmo Banco pelo seu actual Secretario lóseph 
Bremner Provany que tenho examinado e confrontndo os 
Documentos impressos em lnglez com paginas t a 39 que 
constão de um folheto que junto se acha sob meu Sello Olficial 
eom a dita copia autbenlica e por este exame tenho co
nhecido estarem os Documentos impressos inteiramente' 
~onformes com a dita copia authcntica, podendo e devendo
se-lhes dar todo o credito e fé em ou fóra de juizo. . 

Outrosim certifico que o mesmo Secretario me apresen
tou o certificado original do registro de incorporação do 
mesmo Jlanco, segundo a Lei de 1862 com referem·ia á 
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companhias bancarias, que estl'l' certiftcado é assignado por 
George Deane, de mim hem conhecido por se1· o ltegis
trador-Ajudante das companhias formadas como anonymas 
pela emissão de acções, e que coi1fmntando o documento 
imp1·esso que segue na pagina 40 de a porção ingleza do 
folheto aqui junto e acima citado, com o certificado origi
nal, em tudo os achei inteiramente conformes. 

E finalmente certifico que a' porção do dito folheto im
pressà na lingua portugu~za e que contém paginas 1 a 40 
é fiel traducção por mim devidamente conferida da porçao 
do dito folheto que está impressa na língua ingleza e que 
assim tanto uma como a outra porção do dito folheto contém 
nas respectivas línguas a verdadeira versão dos documentos 
referidos, isto é, os apontamentos de associação, os artigos 
da associação e o certificado do registro de incorporal,iãO 
do • The Jlrasilian and Portuguesa Banck Limitcd. » 

Em testemunho da verdade, abaixo segue a minha as
signatura e o Sello de Tab,~lliao Publico para servil· onde 
necessario fôr daltlm ut supra. 

In testimonium veritatis, 

J. D. Grain, 

Not. Pub. 

J<:u, Luiz Augusto da Costa, f.avallPiro da Imperial Or
dem da Rosa, Vice-Consul do lmperio do Brasil em Londn•s 
e seu districto. 

Reconheço verdadeir. a assignatura supra de John Henry 
Grain, Notario Publico nesta Cidade, e para constar aondo 
convier passei o presente que assignei e fiz sellar com o 
Sello das lmperiaes Armas deste Vice-Consulado do Impe
rio do Brasil em Londres aos oito de Outubro de 1863. 

Lui~ Augusto da Costa. 

Vice-Consul. 

Conforme.- José Sereriano da Rocha . 
. ..,.. 

LF.!S DB 1863, PAliTE 11 1)\l, 
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DECRETO N. 3.213- de 29 de Dezembro de 1868. 

Manda applicnr ás despezas com asverbas- Ju~~ ú:es.t.rad~~-de ferro 
e de rodagem, - Obras Publicas Gernes' e auuho u· Protimaes- e 
Iar:dim Botanico do Passeio Publico- do exercício de 1862-1863, a 
qulótiafde (99:1048342, tirada das sobras da verba- Obras Publicas 
do Município,- pertencente ao mesmo exercício. 

Sendo insufficientes as quant~s votadas na Lei do. Orça
mento n. 1.114 de ~7 de Setembro de 1860, mandada vigorar 
no exercício de 1862-1863 pela de n. 1.149 de 21 de igual 
mez de 1861, para as despezas com as verbas-Juros ás estra
das de ferro e de rodagem- Obras Publicas Geraes e auxilio 
ás Provinciaes-e Jardim Botanico do Passeio Publico ; e Tendo 
ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei por bem, no fôrma 
do art. 13 da Lei n. 1. f 77 de 9 de Setembro de 1862, auto· 
risar o :Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas para applicar áquellas 
despezas a quantia de 493:104l';342, tirada da verba- Obras 
Publicas do Município-, pertencente ao mesmo exercício, 
na fórrna da demonstração junta; dando-se disto conta ao 
Poder Legislativo, na sua proxima reunião, para ser defi
nitivamente approvado. 

Pedro de Alcantara Bellf'garde, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretari() de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio o Obras Publicas, assim o tenha entendido o faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e nove de 
Dezembro de mil oitocentos sessenta e tres, quadragesimo 
segundo da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro de Alcantarà Bellegarde. 

Demonswacão das verbas de despe.Ja do Minilllerio da .dgricultvt"a, Com
mercio e' Obras Publicas, pertencentes ao exercicio de 1862-1863, tzue 
preeúão (le&upprimento, e a que se refere o Decreto n. 3.213 delta data. 

Verbas Despeza 
~ !5, art. 2.o 

Importancia paga nesta Côrte e em Londres 
pelo garantia de juros ás estradas de 
ferro e de rodagem.................... 1.101 :!658865 

Credito da Lei .... .,................... 634:31881!14 

~ !6, dito artigo. 
ldem tdem ne~ta Côrte, nas prnincias c em 

Londres por conta d8i obras publicai 
geraes e provincines. ... ... • .. • .. .. • .. f5S1:555S477 

Credito da Lei...... . . . . .. • .. . • .. .. .. .. 605:6815806 

Deficit. 

!5:8738671 
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Yerhu 

/ · &I 51, dito artigo. 
1dem 1dem ao emprezario do Jardim Beta· 

nico do passeio publico, em virtude do 
oontracto do 1.• de Dezembro de 1860 
(condiçllo 7.a), ..................... . 

Credito da Lei ..... ,, .•• , ............. . 

Dtspezas 

10:0008000 
9:7178000 

Dlfleit. 

21810()0 

U8: 10483-l! 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 ãe Dezembro de 1861,- Pedro d• 
Á ka~t~ara B~garde. 

. .... 
DECRETO N. 3.214-de 29 de Dezembro de '1863. 

Ãbl'e ao Ministerio da l'azenda um credito supplementar dt 280:0008000 
para o excrciciõ de 1862;_1863. 

Sendo insufficiente o credito concedido ao Ministerio da 
Fazenda na Lei n. • 1.114 de 27 de Setembro de 1860, 
mandada vigorar no exercício de 1862-1863 pelo Decreto 
n. • 1 .1&9 de 21 de Setembro de 1861 e o supplementar 
aberto pelo Decreto n. 3.080 de 27 de Abril do corrente 
anuo para as despezas do mesmo exercício : Hei por bem, 
na conformidade do art. 12 da Lei u. o 1.177 de 9 de 
Setembro de 1862, tendo ouvido o ~eu Cons&lho de Mi
nistros, Abrir mais o credito supplementar de 280:0003000, 
que será distribuído -de accordo com a tabella annexa, e 
em tempo competente levado a,· conhecimento da Assem
bléa Geral Legislativa. 

O l\1arqucz de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estl'angeiros e ínterino dos da Fazenda, e Presidente 
interino do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte e nove de Dezembro de mil oitocentos sessenta e 
tl'es, quadragesimo segundo da lndependencia e do lmperio. 

:.:i Com a Uubrica de Sua Magestado o lmperadot·. 

Marque::: de Abranles. 
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1'abella a qnc 11e retere n Deere&o n.o 3.~t4 desta d~, ., 

Art. 7. o da Lei n . 1. tt 4 de 27 de Serombm de 1860 : 
S 8.• Juizo de Feitos da .Fazenda........ 10:0~00 
§ 17 Premias, descontos de bilhetes da Al-

fandega; etc . . • . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . • • 270:000,000 

280:000,000 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Dezembro do 1863. 
-Marquu de Abrantel; 

DECRETO N. 3.215-de 29 de Dezembro de 1863. 

Auf.orisa o transporte da somma de SO:OOOSOOO de umas para outras 
verbas llc llespeza do 1\liuiaterio da Fazenda no exerci cio de 1862-
J863. 

Sendo insufficiente o credito concedido para as despezas 
das rubricas do Ministerio da Fazenda, mencionadas na 
tabella annexa, pela Lei n. t. 114 de 'in de Setembro de 
1860, mandada executar no exercício de 1862-1863, pelo 
Decreto n. • 1.1 /~9 de 21 de Setembro de 1861 : Hei por bem, 
na conformidade do art. 13 da Lei n. • 1.177 de 9 de Se
tembro do anno passado, tendo ouvido o Meu Conselho de 
1\linistr·os, Autorisa1· o transporte para ellas da importancia 
de 80:000~000 tirada das verbas-Casa da Moeda, Adminis
tração de Estamparia e Impressão do Thesouro Nacional, 
c Typographia Nacional-em que se verificárão sobras, fa
zendo-se a competente distribuição nos termos da mesma 
tabella. . 

O Marquez do Abrantes, Conselheiro do Estado, Sena
dor do Imperio, l\finistro e Secretario de Estado dos Nego
cios Estran~ciros c interino dos da .Fazenda, e Presidente 
interino do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro ern 
vinte nove de Dezcrnbrtl de mil oitocentos sessenta o 
tres, quudragesimo segundo da lndependencia o do Imporia. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o ,.Imperador. 

Marque< de Ahrantes. 



.... .aena a que se refePC o Decreto il.• 3.~tr; desta data. 
ant. 7.0 da Lei n.• t.tt4 de ~'f de Se&embro de 1880. 

§ 5. • Pensionistas c aposentados .....•••.•. 
S 14. Ajudas de custo e_ gratifieações por ser

viços temporarios e extraordioarios .•.•••.• 
S 20. Eventuaes .•......•................. 

50:000~000 

20:00~000 
10:000~000 

80:000~000 

A importaneia total acima referida deve ·ser transportada 
das seguintes verbas, em que se verificão sobras: 

§ 10. Casa da Moeda. 
§ 11. Administ1·açlio de Estamparia e Impressão do The

souro Nacional. 
§ 12. 'l'ypographia Nacional. 
Palaeio do Rio de Janeiro, 29 de Dezembro. de 1863. 

-Marque: de Abrante8. 

-·· 
DECUETO N.• 3.216 -de 31 de Dezembro de 1863. 

Manda executar o Regulamento para a navega_çfto do rio ~J!!!!!9nas 
por cmbarcaçoes brasileiras e peru~mas. 

Considerando quanto é vantajoso promover o commer
cio e a navegação do rio Amazonas, e Tendo em vista as 
clausulas estipuladas nos arts. 2.• e t._• da Convenção de 
28 de Outubro de 1858, mandada cumprir pelo Decreto 
n.• 2.442 de 16 de Julho de 1~l>9; Hei por bem que 
no transito fluvial pelo rio Amat mas se observe proviso
riamente o Regulamento· que com este baixa, assignado 
pelo Marquez de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 
do lrnperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~tocios 
Estrangeiros e interino dos da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o tenha enten
dido c faça executar. Palacio do l\io de Janeiro em trinta 
e um de Dezembro de mil oitocentos sessenta e tres, qua
dragesimo segundo da Jndependencia e do lmperio. 

Com a t."tlbric:J de Sua Magestade o Imperador. 

Marqt~ez de .Abrantes. 
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.llegulamento especial prodsorio para a navega~o dO ft, . 

Amazonas por emhareações brasileiras e peruanas; na 
conformidade da ConvençAo Fluvial de ~8 de Outdbro de 
I 858 entre o •mperlo e " Reput,._,. 4o Perú, 

Art. 1.0 Sendo livre o commercio e navegaçãe pelas aguas 
do rio Amazonas entre o Imperio e a Republiea do Perú, 
nos termos da Convenção Fluvial de 28 de Outubro 
de 1858, promulgada por· DécretO- n.o 2.&.4.2 de 16 de 
Julho de 1859, observar-se-hão no transito fluvial as dis
posições do presente Regulamento, e as do de 19 de Se
tembro de 1860 na parte que não fór por ellas alterada. 

At·t. 2.• Os generos de producçlio e manufaotura da 
Republica do Perú poderão ser importados pelas aguas do rio 
Amazonas, em embarcações brasileiras ou peruanas de qual
quer natureza, denominação ou lotação, quer no porto 
da cidade de Belem da J?rovincia do Pará, quer nos de Ma
náos, e Tabatinga da do Amazonas; e vice-versa os ge
neros de producção e manufaetura nacional poderão ser 
exportados pelos portos indicados em embarcações brasileiras 
ou pemanas para a Republica do Perú. 

§ Unico. Este artigo não exclue o commereio dh·ecto 
pelas aguas do rio Amazonas, em embarcações brasileiras 
ou peruanas, entre os portos alfandegados ou habilitados 
do Irnperio, e os da Republica do Perú, na forma deste Re
gulamento e mais disposições fiscaes em 'igor. 

Art. 3.• .Para a Republica do Perú, guardando·se as 
mesmas disposições, poderão ser pelas aguas do rio Ama
zonas nas referidas embarcações : 

1. o Exportados os generos e mercadorias estrangeiras que 
tiverem sido despachadas para consumo nas Alfandegas do 
lmperio; · 

2. • Reexportados os generos e mercadorias estrangeiras 
importadas nas Alfandegas do Imperio, observando-se nos 
respectivos despachos os arts. 608 a 621 do Regulamento 
das Alfandegas; 

3. • Navegados em transito os generos e mercadorias es
trangeiras destinadas á mesma Republica ou depositadas 
nos entrepostos, na fórma dos arts. 622 a 624. do citado 
Regulamento. · 

Art. 4.. • Para esse fim, logo que fôr publicado o pre
sente Regulamento, terão plena execução na Alfandega. do 
Pará as disposições do Regulamento das Alfandegas rela
tivas ao entreposto publico, creado no porto daquoUa Pro-
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vincia pelo art. 320do dito Regulamento, e art. 7.• .dM Ins· 
trucções de 1 de Outubro de 18ti(). 

§ 1.0 O Presidente 4· Província, ..,~ proposta do lns
pector da respectiva AICandega e iofornwu;llo da ThesQUraria 
de Fazenda, designará os armazens para o .deposito das mer
cadorias, e da mesma fórma nomeará o 1\dministrador o 
todo o mais P,F.Ssoal necessario ao exerci cio do dito entreposto. 

§ ~.o A tãbella de que trata o art. sr76 do Regulamento 
das Alfandegas será fixada pelo Presidente da Provincia1 

sobre próposta do lnspector da Alfandega e inforn.açlio 
da Thesouraria de Fazenda, e submetlida á approvaçlio 
do Ministro da Fazenda. 

§ 3. o O Ptesidente da P rovincia poderá, sendo neces
sario, autorisar, além do entreposto publico, atú dous ar
mazens supplementares para deposito de mercadorias , na 
fórma do art. 217 § 2. 0 e seguintes do dito Regulamento, 
dando conta ao Ministro da Fazenda para a concessão da li
cença e final approvação. 

Art. 5. o Além da Mesa de Rendas creada na Cidade de 
Manáos pelo Regulamento de 19 de Setembro de 1860, ha· 
verá outra Mesa de Rendas na Povoação de Tabatinga da. 
Província do Amazonas. . 

§ Unico. Estas Mesas de Rendas serão consideradas Es
tações dependentes da Thesouraria de Fazenda da Província 
do Amazonas, e seus empregadtlS ficaráõ immediatamente 
subordinados ao respectivo lnspector. 

Art. 6. 0 Em cada uma destas Repartições haverá um 
Chefe com a denominação de Administrador, o qual ser
virá ao mesmo tempo de Thesoureiro, um Escrivão, um Es
cripturario, um Porteiro servindo de Continuo, e tres Guardas, 
que serviráõ ao mesmo tempo de \, lfficiaes de Descarga. 

§ Uni co. O pessoal das referidas Mesàs poderá ser alterado 
pelo Ministro da Fazenda, como o exigir o bem do serviço 
publico. 

Art. 7. o Os lugares, de que trata o art. 6. 0
, á excepç11o 

dos Guardas, serão provisoriamente exercidos por Empre
gados da Alfandega da Província do Pará, designados pelo 
P•·esidente, sobre proposta do lnspector da Alfandega, e 
informação da ThPsouraria de Fazendil da mesma Província, 
mediante requisição do Presidente da PJ"Ovincia do Ama
zonas. Estes empreg,!;lSlos perceberáõ, além dos vencimentos 
dos seus empregos, uma gratificação, que lhes será arbitrada 
pelo mesmo Presidente, até que sejão organisadas defini
tivamente as referidas .l\lesas de ltendas. 

§ Unico. Os Guardas serão nomeados na fôrma do art. 46 
do Hegulamento das Alfandegas, e o seu vencimento será 
o da tabella 5. a annexa ao mesmo Regulamento. 



Art. 8. • As Mesas de Rendas de l\'lanáos e de 'fabatinga 
ficão habilitadas, gua1·dando-sc todavia a disposição do 
art. 2. •, para importação: 

§ 1. o Dos generos de producção 'e manufactura nacional 
navegados por cabotagem. 

§ 2. • Dos generos estrangeiros já despachados para con
sumo navegados com carta de guia. 

§ 3. o Dos generos de producção e manufactura da Re
publica do Perú. 

§ 4.• Dos seguintes generos estraugeiros: sal commum, 
carne secca ou charque, bacalháo, farinha de tri~o, carvão 
de pedra, pedra calcarea, machinas de vapor e suas per
tenças, utensílios proprios para a lavoura, materiaes o ins
trumentos para obras publicas, e outros· enumerados na 
Tabella n. • 10 do Regulamento das Alfandegas. 

Art. 9.• As ditas Mesas de Rendas ficii.o lambem habi
litadas, guardando-se todavia a disposição do art. 2. •, para 
exportação : 
~ 1. o Dos generos de producção e manufactura nacional. 
~ 2. o Dos generos estrangeiros que já tiverem pago di

reitos de consumo, e se destinarem aos portos nacionaes 
do Amazonas ou á R,epublica do Perú. 

Art. 10. Os generos de producção e manufactura daRe
publica do Perú, que forem importados na Província do 
Pará, ou em Manáos e Tabatinga, serão acompanhados de 
dous manifestos para a respectiva Alfaodega e Mesas do 
}lendas, com as declarações e formalidades exigidas no Cnp. 
6.• Sec. 2.• do Tit. 4.0 do Regulamento dasAlfandegas 
do lmperio, na conformidade do qual procílderáõ aquellas 
Repartições no despacho das ditas mercadorias, ficando os 
commandantes das respectivas embarcações sujeitos ás obri
gações e penas comminadas na Sec. 2.• do Cap. 5.•, o 
Cap. 6.• do Tit. 4.• do mesmo Regulamento. 

Art. 11. As embarcações peruanas que, fazendo esca!a 
pelos portos de 'fabating~ e Manáos, nada descarregarem 
em qualquer delles, levaraõ, não obstante, das respectivas 
Mesas de Rendas o certificado de que tratào os arts. 402 
e 405 do mesmo Regulamento. 

Art. 12. Do conformidade com ·as disposições do dito 
1\egulamenlo procederáõ as Mesas do Rendas de Manáos 
e Tabalinga no despacho dos generos, que forem importados 
ou exportados nos termos dos arts. 8.• e 9. • 

Art. 13. Nos despachos, de que tratão os artigos ante
cedentes, serviráõ de Conferentes calculistas conjunctamente 
o Escrivão e Escripturario de cada uma das referidas 
Mesas, sendo dada a sahida pelo respectivo Porteiro. 

Art. 14-. O prazo para apresentação do documentos que 
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jusliti 111ern o destino das mea·cadoriaJ reexportadas, bai
IJ,lttllas, ou despachadas para transito será fixado pelos clwles 
dns Estações fiscaes, segundo a situação do porto da sabida, 
c dos portos Ouviaes do Amazonas. 

Art. 15. Cada urna das ditas ~lesas de Rendu terá á 
sua di~posição, para o serviço externo . e policia Ouvi<~ I, 
quando o Presidente da l'rovincia, ouvida a Thesourm·ia 
de Fazenda, o julgar necessario, até duas lanchas ou esca
leres, e m"5mo uma barca do vigia ·á vela, conveniente
mente tripolada o armada, e com as mesmas obrigaçõe!l, 
•' emcargos mencionados na Sec. 3.• Cap.' 3.0 do Tit. L•, 
a SPC. l. • do Cap. 5. • dó Til. 4. o do Regulamento das 
.A JrandPgas. 

Art. 16. Cada uma das ditas lanchas ou cscahwes tflr;i 
os remadores uecessarios, e funccionará sob a direcçllo d" 
um patrao immediatnmente sujeito ao Administrador d11 
}lesa de 1\endils. Os (Jatrões e remadores per~eberáõ os 
vencimentos marcados no art. 105, § uniro, do Hcgulamcnto 
d••s Alfand••Jras. · 

Art. t7. Na Povoaçllo de Tabatinga haveni uma forç:t 
de linha ou do policia composta de 30 praças, ao com· 
mando de um offidal subalterno ou lnfel'iot', a qual tení 
por devct' auxiliar UiiQ só a respecliva .Mesa, como as A u
toridados competentes, na religiosa obscrvoncia e guarda 
das disposições dos 1\egulamentos Oscaes, o prevençilo do 
contrabando: para esse fim será o commandantc da dita 
força irnmediatamente subordinado ao .\.dminislrador da 
1\lt>sa de llendas. 

S Unico. Além das obrigações e deveres que incumbem 
ás Autoridadt>s judiciarias, policiaes e\·nilitares, postos, des
tacamentos, força, guarnição c emt.arcações do guerra 
pelos arts. 3'•9 e 363 do Regulamento das Alfandegas, de
Yeráõ os respectivos chefes on commandantcs considerar-se 
t'sper.ialmente encarrl'gados da pol iciu fiscal nas ngua!i o 
margens do Amazonas c frontoiras terrestres do lrnpcrin. 
como nu sitiares das lteparlições fiscaes, e:tecutando e fazendo 
executar este ltegulamento, e o das Alfandcgas na parte 
quo lhes compelir. 

Art. 18. A jurisdicção da lUesa de Rendas de ~Janáos com
prehcnderá todo o territorio Ouvia! da comarca do mesmo 
nome, e da de Pare,ntins ; e a de Tabatinga todo o tcrritor;o 
Ruvial da comarca <re Solimõcs. 

Art. 19. Os Presidentes das Províncias do Pará c Ama
zonas, cada um dentro do t~rritorio de liua jurisdkção, 
e ouvindo as Thesourarins de Fazenda, logo que fôr publi· 
cado o pre~nte Regulamento, desi"naráõ os Jug;u·es, lord 
dos portos habilitados para o rommcrcio com a ltcpuLiica 

LEIS DE 1863. 1'.\RTF 11, 60, 



do Perú, em que poderão communicar com a terra as l'm~ 
.barcações que no · cm·so de sua viagem necessitarem reparar 
avari~s, ou prover-se de combustível ou de outros objectos 
indispensaveis. · 

§ 1. o A arribada sómente durará o tempo 11ecessnrio pnra 
o objccto que a motivar, c as Autoridades Oscaes, cumprida 
a disposição do art. 311 do Regulamento das Atrandegas, 
exigiráõ durante ella a exhibição do rol da equipagem, 
lista dos passageiros, e manife\\o da carga, e visaráõ graUs 
.todos ou alguns ctessos documentos, guardadas as disposições 
do mesmo 1\egulamento. · 

§ 2. o As cmbarca~cs a que se refere este artigo poderão• 
sendo neccssario, dcscart·cgar nos referidos lugares gcneros 
de producção c manufactura da Uepublica do Pcrú, e re
cebei' generos· de producção c manufactum nacional, obser
vando-se as disposições doste RcguJamenlo, c do das AI~ 
fandcgas. 

§ 3. o I<' cita a designação dos lugares de que trata este 
artigo,. na qual serão compt·ehendidos os actualmentc fre ... 
quentados pelos vapores da Companhia de Navegação do 
Alto Amazonas, os Presidentes darão conta ao Ministt·o da 
Fazenda para final approvação. 

§ 4. o Nos lugares, em que não CJistircm Collectorias, e 
onde fôr conveniente, haverá agencias, postos de fiscalisação 
e registros, ficando os Prcsidontes de Província, ouvida a 
Thesouraria de Fazenda respectiva, incumbidos de crea-Jos, 
c dcsignat• os Empregados, Guardas ou Vigias preeisos, na 
fórma do art. 18 § unico c mais disposições do Regulamento 
das Alfandcgas, c sendo fornecidos dos escalares necessarios 
para o serviço. 

§ 5.0 Nos portos onde houver Collectorias, observaráõ 
estas Estações, na parte que -eonvicr, o presente Regula
mento e o das Alfandegas para prevenção do contrabando, 
e liscalisação das rendas publicas. 

Art. 20. Poderão descarregar toda ou parte da cargii.J 
fóra dos porlos fluviaes habilitados para o commercio com 
a Ucpublica do Pcrú, as embarcações que, por causa de 
avaria ou por outro incidente fortuito c.cxtraordinario, nã() 
puderem continua•· a sua vi:tgem. · 
~ Unico. Os capilãcs das embarcações se dirigiráõ pre

viamente, salvo o caso de imminencia de perigo, aos ttm., 
pregados liscaes, na sua ft~lla á Autoridade policial do 
lugar, c tll falta desta ú do lugar mais proximo, o sujei.:. 
tando-sc á:> medidas e cautelas, quo pelas mesmas Auto_, 
ridade~. de conformidade com as leis do lmperio, forem 
lomadas para prevenção de fllllllrJuer imporla~ão clandes ..... 
tina. 
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Art. 2l. O pcri~o imminenle, previsto no artigo antece
dente, isenta sómenle da apresentação prévia aos empregados· 
llscaes, e Autoridade~ locaes, de que trata o mesmo arLigo; 
sendo em todo o caso obrigados os commandanL•~s daa em
barcações peru::anas a provar a necessidade da arribada, c a 
cxhibir os papeis de bordo twccssarios, procedendo-se a 
respeito destes documentos _na fót•ma do' art. 19 § l. • 

Art. 22. Os ·gencros c mercadorias que, nos casos do 
incidentes fortuitos e extraordinarios mencionados no art. 21, 
forem postos em tert'a, não pagaráõ direito algum se forem 
de novo embarcadas; mas toda a descar.ga de gcneros o. 
mercadorias feita sem próvia autorisaçllo, ou sem as formali
dades- prescriptas nos artigos antecedentes, ficará sujeita,: 
conforme as circumstancias, á multa de 10h 100~00 por vo-
lum(}, ou ás penas do contrabando, procedendo-se para esso 
fim á apprchensão, na fórma dos Caps. t.• c 2.• do Til. 8. • 
do Regulamento das Alfandegas. 

Art. 23. Toda a communicação com a terra não.autorisada, 
ou em lugares não designados no presente Regulamento, c 
fóra dos casos de força maior, será punível com n multa dn 
10~ a 100~000 a r.ada pessoa da tripolação, c de 50$ a 500~000 
ao commandantc da ernbtu•cação, além das outras penas em 
·que possão incol'fct' na fónna da legislação do paiz. . 

§ Uni co. 0; passageii'Os, que desembarcarem antes da visita 
da Autoridade policial, deixando de ap•·cscnlar-lhe o com
petente passaporte, o qual será pot· clla visado graUs, incor ... 
l'cráõ na multa de 10~ a 100~00, além de 1\carem sujeitos ás 
medidas policiaes, que a referida Autoridade julgar con. 
~enientcs. 

Art. 2-}. Se por causa de con ~.ravenção ás medidas concet'• 
ncntes ao livre transito do iio Amazonas para as em
barcações peruanas c brasileiras se effectuUI', na fórma dos 
Ucgulamentos fiscacs, alguma apprehensão de mercadorias 
ou do navio, ou das embarcações miudai, que as transpot·~ 
tarcm, a mesma apprchcnsão poderá ser lcvantmla medianl@ 
fiança, cauçlio ou deposito. 

Se á contrdvenção commellida estiver imposta sómentc 
a pena de multa, será permiltido ao contravcnlo1· continuat· 
a sua viagem, garantindo o valor da mesma multa por meio 
do fiança, caução ou deposito, c o seu effcctivo pagamento 
dentro de Utt>,.prazo CLUC lür marcado pelo Administrador 
da :Mesa de Rendas. 

§ Unil~o. Nos casos previstos neste artigo ao Adminislradot· 
da' Mesa de Uendas do districto, onde se tiver verilicado a 
npprchensão, ou commcttido a contravenção, compete de
cidir sobre a idoneidade da fiança, cau~:ão ou deposito, com 
attvnçao au valor dos objcctos apprelwuúillos ou á imvur·· 
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tancia da multa, ~ jul~ar a appr••lwns<io, facultando os re
curso:; cstabBiecido:> no Hegul;uwmln das Alrandegas. 

Art. 23. Se al;.:nma cmb .. rcaçào ptlruana naufraj,rar, sniTrer 
IIVilt'ia, ou fur ab mdonada nas aguas do rio AnutZunas, 
proccdcr-se-ha n 1 rcspm:liva Mesa de HendilS de confonui
dade com o disposto no Cap. 3.• du Tit. 4.• do 1\e
t-:ulamenlo d.1s Allandegas do lmi1erio, e nuis legislação em 
vigor·, sendo a fin1l o !Jt'uducto das IOflrcadorias. salvadas, 
depJis de dmJuzidas a~ despezas d 1 salvamento, segu
rançil c guard-t, recolhido ao deposito, para ser énlregue 
ao Consul ou Vice-Consul da 1\epublica do Perú. 

Art. 26. No caso do naufragio ou avaria, previsto no 
artigo antecedente, será pm·mitUdo ás embarcações peruanas 
descarregarem, se fôr necessario, as mercadorias ou eiTeitos, 
que tiverem a bordo, sem que paguem por issodireilo algum, 
salvo sendo vendidas pal'a consumo. 

Art. 27. As emban~ações peruanas, que entrarem no~ 
portos de Manáos e Tabatinga, ou arribando em qualquer 
dos mencionados no art. 19, ahi c~arr·egarem ou descarre~ 
sarem, ficilo sujeitas ao imposto de 80 réis por tonelada 
JlOr cada dia de estada ou demora pat·a as despezas de 
J•haróos, balisas, e quaesquer outros auxílios, que pur parte 
do Imperio se tenha de prestar á navegação do rio Ama
zonas. 

S Unico. O imposto, de que trata este artigo, será cobrado, 
Bntes do desembaraço da embarcação, e de seu pagamento 
se fará expressa menção no manifesto ou certificado, do que 
fallão os arts. 10 e 11. -

Art. 28. Para os favores e eiTt~itos do prcseotç Regula
mento serão consideradas embarcações peruanas aquellas, 
•mjos donos, c capitães forem cidadãos da llepublica do Perú. 
e cujo rol da respectiva equipag~m , licenças, e patonlct 
certifiquem em devida fórma que forão matl'illulados de con
formidade com as or·denanças e leis da 1\opubliea do Perú, 
e usão legalmente de sua bandeira. 

Art. 2!). As embarcações ·perunnas; que tiverem de na~ 
vcgar pelas aguc1s do rio Amazonas, qualquer que seja o 
seu destino, darão entt·ada na Alfandega do J•ilrti, e serão 
obrigadas ao registro na 1\lcsa de 1\endas de Tabatinga c 
11t1 1\lanáos, onde se vm·ificará a sua nacionillidade e lcgi
timidadt>, segundo o dtsposlo no artigo antecedente, c exa
minará n respectivo passe, visando~se gralis os papeis ne
·~essarios: e quando o recusarem, serão compcllidas JIOias 
)1arcas de vigia, que empregaráõ para aquolle fim a força 
uecessaría, ficando sujeito o respectivo corumandante a uma 
multa de 500~ a 1:000.,, segundo a lotação da embarcaç-ão, 
e sua carga. 
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Art. 30. Scl as embarcações a que se refere o artigo án
lecedente não estiverem nus condições expressas no art. 28; 
serão approhendidas com u res1;ectiva carga,, proc·cdendo-se 
u ltcriormente nos termos do Cap. 2. • do Tlt. 8. • de 
Ucgulamento das Alrandegas. 

Art. 31. A franquoza e liberdade de navegação de que 
trata o presente Regulamento comprtlhende as embarcações 
e transportes da Marinha ~lilitar da Rcpublica do Perú, as 
qunes todavia ftcaráõ sujeitas á disposição do art. 428 do Uc
gulamento das Atrande~tas nas circurnstancias oelle previstas. 

S Unico. (o'icllo extensivas ás referidas e1nbarcações, so 
trou~erem carga, as franquezas o favores de que gozAo ou 
houverem de gozar os paquetes a vapor das linhas regu
lares trnl)satlanticas, em virtude do Regulamento das Al
fandegas. 

Art. 32. A cscripturaçllo das 1\lcsas de Rendas, creadas 
pelo art. 5.• do presente Regulamento, na parte relativa á 
arrecadação de qoaesquer dil·eitos ou impostos, c· multas, 
será feita em livros especiaes, os quaes, depois de encer
rados no fhn de cada semestre, serão remettidos com os 
despachos, manifestos, guias e documentos de receita c 
despeza, e mais papeis relativos, á 'fhesouraria do Fazenda 
do Amazonas, pat·a nella se instituir o competente exame 
sobre sua moralidade e exactidão, na fôrma das disposições 
em vigor. · 

Art. 33. As Autoridades judieiarias, policiacs c Oscaes pe
ruanas o brasileiras com a força que as coadjuvar em suas 
diligencias, e bem assim os escalercs c outras embarcações 
de vigia, poderão exercer as suas\.runcções de policia ftscal 
nas ft'Onteiras terrestres e nos rios é suas margens, isplada 
ou collectivamente, para repressão do contrabando ; fican
do-lhes permittida a entrada no territorio do lmpe•·io ou 
da Republica do Perú, dentro dos limitl's de uma zona 
fiscal marítima e terrestre quo será determinada sómentc 
para esse lim pelo Governo de cada Estado. 

§ Unico. Esta disposição terá vigor sómente depois que 
em virtude de accordo~ fõr a reciprocidade estabelecida por 
meio de Nota reversal, e sendo em cons~uencia mandada 
executar põr Decreto do Governo. 

Art. 34-. As duvid&:J que occorrerem por occasiiio de exe
cutar-se este 1\egulamento serão resolvidas pelas Thesoora
rias de Fazenda, e pelos Pa·esidenlt>s de Província, sempre 
no senlid9 o mais favoravel ao commercio e navegação dos 
dons paizes. 

§ Unico. Estas decisões serão executadas provisoriamente, 
dando-se cunta ao Ministro da Fazenda para final delibe
ração. 



Art. 35. 0:> arli~•lS dn pr6r.llll' Ht~~ulamenln, que niíl) 
contiverem disposições estipuladas na Convenção Fluvial de 
28 do Outubro !lo t8:i8, mandada ohscrvur por Dec•··~to 
n.• 2.!~ 1~2 do 16 de .Julho do 1859, poderão sm· alteradas 
independente do commum accurdo exigido pelo art. 5.• da 
mesma Convcnçiio. 

lHo de Janeiro, 31 de Dezembro de 1863. -Marque:& 
de Alirantes. 

I>ECHETO N. 3.217- de 31 de Dezembro de ISG:J. 

Altera 01lgmnas disposi~<ics do R<'glllamcnto das -~~-~flas. 

Attr.ndcndo ;í twcPssidadc de d<'clarar e alterar algumas 
"das disposi~õc~ do Regulamento das Alrandcgas dtl 19 dtl 
Setembro de 18GO; c visto o art. 172 do mesmo llegula-'
mcnto ; Hei por Lem Der•·ctur o seguinte: 

Art. 1.• Haverá entrepostos, alt~m dos creados nos portos 
do lHo de Janeir~ c Pará pelo arl. 320 do Hcgulamcnlo 
das Alrandcgas, nos da Bahia, Pernambuco, 1\laranhiio tJ 

Itio Grande do Sul : o do Pará será da mesma natureza 
dos dmnui<> entrepostos. 

Art. 2.• Os entrepostos são publir.os ou particulares. 
§ 1. • Os ent•·cpost•JS publicos siio armazcns internos, ou 

externos da Alrandcga, mantidos e custeados pela Fazenda 
Publica, sujeitos á sua dirocta c immediata administração 
e fiscalisação, c cxclusivamenlo applicados á guarda e deposito 
do mercadorias destinadas a entreposto. 

§ 2.0 Os ent1·epostos particulares s11o armnens, ou trapi.:. 
ches estabelecidos com licença c aJlprovação do Ministro d~ 
Fazenda, adminisll"ados, mantidos e custeados por cont~ du 
particulares, ou de associações nos portos meneionados nn 
nrtigo antecedente, sob a fiscalisação do Inspcctor da rcs• 
p':lctiva Alfandega, c applicados ao mesmo IIm que os entre .. 
postos pul:)lico.s. 

Art. 3." O entreposto, quanto ll percepção dos direitos 
de consumo das mm·c<Hio•·ias importadas em virtude desta 
faculdade, é assemelhado a territorio estrangeiro. 
~ 1. • As mercadorias depositadas no _cntt·cposto, me~ 

diante as ronnalidadns estabelecidas nó presente Decreto, 
poücrão, duranto os prazo:> tnarc:ttlos, ser livremente, em 
todo ou em parte: 
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L • Recxpo1ladas por mar ou em transito, ou transporia
das para outro entreposto ou porto nacional, sem pagar di• 
reitos ; · 

2. o Despachadas para eonsumo, pagando os respectivo!i 
direitos . 
. § 2.0 A faculdade pcrmitlida neste artigo refl•re-se ás mer
cadorias que f01·em declaradas nos termos do art. 4. o deste 
D·~creto. 

$ 3. o Fi cão cxceptuadas da disposição do § 1. o n. • 1 
deste artigo, na parte que se refere aos direitos de rcex
porta~;ilo, as mercadorias de que lrotão. os arts. 23 da Lei n. • 
369 de 18 de Setembro de U!45, c art. 9. o §§ 3. o e 4- ... 
da I~ei- n.• 514 de 2~ de Outubro de 1848. 

Art. 4. o Para qualquer mercadori~:~ ser admittida a de
posito no entrt~posto, é mister que o manife3to da ern
bar·cação, ou que o dono ou consignatario da mercadoria 
declare que a destina a entreposto. 
· § 1.0 A declaração do dono ou consignatarLo da mer
cadoria será feita dentro do prazo de 12 dias contados da 
data da entrada da embarcação, mencionando-se nella tudo 
quanto se exige para os despachos de consumo. 

§ 2.• A faculdade de dei>Ositnr. mercadorias no entre
posto fica extensiva aos negociantes que não forem as
signantcs das Alrandegas, e outros não mencionados no art. 
235, obset·vando-se em todo o caso a disposição do art. 229, 
§§ 2.0 e 3.0

, quanto ao termo de deposito. · 
, § 3. • &e o dono ou consignatario das mercadorias não 
ftwr a decla..ação dentro dC'; prazo de 12 dias nelle mar·cado, 
não podet'ão ao; mercadorias g,,zat· dn beneficio do entr·eposto. 
ficando sujeitas aos direitos c despezas, nos termos .Ios arts. 
511, 609, 691 e outros do 1\egulamento das Alfandegas. 

Art. 5.0 Nos entrepostos particulares serão depositadas 
sómente as mercadorias que, tendo sido declaradàs na fór
ma do artigo antecedente, puderero ser nellcs recolhidas • 
O(.'S termos dos arts. 231, 232, 233 c 253. 
, Art .. 6. o O prazo do entreposto será : 

t.o De seis mezes par-a as mercadorias susceptíveis de 
corrupção; 
- 2. o Do tre& annos para as demais, podendo os Inspectores 

das Alfandcgas conceder prorogações successivas até mais· 
tres annos. · 
~ 1. • Vencido o prazo, o dono ou consignatario das mer

cadorias fica obt·igatlo a reexporta-las ou despacha-las para 
consumo, dentro do prazo de 30 dias, findo o qual, se o nã() 
ttvct' feito, serão as nwt·cadorias reputadas abandonadas, c 
vendidas em lcilií•>, nos lermos do Cap. 7.• do Tit. 3." do Ue4· 
g-ulamcnlo das Alf<uldct;as. 
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§ 2. • Féita a arrematação, deduzir-se-hlo do producto 
das mercadorias os direitos, que deverem pagar s~·gundo a 
Tarifa, multas, armazenagem, dt•spczas, c expediente de 
t t/'J •;.; sendo o restante depositado para ser entregue a 
quem de dirl'ito fôr, ;í vista de titulo legitimo. 

§ 3. • 0.• dir·eitos de t:onsumo, no caso do § anleeedentl', 
sor·ão cobmdo1 na collfol'rnidadll da T.rrifa em vigor ao 
tempo em qne se cft'•lctuar a arrl'matação. 

S ~.o A prorogaçllo não pod ... rá ser concedida quando o 
estado das mercadoria~ não garantir o p 1gamento integral 
dos direitos e despezas, de que tratao os paragraphos antece
dentes. 

Art. 7.• O prazo do entrrpos!.o começará a correr da data 
da entrada das m.~rcadorios nos re§pectivos armazens. 

Ar·t. 8.• No conferencia, de que trata o art. 237, dos ge
neros destinados a entrt>posto, poderá disp~nsar-sc uma ve
rificação rigorosa, conforme 11s circumstanciitll. 

Art. 9. o A averbação, de que traia o art. 2ti7, § unico, as
signada pelo cessionario, ou seus prepostos, extingue a respon
sabilidade do cedente para com a Alfantlega, a qual passará 
par·a o cessionario com o preenchiml'nto de~la formalidade. 

Art. 10 As dlspo!rlções dos arts. 169 e 170 são applir.av••is 
ás mercadorias dt•positadas nos t>nlrPpostos, ficn ndu sujeitas 
aos dimit •. s da Tarifa t·m vigor ao tempo f'm que se clfcc
tuar o despacho do consumo, ou a venda em leilão, nos casoa 
em que esta deva ter lugar·. 
· Art. tI. Os volumes, a que se rerc•re o art. 273, § 7.•, 
presumir-se-hão introduzidos por contrubando, e a multa 
de 2/3 do valor das mercadorias será imposta pela Autori
dade administrativa. 

§ Unico. ~sta disposição é extensiva aos casos, de que trata 
o art. 284, S J. •. 

Art. 12. O dono ou possuidor do entrí'posto particular 
presume-se de (-lemo direito, em rclaçllo á Atrandt>ga, lll'f 
proprietario das mercadurias para tudo o que diz res
peito ao entreposto, direitos, multas e despezas, emquanto 
as mercadorias não sahirem do entrt'pnsto. 

§ Unico. A responsabilidade do referido dono ou pos
suidor, em relação ao dono ou consignatarlo das mPrr.ado
rias, regular-se-ha pelas disposições do Cop. 5.•, Tit. 3.• 
Parte t.• do Codigo do Commcrclo, ficando as'iim alte- .. 
rados os arts. 249, 273 IJ.'• 2 e .5, 27!• e 290 do Regulamento 
das Alfandegas, na parte relativa ao~ entrepostos parti
culares. 

Art.. 13. Nos casos de damno e cltravio, mencionados no 
a1't. 2'•9, § 3. •, nos entrepostos pa rlicularcs, ,·crificado e reco
nhecido no~ lt•r·mns do árls. 291 a ~9:J, o respl'cliro dono 



~81 -

ou possuillol', .como responsavel,:. se1;á obrigat\o á reparação 
c jndemnisaçlio ao dono ou consignatario das mercadorias. 

§ 1. • Se o dono ou possuidor do eo,frepo.sto nlio etTectuar 
ao dono ou consignatario das mércadorias a referida indem
nisação no prazo de 24 horas, que lhe será assignado pelo 
Inspector da Alfandcga, este lhe imporá a pena de privação 
terríporaria da faculdade de receber generos, e, na rcinci
dencia, as do art. 284 § 2.•, tudo sept prejuízo das penas 
da primeira parte do citado artigo. · . 

. § 2. • A importanciã dos dir.eitos . e multas devidas . ti 
Fazenda Publi.ca será exigida do dono ou possuidor do entre
posto partitular, na conformidade do artigo antecedente, e 
mais disposições em vigor. · 

§ 3.0 Nos casos dé damno e extravio nos entrepostos 
jmblieos proceder-se-ha nos termos 4o Cap. 5.• do 'fit. 3.• 
do Uegulamento das Airandegas. 

Art. 14. Todos c quaesquer tra{riclles c armazeos de 
particúlates, que até a publkação . do presente· Decreto 
tiverem obtidó concessão nos termos dos arts. · 217 § 
2.0

, ·218, .219 c 220 pata deposito de mercadorias, 1i1lo 
poderão ser considerados, nem se denominaráõ «Entrepostos 
particulares», para'quaesquer eO'eitosJegaes, mas reputar
se-Mo simplesmente trapiches e armazeos. de deposito alfan-
degados. · · 

§ 1 . • Ficlio exceptuadas da. !lisposiÇio · deste artigo as 
concessões feitas eKpressamenle para .entrepostos particulares, 
até a publicação do preseutb( .Decreto: estes unir,amcnte, o 
os que forem de ora em diant), autorisados, poderão receber 
mercadorias destinadas a entreposto nos tennús do art.· 4, u, 
guardada em todo o caso a disposição do art. õ. o do mesmo 
Decreto. · · 

§ 2. o 0s dqnos ou possuidores de ediqcios, trapiches ou 
armazens, ainda que tcnbão .obtido .concessão de alfaude
ga.meoto, se pretenderem destina-los a entrepostos, de
verá(S requerer a concessão nos termos Jio art. 218 c se--. 
gointes. . 

Art. t5 .. Nos portos, onde houver' entreposto, os merca
dorias importa<!Jll;, que niio ·forem declaradas nos termos 
do art. 4.• deste-rlec·reto, serão recolhidas aos armazens das 
Alfandegas, ou aos trapiches c atmazens.de deposito alfande
gados, conforme a sua natureza, tcndo•se em vista as dispo
si~ões dos arts. 231 e 232. · 

Art. 16. Nos portos, onde não houver entreposto, as 
mercadorias importadas continuaráõ a ser recolhidas aos 
armazens das Alfandegas, ou aos trgpichcs e armazens de 
deposito alfandegados, eonforme a sua natureza, tt~ndo-st1 
cín vista as disposições dos arts. 231, 232 c 233. 

l.fJS DE 18G3. 1'..\1\TF 11 G!, 
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A ri. 11. A9>disposições dos arts.~.·§ 2. 0
, 7.", 8. 0

, !J.o, 10, 
11, tll c 13 tio presente Decreto ficão extensivas aos trapi,.. 
ehes c armazons de deposito alfandegados. 

Art. 18. Nos portos, onde houver entreposto, os f)razo§ 
para oe consumo das mercadorias, que não forem destinadas 
<~ entrtposto, mediante as declaraçiícs deque trata o art. 
IL • de se Hecroto, serão, na fórma do art. 21 O § 3. o: 

1. o no seis mezes para as mercadorias a que se refere o 
art. 299 ~§ 2.0 e 4..o · 

2. 0 De lres mezes para as mercadorias a que se refere 
o § 5. • do art. 299. 

§ 1. o Os prazos, de que trata este artigo sê contarál! da 
1h1l.a da entrada das mercadorias pora os armazens. 

!\;i 2. o Os lnspectorcs das Alfandegas farão . elfectiva a 
rcsp onsabilidade criminal dos Empregados, que nlio pro
moverem as diligencias para o consumo logo. qUe findar 
o respectivo prazo, suspendendo-os e remett'endo os do
cumentos ·precisos ao Juizo competente. 

Art. 19. Ficão supprimidas no art. 30ã fi§ palavras: 
e § f. • do art. a01 ; devendo proceder-se a respeit(' do 
producto das mercadorias abandonp.das por esc1·ipto nos 
termos da primeira parto do primeiro dos referidos m·tigos. 

Art. 20. Nos casos de abandono de mercadorias previstos 
no art. 30J §§ 2.•, a.• c r,., o, se o producto não chegar para 
pagamento dos direitos e despczas mencionadas no art. 305, 
será indcmnisada a dill'crença por quem de direito fôr. 

Art. 21. :Fica suspensa a execução do Cap. 3.• do 'fit. 
:1 o do Regulamento das Alfandegas, e a dos arts. 301 § 3.•, 
552 o 557 na parte relativa ás declarações de que trata o 
mesmo Capitulo. 

Art. 22. Os Jnspectore& das Alfandegas, mediante as cau
telas necessarias, c assistencia de um Empregado porcllcs 
designado, permittirão, provada concludentemente a neces
sidade desta diligencia, aos donos oo consignatarios das mer
cadorias a verificação do conteudo dos volumes para regula~ 
ridadc das declarações necessarias. 

Art. 23. Fioo supprimida a a.• via da nota para o dcs~ 
pacho, de que trata o art. M~ § 2.• 

§ 1. o Concluído o despacho, a 1. • via da nota se entre
gará á parte, ou seu prepo!to, para faze-la averbar no livro 
competente, nos termos do art. 593, c a outra será remettida 
tli-ariamenle pelo Thesoureiro 6 Secção competente para os 
devidos exames. 

§ 2. o A respeito da referida f. • via da nota, proceder
se-lia ulteriormente nos termos do art. 59~ c seguintes, 
st>ndo afinal encadernada e archivada para os ell'eitos legaes. 

Ar!. 21h O ar!. 5'~7, na parte em que dispensa a pri-



meira confci'Cncia das mercadorias, é facuHalivo, c rcfcr<>
f'C aos generos a granel, c em geral ~quelles sobre cuja 
qualificação não se puder mover duvida, ou que tiverem 
uma só taxa fixa na Tarifq_ em vigor. · 

Art. 25. Achando-se entre a nota o as mercadorias post;;s 
a despacho dilfl>:rença para mais em quantidade, medida 
ou peso, só terá lugar a pena comminada no art. 553, se os 
direitos da dilfercnça excederem de 20~000; devendo, no caso 
cont•·ario, cobrar-se tllo sómente os direitos simples da dilfc
rença. 

Art. 26. Se a ditrerença fôr para me!Tos, s6mento scrlill 
cobrados direitos do que realmente se verificar, quando os 
da diffcrença pão excQdorem de 100~000; excedendo, po
rém, a parte pagará, além doa direitos da dilferença, 
uma importancia igual, como pena pecuniaria, em favor 
do Conferente. 

§ Unico. Dando-se circumstancias, que revelem fraude ou 
subtracção do mercadorias, ou se pelo manifQsto se reconhecer 
o seu descaminho, proceder-se-ha nos termos do art. 558, 
qualquer quo seja a differença dos direitos que se preten
derem subtrahir. 

At·t. 27. Se entro as rdlrcadorias postas a despacho se en
contrarem outras de natm·eza, especie ou qualidade dilforente 
da mencionada na nota, c dessa differença resultar um 
accrcscimo de direitos correspandente á metade ou mais, 
verificada a existencia d' '• facto- na fórma do art. 556, a 
parte pagará os direitos tia dilferença, e além disto, como 
rena pecuniaria, uma importancia igual para o Conferente; 
facultando-se em todo o caso á parte o recurso do art . 
559, e observando-se em tudo o mais o art. 556. 

Art. 28. Fica supprimida a multa dé que trata o art. 
559 § 3.• • . 

Art. 29. Os recibo$. de que trata o art. 603, serão passados 
nos proprios despachos, e não em papel avulso, ficando salva 
a disposição do art. 54.6, §. unico. 

Art. 30. No caso de transito de mercadorias pelos rios 
c aguas interiores do Imperio as letras, de que trata o 
art. 612 ~ !f.-, poderão ser garantidas pot· uma firma de 
reconhecido credito, ainda que não seja do assignantc da 
Alfandega. . 

Art. 31. Os gcneros nacionaes navegados por cabota~ 
gem poderão ser descarregados onde convier á parte, salTa 
a diS[.JOsição do art. 720, mediante guia assignada pelos 
lnspcctorcs das AJJ'andcgas, ou quem suas vezes fizer. 
~ 1. o Os que forem sujeitos a expediente lambem pode

rão ser dcsearrc~wdos onde convier ;:í parlc, acompanhados 
it!tttllm~·n!e r.!<' ;~•liél, derois r[tJ t;onf'r.rido~ pelo .\g"nte !:'iSI.'itl 
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ç)o lrnpidw, on allniazem do deposito alfandegado, que 
1lrar mais proximo do lugar da descarga. 
~ 2. • O pllg<.!mcnto do expediente dos generos nacionaes 

a clle sujeitos, e que não tiverem de ser descarregados nos 
trapiches ou armazens do deposito alfandegados, se realizará 
mediante o despacho respectivo,_ antes da expediçlio da 
guia. 

§ 3.• As guias de que trata este artigo, serl(o extrahidas 
de livro de talão, e restituídas á Allàndega para os efl"ei\os 
legaes pelos Agentes Fiscacs dos trapiches. e armazens de 
deposito alfandegados, quando a deseál"ga abi se élrectuar, 
ou pelos Empregados, Guardas ou Vigias destacados nos 
difftJrentcs pontos do littoral onde ella tiver lugar. 

§ 4. 0 Os Inspectores das Alfandegas poderlio ordenar que 
:a descarga e a conferencia dos generos nncionaes se eiTec
tne na fórma ordinaria prescripta nos arts. 458 e 628, t,;Jando 
assim julgarem conveniente por suspeita de fraude, oll outro 
justo motivo. 

Art. 32. As disposiçõns do art. 585 §§ 2. 0
, 3.0

, 4.0 e 5.", 
n~lativas ao premio dos bilhetes de Alfandega, slio extensivas 
;ís letras que passarem os donos..{IU consignatarios de ge~ 
ncros inflammavcis c semelhantcs7'f) dos que se de!lpacbatem 
sobre agua ou a bordo na fôrma do art. 586. 

§ Uni co. O prazo das letras, de que lrata este artigo, 
será de 4 a 6 mezes. ' 

Art. 33. A disposição do art. 629, § unico, n. 0 2, na 
Jlarte em que dispensa a abertura de volumes nos despachos 
de mercadorias estrangeiras naTegadas eon.t oorta de guia, 
11ão comprehcnde as que tiverem de ser transportadas para 
})Ortos do lmpcrio, transitando por tr.rritorio estrangeiro. 

§ Unico. Preenchidas as formalidades prescriptils no art. 
ü2!l, § unico, para a cxpediçlio da carta de guia, que exige 
o nrt. 628, ~ 2. o, a 2. • 'Via da notS, depois de fechada o 
~cllndn, será entregue á parte, eom direcção ao Chefe da 
ltcparlição fiscal do porto d() destino, ficàndo o original 
archivado para os eiTeitos legaes do art. 631. 

Art. 34. A disposição do art. 409, na parte ooncern·entc 
á entrega dos papeis de bordo, refere-se sómente aos quo 
dizem respeito á carga, ficando salva a disposição do art. 
371 sobre a exhibi~Cão, e reconhecimento da authenticidade 
dos papeis de bordo das embarcações. 

Art. 35. Os prazos de que trata o art. 340 slio de dias 
nleis, e referem-se ás embarcações que, nas circumstanoi~s 
!lo arl. 339, vierem espreitar o mercado, ou receber ordens. 

§ 1. o Além dos referidos prazos, poderão os lnspcctores 
das Alfandr~ns conceder mais rtuntro dias utcis de prorog:u;uo 
1'nr rnotiYo in>lil1r·(ldn. 



SI. • Os Inspedores da~ Alfandegus fi cão autorisados para 
conceder a franquia por tanto lempo, quanlo fôr necessario 
para S8 eiTectuar qualquer ,dos outros- a elos c operações a 
que se refere o art. 389. 

Art. 36. A entrada p01: rranquia será petmittida par:t 
descarga das mercadorias destinadas a entreposto, c para 
as baldeações de que trata 6 Q. • 2 do arl. 339, nos portos 
onde houver entreposto. 

Art. 37. A declaração ~ummaria por escriplo do con
teudo dos volumes pertencentes a passageiros, de que trata 
o art. 410 n. • 3, é extensiva aos que c"clusivamente con
tiverem mercadorias 011 objec\oS de oommercio: estes 'Vo
lumes serão incluídos na declaração com expressa menção 
da marca, numero ou letreiro, o qualidade do volume, além 
do conteudo, sob a sancção penal do art. 433 § 2.0 ao pas
sageiro, a quem fôr imputavel a infracção, se as circums
tancias revfóllan~m fraude. 

Art. 38. Os passageiros serão em todo o caso ndn:itlidos, 
no acto da conferencia, a fazerem declaração verbal ou por 
cscripto dos objectos, que trouxerem nos volumes da sua 
bagagem, sujeitos a direi :os nos termos dos arts. 459 c ft.60. 

§ 1." Feita a declara~o, observando-se a disposição d~ 
art. It.GS, os Conferentes procederáõ á verificação para o 
pagamento dos direitos na conformidade do art. 464. 

§ 2.• Se os referidos objec\os, ou mercadorias forem en
"ontradas em fundos falsos, além da pena de perda dos ditos 
objectos, que serão apprehendidos, incorrerá o passageiro 
na multa equivalente a if• do seu valor. 

§ 3.0 Se os objectos encontrados em fúndos falsos forem 
cartas, lavrar-se-ha auto de sua achada, o qual será enviado 
á Repartição competente; se, porém, forem notas, óu papeis 
do credito falsos, suspendendo-se logo o exame, e detendo-se 
o indiciado, Iavrar-se-ha auto identico, e se dará immedia
tamente partE" á Autoridade competente para proceder na 
fórma da Lei.· 

§ 4. o Encontrando-se· na conferencia mercadorias, cujo 
despacho ror probibido, proooder-se-ha na fórma dos arts. 
517 c 518. 

Art. 39. O Guarda-Mór, ou quem suas vezes fizer, com 
autorisação do lnspector da Alfandega, na occasião da vi
sita, poderá permiltir o desembarque dos volumes da ba
gagem dos passageiros, como saccos, pequenas malas, e 
outros semelhantes, que nilo contiverem objectos sujeitos a 
direitos, procedendo-se a respeito dos demais nos termos do 
art. 462. 

Art. 40. A disposição dn ultima parte da nota fl2. • da Tarifa 
em vigor (· rxtrnsin1 aos ohjedos pPrleucentc~ a põlSSllf!:•'iro~. 



enumerados no art. 512 §§ H a 17, aos quaPs se dever•\ 
conceder isenção de direitos na fórma nelle estabelecida, 
ainda quando não acompanharem os passageiros na mesma' 
embarcação. 

Art. 41. Ficão supprimidas no art. 291 as palavras: se 
por aquelle lhe forem acceitos. 

Art. 42. Nos casos de indcmnlsaçiio de damno previsto· 
no § 1.0 do art. 293 accrescentar-se-hão á ditTerença entre <r 
JH·eço da. arrematação, e o d!l avaliaÇão da Tarifa , 5 "1. deste 
ultimo em favor da partl3, por conta do causudor do· 
damne. 

Art. 43. A disposição dos arts. 296 e 297 terá lugar sem 
prejuízo das penas impostas pelo Codigo Criminal aos que 
nellas incorrerem, conforme as circumstancias do facto. 

Art. !~4.. As duvidas c questões sobre a entrega das mer
cadorias, ou dos salvados, ou do seu producto, nos casos 
uo Cap. 2. o c 3. 0 do Tit. 4. o do Regulamento das Alfandegas, 
onde não houver Agente Consular da nação com quem o 
lmperio tenha celebrado Convenção· Consular, serão da com
petencia exclusiva da Autoridade judicial, a quem os in
teres9ados poderão requerer o que fôr a bem de seus direitos, 
ainda quando tenha precedido a Ucença ou autorisação da 
Autoridade administrativa nos termos do art. 329. 

Art. 45. A declaração voluntaria das ditrerenças do mer
cadorias, de sua occultação por qualquer fórma, e do qual
quer outra tentativa do descaminho de direitos, feita pelo
capitão, dono ou consigna ta rio das mercadorias c seus pre
postos, será aceita para o eiTeito de não se imporem as penas 
comminadas nos Regulamentos fiscaes, em toda e qualquer 
occasião, exc~pto na de busca, exame e conferencia, ou tendo
o Chefe. da Uepartição conhecimento official ou- denuncia do 
taes factos. · 

Art. 46. As penas comminaàas pela legislação em vigot" 
nos casos de falsidade, resistencia, e outros crimes, não 
isentão os infmctores das penas e multas impostas nos 1\c--
gulamentos liscaes. · · 
~ Unico. Se a infracção fôr do tal modo. connexa com 

outro crime que a prova de uma seja a da outra, a Autori
dade administrativa, lavrado o termo ou auto, remetterá os 
documentos comprobatorios do facto ao Juiz competente; e, 
JH'oferida a sentença no processo do crim~ connexo, pro
CPdcr-lic-ha ulteriormente na fórma dos mencionados Regu• 
lamentos para a imposição das penas da infracção. 

Art. n. Nos casos de apprehcnsão, se o dono ou pes
son, a quem tiverem sido apprchendidas as mercadorias, sa 
achar presente, c o Inspector da Alfandega ou Administrador 
de l\lc~a de Rendas reconhecer pela cxposiçiío do fctrlo, 
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inlerrog;llodos c esclarecimentos colhidos em ac(o succcs
~ivo, que a apprchensão evidentemente n.ão pr·ocedc, man
da rü entregar as mercadorias, á parte, pagos os direitos, 
lavrando-se termo circumstanciado, com as razões e funda
mentos da decisão, o qual será logo rcmettido por copia ao 
Ministro da Fazenda, na Côrtc, o aos Inspeclores das The
sourarias de Fazenda nas Províncias. 

Art. -48. Os donos ou consignatarios das mercadorias são 
rcsponsaveis pelos actos dos seus prepostos, excepto quandl) 
em virtude de disposição expressa a multa fôr comminada pot· 
facto pessoal dos mesmos prepostos; ficando-lhes extensivas 
as disposições dos arts. 687 e 751. 

Art. 49. O termo ou auto de infracção, a que se referem 
os arts. 7-ll,. § 1.0 e 750, depois de lido, sera tambem as
signado pelo infractot·, quando este so achar presente, in
serindo-se nelle tudo quanto es-te declar?,..: a bem de seu 
direito. -

§ t.• Nos casos de infracção dos Regulamentos fiscaes, em 
que se prescreva a detenção, o infraetor será logo conduddo á 
presença do lnspector, ou de quem suas vezes fizer, (>ara 
se lavrar o termo ou auto: lavrado este será o infractor im
mediatamente posto em liberdade, guardando-se todavia a 
disposição do art. 744 § 3. • nos casos de apprehcnsão. 

§ 2.• Em todo o caso dar-se-ha ao infractor uma copia 
do termo ou auto, se o exigir. 

§ 3.• Se o infractor não souber escrever, ou recusar as
signar o ter·mo ou auto, será esta circumstancia mencionada 
no mesmo termo ou auto. . 

Art. 50. Os lnspectores das llfandegas o Adminis
tradores das l\lcsas de Rendas poderão, havl-lndo justos 
motivos, a requerimento de parte no prazo de 30 dias, 
alliviar os infractores das multas impostas dentro da al
çada, dando logo conta de sna decisão ao Ministro da 
Fazenda, na COrte, e aos lnspectores das Thesourarias 
de Fazenda nas Províncias. 

Art. 51. A disposiç1io do art. 744. § 3. •, na parte em que 
admitte fiança ao valor das multas, fica extensiva ao valor 
das mercadorias e embarcações apprehendidas ; prestada a 
fiança, serão os mesmos objectos entregues ao infractor, 
dllpois de pagos os direitos, que devidos forem. 

Art. 52. O recurso ex-oflicio, de que trata o art. 763 
n. 1, só terá lugar quando as decisões versarem sobre es-
JH~cio nov::t, ou questão de direito, ou outro assumpto im-
portante. " 

Art. 53. A disposição do art. 76~ ~ 2.• só terá lugar 
qn::tndo as decisões forem ~da natureza das menclonadas uo 
artigo antecedente. 



Art. 5'L :\s multas annexas ús apprchcnsõcs pertencem 
integralmente á Fazenda Nacional, ficando assim declarado 
o art. 753 § 2.0

• 

Art. 55. A metade cla multa comminada nos arts. 423 
e lt-33 § 3. 0 pertl'ncerá á Fazenda· Nacional, não devendo 
conside'mr-se multa a importancia dos direitos de que trata 
o art. 645. 

Art. 56. A multa, de que trata o art. 433 §· 3.•, será 
imposta, quando o capitão ou mestre não provar a juizo 
do lnspector que o volume ou volumes nlio forlio embarcados; 
c, sendo imposta, metad~ pertencerá á ~azenda Na..o 
cional. 

Art. 5'1. Ficão reduzidas á metade as multas comminadas 
no art. 433 §§ t.•, 2.• e 3.•, c extensivas á qualidade dos 
volumei as penas do art. 427. 

Art. 58. Nos casos de ditl'erença!!l para mais de volumes 
ou mercadorias, e de marcas e qualidade de volumes, que 
forem encontradas na conferencia do manifesto, os Inspec
tores das Alfandegas e Administradores das Mesas de Rendas 
attehderáõ especialmente a todas as circuoastancias do facto, 
deixando de impôr as penas comminadas nos Regulamentos 
fiseaes, quando as ditas dilferc.nças nil.o revelarem fraude.. 

Art. 59. Os arts. 120 e outro!> do Regulamento das Alfan
degas, quo se referem á distribuição do producto das appre
hensões e m.ultas, não são extensivos aos Chefes das Repat·-, 
tições Fiscaes, nem comprehendem as multas impostas a 
quMsquer Empregados, t.Jrull'das ou Vigias. 

Art. 60. Para a detenção substitutiva da multa, quando 
deva ter lugar, os arbitradores, .que sm·ão nomeados pelo 
Chefe da Repartição, regulat•áõ o trabalho pelo que os 
multados puderem haver em cada um dia pelos seus b&ns, 
emprego ou industria, nunca menos de 2~000 por dia, 
ficando assim alterados os arts. 753 § 2.• e 754. 

§ 1.• O tempo da referida detenção nlio poderá excedet· 
de um anno nos casos de apprehe.nsão, c de um mcz nos 
demais casos. 

§ 2. • A detenção, de que trata este qrtigo, ficará sem 
ciTeito, logo que o rrmltado, ou alguem por elle, satisfizer 
.a multa, ou prestar fiança ao pagamento e_m prazo ra
zoavel. 

Art. 61. Os direitos de importação c exportação, uma vez 
satisfeitos, não serão restituídos, salvo nos casos previstos 
nos Regulamentos. 

§ Uníco. No caso de perda de mercadorias por força 
maior, estando as mercadorias dentro da Alfandega, entre
postos e armazens alfandegados, ou não tendo sabido a 
~mbarcação, poderá o Ministro da Faien'da, atlentas as 
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cir·cumslancias, e prec11<leudo as jusliflaaçõe~ prcc~as, WA
ct•d'hr a remi~silo total ou parcial rios dir,•itos. 

Art.. 62. A arrnazenagern, do quctratilo os arts. GOleG9'í-, 
será cobraria sómenle quantlo cstivr.r rcncido o prazo de os
fada livro do art. G92, rcgm I. • 

S t.• Se a demora, contada da dala do pagamento do des· 
pacho, nlio fór além do oito dias, cobrar-se-ha stímente a arma
zenagein vencida nos ter·mos do art. 692, regr•a 2. • Se, porém, 
a demora exceder de oito dias, e não fôr· justlficavel, a ar
mazenagem, vencidl depois da referida .data, será caleulad:t 
conrorme o art. 69~ na razão do 4 •j. até a sahida da merca
doria da Alfandega. 

§ 2.• No caso do art. 6()1, sendo a~crcadorias recolhi
das ao armazem, alem da multa de 11/2 •;., a armazenagem, 
vencida depois do pagamento do desp:.ého, será culculada 
na razão do 4. •f. até a sahid::~ das mercadorias da Alrandega. 

Art. 63. Fic!lo revogados os §§ 8.• o 14 do ar·t. G.4.2 n:t 
parte relativa á restituição e cobrança da diiTerença dos di
reitos de expm·taçllo, devendo a cobrança dos mesmos direito• 
regular-se pelas disposiçõe6 dos arts. 169 e 170. 

Art. 6~. A contribui~ão, de que trata o art. 701, 
será cobrada na Atrandega da Côrte, cin bcneUcio do 
Hospital Geral da Santa Casa da ~iscricordia, na raz!lo 
de 10 rs. por medida de vinho e mais bebidos espirltuoscts, 
qn4:l forem despachadas para consumo, na conrormidado tio 
He8reto n.• 1.099 de 25 de Setembro de (858. 

Art. 65. O. art. 127, na part;! eoncernente 3. qualquer Em
pr·egado, quo não seja o Ajudinte do lnspector, refere-se á 
delegação para fim especial de alguma das funcções en~me
radas no art. 126, em caso urgente ou exlraordinario, ou 
quando o bem do serYiço publico assim o'exigir. 

§ Unico. Ficão excnptuadas das disposições do art. 127 11!1 
atl.ribuições mr.ncionadas no ar·t. 126 §§tO, tt, ta, 15 a18, 
20, 22, 2í, 28, 29, 31 a 3:l, 36, 37. 3\J, fa.O, '~1. t\-2, !J3, 44. 
a 4-i, 50, 51, 53, 55, 57, 61 a 63, e aqurllas cujo exercício 
importar ordenação de despeza, dcliberaçllo ou providencia 
dennitiva e corrospondencia official com a Autor.id(!.de supe
rior, ou com os Chefes de outras Repartições. 

Art. 66. O serviço da organisação da pauta, conr1,rencia 
nas portas de sahida, arbitramento, exame do objeclos cuj(l 
despacho liYre se mqncrer, e outros dr. igual import!lncia, 
será encarregado de preferencia aos primçiros Conferentes. 

Art. 61. 0:; Empregados serão revezados nas dilí'l}rontes 
~ecções ou tr·abalhos da seus lugareg ou classes-, cómo os 
lnspectores das Alfandegas o entenderem a lnm. do serviço 
da 1\eparti~ão, ficando a~sim alterado o. art. 37 do Rt~gu
ln rncnto das A lfandega!>. 

!;EIS l.lf Ut.l. 1'.\I:H 11 6~ .. 



Art. &8. A subsliluição dos Offi~:iacs de Descarga, duque 
trat·o a primeira parte do~ 8.• do arl. 442, terá lugar, dia
riarnen.tc ou não, a juizo dos Inspectorcs das Alt\mdogas, 
ecmformR m; comenicfH'.ias do respectivo serviço. 

Art. GV. O serviço da n·visão dos despachos e guias 
de receita, nos termos dos arts. 29 §§ t.• e 4 .. •, a 133 § t.• 
t1o Hegulamenlo das Alfnndegas, será desempenhado por 
l~mprcgados do Thcsom·o e Thcsourari1s de Fazenda, de
signados na •·côrtc pelo Ministro da ~lftzenda, sobre pro
posta dos llirectorcs Geraes do Ttlesouro Nacional e aas 
l'rovincias pelos Inspeclorcs das mesmas Thesourarias. 

§ 1. o I~stes Empregados funccionaráõ nas Alfandegas, 
ficando subordinado!J.I aos respectivos Inspcclores em tudo 
quanto nl'ío disSl.lf respeito ao serviço que lhes incumbo~ 

§ 2. o para o desempenho das funcções n seu cargo os mcau 
mos Emprrgarlos rcquisitaráõ ao chefe da Repartição ou aos 
l~mpregados por cllc indicados, os documentos c esclareci· 
mcntos precisos, correspondendo-se com os Inspectores das 
Alfandegas para as providencias que forem de sua attl·ibuição, 
e, para as que o não forem, com o Ministro da Fazenda, 
na Córte, a lnspcclores das 'fhcsourarias nas Províncias. 

Art. 70. Fiea abolido o registro o lançamento dos manifes
tos da carga, c o livro mestre de. que trata o art. H5 § 3. • do 
1\egulamento de 22 de Junho de 1836, actualmente em pra
tica nas Alfandegas em virtude do art. 780 do Regulamento. 

~. t .• As traducções dos manifestos, exigidas pelo § uni co 
uo ltrt. 37.2, serrio escríplas em papel de um só formato for
necido pelas Repartições Fiscaes, deixando-se os claros 
'J)recisos para as averbações necessarias, conforme o modelo 
qu@ f(lr dado pelo Ministerio da I<azcnda. 

§ 2.• Estas traducções, emmassadas c encadernadas, como 
1 for conveniente, ficaráõ at·chivadas para todos os ciTei tos legae5: 

Art. 71. A suspensão dos Empregados das Alfandegas e 
Mesas de Rendas terá lugar: 

L" Por ne.gligcncia, dcsobedicncia, ou falla no com})l'i~ 
do seus deveres. 

2. • Per falta não justificada por 8 dias uteis conse
cutivOB, ou por 15 interpolados durante o mesmo mez, ou 
em dous seguidos. 

3.• Se forem cond•~mnados, e estiverem cumprindo pena 
ue prisão, ou outra de diversa natureza, qu,e os prive do 
desempenho das funcções do seu emprego. 

4. 0 Pelo exercício de qualquer outro cargo, ou rmprego, 
cujas func9(íes sejao incompalivcis, ou não se possão ac
cumular com as do seu lugai; de alguma induslria, ou 
occupação, CJUC por sua natureza os inhabililr, ou di1traii1 
do exneto cumprimento de seus devere$. 
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i. • Pela pronuncia competenteruonte -suilentada, estando 
indiciados em crime commum ou de rósponsab~lidade, ou 
so livrem soltos ou presos. · ··· ., 

6." Estando presos por qualquer motivo. 
~·V Em qualquer caso que a suspensão se torne ncccs

sana oomo medida preventiva ou do segurança. 
§ Unico. A suspensão nos casqs dos n.o• 1.•, 2.•, 3.•, 5.• 

e 6.• pódc ter lugar por acto do Chere da Repartição com
petente; e em todos os easos pelos Presidentes ou lnspectoreSc 
das Tbesourarias nas Províncias c pelo MinistrQ',da Fozenda 
em todo o Imperio. · . ' 

Art. 72. A suspensão, nos casos _. que trata o artigo 
~tntecedante, excepto o de pronuncia em crime de respon
sabilidade e o de ser necessaria como medida prc'fentiva 
oú de segurança, importa a perda de todos os vencimentos. 

§ t. o No do prununcia em crime de responsabilidade são 
ciTei tos da suspensão : 1. • a perda da porcentagem c gra
tificação; 2 .. • a prtlação de metade do ordenado até ser o 
·Empregado afinal condemnado ou absolvido, nos termos 
do& arts. 165 § ~-o c 174 do Codigo do Processo Criminal; 
rastituindo-se a outra metade, dada a ab~vição. •· 

§ 2.• O eiTeito da suspensão como medida de segurança 
é unicamente a perda da gratificação e porcentagem. 

Art. 73. ~ disposição do art. 780 comprehende a do 
art. 2SS, na parte rel11liVa á escriptuQlçlo das Al~andegas 
eoncernente aos entrepostos. .. 

Art. 74. As disposições dos arts. 3.•, 4.", 5.0
, 6:•, 7.• o 

18.• deste Decreto principiaráõ a ter vigor 30 dias depois 
de sua publicação nas folhas c periodico.s em que se publi
cão os Actos do Governo ; as do art. 70 do dia que fôr marcado. 
pelos Inspectores das A)randegas, e as demais logo que tó~ 
publicado o mesmo Decreto nas rereridas folhas e periodicos. 

Art. 75. l<'icão revogados os arts. 98, 99, 214, 215, 217, 
29õ, 34.5, 433 § ~.·, 465 e 466 do Hegulamonto das Al
fandegas, c todas as disposições em contrario. 

O Marqucz de Abrantes, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
Estrangeiros e interino dos da Fazenda e Presidente do Tri
bunal do 'fhesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do H.io dtt Janeiro em trinta e um de 
Hezembro de mil oitocentos sessenta c tres, quadragesimo 
~>cgundo da Indepcndcncia o do lmperio. 

Com a Hllbrica de Sua ?tlagestade o Imperador. 

Marque:: de Abrantes. 
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